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Önsöz / From Editors 
 

GAP İdaresi Başkanlığı ve Harran Üniversitesi-GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği 

Merkezi (GAP-YENEV) iş birliği ile 5-6 Kasım 2020 tariihlerinde gerçekleştirilen ‘‘II. Uluslararası 

GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi-GAPYENEV 2020” kapsamında; 8 farklı 

ülkeden 98 kişilik bilim kurulu, 1000’i aşkın online ziyaretçi, 73 sözlü bildiri sunumu ile sektörel ilgi 

odağı olma yolunda ilerlemektedir.  

Kongreye sunulan bildirilerin değerlendirmesi amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu’nda Türkiye 

dahil 8 farklı ülkeden ve 3 farklı kıtadan, 98 Bilim insanı görev almıştır. Gerek Bilim Kurulu’nda 

görev yapan gerekse bildiri sunan katılımcılarımızın bağlı oldukları ulusal üniversitelerimizin sayısı 

ülkemizdeki her bölgeden olmak üzere 30’un üzerindedir. GAP Bölgesinde bulunan dokuz ilin 

tamamındaki üniversite ve kurulumlarımızdan kongreye yoğun bir katılım ve destek sağlanmıştır. Bu 

istatiksel değerler kongrenin uluslararası vizyonla desteklenen, bölgesel ve ulusal olarak somut bir 

biçimde sahiplenilen niteliğini ortaya koymak açısından önemlidir.        

Kongrede gerçekleştirilen 8 akademik oturum ile 1 tematik panel; gerek işlenen konuların 

zenginliği gerekse güncelliği nedeniyle yoğun ilgi çekmiştir. Tematik panellerde toplam 2 davetli 

konuşmacı; sadece yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri değil, aynı zamanda 

uluslararası uygulama/araştırma yöntemleri ve laboratuvarları konusundaki deneyimlerini de 

aktardılar.  

Akademik oturumlarda ise; yenilenebilir enerji başlığı altında başta güneş enerjisi ve biyokütle 

teknolojileri olmak üzere, jeotermal, rüzgar, hidrolik ve hidrojen temelli enerjilerin potansiyellerinin 

belirlenmesi ve özgün uygulama alanlarına aktarılması yönünde çok sayıda bildiri tartışılmıştır. Bu 

kapsamda öne çıkan hususlardan biri, yenilenebilir enerji teknolojilerinin uygulamadaki payını 

arttırmak amacıyla hibrit sistem çözümlerine olan yönelimdir. En fazla bildirinin bulunduğu güneş 

fotovoltaik teknolojileri temelinde ise ülkemiz açısından güncelliği nedeniyle çatı üstü uygulamalara 

yönelik çalışmalar ön plana çıkarken, global çerçevede güncelliği nedeniyle de nesnelerin interneti ve 

bulut tabanlı çözümlerin entegrasyonu konularındaki sunumlar aşırı ilgi çekmiştir. Enerji verimliliği 

başlığı altındaki bildirilerin kapsamına bakıldığında, sanayide enerji verimliliği temelli çözümlere 

yönelim, binalarda enerji verimliliğine kıyasla nispeten daha öne çıkmıştır. Bu durum ülkemizdeki 

güncel ihtiyacı yansıtma açısından da önem taşımaktadır; ülkemizde binalardaki enerji verimliliği 

uygulamalarında katedilen yol, sanayide henüz istenen hızda ilerlememektedir. Sanayide enerji 

verimliliği kapsamında tekstil, gıda, tarımsal tesisler, seralar ve ambalaj endüstrisi gibi geniş 

yelpazeye dağılmış uygulamalar tartışılmıştır.  

Kongrenin kısaca özetlenen bu kapsamına ek olarak en önemli sonuçlarından biri; 

yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çözümlerinin akademik bir pratiğin ötesinde karbon salım, 

iklim değişikliği, istihdam, girişimcilik ve finansman gibi somut etkileriyle birlikte ele alınması 

olmuştur. Kongrenin bu özelliğini yansıtan 51 bildirinin tam metin ya da özetlerinin bulunduğu bu 

kongre kitapçığının siz değerli katılımcı ve okuyucularımıza faydalı olmasını diler, Kongreye 

katkılarınızdan dolayı gönülden teşekkür ederiz. 

 

     Prof Dr. Bülent YEŞİLATA        Prof. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 

 

         Bilim Kurulu Başkanı         Düzenleme Kurulu Başkanı 
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Mikrodalga ile Yabancı Ot Kontrolü Yönteminde 

Enerji Kayıplarının Araştırılması 

Investigation of the Energy Losses in Microwave 

Weed Control Method  

 
Hasan ŞAHİN 

 

Makine Bölümü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye, hsahin@harran.edu.tr 

 

Özetçe— Organik üretime olan talebin artması ve 

tarımda kullanılan kimyasalların olumsuz etkilerinin 

ortaya çıkması, kimyasal olmayan (non-chemical) yabancı 

ot mücadele yöntemlerini ön plana çıkarmıştır. Bu 

yöntemlerden birisi de mikrodalga yöntemidir. 

Mikrodalgalar, doğru güç seviyesi ve yeterli süre ile 

uygulandığında, yabancı otları, istenmeyen bitki ve 

tohumları biyolojik olarak etkisizleştirebilmektedir 

[1,2,3]. Yapılan deneysel çalışmaların çoğunda, sınırlı bir 

alanda tutulan bitki ve tohumlarına magnetronlar 

tarafından üretilen mikrodalgalar uygulanarak sonuçlar 

elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu bildiride, 2.45 GHz 

sabit frekanslı mikrodalgaların yabancı otların 

(istenmeyen bitki ve tohumlar) kontrolünde kullanılması 

amacıyla ile yapılan çalışmalarda meydana gelen enerji 

kayıplarının bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada, 

laboratuvar ortamında çimlendirilen bitkilerin, mikrodalga 

enerjiye maruz bırakılmaları sırasında meydana gelen 

enerji kayıpları tespit edilmeye çalışılmıştır. Mikrodalga 

uygulamaları sırasında meydana gelen termal kaçaklar, 

magnetronların harcadığı elektrik enerjisi ile tüketilen 

toplam elektrik enerjisi arasındaki fark, meydana gelen ısıl 

kayıplar, bitki ve toprak tarafından absorp edilen enerjinin 

doğru bir şekilde hesaplanmasını zorlaştırmaktadır. Bu 

çalışmada, 1080 watt giriş gücü, 700 watt mikrodalga 

çıkış gücüne sahip 4 adet magnetron kullanımıştır. 

Bitkilerin mikrodalgaya maruz bırakıldığı hacim ise, 

yaklaşık 0.288 m
3
 lük kapalı bir hacimdir. Maksimum 

enerji düzeyinde iken ortalama mikrodalga enerji 

yoğunluğu 9.72 kW/ m³ olarak gerçekleşmiştir. Çalışma 

sırasında, mikrodalga uygulamalarında karşılaşılan en 

önemli sorunlardan birisi olan mikrodalga kaçaklarının 

ölçülmesi ve bu kaçakların FDA (U.S. Food and Drug 

Admnistration) ve EPA (U.S. Environmental Portection 

Agency) tarafından belirlenen 5mW/cm²’lik emniyet 

limitini [4], kontrolü amacıyla; deneyler sırasında farklı 

noktalara yerleştirilen mikrodalga detektörleri 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, mikrodalga kaynağının 

hedefe olan uzaklığı, kapalı hacimden meydana gelen 

kaçaklar, bitkinin absorp etmesi gereken mikrodalga 

enerjinin bir kısmının da bitkinin ekili olduğu toprak 

malzeme tarafından alınması gibi çeşitli enerji kayıpları 

tespit edilmiştir. Ayrıca, mikrodalga ısıtmada karşılaşılan 

en önemli sorunlardan birisi de, düzgün olmayan sıcaklık 

dağılımının neden olduğu kayıplardır [5]. 

 
Anahtar Kelimeler — mikrodalga, yabancı ot, enerji kaybı, 

kimyasal olmayan 

 

Abstract— The increase in the demand for organic 

production and the adverse effects of chemicals used in 

agriculture have brought non-chemical weed control 

methods to the fore. One of these methods is the 

microwave method. When microwaves are applied with 

the correct power level and sufficient time, all kinds of 

weeds, undesirable plants, and seeds can be biologically 

neutralized [1,2,3]. In most experimental studies, results 

are tried to be obtained by applying microwaves produced 

by magnetrons to plants and seeds kept in a limited area. 

In this paper, an evaluation of the energy losses that 

occurred in the studies carried out to use 2.45 GHz 

constant frequency microwaves in the control of weeds 

(unwanted plants and seeds) has been made. In the study, 

the energy losses that occurred during the exposure of 

plants germinated in the laboratory environment to 

microwave energy were tried to be determined. The 

thermal leaks that occur during microwave applications, 

the difference between the electrical energy consumed by 

magnetrons and the total electrical energy consumed make 

it difficult to calculate the energy absorbed by the plant 

and soil correctly. In this study, 4 magnetrons with 1080- 

watt input power and 700-watt microwave output power 

have been used. The volume to which plants are exposed 

to the microwave is a closed volume of approximately 

0.288 m
3
. While at the maximum energy level, the 
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average microwave energy density was 9.72 kW / m³. 

During the study, to measure microwave leaks, which is 

one of the most important problems encountered in 

microwave applications, and to control the 5mW / cm² 

safety limit determined by the FDA (U.S. Food and Drug 

Administration) and EPA (U.S. Environmental Protection 

Agency) [4]; Microwave detectors placed at different 

points were used during the experiments. As a result of the 

study, various energy losses were determined, such as the 

distance of the microwave source to the target, leaks from 

the closed volume, and some of the microwave energy 

that the plant should absorb is taken by the soil material of 

the target plant. Besides, non-uniform heat distribution, 

which is losses caused by, is one of the most important 

problems encountered in microwave heating [5]. 

Keywords — microwave, weed, energy loss, non-chemical 

I. GİRİŞ 

Tarımsal alanlarda istenmeyen bitki ve tohumlarıyla 

mücadelede en çok kimyasal kullanımı tercih 

edilmektedir.  Kolayca temin edilebilmesi ve 

ekonomikliği bu kimyasalların kullanımını arttırmaktadır. 

Ancak, bu kimyasalların zamanla içme sularına karışması, 

bitkiler üzerinde kalıntı oluşturması, toprağa ve doğal 

yaşama verdikleri zararlar nedeniyle, kimyasal olmayan 

mücadele yöntemlerine yönelimler başlamıştır. Bu 

yöntemlerden en çok öne çıkan elektrik akımı yöntemi ve 

mikrodalga kullanımı yöntemleridir. Her iki yöntemde de 

elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Mikrodalga yönteminde, 

uygulama sonrası toprakta ve tarımsal ürünlerde herhangi 

bir kimyasal kalıntı oluşması söz konusu değildir. 

Mikrodalga ile yabancı ot mücadelesinde, yeterli güç ve 

sürelerle mikrodalga uygulanan, yabancı ot ve 

tohumlarının tamamına yakını etkisizleştirilebilmektedir 

[6]. Elektrik akımı yönteminde de yeterli süre ve uygun 

akım şiddeti uygulandığında, yabancı ot ve tohumlarını 

zararsız hale getirdiği yapılan çalışmalarda tespit 

edilmiştir. 

Mikrodalgaların uygulandığı malzemeler ile olan 

etkileşimi malzemelerin dielektrik özellikleri ile de 

yakından ilgilidir. Elektrik alan geçirgenliği (permittivity), 

iletim, yansıma, dağılma ve kırılma gibi elektromanyetik 

özellikler malzemelerin dielektrik özelliklerine bağlı 

olarak ifade edilir. Malzemenin içerdiği az miktardaki su 

veya nem, malzemenin dielektrik özelliklerini önemli 

ölçüde etkiler.  

Mikrodalgaya maruz kalan bir malzemenin ne kadar 

ısınacağı, malzemenin dielektrik özellikleri olan  휀  
(permittivity), 휀’ (dielectric constant) ve 휀”

 (dielectric loss 

factor) e bağlıdır. 휀’nin birimi (F/m) Farad/metredir. 

               휀 = 휀′ − 𝑗휀′′    (1) 

Burada, 휀  (permittivity) malzemenin nem içeriği, sıcaklığı 

ve yoğunluğuna göre değişim gösteren elektrik 

geçirgenliğidir. 휀’ (dielectric constant) dielektrik sabiti 

malzemenin depoladığı enerjiyi ifade eder. 휀”
 (dielectric 

loss factor) dielektrik kayıp faktörü ise enerji kaybını 

ifade eder. 

 

𝑡𝑎𝑛 𝛿 =  
𝜀′′

𝜀′ =
(𝑘𝑎𝑦𝚤𝑝 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖)𝑒𝑛𝑒𝑔𝑦 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

(𝑑𝑒𝑝𝑜𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖)𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒
  (2) 

Bir materyalin 𝑡𝑎𝑛 𝛿 (dielektrik kayıp tanjantı) değeri ne 

kadar büyük ise, mikrodalga enerjiyi soğurma kapasitesi 

de o kadar büyüktür demektir [7]. Bu nedenle, 

mikrodalgaya maruz bırakılacak biyolojik malzemelerin 

dielektrik özelliklerinin bilinmesi, enerji verimliliği 

açısından önem arzetmektedir. Biyolojik dokuların düşük-

frekans dielektrik özelliklerinin dokuya göre farklılıklar 

gösterdiği de bilinmektedir [8]. Mikrodalgaya maruz kalan 

bitki hücreleri gibi canlı organizmalarda hücre ölümleri, 

mikrodalga ısıl etkisi ile birlikte mikrodalga elektrik alan 

nedeniyle meydana gelmektedir [9]. Mikrodalga ile 

yabancı ot mücadelesi çalışmalarında, kısa süreli 

mikrodalga uygulamalarında, tohum çimlenmesinde bir 

artış görülmekle beraber, daha uzun süreli uygulamalarda 

tohum çimlenmesinde kısıtlanma meydana geldiği 

gözlenmiştir [10],[11],[12],[13]. Mikrodalga enerji ile 

yabancı ot mücadelesi uygulamaları sırasında üretilen 

mikrodalganın bir kısmı (termal kayıplar) dış ortama 

sızmakta ve mikrodalga yöntemin enerji maliyetini 

arttırarak kimyasal yöntemlerle rekabet edebilirliğini 

zayıflatmaktadır [14]. 

II. MATERYAL VE METOT 

Çalışmada, 125x60x40 cm boyutlarında ve 4 adet 1 kW 

lık mikrodalga üreteci (magnetron) olan mikrodalga tüneli 

kullanılmıştır. Magnetronların mikrodalga çıkış gücü 700 

watt’tır.  
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Şekil 1. Konveyör bant ve mikrodalga tüneli  

Mikrodalga jeneratörlerinin çalışması sırasında tünelden 

sızan mikrodalga kayıpların ölçülmesi ve bu sızıntının 

FDA (U.S. Food and Drug Admnistration) ve EPA (U.S. 

Environmental Portection Agency) tarafından belirlenen 5 

mW/cm² lik emniyet limitini aşıp aşmadığının tespiti 

amacıyla iki adet mikrodalga detektörü kullanılmıştır 

Mikrodalga detektörü 2.450 MHz frekans kalibrasyonlu 

ve 0-9.99 mW/cm
2
 ölçüm aralığına sahiptir. Çimlendirilen 

arpa tohumlarının mikrodalga etkisinde bırakılmadan 

önceki ve mikrodalga tünelinden çıkışları sırasında sahip 

oldukları toprak sıcaklığı ve neminin ölçülmesi sıcaklık ve 

nem ölçer ile gerçekleştirilmiştir. Cihazın, yarı iletken 

sensör ölçümü; 0ºC ile -40ºC ve termokupl geniş ısı ölçüm 

aralığı -20 ºC ile 1000 ºC dir. Nem ölçümü ise 0.1 % RH 

ve 100 % RH, doğruluk ise; ± 3.5 % RH dir. K-tip prop 

doğruluk ise; ± 3.0 okuma + 4 ºC dir. Mikrodalga 

tünelinin dış yüzeyinde, ısıl işlemden sonra saksılardaki 

toprak yüzey sıcaklık artışlarının temassız olarak 

ölçülebilmesi amacıyla infrared termometre kullanılmıştır. 

Infrared termometrenin ölçüm aralığı ve doğruluk 

değerleri; -20 ºC- 500 ºC ve ± 2 ºC, spektral tepki; 6~14 

µm dir.  

1, 2, 3 ve 4 nolu magnetronlar aktif halde iken, toplam 

mikrodalga çıkış gücü 2800 W, mikrodalga enerji 

yoğunluğu ise yaklaşık 9.7 kW/ m³ olarak gerçekleşmiştir. 

Çimlendirilen (1 haftalık) tohumlar 100 s süre ile 

mikrodalgaya maruz bırakılarak ilk ve son sıcaklıkları 

ölçülmüştür. Daha sonra her numunenin kütlesi ve nemli 

toprağın özgül ısı değeri 1480 𝐽/𝑘𝑔 °𝐶, kullanılarak bitki 

ve toprağı tarafından absorp edilen toplam ısı miktarı 

hesaplanmıştır (𝑄 = 𝑚 𝐶 ∆𝑡) (Tablo 1). 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1’de ∆𝑡 değerleri arasındaki farklılık, mikrodalga 

ısıtmada meydana gelen düzgün olmayan (non-uniform) 

ısı dağılımıdır. Mikrodalga ısıtmada karşılaşılan en önemli 

sorunlardan biri de düzgün olamayan sıcaklık dağılımıdır. 

Ev tipi mikrodalga fırınlarda, genellikle 3 watt 6 rpm 

senkron motor yardımıyla dönen bir tabla ile düzgün 

olmayan ısıl dağılımın etkileri azaltılmaya çalışılmıştır. 

Gıda sanayinde, ısıtma ve kurutma işlemlerinde kullanılan 

mikradolga fırınlarda düzgün olamayan sıcaklık 

dağılımının ürün kalitesini olumsuz etkilediği de 

bilinmektedir [15],[16]. 

Mikrodalga üreteçlerinde, çıkış gücü ve verim 

hesaplamaları IEC 60705 standartlarına göre 

yapılmaktadır. Mikrodalga fırınlarda verimliliği artırmak 

için ana bileşenler, kanat tipi sürekli dalga magnetronu ve 

yüksek voltaj devresidir. Yapılan ölçümlerde, faklı ısıtma 

ve pişirme modları için mikrodalga fırınlarda verim %53 

ile %59 arasında değişmektedir [17]. Buna, mikrodalga 

kayıp ve kaçakları da eklendiğinde önemli bir toplam ısıl 

kayıp ortaya çıktığı görülmektedir. 

Üretilen enerji ile toplam absorp edilen enerji miktarı 

arasında önemli bir fark oluştuğu görülmektedir. Toplam 

üretilen enerji (𝐸ü), kayıp ve kaçaklar (𝐸𝑘), verimden 

dolayı oluşan kayıplar (𝐸𝑣) ve absorp edilen enerji (𝐸𝑎) 

toplamına eşittir.  

𝐸ü = 𝐸𝑣 + 𝐸𝑘 + 𝐸𝑎                                          (3) 

Tarımsal alanda yabancı ot mücadelesinde mikrodalga 

uygulamalarında karşılaşılacak en önemli sorunlardan 

birisi de meydana gelebilecek ısıl kayıplar ve mikrodalga 

sızıntılarıdır.  

Mikrodalga düzeneğin çalışmaya başlaması ile 

magnetronun mikrodalga üretimine başlaması arasında 

geçen süre, yabancı ot yönetimi için gerekli olan gerçek 

enerjinin hesaplanmasında bir hataya neden olmaktadır 

[18]. Herhangi bir yanlış yorumlama, teknolojinin 

algılanan değerini olumsuz yönde etkilenmesine ve 

gerekli enerji yükünü olduğundan daha fazla tahmin 

edilmesine yol açabilir [19]. Tarımda mikrodalga ile 

ısıtmanın ekipman, enerji donanımları ve işletme 

maliyetlerinin yüksek olması gibi dezavantajları olduğu da 

düşünülmektedir [20]. 
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Tablo 1. 2. 45 GHz, 2800 W mikrodalga uygulanan bitkiler ve toprak tarafından absorp edilen enerji miktarları 
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Sıcaklık(ºC)

Kütle (kg) İlk Sıcaklık   Son Sıcaklık   ΔT C toprak(J/kg °C) Absorbe Edilen Enerji (J) 

N1 0.115 18 27 9 1480 1531.8

N2 0.103 18 27 9 1480 1371.96

N3 0.11 17 27 10 1480 1628

N4 0.107 18 30 12 1480 1900.32

N5 0.109 18 33 15 1480 2419.8

N6 0.102 17 35 18 1480 2717.28

N7 0.11 17 27 10 1480 1628

N8 0.11 19 30 11 1480 1790.8

N9 0.103 18 36 18 1480 2743.92

N10 0.102 17 33 16 1480 2415.36

N11 0.105 18 39 21 1480 3263.4
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N20 0.105 17 26 9 1480 1398.6

39735.04
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Özetçe— Yeni nesil sodyum iyon pilleri için fındık 

kabuğundan hidrotermal karbonizasyon ve ileri 

karbonizasyon yöntemiyle elde edilen karbon esaslı anot 

malzemesinin elektrokimyasal performansı incelenmiştir. 

Fındık kabuğundan elde edilen karbon malzemesinin 

yapısal karakterizasyonu (SEM, XRD) ve galvanostatik 

şarj/deşarj testleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler — Hidrotermal Karbonizasyon,Fındık 

Kabuğu, Anot Malzemesi, Sodyum İyon Batarya  

Abstract— For the next generation Na-ion batteries, 

electrochemical performance of the hard carbon based 

electrodes synthesized from biomass, specially derived 

from hazelnut shell (HS) via hydrothermal carbonization 

(HTC) has been proposed. The resulting hazelnut shell 

based hard carbon was investigated by means of scanning 

electron microscope (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), 

galvanostatic charge/discharge. 

Keywords — Hydrothermal Carbonization, Hazelnut Shell, 

Hard Carbon, Anode Material, Sodium-Ion Battery 

 

I. INTRODUCTION 

Lithium-ion batteries (LIBs) currently dominate the 

portable electronic devices and electric vehicles owing to 

their high energy and power densities, long lifespan [1]. 

The increasing demand of battery market requires of 

alternative battery chemistries due to the relative scarcity 

and geographically uneven distribution of lithium 

resources [2]. To do so sodium-ion batteries (SIBs) have 

received much attention for electrical energy storage 

because of the abundance, wide availability of sodium 

resources and chemical similarities of sodium to lithium 

[3,4]. 

 

However, the major challenge in commercializing sodium 

ion battery technology depends on finding suitable 

electrode materials. Graphite is the most widely used 

anode material in LIBs because of its abundant resource, 

electronic conductivity and cycling stability. 

Unfortunately, graphite results poor electrochemical 

performance as an anode material for SIBs [5]. On the 

other hand, hard carbon is the most promising anode 

material because of its high storage capacity, surface area, 

cycling and stability [6]. Biomass derived carbon has 

attracted much attention due to the characteristics of rich-

resources, low-cost and simple preparation process [7]. 

Amongst various techniques (pyrolysis, chemical 

activation), the hydrothermal carbonization method makes 

it possible to obtain hard carbon from biomass, 

environmentally friendly and relatively low temperatures 

(180-250 °C), in the presence of water, without any 

organic solvent. The yield is about 70–80% which is 

higher than the other techniques such as classical 

pyrolysis [8-10].  

 

In this study, hard carbon was prepared from hazelnut shell 

via hydrothermal carbonization method in order to 

investigate electrochemical potential as anode material for 

sodium ion batteries.  

mailto:elifcanbaz@gtu.edu.tr
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II. EXPERIMENTAL 

Biomass derived hard carbon anode material was used to 

synthesize via HTC under mild temperature (200 °C 

during 48 h rest time). After HTC process, the sample was 

washed with pure water and ethanol, respectively. Washed 

sample was dried in oven at 80°C over a night.    

 

Moreover, further carbonization process was performed to 

dried sample at high temperature (1000 °C) under N2 

atmosphere for 6 h to improve structural order. The 

product materials firstly mortared then were mixed with 

Polyvinylidene fluoride (PVdF) binder and super-P carbon 

to prepare the slurry in order to improve the 

electrochemical performance of the active mass. The 

overall procedure steps were given in Figure 1. 

 

 
Fig. 1. Schematic representation of the HS derived hard 

carbon material 

III. ELECTROCHEMICAL MEASUREMENT 

The electrochemical measurements were carried out by 

coin type half-cell in an argon-filled glove box with Na 

metal as counter as well as reference electrode. The 

working electrode slurry was prepared by using 80% 

active material, 10% super-P carbon, and 10% PVDF 

binder blended with NMP (N-methyl-2-pyrrolidone) 

solvent and coated over a Cu foil. 1 M NaCIO4 in  

ethylene carbonate : propylene carbonate (EC:PC) was 

used as an electrolyte. Current density and voltage range 

are 0.1C and 0,005 - 2 V, respectively.  

IV. RESULT AND DISCUSSION 

The level of structural order was measured by XRD 

analysis. The XRD patterns of the HS-HTC and HS 

HTC@1000 are shown in Figure 2. The diffraction 

profiles exhibit two prominent broad bands, at the general 

typical graphitic structure, centered around 23° and 43°, 

respectively.  This observation indicates that carbon 

derived from HS has an intermediate structure between 

graphite and amorphous. 

 
Fig. 2. XRD patterns of HS-HTC and HS-HTC@1000 

 

 
 

Fig. 3. SEM images of the bare HS, HS-HTC,  

           HS-HTC@1000 

 

According to SEM images of the HS, a fiber like structure 

was observed without defined pore structure shown in 

Figure 3. After hydrothermal treatment, bulk structure 

transformed into spherical particles. Further carbonization 

procedure applied to achieve larger surface area which 

would lead increased sodium storage and electron transfer 

characteristics. 
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Fig. 4. Cycle performance of HS-HTC@1000 

 

The cycling performance of the HS-HTC@1000 electrode 

material was investigated using galvanostatic 

charge/discharge method (Fig. 4). The specific capacity 

calculated for the first discharge cycle was higher than 

450 mAh g
−1

 that decreased to 200 mAh g
−1

 after 60 

cycles. 

V. CONCLUSION 

Hazelnut shell was successfully used to synthesize a hard-

carbon material for use as an anode in Na-ion cells. The 

electrochemical data show that the hydrothermal 

carbonization and further carbonization are effective 

methods for synthesis of hard carbon material (HS-

HTC@1000) for Na-ion battery electrodes from biomass. 

This promising performance along with the simple, 

economical and scalable synthesis process can make 

biomass derived hard carbon a promising anode material 

for SIBs. 
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Özet— Türkiye topraklarının 110.592 hektarında çeltik 

yetiştirilmektedir. Türkiye’ de üretilen pirinç miktarı yılda 

yaklaşık 900 bin ton olup başlıca çeltik üretim alanları 

Marmara ve Karadeniz bölgeleridir. Çeltiğin hasat 

edilmesiyle çeltik sapları ve işlenmesi ile artık madde 

olarak kavuz ortaya çıkmaktadır ki çeltikteki tarımsal artık 

miktar yaklaşık çeltik sapı olarak 540.000, çeltik kavuzu 

da 108.000 ton, toplamda da 648.000 tondur. Günümüzde 

kullanım alanı çok dar olan çeltik sap ve kavuzlarının katı 

yakıt olarak işlenmesi ile hem çevre kirliliği önlenmiş, 

hem de çeltik fabrikalarının enerji ihtiyaçları karşılanmış 

olacaktır. 

Bu çalışmada, çeltik sapı ve kavuzundan katı yakıt 

olarak pelet ve briket elde edilmiş ve bu yakıtların 

özellikleri incelenmiştir. Sonuçlar göstermiş ki, çeltik sapı 

ve kavuzundan elde edilen ürünlerin ısıl değer, nem ve kül 

içerikler, yerli linyitten daha iyidir. Ayrıca baca gazı 

emisyon değerleri kabul edilebilir sınırların altındadır.  
 

Anahtar Kelimeler:  çeltik sapı, çeltik kavuzu, katı yakıt 

Abstract—Rice is cultivated in 110592 hectares of 

agricultural lands of Turkey. The amount rice produced 

from those lands is approximately 900 thousand tons per 

year and the main production areas are Marmara and 

Black Sea regions. Rice stalks are remained on the fields 

after harvesting and rice husks are remained after 

processing of rice which is becoming a big residue 

problem of rice production that 540000 tons of paddy 

stalk and 108000 tons of paddy husk are obtained every 

year that is, 648000 tons/year. Utilization of this potential 

as solid fuel would promote to prevent environmental 

pollution and compensate energy needs of rice processing 

factories. 

In this study, pellet and briquette were obtained from 

the rice stalk and husk as solid fuel and the properties of 

these fuels were examined. The results showed that the 

products obtained from paddy stalk and husk have better 

thermal value, moisture and ash content than domestic 

lignite. Also, flue gas emission values are below the 

acceptable limits. 

Keywords : rice stalk, rice husk, solid fuel 

 

GİRİŞ 

Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın 

beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması 

nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en 

çok kullanılan tahıl ürünüdür. Aynı zamanda dünyadaki 

insanların yarıdan fazlasının da ana besin kaynağıdır. Su 

içerisinde çimlenebilen tek tahıl cinsi olan ve suda erimiş 

oksijeni kullanarak gelişen çeltik, tuzlu ve alkali 

arazilerde yetişebilmesi, bu arazilerin ıslahında etkili 

olması ve bu topraklardan ekonomik verim alınması 

açısından, Türkiye dâhil birçok ülkenin tarımında önemli 

bir yere sahiptir. Günümüzde çeltik üretiminde yalnız 

kendine yeterlilik potansiyeli olan bir ülke olan Türkiye, 

sürekli artan üretim miktarıyla gelecek yıllarda pirinçte 
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kendi kendine yeter bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. 

Türkiye`de pirinç üretimindeki artışın en önemli nedeni, 

özellikle son 10 yılda önemli oranda artan verimliliktir. 

TÜİK verilerine göre; 2018 yılı verilerine göre ekim alanı 

1.135.000 da, üretim 935.000 ton ve verim 820 kg/dadır  

(Anonymous, 2020). Oldukça değerli olan çeltik sapı ve 

kavuzları çok kolay yanmaktadır Dolayısı ile enerji 

üretiminde kullanılabilir. Aynı zamanda yalıtım 

malzemesi olarak da kullanılabilir. Çeltik tarımı artıkları, 

ticari gübreler ile karşılaştırılarak organik artık olarak 

toprağa verilebilir. Organik artıkların toprağa ilavesi ile su 

tutma kapasitesi artarken uygun agregasyon sağlaması ile 

birlikte erozyona karşı dirençli bir yapı da oluşmaktadır. 

Çeltik tarımı artıkları da bu amaçla kullanılabilmektedir. 

Çeltiğin işlenmesi ile birlikte önemli miktarda yan ürün 

ortaya çıktığı görülür. 100 kg çeltiğin işlenmesi ile 

ortalama 55-60 kg tam pirinç, 7-8 kg kırık pirinç, 8-10 kg 

kepek, 2-3 kg hasarlı pirinç taneleri 2 kg, ham tane ve 15-

20 kg kavuz elde edilmektedir(Anonim, 2015b). Çeltiğin 

% 15’inin kavuz olduğu düşünüldüğünde, yılda yaklaşık 

140.000 ton kavuz elde edilmektedir. Yine çeltiğin hasat 

indeksi % 38 olarak kabul edildiğinde de (Dok ve ark., 

2015), yılda yaklaşık 1 milyon ton civarında çeltik sapı, 

artık olarak çıkmaktadır. Çeltik kavuzlarının özellikle 

tavukçulukta altlık olarak kullanılması sözkonusu olsa da 

bazı yıllarda atıl olarak kullanılmadan beklemektedir. 

Çeltik sapları ise çok az miktarda yem ve altlık olarak 

kullanılsa da çoğunlukla değerlendirilmemekte, tarlalarda 

yakılmakta ya da toprağa karıştırılmaktadır. Bu son 

uygulamada iyi parçalanma yapılmamışsa, gelecek yıl 

ekim zamanına kadar toprağın içinde çürümeden kalan 

saplar, ekimde birtakım sıkıntılara yol açmaktadır. 

Briket ve pelet yakıtı; her türlü odun, odun artığı, 

ormansal artık, tarımsal artık, endüstriyel atık ve artıkların 

kurutulup öğütülerek daha sonra yüksek basınçla 

preslenerek sıkıştırılması suretiyle yoğunluğu arttırılarak 

enerji elde maksadıyla kullanılan küçük parçalara (topak) 

denir. Hammadde ve üretim teknikleri açısından farklılık 

göstermekle beraber odun ve türevi maddelerin pelet ve 

briket haline dönüştürülmesinde bağlayıcı madde 

kullanımı söz konusu değildir. Hammadde olarak ağaç, 

talaş, kabuk, dal, yaprak ve benzeri orman artıkları, sap-

saman, ayçiçeği, mısır, pamuk, kolza sapı, soya, pirinç, 

yer fıstığı, fındık, ceviz kabuğu kullanılabilmektedir.  Bu 

ürünlerin haricinde enerji ormancılığı ve enerji tarımı 

(switchgrass-dallı darı, miscanthus-fil çimeni…) 

kapsamında yetiştirilen birçok ürün de kullanılmaktadır. 

Pelet ve briket, bir tek üründen imal edilebileceği gibi 

birkaç ürünün (talaş, sap, saman, prina, kömür tozu… vs) 

karıştırılması ile de elde edilebilir.  Pelet ve briket yakıtını 

odun pelet - briketi ve tarımsal artık pelet - briketi olarak 

sınıflamak mümkündür. Yurt dışında bu ürünlerin üretimi, 

taşınması ve kullanılmasına yönelik standartlar 

oluşturulmuş olup ülkemizde henüz bu yönde bir standart 

ve pazar mevcut değildir. Ayrıca bu ürünlerin kullanılması 

yurt dışında birçok ülke tarafından destek kapsamında 

değerlendirilmektedir. Ülkemizde ormansal ve tarımsal 

artıklar işlenmeden direk olarak ısıtıcılarda 

kullanılmaktadır fakat bu kullanım yöntemi verimli, 

ekonomik ve çevresel açıdan uygun değildir. 

(Anonymous, 2015c).  

Peletlerin standartlaştırılmış ölçümleri, basit ve konforlu 

kullanımı, etkin nakliyeyi ve ayrıca tam otomatik iletim 

sistemini sağlar, depoya pompalanır ve oradan tam 

otomatik olarak kazana iletilir. Peletle ısınma, normal kül 

alma dışında, petrol ve gaz ısınmasına göre kullanışlılık ve 

konfor açısından geri kalmamaktadır. Peletlerin pelet 

sobalarında ve pelet merkezi ısı tesislerinde yakılmasında 

emisyon miktarı düşüktür. Daha düşük artık nem miktarı 

peletlerin daha uzun süreli, sorunsuz bir şekilde 

depolanmalarını sağlar. Peletler, enerji yoğunluğu 

nedeniyle belirgin ölçüde daha küçük depolama hamcına 

gerek duyarlar. Petrol ve doğal gaz gibi fosil yakacakların 

nakliye ve depolanmasında ortaya çıkabilen patlamalar, 

yangınlar, taban suyunun kirlenmesi gibi tehlikeler, 

peletlerde çok az ve genellikle hiç rastlanmaz. 

Peletlemenin; artıkların enerji değerini yükselterek onların 

hemen ya da ileri termo-kimyasal dönüşümler için 

kullanımı, depolama hacmının azaltılması,  işleme 

biçiminin ve taşımanın kolaylaştırılması ve masrafların 

azaltılması, elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir 

olması, fosil kaynaklı yakıt ithalatının azaltılması ve ülke 

ekonomisine katkı sağlaması gibi özellikleri vardır 

(Saraçoğlu, 2008). 

 

MATERYAL VE METOT: 

 Denemede çeltik sapı ve çeltik kavuzu materyal olarak 

kullanılmıştır. Biyokütle olarak çeltik sap ve 

kavuzlarından pelet ve briket yakıtlar elde edilmiştir. Elde 

edilen peletler, 6 mm çapında, 2-3 cm uzunluğunda 

peletlerdir. Kullanılan pelet makinesi,  Pellet Maker PM 

3.0E modeli,  pelet çapı: 6 mm, motor gücü: 3 kW, 

peletleme kapasitesi: 50-100 Kg/h kapasitede (materyale 

göre değişir), elektrikle (400 V) çalışır, peletleme ünitesi 

dikey pozisyonda ve taşınabilir tip pelet makinesidir. 

Kullanılan briket makinesi, helezon tip, kalıp ısıtmalı 6 

gen kalıplı briketleme makinası olup makina hareketini 24 

kW gücünde trifaze bir elektrik motorundan almaktadır. 

Briket makinasının kalıp kısmının ısıtılması amacıyla 

termostat kontrollü 2,2 kW gücünde plakalı tip ısıtıcılar 

kullanılmıştır.  Çeltik sapı, enstitünün çeltik deneme 

tarlasından temin edilmiş, çeltik kavuzu da Terme’deki bir 

çeltik fabrikasından getirilmiştir. Enstitüde mevcut 

Biyokütle ünitesinde 4 mmlik çekiçli değirmende 

parçalanan materyaller burada pelet ve briket haline 

getirilmiştir. Elde edilen pelet ve briketlerde ısıl değer, 

nem, kül içerikleri belirlenmiştir. Ayrıca materyaller 

sobalarda yakılarak baca gazı emisyon değerleri 

ölçülmüştür 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çeltik sapı ve kavuzundan elde edilen numunenin yakıt 

özellikleri çizelge 1 de verilmiştir. Çizelgede çeltik sapı, 

çeltik kavuzu ve linyitin kül değerleri incelendiğinde 

kül oranının çeltik kavuzu ve çeltik sapında % 18-19 

civarında olduğu görülmektedir. Ülkemizde çıkarılan 

linyitlerden kül oranı en düşük olan Tunçbilek linyitinin 

kül oranı da çeltik sapı ve kavuzuyla aynı orana sahiptir. 

Linyitle mukayese etmek için kül oranı en düşük olarak 

alınan Tunçbilek linyitinin ısıl değeri ise, çizelgede 

görüldüğü gibi 3463 cal/g ile çeltik sapı ve kavuzundan 

daha düşüktür. Ülkemiz linyit potansiyelinin sadece % 

12,7'si 3000 kcal/kg'ın üzerinde ısı değerine sahiptir. 

Dolayısıyla tarla bitkilerinden elde edilen tarımsal 

artıklardan en düşük ısıl değere sahip çeltik sapı ve 

kavuzu bile ısınma amaçlı olarak kullanılan yerli 

linyitlerden daha kaliteli katı yakıt olarak 

değerlendirilebilecek durumundadır (Anonymous, 

2013).  

Çeltik sapı ve çeltik kavuzunun sobada yakıldıktan sonra 

ölçülen emisyon değerleri çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelgede görüldüğü gibi incelenen karakterlerden karbon 

monoksit (CO) değerleri çeltik kavuzunda 1759 ppm, 

çeltik sapında da 2064 ppm olarak ölçülmüştür.  Elde 

edilen değerlerin, yönetmeliğin kabul edilebilir sınırları 

içinde olduğu anlaşılmaktadır. İncelenen materyallerin 

SO2 değerlerinin çıkmaması, bu materyallerin iyi yanması 

sonucunda dışarıya SO2 gazının verilmediği 

anlaşılmaktadır. Ölçülen Azot oksit (NO) değerinin de 

sınır değerin altında olduğu görülmektedir.  

 

Ülkemiz linyit potansiyelinin % 54' e yakın bir kısmının, 

1200 kcal/kg'dan daha düşük ısı değerine sahip olduğu 

görülmektedir.  Bilindiği gibi, 1200 kcal/kg'ın altında ısı 

değerine sahip yakıtlar, modern yakma sistemlerinde 

yakılabilen katı yakıtların alt sınırında bulunmaktadır. 

Bunları çok düşük değerli yakıtlar olarak nitelemek yanlış 

olmayacaktır. Linyit potansiyelimizin büyük kısmının, 

düşük ısı değerine sahip olduğu saptanmaktadır, örneğin, 

toplam rezervlerin % 75'inin ısı değeri 2400 kcal/kg'ın 

altındadır. Isı değeri 2400 kcal/kg'ın altında olan 

kömürlerin, ısı değeri artırılmadan (nem veya külü 

atılarak) tüketim yerlerine taşınması ve ısıtma gayesiyle 

kullanılmasının ekonomik olmayacağını söylemek 

mümkündür. Ülkemizde halen, ısı değeri 3000 kcal/kg'ın 

üzerinde olan linyitler, ısıtma gayesiyle satışa 

arzedilmektedir. Isıtmada kullanılacak kömürün en az 

4000 kcal/kg ısı değerine sahip olması gerekir. Ancak, 

ülkemiz linyit potansiyelinin % 12,7'si 3000 kcal/kg'ın 

üzerinde ısı değerine sahiptir. Isı değeri 4200 kcal/kg olan 

rezerv miktarı ise, toplam potansiyel rezervin sadece % 

4,3'ü kadardır. Potansiyel rezervde tespit edilen bu durum, 

işletilebilir rezervde daha da kötüdür, örneğin, toplam 

işletilebilir rezervin % 58'inin ısı değeri, 1200 kcal/kg'ın 

altındadır. Isı değeri 4200 kcal/kg'ın üzerinde olan 

işletilebilir rezerv miktarı ise, işletilebilir rezervin ancak 

% 3'ünü oluşturmaktadır. Ayrıca Ülkemiz linyit rezervinin 

büyük çoğunluğu, yüksek nem oranına sahiptir, örneğin, 

nem oranı % 36'nın üzerinde olan rezerv miktarı, 

potansiyel rezervin % 63'ünü oluşturmaktadır. Ülkemiz 

şartlarında, % 18 kül oranına kadar (kuru kömürde) kül 

içeren kömürlerin ev yakıtı olarak kullanılabileceğini 

kabul etsek bile, bu kül oranına sahip linyit miktarı da 

toplam potansiyel rezervin ancak % 5,6 'sini 

oluşturmaktadır (Kemal ve Semerkant, 2015). Bu 

çalışmada kullanılan çeltik sapı ve  çeltik kavuzu, gerek 

ısıl değeri yönünden ve gerekse % kül miktarı yönünden 

ülkemiz linyitlerinden daha iyi özelliklere sahiptir. Ayrıca 

yenilenebilir bir kaynak olarak düşünüldüğünde ve 

çevreye olan olumlu etkileri de gözönüne alındığında, 

kömüre alternatif bir yakıt olarak düşünülebilir 

SONUÇ 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 40-50 milyon ton tarımsal 

artık, gereği gibi değerlendirilmeyip atıl olarak 

bırakılmakta, yakılmakta ya da çürümeye terk 

edilmektedir. Yine ülkemizde her yıl ısınma amaçlı 

yaklaşık 7 milyon ton kömür ithal edilmektedir. Bu 

nedenle, ülkemizde bu kadar büyük bir potansiyele sahip 

bu artıkların herhangi bir şekilde değerlendirilememesi 

hem ülke ekonomisi açısından hem de çevresel faktörler 

açısından büyük bir kayıp olduğu düşünülmektedir. 

Özellikle son dönemlerde, atıl durumda bulunan tarımsal 

artıkların ısınma amaçlı kullanılması büyük önem 

kazanmıştır. Pelet yakıt, Avrupa’da çok yaygın olarak 

kullanılmasına rağmen ülkemizde henüz tam olarak 

bilinmemektedir. Bazı özel peletleme tesislerinde üretim 

yapılsa da, çoğunlukla kullanılan hammadde, ağaç tozu ya 

da MDF artıklarıdır. Tarımsal artıklardan büyük 

çoğunluğunun ısıl değeri, 3500 kcal/kg’dan daha 

yüksektir. Sadece çeltik sapı ve çeltik kavuzunun pelet ve 

Çizelge:1 Çeltik sapı, çeltik kavuzu ve linyitin nem, kül ve ısıl 

değerleri 

Hammadde Nem (%)  Kül (%) 
Isıl 

Değer(cal/g) 

Çeltik sapı 10,89 18,47  3629  

Çeltik kavuzu 11,11 18,97  3725  

Linyit 

(Tunçbilek) 

25 den çok 18.59 3463* 

*- http://biyoder.org.tr/?page_id=4589. 

Çizelge: 2 çeltik sapı ve çeltik kavuzunun baca gazı emisyonları 
değerleri(*) 

Hammadd

e 

Baca 

gazı 

sıcaklığ

ı (0C) 

O2 

(%) 

CO 

(ppm) 

CO2 

(%) 

SO2 

(pp

m) 

NO 

(ppm) 

Çeltik sapı 104,3  16,9  2064  1,97  0 600  

Çeltik 

kavuzu 

105,7  16,3  1759  2,27  0 457  

(*)Kabul Edileibilir Değerler:CO=3220 Ppm, SO2=70 Ppm, NO=640 
Ppm 
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briket yakıt olarak değerlendirilmesi durumunda bile en az 

250.000 ton yakıt elde etmek mümkün olacaktır. Elde 

edilecek bu katı yakıtlar da kömürün kullanıldığı her 

yerde rahatlıkla kullanılabilecek değerli bir yakıttır. Her 

yıl kış aylarında üzüntüyle işitmiş olduğumuz “soba 

zehirlenmesinden bir aile yok oldu” gibi acı haberleri 

duymak istemiyorsak, yenilenebilir enerji kaynaklarından 

olan tarımsal artıkların ısınma sektöründe kullanılması 

için daha çok çaba sarfedilmelidir. Unutulmamalıdır ki, 

rast gele yakılan her tarımsal artık da birer milli servettir.   
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Özetçe—Kırsal kesimden göçün artmasıyla artan fosil 

yakıt kullanımı ve şehirleşmenin yol açtığı betonarme 

yapılar artmaktadır. Bunun sonucunda bu betonarme 

yapılar güneşin verdiği ısıyı depolayarak gece açığa 

vurmasıyla sıcaklığın artmasına ve kentsel ısı adası 

etkisine neden olmaktadır. Sıcaklık artışı ile özellikle yaz 

mevsiminde ısı adası etkisinin nasıl ortadan kaldırılacağı 

gündeme gelmektedir. Isı adası etkisinin ortadan 

kaldırılmasının en temel yolu yeşil çatı uygulamalarıdır. 

Yeşil çatılar yazın bina çatısını gölgeleyerek bina soğutma 

yükünde önemli ölçüde tasarruf sağlamaktadır. Bunun 

yanında evapotranspirasyon yoluyla da soğutma 

sağlayarak binanın enerji tüketimini azaltır ve uzun 

zamanda tasarruf yapılmasını sağlar. 

Bu çalışmada yeşil çatı sisteminin ne olduğuna ve 

kentsel ısı adası etkisinin yeşil çatı sistemleri ile nasıl 

ortadan kaldırılacağı üzerine yoğunlaşılarak literatür 

taraması yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler — Kentsel ısı adası etkisi; yeşil çatı; 

sıcaklık. 

Abstract— Increasing use of fossil fuels and 

urbanization caused by urbanization are increasing with 

the increase in migration from rural areas. As a result, 

these reinforced concrete structures store the heat given by 

the sun and cause the temperature to increase and urban 

heat island effect when exposed at night. How to eliminate 

the heat island effect, especially in summer, comes to the 

agenda. The main way to eliminate the heat island effect is 

green roof applications. Green roofs shade the roof of the 

building in summer, providing significant savings in 

building cooling load. In addition, it provides cooling 

through evapotranspiration, reducing the energy 

consumption of the building and saving money in a long 

time. 

In this study, a literature review was made by focusing 

on what is the green roof system and how to eliminate the 

effect of urban heat island with green roof systems. 

Keywords — Urban heat island effect; green roof; 

temparature. 

I. GİRİŞ 

İklimler değişik faktörlerden oluşan karmaşık bir 

sistemdir. İklime dışarıdan kimyasal, fiziksel ya da 

biyolojik bir etki yapıldığında çok daha karmaşık bir hale 

dönebilmektedir. Dünyanın yaratılışından itibaren çeşitli 

değişimlere uğramaktadır. Fakat doğal olmayan etkiler 

meydana geldiğinde bu değişiklik hızı çok daha yüksek 

olmaktadır [3]. 

Küresel ısınma ile beraber aşırı kurak yazlar, buzulların 

erimesi, susuzluk gibi olaylar günümüzde çok tehlikeli bir 

noktaya doğru gitmektedir. Küresel iklime ek olarak 

şehirleşmelerin arttığı yerlerde de mikroiklimsel olaylar 

çerçevesinde bölgesel olarak ısınmalar oluşmaktadır. Bu 

etkiler gün geçtikçe etkisini arttırarak insan sağlığı 

üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Bu yüzden 

araştırmacılar konu üzerinde durarak kent sıcaklıklarının 

nasıl düşürülebileceğine dair incelemeler yapmaktadır [7]. 

Kırsal yerler ve kentler arasındaki iklimsel farklılık 

olan “kentsel ısı adası etkisi” ilk olarak 1820 senesinde 

Londra kenti için Luke Howard tarafından incelenerek 

araştırmalara konu olmuş ve literature girmiştir [4]. 

Şehirlerde bina, kaldırım, asfalt gibi yapıların artmasıyla 

beraber yeşil bitkilerin de miktarında azalma görülür. 

Bitki miktarındaki azalma sonucu meydana gelen ısı 

artışlarına kentsel ısı adası etkisi denilmektedir. 

Şehirleşme ve endüstrileşme neticesinde meydana çıkan 

sıcaklık artışlarının nedeni 3 şekilde sayılabilir. Birincisi, 

betonlaşma, yeşil bitkilerin azalmasını sağlayarak beton 

mailto:aktacir@harran.edu.tr
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yapıların ısıyı daha fazla bünyelerinde hapsetmesine 

neden olmaktadır. Ikincisi, kentleşmenin düzensiz yapıyı 

desteklemesi sonucu rüzgarların iç kesimlere ulaşamaması 

ve yüzeylere temas edememesidir. Üçüncüsü ise 

şehirleşmeyle birlikte nüfusun katlanarak artması ve fosil 

yakıt kullanımının artmasıdır [1].  

II. KENTSEL ISI ADASI KAVRAMI 

    Kentsel ısı adası etkisi, kent içindeki sıcaklığın eş 

zamanda çevresindeki kırsal yerlerden daha yüksek 

sıcaklığa sahip olmasıdır. Bunun sebebi ise şehirlerdeki 

arazi örtüsünün çeşidinin farklı olmasından 

kaynaklanmaktadır [4]. 

    Şehirlerde çatı, asfalt, bina gibi yapılar güneşten gelen 

ısıyı bitkiler gibi geri yansıtamaz ve bünyelerine 

hapsederler. Bünyelerindeki bu ısıyı geceleyin kent 

ortamına vererek yeşil alanlara göre daha fazla sıcaklığın 

artmasına neden olurlar. Ayrıca şehirlereki yüksek binalar 

ve yapılar rüzgarı engellemektedir. Bu nedenle sıcaklık 

kentlerde hapsolur ve başka yerlere taşınamaz. 

Taşınamayan sıcaklık olduğu yerdeki sıcaklığı arttırır. 

Ayrıca ulaşım, endüstriyel bölgeler, yere yakın yerlerde 

sera etkisi benzeri rol oynayarak sıcaklığı arttırırlar. Tüm 

bunlar birleştiğinde şehrin üzerinde tıpkı bir kubbe 

görünümü oluşur. Buna kentsel ısı adası denilmektedir [9].  

 
Şekil 1. Kent ısı adası etkisi [5] 

Kentsel ısı adası etkisi hava kalitesini, su kalitesini, ve 

yaşam kalitesini olumsuz olarak etkiler. Bu durum insan 

sağlığından ekonomiye kadar birçok alanda etkisini 

hissettirir [5].  

III. YEŞİL ÇATI KAVRAMI 

    Yeşil çatılar, bitkilendirilmiş çatılar olarak da 

tanınmaktadır. Buna ek olarak yaşayan çatı veya ekolojik 

çatı şeklinde de ifade edilebilmektedir. Yeşil çatıların 

kullanımı Avrupa’da ve ABD’de artış göstermektedir. 

Doğal yeraltı kaynaklarının azalması, enerji kaynaklarının 

fiyatının artması, bozulan yeraltı sistemleri gibi sorunlar 

sonucunda yeşil çatı uygulamaları günümüzde daha da ön 

plana çıkmıştır. Yeşil çatı, üzerinde bitkilendirme amaçlı 

olarak her türlü uygulama bulunmaktadır. Yüzey alanı su 

geçirmeyen katmanla kaplı olup katmanın üzeri de toprak 

ve bitkilerle kaplıdır. Sistemin içinde su tutucu, filtreleme 

katmanı, kök koruyucu katmanı, drenaj katmanı, substrat, 

bitki katmanı gibi tabakalar bulunur. Ekolojik olarak çatı 

bahçeler mevcut binaların yapısında çok az değişiklikler 

meydana getirerek veya çatıda değişiklik gerektirmeden, 

çok az bir bakıma ve sulamaya ihtiyacı olan bitkilerden 

müteşekkil canlı bir örtüyle kaplamak olarak da ifade 

edilebilir. Yeşil çatı sistemleri çatıda kullanılan katman 

kalınlığına göre temel olarak 2 gruba ayrılır. Bunlar 

intensif (yoğun) çatı sistemleri ve ekstensif (seyrek) çatı 

sistemleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İntensif çatılı 

sistemlerde bitki türü açısından çeşitlilik fazladır. Çünkü 

toprak kalınlığı seyrek sisteme göre daha fazladır. Bu 

sebeple de hem ısıya daha çok direnç göstermekte hem de 

daha fazla yağmur suyunu bünyesine alarak kanalizasyon 

sisteminin yükünü azaltmaktadır. Toprak kalınlığı fazla 

olan bu sistemde bitki çeşitliliği oldukça fazladır. Bu 

sayede birçok canlı türünün yaşaması için de bir barınak 

görevi görür [1]. 

 
Şekil 2. İntensif (yoğun) sistem yeşil çatı [1] 

    Ekstensif (seyrek) çatı sistemleri ise ince toprak 

kalınlığına sahip çatılardır. Genellikle sulama 

gerektirmeyen, çatıdaki doğal bir örtüdür. Bu çatı tipi 

kamusal kullanıma kapalıdır. Setler ya da bariyer 

çekilerek korunurlar. İnsanların üzerinde dolaşmaları 

genellikle yasaktır. İntensif sistemli çatılara göre toprak 

kalınlığı ince olduğundan dolayı otsu bitkiler 

yaşamaktadır ve onlara göre daha ucuzdur [1]. Ayrıca hem 

intensif hem de ekstensif sisteme sahip olan karma yapılı 

sistemlerde mevcuttur. Yeşil çatılar tasarlanırken bitki 

beslemek için katman kalınlığının iyi ayarlanması, drenaj 

için altyapının oluşturulması, su yalıtımının korunması, 

ağır yağış koşullarında su tutma kapasitesinin iyi 

ayarlanması, yetiştirilecek bitkilerin toprak kalınlığına 

göre uygun seçilmesi gerekmektedir [6].  
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Şekil 3. Ekstensif (seyrek) sistem yeşil [9] 

 

IV. KENTSEL ISI ADASI ETKİSİNİN 

AZALTILMASI 

    Kentsel alanlarda betonlaşma ve geçirimsiz yüzeylerin 

artmaya başlaması gün boyunca güneşten gelen ısının 

geçirimsiz yüzeylerde birikmesine neden olmaktadır. 

Biriken bu enerji gece olduğunda da serbest kalarak hava 

sıcaklığını yükseltmektedir. Geleneksel çatılarda yüzey 

sıcaklığı her zaman ortama göre daha sıcaktır. Çünkü 

gelen ısıyı bünyesine alarak absorbe eder. Yeşil çatılarda 

ise bitkiler sıcak havadaki ısıyı tutarak nem dengesini ve 

çatının aşırı derecede sıcak olmasını engeller [10].   

    Yeşil çatılar kentsel alanda zarar gören bitkilerin yerini 

alır. Hava ve yüzey sıcaklıklarının artmasını engeller. 

Bitkilerin evapotranspirasyon, gölgeleme ve bitki taşıyıcı 

katmanın ısı depolama nitelikleri sayesinde sıcaklık artışı 

engellenir. Evapotranspirasyon; bitkinin buharlaşma ya da 

terleme yoluyla atmosfere su buharı vermesi anlamına 

gelir. Bitki yapraklarında ya da bitki taşıyıcı katmanında 

bulunan suyun buharlaşması için gerekli olan enerji 

güneşin kısa dalga kızılötesi ışınlarından karşılanır. 

Böylece bu ışınların yüzey sıcaklığını yükseltmesinin 

önüne geçilir [2]. 

    Yoğun şekilde dizilmiş yüksek binalar ısı emilimini 

arttırır ve hava akımının geçmesini engeller. Bu nedenle 

sıcaklık artışı yaşanabilir. Fakat iklim modellemelerine ve 

rüzgarın rahat geçebilmesi için dizayn edilmiş binaların 

yapılması ile bu sorun ortadan kısmen de olsa 

kaldırılabilir. Yeşil alanlar ve yeşil çatılar sıcaklık 

düşürücü etki oluşturmaktadır. Kentleşmenin artmasıyla 

birlikte yeşil alanların yok olması hem bitki çeşitliliğini 

azaltır hem de bina ve yüzeylerde hissedilebilir bir 

sıcaklık artışına neden olur [7]. 

    Yeşil çatıların ve ağaç topluluklarının alanı 

genişledikçe etki kademesi de artmaktadır. Konforlu bir 

şehir iklimi oluşturmak ve binanın hava sıcaklığını 

düşürmek için bitki kullanımı oldukça önemli bir yer 

tutmaktadır. Farklı seviyelerdeki bitkilendirmeler 

sayesinde hava sıcaklığı daha verimli bir biçimde 

düşürülebilir. Kent parkları yanında binaların yeşil çatı ile 

kaplanması ısı adası etkisinin, şehrin tamamında 

hissedilebilir bir biçimde azaltılması sağlanabilir. 

Ağaçların gölgelendirme, rüzgâr kesme, terleme-

buharlaşma özellikleri, binalarda yazın soğutmada 

kullanılan enerji miktarını azaltmakta, soğutucu donanım 

ve enerji tesislerinin tüketim maliyetlerinde %1 kadar 

azalma sağlamaktadır. Enerji tasarrufunun yanı sıra, kent 

ağaçları ve açık renkli yüzeyler atmosferdeki CO2 artışını 

yavaşlatmada da etkili olmaktadır. Kentlerin 

soğutulmasında kullanılan doğal kaynak olarak bitki 

örtüsü, dolaylı yoldan soğutma için gerekli enerji 

miktarını düşürmekte, yine buna bağlı olarak elektrik 

üretimi için gerekli fosil yakıtların kullanımını da 

azaltmaktadır. Yeşil çatılı binalarda güneş ışığı kaynaklı 

ısı kazanımı düştüğünden, binaların klima kullanımıyla 

mekanik soğutma sarfiyatı da azalmaktadır. Örneğin, 

Akbari vd., yapmış oldukları deneyde iklim ve hava 

kalitesi araştırmasında, şehirlerde yeni dikilen ağaçların, 

soğumaya ve ozon hava kalitesinin iyileşmesine önemli 

etkide bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kentsel iklim 

üzerine yapılan birçok deneyin birçoğu bitki örtüsünün 

şehir iklimi üzerinde oluşturduğu pozitif etkilere 

dayanmaktadır.  Bazı ülkelerde bu çalışma alanı çok daha 

detaylıca incelenmeye alınmıştır. Bu çalışmalar, 

ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak ağaçların 

seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi ağaç 

türünün şehir iklimini ne derece etkilediğine ve ağaçların 

nasıl yerleştirilmesi gerektiğine kadar varmıştır [7]. 

 
Şekil 4. Kentsel ısı adasını etkileyen unsurlar [7]  

    Kanada’da 2005’te yapılan bir deney sonucunda 

Toronto’da kentsel kesimde yüzey ve hava sıcaklıkları, 

kırsal kesimdeki sıcaklıklara göre yaz aylarında 2-3 °C 

daha fazla olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Berlin’i 

çevreleyen kırsal kesimin akşam saatlerinde şehrin 



 

Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi - 2020 

 27 

merkezine göre 4-5 °C daha az olduğu gözlemlenmiştir 

[2].  

Kanada’da %50’si yeşil çatı olan bir alanda yapılan 

çalışmada kentsel alanlardaki yüzey ve hava 

sıcaklıklarının kırsal alanlara göre yaz aylarında 2-3˚C 

fazla olduğu gözlenmiştir [8]. 

Tyndall İklim Değişikliği Merkezi’nin yaptığı bir 

incelemeye göre, kentsel ısı adası etkisini azaltmak için 

kentlerin %10 daha çok yeşil alana ihtiyacı vardır. 

Rowntree vd. 1982 yılındaki araştırmalarına göre kentsel 

ısı adası etkisi nedeniyle artan sıcaklığın %25-50’si 

bitkilendirme yoluyla azalabilmektedir [6]. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda yeşil çatı 

yüzeylerinin kentteki ısı adası dengesini sağlamakta 

önemli ölçüde etkili olduğu ortaya konmuştur. “New 

York’ta yapılan bir modelleme çalışmasında tüm çatıların 

yarısının yeşil olması durumunda kent ölçeğinde yüzey 

sıcaklıklarının 0.1-0.8°C azalacağı belirlenmiştir. 

Chicago’da yapılan bir araştırmada ise yazın sıcak 

günlerde geleneksel çatılardaki sıcaklığın yeşil çatılardan 

28°C daha yüksek olduğu belirlenmiştir [10]. 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Şanlıurfa 

ilinin şehir merkezi yaklaşık olarak 45 milyon metrekare 

alana sahiptir. Ayrıca kent merkezinde  yaklaşık olarak 1 

milyon insan yaşamaktadır. Bu rakamlar sonucunda 45 

m
2
’lik alana 1 insan düşmektedir. İnsanların bu 

yoğunlukta olduğu düşünülen Şanlıurfa şehir merkezinde 

kullanılan ev ve binaların kent üzerinde dağılım 

yoğunluğu da çok fazladır. Google Earth’ten alınan şekil 

5’e bakılarak burada kentsel ısı adası etkisinin kaçınılmaz 

olduğu görülmektedir. Kent merkezinde bulunan bu 

binaların hem yoğunluklarına hem de geometrik 

dizilişlerine bakıldığında şehir merkezinde kentsel ısı 

adası etkisi sonucu kırsal alana göre sıcaklıkların daha 

yüksek olduğu sonucuna varılabilir.  

 
Şekil 5. Şanlıurfa şehir merkezi bina dizilimi 

V. SONUÇ 

Yeşil çatılar şehirlerdeki binaların güneş ışınlarını 

yansıtmasından dolayı oluşan kentsel ısıyı önemli 

derecede azaltmaktadır. Kentsel ısı adası etkisini azaltarak 

yüksek sıcaklığın sebep olacağı zararı en aza 

indirmektedir. Bu durum hem insan sağlığı açısından hem 

para tasarrufu açısından hem de konfor açısından 

faydalıdır. Yeşil çatılar kışın ısı yalıtımı görevi görmekte, 

yazın ise bina yüzeyini gölgeleyerek ve aynı zamanda 

evapotranspirasyon yaparak soğutma sağlamaktadır. 

Böylelikle bina soğutma yükünde önemli ölçüde tasarruf 

sağlayarak binanın enerji tüketimini azaltır ve uzun 

zamanda tasarruf yapılmasını sağlar. 
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Özetçe— Türkiye’de her yıl yaklaşık 350-400 bin ton 

Ömrünü Tamamlamış Lastik açığa çıkmaktadır ve bir 

lastiğin geri dönüşümü ile % 73 granül kauçuk malzemesi, 

% 19 çelik tel, % 8 ise tekstil ve diğer maddeler geri 

kazanılmaktadır. Ömrünü Tamamlamış Lastiklere 

doğrudan, hammadde olarak veya termal yöntemlerle geri 

kazanım uygulanmaktadır. Piroliz prosesi ile ömrünü 

tamamlamış lastiklerden sıvı (aromatik yağlar), katı 

(karbon siyahı) ve gaz (düşük kükürt içerikli hidrokarbon 

karışımı)ürünler elde edilmektedir. Türkiye’de oluşan 

ömrümü tamamlamış lastiklerin tamamının geri kazanımı 

sağlandığında, 700 milyon TL’nin üzerinde ekonomik 

katma değer sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler — ömrünü tamamlamış lastik; piroliz; 

geri kazanım; enerji. 

 

Abstract— In Turkey, the End of Life Tires about 200 

thousand tons per year consist and it was obtained rubber 

granules of 73%, steel wire of 19%, and are recovered 

textiles  of 8% and other materials with recycling a tire. 

End of Life Tires are applied recycling directly, as raw 

materials and by thermal methods. With the pyrolysis 

process, liquid (aromatic oils), solid (carbon black) and 

gas (low sulfur content hydrocarbon mixture) products are 

obtained from the End of Life Tires. When Turkey 

provided all End of Life Tires recovery occurs, the 

economic value of over 700 million Turkish Liras will be 

provided. 

Keywords — end-of-life tires; pyrolysis; recovery; energy. 

I. GİRİŞ 

Ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL), faydalı ömrünü 

tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya 

kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak 

kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya 

çıkan ıskarta lastikleri ifade etmektedir. Ömrünü 

tamamlamış lastik, orijinal olarak tasarlanan amaçla tekrar 

kullanılmayan veya kullanılamayan ve tekrar kaplama 

yapılamayan lastiktir. Bu tür lastikler, diğer işlemler için 

ham madde olarak daha ileri bir kullanıma sahip olabilir 

veya nihai bertaraf edilmek üzere taşınabilmektedir. 

Türkiye’de her yıl yaklaşık 350-400 bin ton Ömrünü 

Tamamlamış Lastik açığa çıkmaktadır. Bir lastiğin geri 

dönüşüme gönderilmesiyle yaklaşık % 73 granül kauçuk 

malzemesi, % 19 çelik tel, % 8 ise tekstil ve diğer 

maddeler geri kazanılmaktadır. Türkiye'de atık lastik 

alanında tek yetkili kuruluş olan Lastik Sanayicileri 

Derneği İktisadi İşletmesi (LASDER) lastik toplama 

çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

koordinasyonunda sürdürmektedir. LASDER tarafından 

2018'de 200 bin 234 ton, geçen yıl ise 177 bin 611,69 ton 

ömrünü tamamlamış lastik toplanarak, geri kazandırılmıştır 

[1].  

Lastik, çok geniş bir çeşitlilikte malzeme kullanılarak 

yapılmış, çeşitli bileşenlerden meydana gelen yüksek 

teknolojili karmaşık bir parçadır. Normal bir otomobil 

lastiği 30 çeşit sentetik kauçuk, 8 tip karbon siyahı, çelik 
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kord, polyester, naylon, çelik kordon teli, silika, mumlar, 

yağ ve pigmentler içermektedir. Tablo 1’de otomobil ve 

kamyon lastiklerinin bileşimi ve ağırlıkları gösterilmiştir. 

Tablo 1. Otomobil ve kamyon lastiklerinin bileşimi ve 

ağırlıkları. 
Bileşim Otomobil 

Lastiği 

Kamyon 

Lastiği 

Kauçuk/elastomerler % 47 % 45 

Karbon Siyahı %21,5 % 22 

Metal % 16,5 % 25 

Tekstil % 5,5 - 

Çinko Oksit % 1 % 2 

Sülfür % 1 % 1 

Diğer Katkı maddeleri % 7,5 % 5 

Ortalama Ağırlık 6,5-10 Kg 54 Kg 

II. GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ 

A. Doğrudan Değerlendirme 

Atık lastikleri doğrudan değerlendirme yöntemi en 
basit anlamda lastiklerin hiçbir işleme tabi tutulmadan 
olduğu gibi kullanılmasıdır. Atık lastik bir bütün olarak 
pek çok farklı yerde kullanılabilir. Sebebi; lastiklerin şekli, 
boyutu, yüksek esnekliği, titreşimi, gürültü ve şoklara karşı 
dayanıklılık gibi özellikleri sayesinde inşaatlarda ucuz 
malzeme olarak kullanılmaktadır. Lastikler yol 
kenarlarında koruyucu bariyerler oluşturmak için ve eğimli 
kıyı limanlarında gemilerin güvenli yanaşabilmesi için 
kullanılmaktadır. 

B. Termik Değerlendirme 

İyi kalite bir kömüre eşdeğer kalorifik değere (25.000 
kJ/kg) sahip olan ömrünü tamamlamış lastikler, fosil 
yakıtlara alternatif olarak kullanılmakta veya Çimento 
fabrikaları, termik santral gibi tesislerde yakıt olarak 
kullanılmaktadır. 

C. Hammadde Olarak Değerlendirme 

Teknik olarak, lastiğin kullanım süresi dolduğunda tüm 

kauçuk, çelik ve kumaş geri kazanılabilmektedir. Atık 

lastiklerin malzeme olarak değerlendirilmesi parçalama 

veya granüle etme ve piroliz yöntemleri ile 

gerçekleşmektedir. Bu yöntemler termik değerlendirmeye 

kıyasla daha fazla yan ürün elde edilmesi bakımından son 

derece ekonomik ve çevre dostudur. 

Granüle etme; lastiklerin parçalanarak kauçuk kırpıntısı 

haline getirilmesidir. Lastiklerin parçalanmasında iki 

yöntem uygulanmaktadır. Bunlar; mekanik parçalama ve 

kriyojenik parçalamadır. Mekanik parçalama; atık 

lastiklerin çeşitli boyutlara parçalanmasıdır. Lastik 

parçalandıktan sonra tekstil ve çelik ayrıştırılır. Kriyojenik 

prosesinde ise sıvı azot kullanılarak lastik soğutulur ve 

soğutulan lastik çok ince toz haline getirilir. Bu proses 

tekstil, çelik ve kauçuğun hızlı ayrışımını sağlar. Granül 

formundaki lastikler otomobil endüstrisinde; kayış, balata 

bağlayıcı, tampon, conta, paspas, amortisör, çamurluk, 

lastik ve şamriyel, raspa malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. Spor alanları yüzeylerinde ise atletizm 

parkuru ve golf sahalarında kreş oyun alanları, rekreasyon 

alanları, yüzme havuzu çevresi ve bahçe içi yollarda, tenis 

ve basketbol sahalarında kullanılmaktadır. 

 

İnşaat sektöründe granül haldeki lastikler; tutkallar ve 

izolasyon sıvıları, halı tabanı, baraj, depo, havuz, atık 

bertaraf sahası ve çatı sızdırmazları ve örtüleri, paspaslar, 

bina zemin kaplamaları, hastane, endüstri ve banyo 

zeminleri, kümes hayvanı atıkları, inşaat boyası, zemin 

yükseltme, çatı ve duvarlarda su izolasyon maddesi olarak 

kullanılmaktadır.  

III. PİROLİZ PROSESİ 

Piroliz, biyokütleden oksijensiz ortamda ısı etkisiyle 

organik moleküllerin parçalanması işlemidir. Süreç 

esnasında, kimyasal bağlar, oksijensiz ortamda termal 

olarak bozunurlar. Piroliz yararlı enerji (yakıt) ve 

kimyasal maddelerin üretimi için bağımsız bir işlem 

olarak da kullanılabilir. Piroliz gazlaştırma ve yanma 

proseslerinin ilk aşamasıdır. Genelikle biyokütle pirolizi 

350-550 °C dereceler arasında başlar ve 700 °C kadar 

çıkabilir. Lastik piroliz işlemleri genellikle, 250-500 ºC 

sıcaklık aralığında yürütülmektedir[2].  

Pirolizde, hammadde reaktör içerisine beslenir, sıcaklık 

artışı ile biyokütle ayrışması başlar. Hammaddeden 

ayrışılan su buharı reaktörden dışarı çıkar ve reaktör 

içerisinde katı kalıntı ve bir miktarda gaz kalır. Gaz katı 

kalıntıdan ayrılır ve soğutularak reaktörden çıkar. 

Yoğunlaşabilen buhar gazlar biyoyağ ve piroliz yağına 

yoğunlaşır. Yoğunlaşmayan buhar gazları ise ürün gaz 

olarak reaktörden çıkar. Bu ürün gazları reaktör için enerji 

kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Benzer şekilde, katı 

kalıntılar ticari bir ürün olarak toplanır veya piroliz için 

gerekli olan ısı üretmek için yakıt olarak kullanılmaktadır. 
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Şekil 1. Piroliz ile ÖTL geri dönüşümü akış diagramı 

 

A. Piroliz türleri   

Piroliz işlemleri; ısıtma hızı, biyokütlenin alıkonma 
süresi ve sıcaklık gibi işlem koşularına bağılı olarak ayrılır.  
Piroliz işlemleri üç tipe ayrılır, bunlar yavaş piroliz 
(geleneksel), flaş piroliz ve hızlı pirolizdir. Her piroliz türü 
işlemi sonucunda katı, sıvı ve gaz ürün çıkar ama çıkan 
ürün oranı olarak birbirinden farklıdır. 

Yavaş piroliz, yavaş ısıtma hızı, düşük sıcaklık ve uzun 
süreli gaz çıkışı ile karakterize edilmektedir. Sisteme bağlı 
olarak ısıtma hızı ortalama saniyede 0,1-2 ºC derecedir ve 
500 ºC dereceye kadar çıkabilmektedir. 

Hızlı piroliz işlemleri daha fazla sıvı ürün elde etmek 
amacıyla kullanılmaktadır. Bu işlemin ısıtma hızı yavaş 
pirolizden yüksektir, flaş pirolizden düşüktür. Sistem 10-
200 ısıtma hızı ve 900 ºC dereceye kadar ısıtılmaktadır. Bu 
yöntemde ortalama %60-70 sıvı ürün ve %15-25 katı ürün 
üretmektedir. 

Flaş ya da ani pirolizde biyokütle oksijensiz ortamda 
450-600ºC arasında hızla ısıtılır. İşlem sadece birkaç 
saniye ya da daha az bir zamanda gerçekleşir ve ısıtma hızı 
çok yüksektir. Buhar kalma süresi 2 saniyeden azdır. 

B. Pirolizi Etkileyen Faktörler 

 Piroliz işleminin başarıya ulaşmasını ve işlemden elde 
edilen verimin maksimize edilmesinde, uygun yakıt 
özellikleri (biyokütlenin organik-inorganik yapısı, nem 
içeriği, gözenekliliği, kül miktarı, uçucu bileşen miktarı, 
ısıl değeri, sabit karbon/uçucu madde oranı, selüloz/lignin 
oranı) ve uygun donanımın sağlanmasının yanında, belli 
faktörlerin de büyük etkisi bulunmaktadır. Bunlar; ısıtma 
hızı, sıcaklık, parçacık boyutu, basınç, katalizör, piroliz 
ortamı, sürükleyici gaz akış hızı ve reaksiyon süresi olarak 
sıralanabilir. 

 

Şekil 2. Piroliz ürünlerinin sıcaklıkla değişimi 
 

C. Piroliz Sonucu Oluşan Ürünler 

Pirolizde elde edeceğimiz ürünlerin kalitesi ve miktarı 
hammadde özelliklerine ve işlem koşullarına bağlı olur ve 
hangi ürün (katı, sıvı ve gaz) elde etmek istiyorsa ona 
uygun hammadde ve şartlar seçilmelidir. 

Sıvı ürünler tar, biyo-yağ, katran olarak adlandırılan ve 
%20 su içeren maddelerdir. Piroliz sıvısı ya da biyo-yağın 
elementel bileşimi biyokütleye benzer. Biyo-yağ %20-25 
su, %25-30 oranında suda çözülmeyen pirolitik lignin, %5-
12 organik asitler, %5-10 apolar hidrokarbonlar, %5-10 
anhidro şeker ve %10-25 oksijenli bileşiklerden 
oluşmaktadır.  

Piroliz sonucu elde edilen katı ürünler çar, kül ve 
biyoyakıttır. Char genellikle piroliz katı ürünlerinin en 
önemlisidir. Piroliz sonucu edilen ürünlerin kimyasal 
kompozisyonunu piroliz şartları belirlemektedir. 

ÖTL’nin pirolizinden geri kazanılan ürünler Şekil 3’ de 
verilmiştir [3].  

 

 

Şekil 3. ÖTL’nin pirolizinden geri kazanılan ürünler 

 
Piroliz sırasında hem yoğunlaşan gazlar (buhar) ve hem 
yoğunlaşmayan gazlar (birincil gazlar) ortaya çıkmaktadır. 
Atık lastiklerin pirolizinde elde edilen gazın bileşimi; % 
47,42 CO, % 10,70 CH4, % 7,80 C3H6, % 7,20 C4H8, % 
6,70 C2H6, % 6,50 CO2, % 5,70 C3H8, % 4,50 C2H4. 
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ÖTL’lerin pirolizinden elde edilen ürünler pirolitik yağlar, 
karbon siyahı, çelik tel ve yanıcı gazlar olarak 
sıralanmaktadır. Piroliz prosesinde gaz, sıvı ve katı ürün 
dağılımı proses sıcaklığı ve reaksiyon süresine göre 
değişmektedir. Bu ürünlerin özellikleri Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 2. ÖTL piroliz ürünleri ve ısıl değerleri 
Ürün Bileşimi Isıl değer 

Gaz Düşük kükürt içerikli 
hidrokarbon karışımı 

4500 - 10750 kcal/m3 

Sıvı Aromatik yağlar 10000 kcal/kg 

Katı Karbon siyahı 6700 - 7900 kcal/kg 

 

IV. ÖTL NİN TÜRKİYE’DEKİ POTANSİYELİ 

Ülkemizde oluşan ÖTL’lerin geri kazanılmasıyla, 
yüksek miktarda pirolitik yağ, karbon siyahı ve çelik elde 
edilmektedir [4]. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri 
kazanımı amacıyla ortaya konulacak bir çözüm ile hem 
atık minimizasyonu hem de ülke ekonomisine katkı 
sağlanacaktır.  

ÖTL piroliz yöntemi ile geri kazanımının sağlanarak, 
ikincil hammaddelere dönüştürüldüğü, oluşan pirolitik 
yağlardan ve gazlardan enerji üretildiği bir tesise Örnek 
Era Çevre Teknolojileri A.Ş tarafından Erzincan Organize 
Sanayi Bölgesi’nde işletilen Erzincan ÖTL Geri Kazanım 
Ve Elektrik Üretimi Tesisi verilebilir. 7,04 üretim lisansı  
olan tesis ÖTL’yi hammadde olarak kullanan elektrik 
santraline sahiptir. Tesis, doğaya zarar vermeden ve 
herhangi bir kirliliğe neden olmadan yenilenebilir enerji 
üreterek, enerji tasarrufuna, atık miktarının azaltılmasına 
ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Toplam 83000 
m

2
, alanda kurulu olan tesis, 2000 m

2
 lastik hazırlama 

alanına, 2600 m
2
 piroliz alanına, 1200 m

2
 enerji üretim 

alanına sahiptir. Tesise ait hava fotoğrafı Şekil 4’de 
sunulmuştur.  

 

 

Şekil 4. ERA Çevre- Erzincan ÖTL tesisi hava 
fotoğrafı 

 

 Türkiye’de yıllık 350-400 bin ton ÖTL ortaya 
çıkmaktadır. Bu miktarın 180.000 tonu LASDER 
tarafından toplanmaktadır.  

Mevcut ÖTL potansiyeli, piroliz ile geri kazanılırsa elde 
edilecek ekonomik gelir aşağıda hesaplanmıştır. 
Hesaplamalarda baz alınan yan ürün oranları ve maliyetler 
için literatürden elde edilen verilerin ortalamaları 
kullanılmıştır [5]. 

380.000 Ton ÖTL’nin Piroliz ile geri kazanımı için gerekli 
ortalama yatırım tutarı = 336.000.000 TL 

Hurda çelik tel (%12): 45.600 ton x 200 TL/ton = 
9.120.000 TL/yıl  

Karbon siyahı (%40): 152.000 ton X 300 TL/ton = 
45.600.000 TL/yıl 

Pirolitik Yağ + Pirolitik Gaz (%48) = 182.400 ton= 
912.000 MWh elektrik üretimi 

Üretilecek elektriğin ekonomik değeri: 810 TL/1MW x 
912.000 MWh = 738.720.000 TL/YIL 

Toplam gelir: 793.440.000 TL/Yıl 

Böylece, Türkiye’de ömrünü tamamlamış lastiklerin 
uygun koşullarda geri kazanımı ile elde edilecek potansiyel 
ekonomik kazanç ortaya konulmuştur.  
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Özetçe—Önemli bir çevre sorunu olan atık lastiklerin 

bertarafı özellikle gelişmiş ülkelerde ciddi bir problem 

olarak varlığını sürdürmektedir. Atık lastiklerin nakliyesi, 

depolanması ve çevreye zarar vermeden saklanması büyük 

ekonomik zararlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada 

Erzincan’da kurulu olan Ömrünü Tamamlamış Lastik 

(ÖTL) geri kazanım tesisinde yürütülen işlemler 

incelenmiştir. Tesiste sürekli piroliz sistemiyle ÖTL’den 

üretilen karbon siyahının elementel içeriği, fizikokimyasal 

özellikleri ve parçacık boyutu analiz edilmiştir. bu 

çalışmada elde edilen bulgular ışığında ÖTL’den yüksek 

kalitede karbon siyahı elde edilebileceği ve bu karbon 

siyahının önemli bir endüstriyel hammadde olarak 

kullanılabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler — Atık Lastik, Piroliz, Karbon Siyahı. 

 

Abstract— Disposal of waste tires which is one of the 

global environmental problems continues the presence 

thereof as a serious problem, especially in developed 

countries. Transport, storage and stashing away thereof 

without harming the environment create a great financial 

burden. In this study, the processes carried out in the End-

of-Life Tire (ELT) recovery facility established in 

Erzincan were examined. Elemental analysis, 

physicochemical properties and particle size of carbon 

black produced from ETL with a continuous pyrolysis 

system were analyzed. In the light of findings obtained in 

this study, it has been observed that high quality carbon 

black can be obtained from ETL and this carbon black can 

be used as an important industrial raw material. 

Keywords — Waste Tire, Pyrolysis, Carbon Black. 

I. GİRİŞ 

Otomotiv sektöründe kullanılan araç lastikleri kullanım 

ömrünü tamamladıktan sonra atık özelliğini almakta ve Ömrünü 

Tamamlamış Lastik (ÖTL) olarak tanımlanmaktadır. Lastik, çok 

geniş bir çeşitlilikte malzeme kullanılarak yapılmış, çeşitli 

bileşenlerden meydana gelen yüksek teknolojili karmaşık bir 

parçadır. Lastiklerin yapısında bulunan en önemli hammaddeler 

doğal kauçuk, yapay kauçuk, karbon siyahı ve çelik teldir. 

Normal bir otomobil lastiği 30 çeşit sentetik kauçuk, 8 tip 

karbon siyahı, çelik kord, polyester, naylon, çelik kordon teli, 

silika, mumlar, yağ ve pigmentler içerir. Araç lastiklerinin 

yapısı gereği doğada kendiliğinden yok olması mümkün 

değildir. Bu tür atıklar uygun mühendislik esasları uyarınca 

berteraf edilmediklerinde ciddi çevresel sorunlar oluştururlar. 

Atık lastikler sahip oldukları polimerik bağlar ve diğer katkı 

maddelerinden dolayı, fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlere 

karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir [1]. Geri dönüştürülmeyen 

milyarlarca adet atık lastik birçok ülkede atık sahalarında 

toplanmaktadır. Lastiklerin biriktirildiği yerlerde sık sık 

yangınlar çıkmakta ve söndürülmesi oldukça güç olmaktadır. Bu 

yangınların sonucunda zehirli gazlar hava kirliliklerine ve bölge 

halklarında sağlık problemlerine neden olmaktadır. Aynı 

zamanda bu birikintilerde haşere ve kemirgen canlılar türemekte 

ve bölge yerleşimlerini tehdit etmektedir  

 

Karbon siyahı, gaz veya sıvı haldeki hidrokarbonların kısmi 

yanma ve/veya ısıl parçalanma işlemleri sonucunda elde edilen, 

yapısal olarak grafite benzeyen çok ince halde ve siyah renkte 

atmosferik ortamda bulunan karbonların ortak adıdır [2]. 

Karbon siyahı ortalama olarak araç lastiğinin % 30-35’lik 

kısmını oluşturur. Araç lastiğinin iç astarı, karkas, yanak ve sırt 

yapısında kullanılmaktadır ve lastiğin dirençli olmasını 

sağlamaktadır [3]. Karbon siyahı Dünya çapında üretilen ilk 50 
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endüstriyel üründen biridir ve büyük bir ekonomik hacme 

sahiptir. Birçok alanda kullanılan karbon siyahının 220 bin 

ton/yıl yurt içi ihtiyacı vardır ve bu miktarın 260 milyon dolarlık 

pazar hacmi bulunmaktadır. Dünyada ise, 13,5 milyon ton 

taleple pazar büyüklüğü 14 milyar dolara yaklaşan karbon 

siyahı, Türkiye’nin yüzde yüz dışa bağımlı olduğu bir alandır 

[4]. Üretilen karbon siyahının %90’ı lastik üretiminde bileşen 

pigment olarak kullanılmakta, % 9’u plastik, boya maddesi, 

matbaa mürekkebi, adsorban madde olarak ve %1’ diğer 

alanlarda kullanılmaktadır [5]. Karbon Siyahı aynı zamanda iyi 

bir iletkendir. Statik elektriklenmenin istenilmediği endüstriyel 

ürünlerde yaygın bir kullanım alanı vardır (otomobillerde 

benzin kapakları, yakıt boruları vb.). Karbon siyahı çeşidine 

göre farklı tonlarda ürüne siyah renk verebilmektedir. Karbon 

siyahı, plastik ürünlerde, teker yapısında olduğu gibi, ürüne 

mukavemet açısından güçlendirici dolgu olarak katılmaktadır. 

Renk dışında, karbon siyahın plastik sektöründe kullanılmasının 

en önemli amaçlarından bir diğeri de, karbon siyahın iyi bir 

ultraviyole absorbanı olmasıdır. Plastik ürünler güneş ışınlarına 

maruz kaldıklarında, plastik yapısında bağlarda olan hasarlar 

nedeniyle renk solması ve mukavemetin düşmesi gibi sorunlar 

oluşmaktadır. Ürüne katkı maddesi olarak eklenen karbon 

siyahı, gün ışığında bulunan ultraviyole ışınları absorbe ederek, 

ışınların plastiğin yapısını bozmasını engellemektedir. Bu 

konuda en önemli parametrelerden biri, karbon partikül 

boyutudur. Ortalama karbon partikül boyutu küçüldükçe, karbon 

siyahın ultraviyole koruma kabiliyeti artmaktadır [6].  

 

Lastiğin 25.000 kJ/kg (5971 kcal/kg) enerji değeri vardır 

ve bu kaliteli bir kömüre eşdeğerdir [7]. Yüksek ısıl değere 

sahip olması atık lastiklerin termal olarak değerlendirmesine 

imkan tanımaktadır. ÖTL geri kazanımında hammaddesel 

değerlendirmesi piroliz yöntemiyle olmaktadır. Piroliz, 

oksijensiz ortamda ısı etkisiyle organik moleküllerin 

parçalanması işlemidir. Piroliz, kömür, biyokütle gibi 

hammaddelere uygulanabileceği gibi, farklı kaynaklardan gelen 

ve çok değişken miktarlarda ve özelliklerdeki katı atıklar için de 

uygulanabilecek bir enerji dönüşüm sürecidir. Piroliz işlemi 

sonucunda gaz, sıvı, katı ürünler oluşmaktadır. Gaz ürünler, 

organik maddedeki bağların kırılması ile oluşur; H2, CH4, C2H6, 

C2H4 gibi alifatik hidrokarbonlar, CO2 ve CO gibi düşük 

moleküllü gazların bileşiminden oluşur. Sıvı ürünler, Katran 

veya pirolitik yağ olarak adlandırılmaktadır. Sıvı ürünün nitelik 

ve niceliği pirolize uğrayan maddenin karbon, hidrojen ve 

oksijen atomlarının oranlarına ve piroliz sonucu oluşan 

yapıtaşlarının hidrojen ile ne kadar birleşebildiğine bağlıdır. 

Piroliz sonucu oluşan katı ürün karbonca zengindir ve ‘char’ 

olarak adlandırılır. Char genellikle piroliz katı ürünlerinin en 

önemlisidir ve karbon siyahı veya aktif karbon eldesinde 

kullanılabilmektedir. Ayrıca, katı ürünler ısı ve elektrik 

üretiminde, gazlaştırma işlemleri için hammadde olarak 

kullanılabilir. 

 

II. YÖNTEM 

Bu çalışmada, Era Çevre Teknolojileri A.Ş. tarafından 
işletilen Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanım tesisinde, 
karbon siyahı eldesi için yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. 
ÖTL’lerin piroliz yöntemi ile geri kazanımının sağlanarak, 
ikincil hammaddelere dönüştürüldüğü, oluşan pirolitik yağlardan 

ve gazlardan enerji üretildiği tesis Erzincan organize sanayi 
bölgesinde faaliyet göstermektedir.  

Tesise ait genel bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. Tesiste 
gerçekleşen işlemler Şekil 1’de tesiste uygulanan yöntemler ve 
atık lastiklerden elde edilen geri kazanım ürünleri Şekil 2’de 
sunulmuştur.  

 

İşleme Kapasitesi 80 ton/gün 

Yağ Üretimi 27 ton/gün 

Elektrik Üretimi 5 MW/h 

Karbon Üretimi 22 ton/gün 

Çelik Tel Üretimi 20 ton/gün 

Açık Alan 83.000 m2 

Çalışan Sayısı 100 

Arge Merkezi  

Çalışan Sayısı 

25 

Piroliz Teknolojisi PLC kontrollü tam 

otomatik sürekli sistem 

 

Tablo 1. Erzincan ÖTL geri kazanım tesisi genel bilgileri 

 

 

Şekil 1. Erzincan ÖTL geri kazanım tesisi iş akım şeması 

 

 

Tesise gelen atıklar granül ünitesinden geçerek piroliz 
reaktörüne gelmekte burada, piroliz işlemine tabi tutulan atık 
lastiklerden  karbon siyahı ve diğer geri kazanım ürünleri elde 
edilmektedir. Piroliz işleminden önce bütün halde gelen 
ÖTL’lerin parçalandığı ve granül haline getirildiği ünite 
bulunmaktadır. Granül ünitesi 6 ton/saat kapasiteli olup atık 
lastikler burada piroliz işlemi öncesi granül haline getirilmektedir 
(Şekil 2). 
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Şekil 2.  Tesiste uygulanan işlemler ve atık lastik geri kazanım ürünleri  

 

III. BULGULAR 

Sürekli piroliz yöntemiyle ÖTL’den karbon siyahı ve diğer 

geri kazanım ürünlerinin elde edildiği tesiste teli ayrılmış 

granülden üretilen geri kazanım ürünlerinin ortalama oranları 

Tablo 2’de sunulmuştur.  

 

Piroliz ürünü 

 

% Oranı 

Karbon Siyahı 42 

Pirolitik Yağ 40 

Sentez Gaz 18 

Tablo 2. Tesiste üretilen Piroliz ürünlerinin Oranları 

 

Tablo 2’de sunulan karbon siyahının partikül boyutu 

0,15 ile 3,5 mikron seviyesinde değişmektedir. Öğütme 

işleminden sonra  %74 oranının partikül boyutları 0,8 - 2 

mikron arasına gelmektedir. Karbon siyahının partikül boyutuna 

göre nitelendirilen yapısı Şekil 3’de özetlenmiştir. Karbon 

siyahı parçacık boyutuna göre; tek partikül boyutu; 50-100 nm, 

agrega boyutu: 500-1000 nm, aglomerat boyutu: > 1 µm  olarak 

tanımlanmaktadır. Tesiste elde edilen karbon siyahının Taramalı 

Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ise Şekil 4 ve 5’de 

gösterilmiştir.    

 

 
Şekil 3. Karbon siyahının partikül boyutuna göre tanımlanması 

 

Şekil 4. Atık lastikten elde edilen karbon siyahının SEM görüntüsü  

 

Şekil 4 de görülen partikül yapısı karbon siyahındaki 

tek partikül yapısını (50-100 nm), Şekil 5 de gösterilen yapılar 

ise agraga ve aglomerat yapısını göstermektedir. Partikül 

boyutunun yanısıra karbon siyahının elementel analiz ve çeşitli 

fizikokimyasal özellikleri de kalitesini belirlemektedir. Piroliz 

sonrası elde edilen karbon siyahının elementel analizi ve bazı 

fizikokimyasal özellikleri Tablo 3’de sunulmuştur.  

 

Özellik 

 

Değer 

Toplam Sülfür [%] 3,2 

Yığın Yoğunluğu [g/l] 349 

Isıl Değer [kcal/kg] 6900 
Toplam Yüzey Alanı [m2/g] 37 

Kül [825 0C, %] 19,6 

Nem [%] 0,4 

Tablo 3. Pirolizden elde edilen karbon siyahının fizikokimyasal 

özellikleri 

 

 
Şekil 5. Atık lastikten elde edilen karbon siyahının SEM görüntüsü 

(agreaga ve aglomerat) 

 

IV. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Türkiye enerji üretiminde ağırlıklı olarak fosil 

yakıtları kullanmakta ve bu yakıt türlerinde dışarıya bağımlı 

durumdadır. Türkiye ve benzer şekilde fosil yakıt ithalatına 
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bağımlı ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi 

kaçınılmaz bir gerekliliktir. Fosil yakıtları ikame edebilecek 

miktarda alternatif enerji kaynaklarının araştırılması günümüzün 

en büyük sorunlarından birisidir. Bu amaçla, son yıllarda çeşitli 

atık türlerinden enerji eldesi gittikçe atan bir öneme sahiptir. 

Ömrünü tamamlamış lastiklerden piroliz yöntemiyle enerji ve 

değerlendirilebilir ürün eldesi bu konuda önemli bir yere 

sahiptir. Bu çalışmada ömrünü tamamlamış lastiklerden piroliz 

yöntemiyle karbon siyahı elde edilmesi üzerine durulmuştur. 

Erzincan’da kurulu olan ÖTL geri kazanım tesisinde yürütülen 

iş ve işleyişler incelenmiş ve elde edilen karbon siyahının 

fiziksel ve kimyasal özellikleri araştırılmıştır. Dünyada ve 

ülkemizde önemli bir  endüstriyel hammadde olan karbon 

siyahının verimli bir şekilde ÖTL’lerden elde edilebileceği 

ortaya konmuştur. Endüstrinin karbon siyahı ihtiyacının ithalatla 

karşılandığı düşünüldüğünde bu çalışmada elde edilen 

bulguların çevreye ve ülke ekonomisine büyük katkı 

sağlayacağı aşikardır.  
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Özetçe— Bu çalışmada, elektrik abonelerinin aylık 

elektrik tüketim değerlerinden kaçak elektrik kullanma 

olasılığı yüksek olan abonelerin ve kaçak kullanım 

oranlarının tespiti için genetik algoritma kullanılması 

hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada, kaçak elektrik kullanan 

abonelerin kaçak elektrik kullanım oranlarının aylara göre 

değişmediği varsayılmıştır. Toplam abone sayısının, kaçak 

elektrik kullanıcısı abone sayısının önerilen metodun 

başarımı üzerindeki etkisi yapılan simülasyonlar ile 

irdelenmiştir. Ayrıca popülasyon büyüklüğünün ve 

mutasyon oranının başarım üzerindeki etkisi de 

araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar önerilen metodun gerçek 

bir dağıtım sisteminde denenmesi için yetersiz olmakla 

beraber başarımı arttırmak için çalışmalarımız devam 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler — Kaçak elektrik kullanımı, Genetik 

algoritma. 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to use genetic algorithm to 

determine the subscribers who are likely to use illegal 

electricity from the monthly electricity consumption values 

of electricity subscribers and the rate of illegal use. In the 

study, it was assumed that the illegal electricity usage rates 

of subscribers using illegal electricity did not change 

according to the months. The effect of the total number of 

subscribers and the number of illegal electricity subscribers 

on the performance of the proposed method is analyzed by 

simulations. In addition, the effect of population size and 

mutation rate on performance was investigated. Although 

the results obtained are insufficient to try the proposed 

method in a real distribution system, our efforts are 

continuing to increase the performance. 

Keywords — Electricity fraud, Genetic algorithm 

1.GİRİŞ 

Elektrik enerjisi, günlük ihtiyaçlarımızı karşılarken 

kullandığımız temel enerji türlerinden biridir. Kullandığımız 

elektrik enerjisi elektrik sayaçlarında ölçülerek 

ücretlendirilmektedir. Elektrik enerjisi üretildiği 

santrallerden tüketiciye ulaşıncaya kadar türlü kayıplara 

uğramaktadır. Enerji kayıpları, teknik ve teknik olmayan 

kayıplar olarak sınıflandırıldığında; teknik kayıplar, dağıtım 

sisteminde kullanılan teknik malzeme ve donanımlardan 

kaynaklı kayıplardır. Teknik olmayan kayıplar ise; 

tüketicinin enerjiyi uygun olmayan kullanma şekillerinden 

kaynaklı oluşan kayıplardır. Buna usulsüz elektrik tüketimi 

yani kaçak elektrik kullanımı da dahildir. 

Bu kayıpların tespit edilmesi ve sebepleri üzerinde 

iyileştirilmeler yapılması enerji sistemlerinin verimliliğinin 

arttırılmasında önemli rol oynar. Kayıp ve kaçak kavramları 

çok farklı kavramlar olmasına karşın ayrı olarak ölçülüp 

tespit edilemediğinden bu miktarlar elektrik dağıtım 

şirketleri tarafından beraber açıklanmaktadır. Kaçak elektrik 

kullanımının tespiti ve cezai yaptırımları üzerine yapılan 

çalışmalar kaçak elektrik kullanımını azaltarak enerji 

verimliliği artacaktır. 

Son yıllarda kaçak elektrik tespiti üzerine yapılan 

çalışmalar artmakta ve uzaktan kontrollü sistemler üzerinde 

durulmaktadır. Güngör (2014) tarafından yapılan bu 

çalışmada, GSM operatörü ve Arduino tipi mikro denetleyici 

kullanarak kaçak elektrik kullanımı takibi yapan bir sistem 

geliştirilmiştir. Bu sistemde iletim hattının başına ve sonuna 

algılayıcılar yerleştirilerek, iki algılayıcı arasındaki akım 

farkı tespit edilip aradaki fark kaçak kullanım ihbarı olarak 
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gönderilmektedir. Kahraman (2004) tarafından önerilen 

metotta; kullanıcıya ait sayaç ile ikinci bir kontrol sayacı 

kullanılarak sayaçlar arasındaki akım farkı ile ilgili bölgede 

kaçak kullanım olup olmadığı tespit edilmek istenmiştir. 

Önerilen metodun bilgisayar ortamında benzetimi 

yapılmıştır. Üstünsoy, Sayan ve Saygın (2018) tarafından 

yapılan çalışmada PLC ile kaçak kullanım tespiti 

hedeflenmiştir. SCADA ile anlık izleme ve verileri kayıt 

altına alma sağlanmıştır. Veriler PLC ye daha sonra ise 

SCADA yazılımına aktarıldıktan sonra son olarak verilerin 

birim istasyonuna aktarılabilmesi için GPRS modülü 

kullanılmıştır.  

Görüldüğü gibi mevcut tespit yöntemleri sisteme yeni 

ölçüm cihazlarının yerleştirilmesi esasına dayanmaktadır, bu 

metotları kaçak kullanımı ve kullanıcıyı kesin olarak tespit 

etse bile ölçüm cihazlarının değişimi ve yeni ölçüm cihazları 

gerektirdiğinden maliyetlidir. Sadece elektrik tüketim 

değerlerini kullanarak kaçak elektrik kullanıcılarının tespiti 

daha az maliyetli olacaktır. 

2. USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI 
 

Bu çalışmada, abonelerin tüketim değerlerini kullanarak 

genetik algoritma yöntemi ile kaçak elektrik kullanım 

şüphesi olan abone listesinin elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Bu yöntemin diğer yöntemlere göre avantajı ekstra bir 

düzenek kurulumu gerektirmediği için düşük maliyetli 

olması ve şüpheli abone listesi sayesinde kaçak kullanım 

tespitinde zaman tasarrufu sağlamasıdır.Tam metin bildiriler 

4 sayfadan fazla olmamalıdır. Şekiller, tablolar, listeler, 

program kodu veya formül gibi grafiklerin sayısı 1-2 ile 

sınırlı olmalıdır. Uygun formatta yazılmamış Tam metin 

bildiriler yeniden yazılmak üzere geri gönderilebilir veya 

iptal edilebilir. 

Elektriğin yasal olmayan yollarla usulsüz bir şekilde 

kullanılmasına kaçak elektrik kullanımı denir. Kaçak 

kullanım ülke ekonomisine zarar vermekle beraber kaçak 

elektrik ile meydana gelen kayıp elektrik bedeli olarak diğer 

abonelere yansıtılmaktadır. Ayrıca kaçak elektrik, elektrikli 

cihazların ve elektrik dağıtım sistemlerinin hasar görmesine 

yol açmakla beraber enerji kaybına sebep olarak enerji 

verimliliğini düşürmektedir. 

Günümüzde kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için 

kullanılan yöntemlerden bazıları; Şeffaf sayaç kapağı 

kullanımı, seri numarası olan sayaç mühürlerinin 

kullanılması, elektronik sayaç kullanımı, dağıtım hatlarının 

yer altına gizlenmesi gibi yöntemlerdir. Bunun yanı sıra 

akıllı şebeke sistemlerinin kullanımı da kaçak elektrik 

kullanımının azalmasında rol oynamaktadır [2].  

Abonelerin aylık tüketim bilgileri ile kaçak elektrik 

kullanıcılarının tespiti, abone sayaçlarının değişimini 

gerektirmediği için az maliyetli bir işlemdir. Bu çalışmada, 

genetik algoritma (GA) kullanılarak abonelerin tüketim 

değerleri ile trafo değerleri arasında ilişki kurmak ve kaçak 

elektrik kullanıcılarının tespit etmek amaçlanmıştır. 

3. GENETİK ALGORİTMA 

GA doğal seçilim ilkesinden esinlenerek geliştirilmiş 

popülasyon tabanlı sezgisel arama metodudur. GA, doğada 

geçerli olan en iyinin yaşaması kuralına dayanarak sürekli 

iyileşen çözümler üretir. Başlangıçta problemin çözümüne 

aday olan bireylerden oluşan bir popülasyon oluşturulur. 

Tüm bireylerin problemi hangi seviyede çözdüğü ölçülerek 

bireylere bir zindelik değeri atanır. Zindelik değeri yüksek 

bireyler seçilir ve genetik materyalleri arasında değişim 

yapılarak yeni bireyler oluşturulur. Bu yeni bireylerin 

oluşturduğu popülasyon eski popülasyonun yerini alır ve tüm 

işlemler problemi belirli bir doğruluk seviyesinde çözen bir 

birey elde edilene kadar tekrarlanır. Bu işlemlerin 

yapılabilmesi için gerekli olan temel operatörler doğal 

seçilim, çaprazlama ve mutasyondur. 

4. UYGULAMA YÖNTEMİ BENZETİM SONUÇLARI 

Kaçak elektrik kullanımı durumunda abonelere elektriği 

sağlayan trafo verileri ile abonelerin aylık toplam elektrik 

tüketim değerleri arasında iletim hatlarından kaynaklanan 

kayıplar ile açıklanamayacak farklar oluşur. Abonelerin 

tüketim değerleri ve trafodan okunan aylık veriler Denklem 

1 ile gösterilmiştir. 

 𝑇 = 𝐴𝑋 + 𝐸                                                                            (1)    
  
    Denklem.1’ de verilen 𝑇 sütun vektöründeki elemanlar 

trafoda okunan aylık tüketim değerleridir. A matrisinin 

elemanları abonelerin aylık tükettiği elektrik miktarını 

gösterir. 𝐴 matrisinin 𝑎𝑚𝑛 elemanı m. ayda n. abonenin 

tüketim miktarını gösterir. E sütun vektörü sistemdeki aylık 

kayıpları ifade eder. 𝑋 ise abone kat sayı vektörüdür. 

Denklem.1’ i açık bir şekilde ifade edecek olursak, 

 

 [

𝑇𝑎𝑦1

𝑇𝑎𝑦2

⋮
𝑇𝑎𝑦𝑀

] = [
𝐴11 ⋯ 𝐴1𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝐴𝑀1 ⋯ 𝐴𝑀𝑁

]

𝑀𝑥𝑁

[

𝐴𝑏𝑜𝑛𝑒1

𝐴𝑏𝑜𝑛𝑒2

⋮
𝐴𝑏𝑜𝑛𝑒𝑁

] + [

𝐾𝑎𝑦𝚤𝑝1

𝐾𝑎𝑦𝚤𝑝2

⋮
𝐾𝑎𝑦𝚤𝑝𝑁

] (2) 

 

    İdeal durum için x vektörü aşağıda gösterildiği gibi 

1’lerden meydana gelir. AX ile elde edilen T_o değeri ile 

trafoda okunan T_i değeri arasındaki fark normal kayıplar ile 

açıklanmayacak kadar büyük ise kaçak kullanım var 

demektir. T_o ile T_i arasındaki farkın eşitlenebilmesi için x 

vektörü içerisindeki bazı değerlerin 1 den büyük değerler 
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almasını gerektirir. İdeal durum ve şüpheli durumu E=0 için 

örneklersek; 

[𝟒𝟎𝟎] = [𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎] [

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

]                                       (𝟑) 

   Denklem 3 kaçak kullanımın olmadığı durumu göstermektedir. 

Abonelerin toplam tüketimleri ile trafo değeri eşittir. 

[𝟒𝟎𝟎] ≠ [𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟎 𝟔𝟎 𝟏𝟎𝟎] [

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

]                               (𝟒) 

   Denklem 4’de abonelerin toplam tüketimi trafo 

değerinden azdır. Eşitliği sağlayabilmek için 3 nolu 

abonenin abone katsayısının denklem 5’de verildiği gibi 

%40 arttırılması gerekir. 

[𝟒𝟎𝟎] = [𝟗𝟎 𝟏𝟏𝟎 𝟔𝟎 𝟏𝟎𝟎] [

𝟏
𝟏

𝟏. 𝟔𝟕
𝟏

]                        (𝟓) 

   Abone katsayıları vektörünün değerlerine bakarak hangi 

abonenin kaçak elektrik kullandığı tespit edilebilir. Problemi 

GA ile çözebilmek için 𝑿 vektörü kromozom olarak 

tanımlanmış ve zindelik değeri denklem 6 ile 

hesaplanmıştır. 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖 = ∑|𝑇 − 𝐴𝑋𝑖|                                                   (6) 

 
   Burada 𝑻  trafodan okunan aylık toplam tüketim değeri 

iken, 𝑨𝑿 değeri popülasyondaki i. bireyin ( kromozomun ) 

katsayılar kullanılarak elde edilen toplam tüketim değeridir. 

İki değer arasındaki farkın mutlak değerinin toplamı i. 

bireyin zindelik değerini vermektedir. Zindelik değeri sıfıra 

ne kadar yakın ise x bireyinin problem çözme yeteneği o 

kadar fazladır.  

Yaptığımız benzetim sonuçlarından elde ettiğimiz başarım 

tablolarını incelersek; 

 

Tablo 1. Farklı abone sayılarının değişimine karşılık 

başarım yüzdesi. Popülasyon büyüklüğü 1000, gözlem 

süresi 6 ay 

Tablo 1’de farklı kaçak oranları ve abone sayıları için 

GA ’nın başarım oranları çıkartılmıştır. Bu çalışmada 6 

aylık abone bilgileri kullanılmış olup, popülasyon 

büyüklüğü 1000 olarak seçilmiştir. Her bir durum için 25 

benzetim yapılarak elde edilen sonuçların ortalamaları 

tabloda verilmiştir. Tablodaki veriler incelendiği zaman 

abone sayısı arttıkça başarım yüzdesinin düştüğü 

görülmektedir. Ayrıca kaçak kullanıcı oranları arttıkça da 

başarım yüzdesi azalmaktadır. Elde edilen başarım yüzdeleri 

metodun pratik uygulamalarda kullanılabilmesi için yeterli 

değildir. 

 

Tablo 2. Farklı abone sayılarının değişimine karşılık 

başarım yüzdesi. Popülasyon büyüklüğü 1000, gözlem 

süresi 12 ay 

Tablo 1’deki benzetimler 6 aylık abone bilgileri ile 

yapılmıştır. Aynı çalışma 12 aylık abone bilgileri için tekrar 

edilmiş ve elde edilen başarım yüzdelerinin ortalamaları 

Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’ deki veriler Tablo 1 ile 

karşılaştırıldığında gözlem periyodunun artırılmasının 

başarımı kısmen arttırdığı fakat bazı durumlarda da azalttığı 

görülmektedir. 
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Aynı çalışma 18 ay içinde yapılmış olup, gözlemlerin 

başarımlar incelendiğinde Tablo 2’deki çıkarımların 18 

aylık gözlem içinde geçerli olduğu görülmektedir. 18 aylık 

abone bilgilerinin kullanılması başarım üzerinde belirgin bir 

etkiye sahip değildir. Bazı durumlar için daha yüksek 

başarım değerleri elde edilse de başarım yüzdesinin düştüğü 

durumlarda söz konusudur. 

 

Tablo 3. Abone sayısı 100, popülasyon büyüklüğü 3000, 

gözlem süresi 12 ay için başarım yüzdesi 

Popülasyon büyüklüğünü arttırmak GA çalışmalarında 

başarımı arttırmak için kullanılan yaygın metotlardan 

birisidir. Tablo 3’ popülasyon büyüklüğü 3000'e 

çıkartılmıştır. Bu çalışma abone sayısının 100 olduğu durum 

için yapılmıştır. Beklenildiği gibi başarım yüzdesi tüm 

kaçak oranları için belirgin olarak artmıştır. Fakat elde 

edilen bu sonuçlarda metodun pratikte kullanılması için 

yeterli değildir. 

5. SONUÇ 

   Tablolar incelendiğinde başarım oranlarının düşük olduğu 

ve metodun pratikte kullanmak için yeterli olmadığı 

görülmektedir. Bununla alakalı çalışmalarımıza devam 

ederek, farklı metotlar üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 

   Yeni bir crossover algoritmasının geliştirilmesi: X 

vektörü, crossover işlemi sırasında yüksek ihtimal ile 

tamamen aynı olan bilgiler ile yer değiştirmektedir. Dolayısı 

ile yeni bireyler ata bireylerin kopyası olmakta yani yeni 

çözüm elde edilememektedir. Bu yöntem başarımı 

düşürmektedir. Buna engel olmak için genetik yapısı benzer 

olan bireyler için yeni bir crossover metodu geliştirilmelidir. 

   Farklı mutasyon metotlarının denenmesi: Sadece 

mutasyon oranını arttırarak iyileştirme yapmak doğru bir 

fikir değildir. Çünkü bu kaçak yüzdesini arttırabilir. Bu 

yüzden kaçak yüzdesini koruyarak mutasyonu arttırma 

yöntemleri denenmelidir. 

   Elitist seçilim metotlarının uygulanması: Elitist 

metotları kullanılarak başarımda iyileştirme çalışmaları 

yapılabilir. Popülasyonda problemi iyi çözen bireyler kalıp 

olarak kullanıp aynı genetik materyallere sahip kalan 

elemanları oluşturularak ortalama zindelik değeri 

yükseltilebilir. 

   Kaçak elektrik, elektrikli cihazların ve elektrik dağıtım 

sistemlerinin hasar görmesine yol açmakla beraber enerji 

kaybına sebep olarak enerji verimliliğini düşürmektedir. 

Ayrıca kaçak elektrik kullanıcıları elektrik enerjisini 

tasarruftan kaçınarak kullanmakta ve enerji israfında 

bulunmaktadırlar. Genetik algoritma yöntemi ile kaçak 

elektrik tespiti hem denetleme ve uygulama kolaylığı 

sağlanmakta hem de düşük maliyetli bir çözüm yöntemi 

olmasından dolayı yaygın kullanılabilecek bir yöntemdir. 

Kaçak elektrik tespiti üzerinde yapılan çalışmaların 

arttırılması usulsüz elektrik kullanım oranlarının azalmasına 

ve dolaylı olarak kayıp-kaçak oranının azalması ile enerji 

verimliliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. 
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Özetçe— Bu çalışma, polimer elektrolit membran 

yakıt hücrelerinin (PEMYH) katodunda gerçekleşen 
oksijen indirgeme reaksiyonu (OİR) için platin olmayan 
metal katalizörlerin geliştirilmesine yönelik ön çalışmalara 
ait sonuçlar verilmiştir. Katalizörlerin hazırlanmasında 
metal kaynağı olarak demir ve kobalt bileşikleri, azot 
kaynağı olarak azot gazı ve karbon kaynağı olarak da 
Vulcan XC72R ve KetjenBlack EC300J kullanılmıştır. 
Hazırlanan katalizör numuneleri, XRD ve N2 
adsorpsiyon/desorpsiyon izotermleri ile karakterize 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — PEM yakıt hücresi; Platin olmayan; 
Katalizör. 

 

Abstract— In this study, the results of preliminary 
studies for the development of non-platinum metal 
catalysts for the oxygen reduction reaction (ORR) 
occurring in the cathode of polymer electrolyte membrane 
fuel cells (PEMYH) are given. In the preparation of 
catalysts, iron and cobalt compounds were used as metal 
sources, nitrogen gas as nitrogen source and Vulcan XC72 
and KetjenBlack EC300J as carbon source. The prepared 
catalyst samples were characterized by XRD and N2 
adsorption/desorption isotherms. 

Keywords — PEM fuel cell; Non-platinum; Catalyst. 

I. GİRİŞ 

Yakıt hücreleri, yakıtın kimyasal enerjisini yüksek 
verimlerle doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren enerji 
dönüşüm cihazlarındandır. Birincil enerji tedariki ve 
kullanımı, çevrenin korunması ve enerjinin 
sürdürülebilirliği konusundaki endişelerin ve farkındalığın 

artması nedeniyle yakıt hücreleri, geleceğin 
çeşitlendirilmiş enerji portföyünde kullanılacak umut 
verici enerji dönüşüm cihazları olarak kabul edilmektedir 
[1]. Yakıt hücreleri, taşıtlar ve taşınabilir cihazlarda 
kullanılabilen güç üreticileridir [2]. 

Temel yapıları aynı olan yakıt hücreleri, bir elektrolitle 
birbirinden ayrılan ve bir dış devreye bağlı iki elektrottan 
oluşmaktadır. Alkali Yakıt Hücresi (AYH), Polimer 
Elektrolit Membran Yakıt Hücresi (PEMYH), Doğrudan 
Metanol Yakıt Hücresi (DMYH), Fosforik Asit Yakıt 
Hücresi (FAYH), Eriyik Karbonat Yakıt Hücresi (EKYH) 
ve Katı Oksit Yakıt Hücresi (KOYH) gibi kullanılan farklı 
elektrolit ve yakıtlara göre ayrılan birçok farklı tipte yakıt 
hücresi vardır [1]. Mevcut yakıt hücrelerinin içinde 
PEMYH, düşük çalışma sıcaklığı ve yüksek güç 
yoğunluğu gibi özellikleriyle taşıtlarda, taşınabilir 
cihazlarda ve birleşik ısı ve güç üretim sistemlerinde 
kullanılmak üzere en umut verici alternatif enerji dönüşüm 
cihazı olarak kabul edilmektedir [3].  

PEMYH, yakıt olarak hidrojen ve oksitleyici olarak da 
havadaki oksijeni kullanmaktadır. Bir PEMYH katalizör 
olarak platinin kullanıldığı iki elektrot arasına polimer 
elektrolit membranın yerleştirilmesiyle oluşur. Anoda 
beslenen hidrojen Pt katalizör üzerinde elektron ve 
protonlarına ayrılarak yükseltgenir (H2→2H

+
+2e

−
). 

Katoda beslenen oksijen ise katalitik tabakada iyonlaşır ve 
elektrolitten aktarılan proton ve devreyi tamamlayan 
elektronlarla bir araya gelerek suyu oluşturur 
(1/2O2+2H

+
+2e

-
→H2O) [3]. 100 

o
C’den daha düşük 

sıcaklıklarda oksijen indirgenme reaksiyonu (OİR), 
hidrojen yükseltgenme reaksiyonuna (HYR) göre daha 
yavaş ilerlemekte ve hücrede potansiyel kayıplarına neden 
olmaktadır. Bu durum yüksek verimlilikle enerji 
dönüşümünü olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 
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potansiyel kayıplarını önemli ölçüde azaltan 
elektrokatalizörlere ihtiyaç duyulmaktadır [4]. Bu amaçla 
anot ve katotta meydana gelen reaksiyonların hızlarını 
arttırmak için katalizör olarak karbon siyahı üzerine 
homojen olarak dağılmış platin bazlı nano parçacıklar 
kullanılmaktadır. HYR’nun hızı platin katalizörü 
varlığında son derece hızlıdır ve anot tarafında platin 
yüklemesi 0.05 mg cm

-2
'nin altına düşürülebilir. Ancak, 

katotta gerçekleşen OİR kinetiği en iyi platin bazlı 
katalizörde bile yavaştır ve istenilen yakıt hücresi 
performansına ulaşmak için daha fazla platin yüklemesine 
gerek duyulmaktadır (∼0.4 mg cm

−2
) [3]. 

Bununla birlikte, platin grubu metal (PGM) 
elektrokatalizörler mükemmel değildir ve bazı 
dezavantajları vardır. Örneğin Pt katalizörler hidrojenin 
yükseltgemesi için çok aktif olsalar da alkoller, şekerler ve 
amonyak gibi diğer yakıtların yükseltgenmesi için 
aktiflikleri düşüktür ve bu durum PEM yakıt hücrelerinde 
kullanılabilecek yakıt çeşitliliğini sınırlamaktadır. Pt 
katalizörlerinin yüksek aktivitesi, çeşitli elektrokimyasal 
reaksiyonlar için çok az seçiciliğe sahip oldukları 
anlamına gelmekte ve bu nedenle istenmeyen yan 
reaksiyonlara sebep olabilmektedirler. Ayrıca Pt 
katalizörler, CO, H2S ve NH3 da dahil olmak üzere çok 
çeşitli moleküller tarafından kolayca zehirlenebilirler. Bu 
nedenle, PEM yakıt hücrelerinde kullanılacak yakıtların 
saf olması gerekmektedir. Son olarak en önemli 
dezavantaj katalizör olarak kullanılan platinin yüksek 
maliyetli olması ve az bulunmasıdır [4]. Platin metali tek 
başına bir PEM yakıt hücresi yığının toplam maliyetinin 
%40’dan fazlasını oluşturmakta ve bu durum PEM yakıt 
hücrelerinin yaygın olarak ticarileşmesi için engel teşkil 
etmektedir. Bu nedenle PEM yakıt hücreliyle ilgili yapılan 
çalışmalar yavaş olan OİR için platin grubu metalleri 
içermeyen katalizörlerin geliştirilmesi üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Bu katalizörler arasında karbon üzerine 
metal ve azot yüklemesi yapılarak hazırlanan katalizörler 
(M-N-C) platin bazlı katalizörlere alternatif olmak üzere 
en umut vadeden katalizörlerdir [5]. 

Bu çalışma kapsamında, PEMYH'lerde OİR için değerli 
olmayan metal katalizörler (M-N-C), metal kaynağı olarak 
demir ve kobalt bileşikleri, azot kaynağı olarak azot gazı 
ve karbon kaynağı olarak da Vulcan XC72 ve 
KetjenBlack EC300J kullanılarak hazırlanmıştır. 
Hazırlanan katalizör numuneleri, XRD ve N2 
adsorpsiyon/desorpsiyon izotermleri ile karakterize 
edilmiştir.  

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

Katalizörlerin hazırlanmasında, HCl (37% saflıkta, 
Sigma Aldrich Co.), HNO3 (68% saflıkta, Sigma Aldrich 
Co.) AgNO3 (Sigma Aldrich Co.), Mutlak Etanol, (99.8% 
saflıkta, Sigma Aldrich Co.), Hekzametilendiamin, HDA 
(98% saflıkta, Sigma Aldrich Co.), Kobalt (II) Nitrat 
Hekzahidrat, Co(NO3)2.6H2O (Sigma Aldrich Co.), Demir 
Klorür Hekzahidrat, FeCl3.6H2O (Sigma Aldrich Co.), 
H2SO4 (95% saflıkta, Sigma Aldrich Co.), Vulcan XC72R 
ve KetjenBlack EC300J kullanılmıştır. 

A. Karbon siyahının hazırlanması 

Karbon kaynağı olarak kullanılan karbon siyahı 
(Vulcan XC72R/KetjenBlack EC300J) içerisindeki 
herhangi bir metal safsızlığından arındırılmak için 3.5 g 
tartılmış ve cam reaktör içerisinde bulunan 350 mL, 6 M 
HCl çözeltisinde, 24 saat boyunca, oda sıcaklığında, 1200 
rpm hızında karıştırılmıştır. Bu işlemin ardından karbon, 
asit çözeltiden süzülerek ayrılmış ve deiyonize suyla 
yıkanarak asidinden arındırılmıştır [6]. Yıkama işlemi 
sırasında, karbon üzerinde asit kalmadığından emin olmak 
için, filtrantın pH'ının 7 olup olmadığı ve filtranttaki klor 
iyonu varlığı da AgNO3 çözeltisi damlatılarak bulanık 
olup olmadığına bakılarak kontrol edilmiştir. Deiyonize 
suyla yıkanan karbon, 70 mL hacmindeki 10M HNO3 
çözeltisine eklenmiş ve bu çözelti, oksitlenmiş karbon 
elde etmek için bir gece boyunca 80°C'de, 1200 rpm'lik 
karıştırma hızında bir cam reaktörde bekletilmiştir. 
Oksitlenmiş karbon deiyonize su ile yıkandıktan sonra 
etüvde 80°C'de kurutulmuştur [7]. Kurutma işlemi 
sonucunda elde edilen arındırılmış karbon miktarı 0.7111 
g olarak ölçülmüştür. 

B. Demir ve Kobalt yüklemesi 

Geçiş metalleri olan Fe ve Co’un tuzları, Fe/Co oranı 
3/1 olacak şekilde, (20.2725 g FeCl3.6H2O ve 7.276 g 
Co(NO3)2.6H2O) 190 mL mutlak etanol içerisinde 
çözülmüştür. Bu esnada, demir ve kobalt atomlarının 
çözelti ortamında kompleks oluşturabilmesi için, 
içerisinde 150 mL mutlak etanol bulunan cam reaktör 
içerisine 4.0036g HDA ilave edilmiş ve oda sıcaklığında 
1200 rpm karıştırma hızında karıştırılmaya başlanmıştır. 
Metal tuzları tamamen çözündükten sonra cam 
reaktördeki süspansiyonla bir araya getirilmiştir. Elde 
edilen süspansiyon oda sıcaklığında dört saat süreyle 
karıştırılmıştır.  Süspansiyonun karıştırılması sırasında 
süspansiyonun rengi HDA-M (M: Fe ve Co) kompleksinin 
oluşumunu gösteren koyu sarıya dönmeye başlamıştır. 
Karbon destek ile HDA-M arasındaki optimize edilmiş 
kütlesel oran 1:10 civarındadır. Süspansiyonun dört saat 
süreyle karıştırılmasından sonra reaktöre 0.4030 g 
önceden hazırlanmış karbon ilave edilmiş ve oda 
sıcaklığında 24 saat süreyle karıştırılmıştır. Bu işlemin 
ardından, kobalt-demir kompleksi ile yüklü karbondan 
etanolün uzaklaştırılması 80 °C ve 450 mbar'da çalıştırılan 
bir döner buharlaştırıcıda gerçekleştirilmiştir. Kurutma 
işleminden sonra elde edilen katı bir saat boyunca azot 
gazı akışı altında 900 °C'de ısıl işleme tabi tutulmuştur. 
Isıl işlem sonucunda elde edilen katalizör numunesi, aktif 
olmayan ve kararsız maddelerin uzaklaştırılması için 8 
saat boyunca 80°C'de 0.5 M H2SO4 çözeltisi içerisinde 
bekletilmiş ve daha sonra birkaç defa deiyonize su ile 
iyice yıkanmıştır. Bu işlemin amacı bir PEM yakıt 
hücresinde kullanılabilecek kararlı bir katalizör elde 
etmektir [6]. 

C. Karakterizasyon 

Karbon siyahı altlık üzerine yüklenen katalizörlerin 

yüzey alanları, Brunauer-Emmett-Teller (BET) yöntemi 
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kullanılarak N2 adsorpsiyonu ile -196°C ölçülmüştür. 

Yüzey alanının ölçülmesinden önce her numune vakum 

altında 150°C'de tutularak degaz edilmiştir. Numunelerin 

kristalliği ise X-ışını kırınımı (XRD) Rigaku Miniflex 

600W XRD 𝛂-CuK cihazı ile belirlenmiştir. Kırınım 

desenleri, 0.02°'lik adımla ve 2.5° dk
-1

 hızla taranarak elde 

edilmiştir. 

III. SONUÇLAR 

A. XRD Analizi 

Safsızlıklarından arındırılmış karbon siyahı altlık, 

Fe/Co yüklenmiş karbon siyahı altlık ve ısıl işlem sonucu 

elde edilen katalizörün XRD paternleri Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Vulcan XC72 altlık için XRD analiz sonuçları 

 Şekil 1'den görülebileceği gibi, Vulcan XC72R altlığı 

olan örneklerin 2ϴ=24.5–25.5 civarındaki piki, grafitik 

yapıdaki (0 0 2) bazal düzlem kırınımıyla uyumludur. 

Geniş (0 0 2) pikler ise grafen ve turbostatik karbon 

(amorf karbon) olarak adlandırılan iki ayrı karbon formu 

olarak nitelendirilebilir. Yıkanmış karbon örneğiyle 

karşılaştırıldığında, metal yüklenmiş katalizörlerin pik 

noktasında (0 0 2) hafif bir pozitif kayma 

gözlemlenmektedir. Bu durum, geçiş metallerinin 

grafitizasyonla ilişkili olarak daha iyi bir grafitik kristal 

yapı olarak değerlendirilebilir. XRD analizine göre Fe ve 

Co metallerinin birbirinden ayrı olduğu ve FeCo alaşımı 

oluşturmadığı görülmüştür. Buna göre, HDA – Fe/Co 

komplekslerinin ısıl işlem sırasında demirce ve kobaltça 

zengin parçacıklar oluşturma eğiliminde olduğunu 

anlaşılmaktadır. Bu durumun, HDA komplekslerinin Co 

veya Fe ile stabilitesindeki farklılıktan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Zira Co, aminlerle Fe'den çok daha 

kolay kompleks oluşturmakta, bu nedenle Co 

kompleksleri Fe komplekslerine göre çok daha kararlı bir 

hal sergilemektedirler.  

 Şekil 2’de verilen XRD analizine göre 2ϴ = 35-36° ve 

62.5-63.5° civarındaki pikler demir oksit bileşiklerinin 

varlığını göstermektedir. Demir oksit oluşumunun nedeni, 

ısıl işlem sırasında ortamdan tam olarak 

uzaklaştırılamayan oksijen gazı varlığıyla açıklanabilir. 

 

 

Şekil 2. Ketjen Black EC600J altlık için XRD analiz sonuçları 

B. BET Yüzey Alanı Analizi 

 Sentezlenen FeCo-N-C katalizörlere ve karbon altlığa 

ait BET yüzey alanı ölçümleri Quanta Chrome Autosorp 

IQ-MP-XR cihazıyla yapılmış ve ilgili sonuçlar Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Vulcan XC72 KetjenBlack EC300J 

HCl + HNO3 

Yıkama 
Isıl İşlem 

HCl + HNO3 

Yıkama 
Liç 

BET 

(m
2
/g) 

179 23.4 1131 7.72 

Tablo 1. Karbo altlık ve katalizörler için BET analizi sonuçları 

 

 Çalışmalar sırasında yapılan BET analizleri sonucunda 

HCl ile safsızlıklarından arındırılmış Vulcan XC72R ve 

KetjenBlack EC300J karbon siyahı altlıkların yüzey 

alanları sırasıyla 179 m
2
/g ve 1131 m

2
/g olarak 

hesaplanmıştır. HDA-M kompleksi ile karıştırıldıktan 

sonra yapılan ölçümlerde ise karbon siyahı altlıklardaki 

gözenek yapılarının neredeyse dolmuş olduğu 

görülmüştür.  Öte yandan, 900 °C'de yapılan ısıl işlemden 

ve takip eden liç işleminden sonra, katalizörlerin gözenek 

karakteristiği tamamen değişmiştir. 

Isıl işlem sonucunda Vulcan XC72R’nin yüzey alanının 

%86 azaldığı, Liç işleminden sonra da KetjenBlack 

EC300J’in yüzey alanının %99 azaldığı tespit edilmiştir. 

Bu durum, ısıl işlemde sırasında ortamdan tamamen 

uzaklaştırılamayan oksijen gazının neden olduğu demir 

oksit oluşumu ve demir oksitin neredeyse tüm gözenekleri 

tıkamasıyla açıklanabilir.  

Yıkanmış Vulcan XC72R, ısıl işlem görmüş Vulcan 

XC72R, yıkanmış KetjenBlack EC300J, yıkanmış 
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KetjenBlack EC300J için N2 adsorpsiyon ve desorpsiyon 

izotermleri Şekil 3-6'da verilmektedir. 

 

 
 
Şekil 3. Aktifleştirilmiş Vulcan XC72R için N

2
 adsorpsiyon/desorpsiyon 

izotermleri 
 

 
 
Şekil 4. Isı işlem görmüş M-N-C (Vulcan XC72R) için N

2
 adsorpsiyon / 

desorpsiyon izotermleri. 

 

 
 
Şekil 5. Aktifleştirilmiş KetjenBlack EC 300J için N

2
 adsorpsiyon / 

desorpsiyon izotermleri 

 

 
 
Şekil 6. Isıl işlem görmüş M-N-C (KetjenBlack EC 300J) için N

2
 

adsorpsiyon/desorpsiyon izotermleri. 

 Şekil 3-6’da verilen fizorpsiyon izotermlerinin 

sınıflandırılması, IUPAC sınıflandırmasına göre 

TipIV’dir. TipIV izotermler, mezoporöz adsorbanlar 

tarafından verilmektedir. Mezo gözeneklerdeki 

adsorpsiyon davranışı, adsorban-adsorplanan etkileşimleri 

ve ayrıca yoğunlaşmış moleküller arasındaki etkileşimler 

tarafından belirlenir. 

 Tip IV izotermi durumunda, kapiler yoğunlaşma 

histerezis büklümü ile birlikte görülür. Bu, gözenek 

genişliği, adsorpsiyon sistemi ve sıcaklığa bağlı olan 

belirli bir kritik genişliği aştığında meydana gelmektedir.  
 Yapılan çalışmalar ve elde edilen analiz sonuçları 
ışığında metallerin karbon destekler üzerine 
biriktirilebildiği ancak HDA’nın yapıdan tamamen 
uzaklaştırılamadığı görülmüştür. Her ne kadar KetjenBlack 
EC300J’nin yüzey alanı Vulcan XC72R’den daha büyük 
olsa da metal yüklemesi sonucu oluşan demir oksitin 
KetjenBlack EC 300J’nin yüzeyini Vulcan XC72R’e göre 
daha fazla tıkadığı tespit edilmiştir. Bundan sonra 
yapılacak olan çalışmalarda özellikle ısıl işlem sırasında 
gereksinim duyulan azot atmosferinin tam olarak 
oluşturulabilmesi için gerekli önlemler alınacak ve 
istenilen özellikteki katalizörlerin üretimi 
gerçekleştirilebilecektir. İstenilen özellikte üretilecek 
katalizörler bir PEMYH’nin katodunda kullanılacak ve 
yakıt hücresi performansının değerlendirileceği deneysel 
çalışmalar yürütülecektir. 
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Özetçe—Sürdürülebilir bir dünya için tüm kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen mal ve 

hizmet üretimlerinin tümünde tüketilen en önemli 

kaynaklardan biri de enerjidir. Türkiye’nin toplam enerji 

tüketimi içerisinde tarımın payı görece düşüktür. Ancak 

kayıt dışı tüketimler ve tarımdaki girdi maliyetleri 

düşünüldüğünde tarımsal enerji verimliliğinin önemi daha 

iyi anlaşılmaktadır. Bu çalışmada tarımsal enerji 

verimliliğinin önemi vurgulanmış ve yapılabilecek 

çalışmalarla ilgili bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — enerji verimliliği; tarım; hayvancılık. 

 

Abstract— For a sustainable world, all resources must 

be used efficiently. Energy is one of the most important 

resources consumed in all goods and services produced to 

meet the needs of the society. The share of agriculture in 

total energy consumption in Turkey is based on low. 

However, considering the informal consumption and input 

costs in agriculture, the importance of agricultural energy 

efficiency is better understood. In this study, the 

importance of agricultural energy efficiency is 

emphasized, and information is given about possible 

studies. 

Keywords — energy efficiency; agriculture; livestocks. 

I. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun sürekli artış göstermesi, hızla gelişen 
teknoloji ve sanayileşme gibi nedenlerle kaynaklar 
tükenmekte ve çevreye verilen zarar artmaktadır. Buna 
karşın toplumun önemli bir kısmında yaşanan bilinçlenme, 
sürdürülebilirlik kavramını ortaya çıkarmıştır. 
Sürdürülebilirliğin gereği, kaynakların verimli bir şekilde 
kullanılmasıdır. Enerji ise toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamak için gerçekleştirilen mal ve hizmet 
üretimlerinin tümünde tüketilen en önemli 
kaynaklardandır. Enerji üretiminde ciddi paya sahip olan 

fosil yakıtların kaynakları tükenmektedir. Öte yandan hem 
enerji üretiminde hem de enerji tüketiminde çevreye zarar 
verilebilmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik için enerji 
verimliliği oldukça önemli bir konudur. 

Enerji verimliliği konusunda, genellikle endüstriyel 
enerji verimliliği, ardından şehirlerdeki ve ulaşımdaki 
enerji verimliliği akla gelmektedir. Tarımdaki enerji 
verimliliği ise daha geri planda kalmaktadır. Bunun en 
önemli nedeni enerji tüketim istatistikleridir. Örneğin, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2018 yılı 
verilerine göre tarım ve hayvancılık sektörünün enerji 
tüketimi 4.581.000 TEP düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu 
tüketim miktarı ülkemizdeki toplam enerji tüketiminin 
yaklaşık %4' üne denk gelmektedir [1]. Buna rağmen 
sektörün gerçek tüketiminin bu miktarların oldukça 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Sektördeki özellikle 
elektrik ve su tüketimlerinin önemli bir kısmı kayıt dışıdır 
[2]. 

Bu çalışmada dünyadaki tarımsal enerji verimliliği 
uygulamalarından bahsedilmiştir. Ayrıca devlet 
destekleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Sektördeki enerji 
verimliliğinin artırılması maliyetlerin azalmasına yardımcı 
olacaktır. Bu sayede kayıt dışı tüketimlerin kayıt altına 
alınmasına da destek sağlanmış olacaktır. 

II. TÜRKİYE’ DE TARIMDA ENERJİ TÜKETİMİ 

Tarımda enerji tüketimi, doğrudan ve dolaylı enerji 
tüketimi olmak üzere iki grupta incelenebilir [3]. 

Doğrudan tüketime, tarımsal işlemler esnasında direkt 
olarak tüketilen elektrik, petrol ürünleri, doğalgaz ve diğer 
enerji kaynakları girer [3]. Dolaylı tüketime ise tarımsal 
işlemlerde kullanılan alet/makine, gübre, tarım ilaçları, 
tohumluk ve sulama sistemlerinin üretimlerinde tüketilen 
enerji kaynakları girer. Dolaylı tüketime giren başlıkların 
çoğu sanayi üretimi olduğu için bu üretimlerde tüketilen 
enerji de doğal olarak sanayi enerji tüketimine girmektedir. 
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Şekil 1. Türkiye’ de tarımdaki yıllık enerji tüketimleri (bin TEP) 

 

 

Şekil 2. Kaynaklara göre 2018 yılı tarımsal enerji tüketimi 

Türkiye’de tarım sektöründeki 2010-2018 yılları arası 
yıllık enerji tüketimleri Şekil-1’de görülmektedir. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine dayanarak 
hazırlanan Şekil-1’ de görüldüğü gibi 2018 yılında tarımsal 
işlemlerdeki enerji tüketimi 4.581.000 TEP olmuş ve 
önceki yıla göre %7,7 artış göstermiştir [1].  

Şekil-2’ de ise enerji kaynaklarına göre tarım 
alanındaki tüketimler görülmektedir. En yüksek tüketim 
%65’ lik pay ile petrol ürünlerindedir [1]. Özellikle traktör, 
biçerdöver ve diğer hasat makineleri gibi araçların 
kullanımı petrol ürünleri tüketimini etkilemektedir. 

Şekil-3’ te yıldan yıla traktör ve biçerdöver sayılarının 
değişimleri görülmektedir [4]. 2020 yılı Eylül ayı sonu 
itibarıyla ülkemizdeki kayıtlı traktör sayısı 1.941.371 olup 
toplam motorlu kara taşıtlarının yaklaşık %8’ ini 
oluşturmaktadır. Tarımda makineleşmenin artmasına bağlı 
olarak petrol ürünlerinin tüketilmesi normaldir. Önemli 
olan ne derece verimli kullanıldığıdır. 

 
Şekil 3. Türkiye’ deki yıllık traktör ve biçerdöver sayıları 

Elektrik tüketiminin daha çok sulamada gerçekleştiği 
bilinmektedir. Öte yandan ısıtma ve aydınlatma 
sistemlerinde de kullanılmaktadır. Elektrik tüketimi 
istatistiklere göre 2018 yılı toplam tarımsal tüketiminin 
%17’ sini oluşturmaktadır. Ancak bu değerin ne kadar 
güvenilir olduğu tartışmalıdır. Çünkü elektrik dağıtımı 
yapan firmalar tarafından, birçok kez, özellikle tarımsal 
sulamada ve hayvancılıkta elektrik kaçaklarının 
yoğunluğunu bildiren haberler verilmiştir. Elektrik 
şebekesindeki kayıplar teknik kayıplar ve teknik olmayan 
kayıplar olarak iki gruba ayrılabilir [5]. Bu kayıpların 
teknik olmayan kısmı kaçak kullanımlar olarak 
adlandırılabilir. TEİAŞ istatistiklerine göre de 2019 yılında 
ülkemizdeki toplam elektrik tüketiminin %10,7’ si kayıp 
olarak görülmektedir. Bu kaybın %1,9’ u iletim hattı kaybı, 
%8,8’i ise dağıtım şebekesindeki kayıplardır [6]. 
Dağıtımda yaşanan bu %8,8’lik kısmın ne kadarının kaçak 
kullanım olduğu net değildir. 

Tarım sektörü için dolaylı tüketim denebilecek enerji 
tüketimleri de azımsanamayacak boyutlardadır. Bölümün 
başında belirtildiği gibi tarım alanında kullanılan 
alet/makine, gübre, ilaç, yem ve sulama sistemlerinin 
üretimi için kullanılan kaynaklar sanayi üretiminde 
görülmektedir. Örneğin sanayi üretiminin kimya ve 
petrokimya alt başlığında görünen gübre üretimi için 2018 
yılında kullanılan enerji 732.000 TEP düzeyindedir [1]. Bu 
miktar tarımsal enerji tüketiminin yaklaşık %16’sı 
kadardır. 

III. TARIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

UYGULAMALARI 

[8] Bu bölümde enerji verimliliğini artırmak için tarımsal 

işlemlerde yapılabilecek çalışmalar özetlenmiştir. 

[9]  

 Aydınlatma Sistemleri: Bu konu diğer sektörlerde 
olduğu gibi tarım sektöründe de önemlidir. 
Çiftliklerde ve gerekli diğer yerlerde yeterli ve 
doğru aydınlatma hesaplanmalıdır. Buna göre enerji 
verimli teknolojiler tercih edilmelidir. Mümkünse 
gün ışığından en yüksek oranda yararlanılmalıdır. 

 Havalandırma/İklimlendirme Sistemleri: Mümkün 
olduğu kadar doğal havalandırma tercih edilmelidir. 
Havalandırma veya iklimlendirme için seçilen fan 
ve diğer cihazların sayısına ve konumuna 
hesaplama yoluyla karar verilmelidir. Kullanılan 
cihazlar doğru büyüklükte olmalıdır. Enerji 
tüketimi olan cihazlar için enerji verimliliği yüksek 
olanlar tercih edilmelidir. 

Örneğin seralarda yaz sıcaklarında dış ortamdan 
daha düşük sıcaklıkları sağlamak gerekebilir. Böyle 
durumlarda tesis kurulumu esnasında güney ve 
güney batı cepheye kışın yaprak döken ağaçlar 
dikilmesi orta ve uzun vadede enerji tüketimini 
düşürebilir [7]. Bitkiler daha çok sabah güneşini 
direkt almak ister. Öğleden sonra seranın ağaç 
gölgesinde kalması soğutma ihtiyacını düşürecektir. 
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Kışın yapraklar döküleceği için sera güneşten 
olabildiğince faydalanacaktır. 

 Enerji Verimliliği Yüksek Araçlar/Makineler: 
Kullanılan makineler mümkün olduğunca enerji 
verimliliği yüksek olanlar arasından tercih 
edilmelidir. Traktör ve diğer ekipmanlarda da 
uygun güç/büyüklük tercih edilmelidir. Çok büyük 
bir araziyi çok küçük traktörle işlemek verimli 
olmayacağı gibi çok küçük bir araziyi çok büyük 
traktörle işlemek de verimli olmaz. 

Benzer şekilde soğuk hava deposu, soğutma tankı 
vb. soğutucu sistemler kullanılıyorsa bunların da 
hem uygun büyüklükte hem de enerji verimliliği 
yüksek olanları tercih edilmelidir. 

 Yalıtım Sistemleri: Enerji verimliliğini artırma 
konusunda yalıtım sistemleri de oldukça önem arz 
etmektedir. Özellikle ısıtma/soğutma yapılan 
yerlerde iyi bir yalıtım yapılması enerji giderlerini 
düşürecektir. Örneğin ısıtma gereken bir serada ısı 
kayıplarını azaltmak ısıtma ihtiyacını da 
azaltacaktır. Benzer şekilde yazın serinletme 
gereken bir serada sera üstünde kullanılacak bir 
perde sistemi serinletme ihtiyacını azaltmaya 
yaramaktadır. 

 Sulama Sistemleri: Artık herkesin bildiği gibi 
öncelikle su kaybını en aza indirgemek için vahşi 
sulama yerine, yağmurlama, damlama sulama gibi 
yöntemleri tercih etmek gerekmektedir.  

Eğer su pompa gücü ile aktarılıyorsa doğru 
büyüklükteki pompayı tercih etmek, mümkünse 
düşük basınçla çalıştırmak elektrik enerjisi 
verimliliğini artıracaktır. 

 Atık Yönetimi: Tarımsal işletmelerden çıkan atıklar 
çok eski tarihlerden beri değerlendirilmeye 
çalışılmaktadır. Oluşan atıkların en verimli şekilde 
değerlendirilmesi için taşıma, depolama, 
kompostlama, biyogaz vb. tesisler kurulmalıdır [8]. 

 Ekipman Bakımları: Kullanılan her türlü ekipmanın 
bakımı ve temizliği zamanında yapılmalıdır. 
Arızalı, hasarlı olanlar geciktirilmeden 
onarılmalıdır. Örneğin sulama sisteminde 
gerçekleşen kaçakların zamanında giderilmesi su 
israfını ve enerji kaybını önler. 

 Yenilenebilir Enerji: Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yaygınlaşması tarım sektörü için de 
bir fırsattır. Uygun maliyetli olan yenilenebilir 
enerji kaynakları mevcut kullanılan kaynakların 
yerine tercih edilebilir. Bunu destekler şekilde 
tarımda jeotermal enerji kullanımı 2010 yılında 
334.000 TEP iken 2018 yılında %88 oranında 
artarak 627.000 TEP düzeyine yükselmiştir [1]. 
Tarımsal işletmeler -eğer ölçek büyüklüğü 
yeterliyse- kendi enerjisini dahi üretebilirler. 

IV. SONUÇ 

Toplumda yaşanan bilinçlenme tarım sektörüne de gün 
geçtikçe daha fazla yansımaktadır. Yeterli bilinçlenme için 
özellikle devlet destekleri çok önemlidir. Bu kapsamda 
Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma 
Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
(2019/30), Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Bu tebliğ 
kapsamında uygun şartlardaki gerçek ve tüzel kişilere 
tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi bakımından 2.500.000 
TL’ ye kadarki projeler için %50 oranına kadar hibe 
desteği sağlanmaktadır. Kapsama giren yatırımlardan 
bazıları: yenilenebilir enerji ile enerji ihtiyacının 
giderilmesi veya yenilenebilir enerji üretimi, diğer 
teknoloji yenileme yatırımları, bu işler için gerekli makine 
ekipman yatırımları şeklindedir. 

Özellikle doğru ve uygun büyüklükte makine/ekipman 
seçimi ve yeterli sulama konusunda tarım sektöründe yer 
alanların yönlendirilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde 
gübre ve ilaç kullanımı da eğitime ihtiyaç duyulan bir 
konudur. Her ne kadar gübre ve ilaç tüketimleri tarımsal 
enerji tüketimini direkt olarak etkilemese bile, bu girdilerin 
verimli kullanımı, o girdilerin üretildiği sektörlerde daha az 
enerji kullanımına katkı sağlayacaktır. Bu şekilde ülke 
ekonomisine fayda sağlanmış olacaktır. 

Sonuçta, enerji verimliliğini artırmak için öncelikle 

aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekir [9]: 

  

 Doğru makine/ekipman tercih edilmiş mi, 
kullanılan ayarlar doğru mu, gerekli bakımlar 
yapılıyor mu? 

 Doğal kaynaklar tercih edilebilir mi?  

 Atıkları değerlendirebilir miyiz, herhangi bir alanda 
israf var mı?  
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Özetçe—Günümüzde dünyada en çok tartışılan 

konular küresel ısınma ve enerji tasarrufudur. 

Şehirleşmeyle birlikte artan fosil yakıt tüketimi ve 

betonlaşma etkisi kentlerin üzerinde sera etkisi yaparak 

kentlerde kırsal alanlara göre sıcaklığı yükseltir. Bu 

duruma kentsel ısı adası etkisi adı verilmektedir. Sıcaklık 

artışı ile kentsel ısı adası etkisi yanında binalarda 

konforun sağlanması için soğutma yükü de artmaktadır. 

Hem kentsel ısı adası etkisini azaltılmasında hem de bina 

içi havanın soğutma yükündeki enerjinin azaltılmasında 

yeşil çatıların büyük bir önemi vardır.  

Bu çalışmada, enerji tasarrufu-yeşil çatı ilişkisinden  

ve kentsel ısı adası kavramından söz edilerek yeşil çatının 

bunlara etkisi tartışılmıştır. Ayrıca Solidworks çizim 

programında çizilen 3 adet küp binanın CFD programında 

analizi yapılmıştır. 3 adet küpün 1 adedi standart çatılı 

olarak, diğer 2’si ise farklı toprak katmanları bulunan 

küpler olarak hazırlanmıştır. Son olarak 3 küp, güneş 

ışığına maruz bırakılarak hem kentsel ısı adası etkisi hem 

de iç ortamlarındaki havaya etkisi incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler — Kentsel ısı adası etkisi; enerji 

tasarrufu; yeşil çatı. 

 

Abstract— Today, the most discussed topics in the 

world are global warming and energy saving. Increasing 

fossil fuel consumption and concretization effect with 

urbanization increases the temperature in cities compared 

to rural areas by making a greenhouse effect on the cities. 

This is called the urban heat island effect. In addition to 

the effect of urban heat island with the increase of 

temperature, the cooling load also increases to provide 

comfort in the buildings. Green roofs are of great 

importance both in reducing the effect of the urban heat 

island and in reducing the energy in the cooling load of 

indoor air. 

In this study, the effect of green roof on them is 

discussed by talking about the energy saving-green roof 

relationship and the concept of urban heat island. In 

addition, 3 cubic buildings drawn in the Solidworks 

drawing program were analyzed in the CFD program. 1 of 

the 3 cubes was prepared with a standard roof and the 

other 2 were prepared as cubes with different soil layers. 

Finally, 3 cubes were exposed to sunlight and both the 

effect of the urban heat island and the effect on the air in 

their internal environments were examined. 

Keywords — Urban heat island effect; energy saving; 

green roof. 

I. GİRİŞ 

Günümüzde sera gazları etkisi nedeniyle küresel 

ısınmanın oluşturduğu sorunlar yaşanmaktadır. Bilim 

adamları her geçen gün atmosferdeki karbondioksit 

miktarının yükseldiğini bildirmektedir. Karbondioksit 

miktarının yükselmesinin büyük bir çoğunluğu enerji 

sarfiyatının artmasına dayanmaktadır. Bu duruma her 

sektörün önlem alması ve elinden geleni yapması 

gerekmektedir. İnşaat sektöründe ise bu mevzu enerji 

tasarrufuyla ve kentsel ısı adasının etkisinin azaltılması ile 

yapılabilir. Bunun için uygun binalar inşa edilerek yeşil 

çatı uygulamalarına ve yenilenebilir enerjiye yatırım 

yapılması gerekmektedir [5]. 

Bu kapsamda insan konforundan ödün vermeksizin 

enerji tasarrufu yapılarak fosil kaynakların kullanımının 
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azaltılması gerekmektedir. Aynı zamanda sera etkisine 

neden olan özellikle büyükşehirlerde oluşan kentsel ısı 

adası etkisinin azaltılması lazımdır.   

 

II. ENERJİ TASARRUFU VE YEŞİL ÇATI 

Küresel ısınma ile birlikte ileryen zamanlarda yaz 

mevsiminde soğutma ihtiyacının artacağı öngörülmüştür. 

Bu doğrultuda soğutma enerjisine harcanan ücretin de 

artacağı yorumu yapılmaktadır. Fakat çatılarda yeşil çatı 

uygulaması yapıldığı takdirde özellikle yazın ısıtma 

maliyetlerinde bir azalma sağlamak mümkündür. Yeşil 

çatı, bünyesinde bulundurduğu toprak, bitki gibi elemanlar 

sayesinde yalıtım ve izolasyon yapmaktadırlar. Toprak 

kaplı olan bu çatılar standart çatılara oranla %10 daha 

verimlidir [1]. 

Çatı, toprak katman ile korunduğu zaman yüzey 

sıcaklığı genellikle hava sıcaklığının üzerine çıkmaz. 

Bunun yanında bitkiler ve toprak üzerine gelen suyu 

buharlaştırarak soğutma etkisi yaratır. Buna  

evapotranspirasyon etkisi adı verilmektedir (Şekil 1) [6]. 

 
Şekil 1. Yeşil çatı ile standart çatının güneş ışınımlarına göre 

karşılaştırılması [8] 

Kanada’da yapılan bir deneye göre şekil 2’de 72 

m
2
’lik alana sahip çatı iki parçaya ayrılmıştır. Yarısı 

seyrek bitkilendirilmiş çatı sistemine, diğer yarısı ise 

geleneksel çatı sistemine çevrilmiştir.  

 
Şekil 2. Kanada Ottawa’da Bitkilendirilmiş ve Geleneksel Çatı 

Sistemleri Karşılaştırması İçin Kurulan Deney Çatısı [1] 

Deney sonucunda bir günlük enerji giderleri 

karşılaştırıldığında standart çatıda iç ortamın soğutulması 

için kullanılan enerji miktarı yaklaşık 6 kWh/gün olarak 

hesaplanırken yeşil çatıda ise 1,5 kWh/gün olarak 

ölçülmüştür. Buradan sonuçla yeşil çatı yüzde 75 oranında 

enerji tasarrufu sağlamaktadır [1].  

III. KENTSEL ISI ADASI ETKİSİ KAVRAMI 

Kırsal alan ve kentsel alan arasındaki iklim farklılığı 

açısından kentsel ısı adası kavramı ilk olarak 1820 yılında 

Londra şehri için Luke Howard tarafından tanımlanmış ve 

literatüre girmiştir [4]. 

Kentsel ısı adası etkisi, kentsel alanların hava 

sıcaklığının kenti çevreleyen kırsal alana kıyasla daha 

fazla olmasına denir. Şehirleşme ve sanayileşme kentsel 

ısı adası etkisine 3 şekilde etki eder. İlki, doğal bitki 

örtüsü yerini ısı emicilik oranı fazla olan yüzeylere 

bırakır. İkinci olarak şehirdeki yüksek binalar şehir 

geometrisini bozarak içeriye rüzgarın girmesini engeller. 

Üçüncüsü ise nüfus artışı sonucu fosil yakıt kullanımına 

bağlı olarak kentsel alanın kırsal alana göre daha fazla 

ısınmasıdır [7]. Şehirleşmeyle beraber taşlar, asfalt 

yapılar, beton yüzeyler gün boyu güneş ısısını emer ve 

geceleyin de bünyelerine aldıkları bu ısıyı yayarlar. 

Böylece hava sıcaklığı normallerin üzerinde seyreder. Bu 

durum da özellikle kent içinde daha fazla görülmektedir 

[9]. 

 
Şekil 3. Kentsel ısı adası etkisi gösterimi [9] 

Şehirleşme ve endüstrileşme atmosferin sınır 

tabakasındaki ısı ve su döngüsünü etkiler. Bu nedenle 

şehir iklimi kırsal iklimden farklılaşarak yerel 

antropojenik iklim değişikliğini meydana getirmektedir. 

Kanada’da 2005’te yapılan bir ölçümde Toronto’da 

kentsel alanlarda sıcaklığın kırsal alanlara göre 2-3
0
 C 

daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Berlin’de de 

benzer bir durum olarak akşam saatlerinde 4-5
0
 C şehir 

alanının kırsal alana göre daha sıcak olduğu görülmüştür 

[2]. 
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Toprak çatılı sistemler kentsel ısı adası problemine 

cevap verebilecek en etkili yöntemlerden bir tanesidir. 

Çünkü toprak katmanı ve bitki örtüsü ısı ada etkisini 

azaltmaya yardımcı olabilir. Bir şehirdeki çatıların yarısı 

ya da daha çoğu toprak çatı haline getirildiğinde ve büyük 

çapta yeşillendirme çalışmaları yapıldığında yaz boyunca 

yoğun enerji taleplerinin düşmesine katkıda bulunacaktır 

[3]. 

IV. MATERYAL VE YÖNTEM 

Deney, autodesk tarafından üretilen computational 

fluid dynamics (CFD) adlı bir bilgisayar programında 

yapılmıştır. Deneyin amacı toprak çatılı binanın toprağının 

kalınlığı doğrultusunda çatı yüzeyinin sıcaklığını 

azaltması sonucunda hem kentsel ısı adası etkisinin önüne 

geçtiğini hem de bina içindeki aşırı ısınmayı engelleyici 

niteliğinin gösterilmesidir.  

Deneyde ilk olarak Solidwork’te bir dikdörtgenin 

üzerine 3 adet 1mx1mx1m boyutlarında şekil 4’te 

gösterildiği gibi küpler çizilmiştir. Küpler duvar olacak 

şekilde kullanılmıştır. Her duvarın kalındığı 2 cm olacak 

şekilde ayarlanmıştır. Bu küplerin içine de birer adet küp 

çizilerek bunların cfd programında hava olarak 

tanımlanması yapılmıştır. Çizilen 3 küpün çatı 

yüzeyindeki sıcaklıklarının karşılaştırılabilmesi için en 

soldaki küpün çatısı standart çatı olarak kabul edilmiş, 

ortadaki çatının toprak katmanı kalınlığı 1 cm alınmış ve 

en sağdaki çatının toprak katmanı kalınlığı 2 cm olarak 

çizilmiştir. 

 
Şekil 4. Dikdörtgen üzerine 3 adet küpün malzeme verilmeden önceki 
gösterimi 

Çizilen küplerin üzerine sıcaklık etkisinin 

oluşturulabilmesi için şekil 4’te görülen büyük bir 

dikdörtgen yapılarak bu hacmin içerisindeki bölgenin 

mevsimsel olarak etkilenmesi hedeflenmiştir. Bu yüzden 

büyük dikdörtgen prizmanın içerisindeki bölgeye hava 

denilmiştir. Daha sonra şekil 5’te görüldüğü gibi sırasıyla 

materyal atanmıştır. İlk olarak zemin kısmına şekil 5’ten 

de görüleceği üzere çim yapılmıştır. Küplerin her bir 

duvarı sırası ile seçilerek buraların brick yani tuğla olması 

sağlanmıştır. İç hacim ise hava olarak verilmiştir. Ortadaki 

küpün üzerindeki 1 cm kalınlığındaki ek çatı kalınlığına 

ve sağdaki küpün üzerindeki 2 cm’lik ek çatı katmanına 

şekil 5’te gösterildiği gibi kumlu toprak verilmiştir. Bu 3 

küpün içindeki bölgeye ise sıcaklığın buralara etki etmesi 

amacı ile hava materyali verilmiştir. 

 
Şekil 5. Deney düzeneğine materyal tanımının yapılması 

Sınır şartlarına gelindiğinde ise saat 12 yönünden 

gelen güneş radyasyonu küpleri tam olarak çatıdan 

etkileyecek şekilde seçilmiştir. Zemin 15
0
 C olacak 

şekilde seçilmiştir. Bunun yanında hava sıcaklığı 50
0
 C 

olarak seçilmiştir. Radyasyon ve ısı transfer seçeneği şekil 

6’da gösterildiği gibi açılmıştır. Yer çekiminin yönü z 

ekseni doğrultusunda -1 olarak seçilmiştir. Burada amaç 

gelen güneş ışınının radyasyonla aktarımı yapılması ve ısı 

transferi seçeneği ile de toprak kalınlıklarına göre 

çatılardan geçebilen ısının şiddetini ölçmektir. 

 
Şekil 6. Isı transferinin, radyasyonun ve yer çekiminin açılması 

Mesh boyutlandırmasında ise mesh tuşuna basılarak 

otomatik boyutlandırma yapılmıştır. Amaç, 3 adet küpün 

içindeki ve çatısındaki sıcaklığı ölçmek olduğundan 

dolayı programda 3 adet küp seçilerek mesh sayısı bu 

kısımlarda şekil 7’de gösterildiği gibi arttırılmıştır. 
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Şekil 7. Mesh boyutunun 3 adet küp üzerinde daha sık hale getirilmesi 

 
Şekil 8. Mesh boyutlandırılmasının gösterimi  

Şekil 8’de gösterilen küpler üzerindeki mesh sayısının 

arttırılmasının sebebi mesh sayısının sıkılaştırılmasının 

sonucu çıkan sonuçların daha sağlıklı olmasıdır. Daha 

sonra şekil 6’da gösterilen ayarlamalar yapıldıktan sonra 

solve tuşuna basılarak çözüm yapıldı.  

V.   BULGULAR VE TARTIŞMA 

Düzenek çözüldükten sonra topraklı olan çatıların 

topraksız olan çatıya göre kıyas edilerek aralarındaki 

farkın ne olduğu incelenmiştir (Şekil 9). 

 
Şekil 9. Çözümden sonraki sıcaklığın karşıdan bakış açısıyla dağılımı 

Çözümden sonra sıcaklık dağılımına bakıldığında 

toprak çatısı bulunmayan soldaki küpün üzerinde 

diğerlerine göre daha fazla kırmızılık olduğu ve 

sıcaklığının yaklaşık 61
0
 C’lere kadar çıktığı 

görülmektedir (Şekil 10). Bu durum, toprak çatının 

standart çatıya göre kentsel ısı adası etkisini 

azaltabileceğini gösteren bir durumdur. Şekil 10’da sağda 

bulunan 2 cm kalınlığındaki toprak çatının sıcaklığı 

yaklaşık olarak 55
0
 C olduğu görülmektedir. 2 cm’lik 

toprak çatılı küpün, ortada bulunan 1 cm’lik toprak çatılı 

küpe göre daha az ısındığı ve daha az kırmızı renkte 

olduğu görülmektedir. Bu durum çatıda toprak kalınlığının 

artmasıyla birlikte güneşten gelen ısının etrafa daha az 

yayılacağını ve kentsel ısı adası etkisini azaltacağını 

kanıtlamaktadır. 

 
Şekil 10. Toprak çatının kentsel ısı adasına yönelik etkisi 

Çatının yüzey sıcaklığı yanında iç ortamdaki konfor 

açısından şekil 11’e bakıldığında yine sol taraftaki 

standart çatılı küpün iç havasında kırmızı rengin ve koyu 

sarı rengin diğer küplere göre daha fazla yer kapladığı 

görülmektedir. Ortadaki 1 cm’lik toprak çatı katmanı 

bulunduran küpün iç havası ise soldaki standart çatılı olan 

küpe göre daha az kırmızı alan bulundurmaktadır. Sağdaki 

2 cm’lik toprak çatı kalınlığına sahip küpün iç havasında 

ise kırmızı alana rastlanmamaktadır. Buradan sonuç olarak 

toprak katmanının kalınlığının artması yazın kentsel ısı 

adası etkisini azaltmakla beraber iç havadaki sıcaklığın da 

aşırı derecede yükselmesini engellemektedir. 

 
Şekil 11. Toprak çatının iç hava kalitesine etkisi 

Toprak çatılı binaların kullanımının artması özellikle 

yaz aylarında iç havanın soğutma yükünde bir azalma 

yapacağından dolayı enerjiden tasarruf etmeyi sağlar. Çatı 

yüzey sıcaklığının azalmasını sağlayarak özellikle 

büyükşehirlerde oluşan sera etkisini azaltmaya yardımcı 

olur. 
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VI. SONUÇ 

Toprak çatıya sahip olan binalar güneş ışınından 

dolayı oluşan ısıyı önemli derecede düşürerek kentsel ısı 

adası etkisini azaltır. Isı adası etkisinin azaltılması hem 

insan sağlığı açısından hem de küresel ısınma açısından 

faydaları bulunmaktadır. Bunun yanında toprak çatılar 

binanın iç hava kalitesine de etki ederek konfor açısından 

avantaj sağlar. Özellikle yazın toprak çatılı binalarda iç 

havanın ısınması standart çatılı binalara göre daha az 

olmaktadır. Böylelikle binanın iç havasını soğutma 

yükünde bir azalma meydana gelir. Bu da uzun süreçte 

enerji tasarrufu sağlar.   
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Özetçe— Çalışmanın amacı, Ankara özelinde bir 

soğutma sistemi seçerken kişisel isteklere uygun, somut 

olan ve somut olmayan kriterleri bir arada 

değerlendirerek, kurulum maliyetinden başlamak üzere 

birçok kriter kapsamında bir karar verme şablonu 

oluşturmak ve alternatifli seçimleri sayısal olarak 

göstermektir. Bu amaçla Ankara ili özelinde bir mimari 

plan belirlendi. Carrier HAP programı kullanılarak ısı 

kazanç hesapları yapıldı. Elde edilen veriler ile, ülkemizde 

ve dünyada yaygın olarak kullanılan soğutma 

sistemlerinin tasarımı yapıldı. Tasarımı yapılan sistemlere 

ait kurulum maliyeti, bakım masrafı, enerji tüketimi, sera 

gazı emisyonu, dış ünite için kurulum alanı, gerekli şaft 

alanı, dış ünite ses şiddeti, iç ünite ses şiddeti, kullanım 

kolaylığı hesaplandı. Bu hesaplamalar ve belirlenen diğer 

kriterler ise çok kriterli karar verme yöntemlerinden, 

analitik hiyerarşi prosesi (AHP), VIKOR ve TOPSIS ile 

incelendi ve seçimlerin birbirleri ile karşılaştırılmasının 

matematiksel yönü ortaya konmaya çalışıldı. 

Anahtar Kelimeler — Enerji Verimliliği, Maliyet Analizi, 

Soğutma Sistemleri, Analitik Hiyerarşi Prosesi, VIKOR, 

TOPSIS 

Abstract—The aim of the study is to create a decision-

making template within the scope of many criteria, 

starting from the installation cost, and to show the 

alternative choices numerically, by evaluating the concrete 

and intangible criteria together when choosing a cooling 

system specific to Ankara. For this purpose, an 

architectural plan specific to Ankara province has been 

determined. Heat gain calculations were made using the 

Carrier HAP program. With the data obtained, the cooling 

systems that are widely used in our country and in the 

world were designed. Installation cost, maintenance cost, 

energy consumption, greenhouse gas emission, installation 

area for the outdoor unit, required shaft area, outdoor unit 

sound intensity, indoor unit sound intensity, ease of use 

are calculated for the designed systems. These 

calculations and other criteria determined were examined 

with the analytical hierarchy process (AHP), VIKOR and 

TOPSIS, which are among the multi-criteria decision 

making methods, and the mathematical aspect of 

comparing the choices with each other was tried to be 

revealed. 

Keywords — Energy Efficiency,  Cost Analysis, Cooling 

Systems, Analytical Hierarchy Process, VIKOR, TOPSIS. 

 

I. GİRİŞ 

Bu çalışmada Ankara özelinde bir soğutma sistemi 

seçimi için kişisel isteklere uygun, somut olan ve somut 

olmayan kriterleri bir arada değerlendirerek, kurulum 

maliyetinden başlamak üzere birçok kriter kapsamında bir 

karar verme şablonu oluşturmak ve alternatifli seçimleri 

sayısal olarak göstermektir. Bu amaçla Ankara ili özelinde 

bir mimari plan belirlenmiş, Carrier HAP programı 

kullanılarak ısı kazanç hesapları yapılarak ülkemizde ve 

dünyada yaygın olarak kullanılan soğutma sistemlerinin 

tasarımı yapılmıştır[1]. Tasarımı yapılan sistemlere ait 

kurulum maliyeti, bakım masrafı, enerji tüketimi, sera gazı 

emisyonu, dış ünite için kurulum alanı, gerekli şaft alanı, 

dış ünite ses şiddeti, iç ünite ses şiddeti, kullanım kolaylığı 

hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar ve belirlenen diğer 

kriterler ise çok kriterli karar verme yöntemlerinden, 

analitik hiyerarşi prosesi (AHP), VIKOR ve TOPSIS ile 

incelendi ve seçimlerin birbirleri ile karşılaştırılmasının 

matematiksel yönü ortaya konmaya çalışıldı[2]. Bu 

çalışmada ele alınan karar verme ise birçok alternatif 

arasından belli kriterlere veya ölçütlere göre belirlenen 

amaç doğrultusunda en uygun alternatifin seçilmesi 

işlemidir. 

mailto:ibrahim.tecer@gazi.edu.tr
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II. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmanın ana materyali zemin, birinci kat, ikinci 

kat ve çatı katından oluşan bir iş merkezidir. Böyle bir 

binanın olduğu varsayılmıştır. Bina Ankara ilinde yer 

almaktadır ve tüm hesaplamalar bu ile özel olarak 

yapılıştır. Binanın sadece soğutma hesabı yapılmıştır. 

Binaya ait örnek bir kat Şekil-1 de gösterilmiştir.  

 

Şekil -1 Hesabı yapılan iş merkezine ait örnek bir kat. 

 

Soğutma hesabı yapıldıktan sonra aşağıda yer alan 

alternatifler doğrultusunda projeleri çizilerek hesapları 

yapılmıştır. 

1. Merkezi VRF (Variable Refrigerant Volume)  

Sistemi 

2. Hava Soğutmalı Chiller Destekli Fancoil Sıstemi 

3. Hava Soğutmalı Chiller Destekli Klima Santrali 

Sistemi 

4. VRF Soğutma Destekli Klima Santrali Sistemi 

5. Rooftop Sistemi 

Bu alternatifler özelinde aşağıda yazan kriterlerin 

değerleri belirlenmiştir. 

a. Kurulum Maliyeti: Sistemin kurulması için 

gerekli olan maliyettir. Maliyet hesapları 2020 Bayındırlık 

birim fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır[3]. 

b. Yıllık Bakım Masrafı: Cihazların yıllık yapılması 

gereken bakımlarını içeren masraftır. Yetkili firmalardan 

fiyatlar alınarak değerlendirme konulmuştur. 

c. Toplam Enerji Tüketimi: Sistemin toplam enerji 

tüketimi cihaz üreten firmaların yayınladığı kataloglarda 

yer alan teknik veriler kullanıldı. 

d. Sera Gazı Emisyonu: Binalarda Enerji 

Performansı Yönetmeliği Ek-6 da yer alan dönüşüm 

değerleri kullanılmıştır. karışık elektrik sekmesinin 

karşılığı olan 0,617 kg eşd.CO2 /kWh değeri 

kullanılmıştır[4]. 

e. Dış Ünite İçin Kurulum Alanı: Cihaz üreticisi 

firmaların teknik kataloglarından faydalanılmıştır. 

f. Gerekli Şaft Alanı: Birebir yerleşim yapılarak 

hesaplanmıştır. 

g. Dış Ünite Ses Şiddeti: Cihaz üreticisi firmaların 

teknik kataloglarından faydalanılmıştır. 

h. İç Ünite Ses Şiddeti: Cihaz üreticisi firmaların 

teknik kataloglarından faydalanılmıştır. 

i.    Kullanım Kolaylığı: Anket yapılarak elde 

edilmiştir. 

 

III. ÇIKAN DEĞERLERİN SAYISAL 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Hesaplamalar yapılıp çıkan değerler kriter bazında 

değerlendirildiğinde aşağıdaki tabloları elde edilir. 

a. Kurulum maliyeti kriterine göre 

Bu kriter doğrultusunda oluşturulan tabloya 
bakıldığında VRF sisteminin daha uygun olduğu 
görülmektedir[3]. 

 

Tablo -  1 Kurulum maliyetine göre oluşturulan tablo 

 

b. Yıllık bakım masrafı kriterine göre 

Bu kriter doğrultusunda oluşturulan tabloya 
bakıldığında Rooftop sisteminin daha uygun olduğu 
görülmektedir. 

0,00 TL

100.000,00 TL

200.000,00 TL

300.000,00 TL

400.000,00 TL

1 2 3 4 5
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Tablo -  2 Yıllık bakım masrafına göre oluşturulan tablo 

c. Toplam enerji tüketimi kriterine göre 

Bu kriter doğrultusunda oluşturulan tabloya 
bakıldığında VRF sisteminin daha uygun olduğu 
görülmektedir. 

 

 

Tablo -  3 Toplam enerji tüketimine göre oluşturulan tablo 

 

d. Sera gazı emisyonu kriterine göre 

 Bu kriter doğrultusunda oluşturulan tabloya 
bakıldığında VRF sisteminin daha uygun olduğu 
görülmektedir. 

 

Tablo -  4 Sera gazı emisyonuna göre oluşturulan tablo 

e. Dış ünite için kurulum alanı kriterine göre 

 Bu kriter doğrultusunda oluşturulan tabloya 
bakıldığında VRF sisteminin daha uygun olduğu 
görülmektedir. 

 

Tablo -  5 Dış ünite için kurulum alanına göre oluşturulan 

tablo 

f. Gerekli şaft alanı kriterine göre 

 Bu kriter doğrultusunda oluşturulan tabloya 
bakıldığında VRF sisteminin daha uygun olduğu 
görülmektedir. 

 

Tablo -  6 Gerekli şaft alanına göre oluşturulan tablo 

g. Dış ünite ses şiddeti kriterine göre ve 

h. İç ünite ses şiddeti kriterine göre 

 Bu kriterler doğrultusunda oluşturulan tabloya 
bakıldığında VRF destekli klima santrali sisteminin daha 
uygun olduğu görülmektedir. 

 

Tablo -  7 Dış-İç ses şiddetine göre oluşturulan tablo 

i. Kullanım kolaylığı kriterine göre 

 Bu kriter doğrultusunda oluşturulan tabloya 
bakıldığında VRF ve Rooftop sistemlerinin daha uygun 
olduğu görülmektedir. 

0,00 TL

1.000,00 TL

2.000,00 TL

3.000,00 TL

4.000,00 TL

5.000,00 TL

6.000,00 TL

1 2 3 4 5

0,00 kW

10,00 kW

20,00 kW

30,00 kW

40,00 kW

50,00 kW

1 2 3 4 5

0,00 kg eşd.CO2

5,00 kg eşd.CO2

10,00 kg eşd.CO2

15,00 kg eşd.CO2

20,00 kg eşd.CO2

25,00 kg eşd.CO2

30,00 kg eşd.CO2

1 2 3 4 5

0,00 m²

10,00 m²

20,00 m²

30,00 m²

40,00 m²

1 2 3 4 5

0,0000 m²

0,5000 m²

1,0000 m²

1,5000 m²

2,0000 m²

2,5000 m²

1 2 3 4 5

0,00 dB

50,00 dB

100,00 dB

1 2 3 4 5

DIŞ ÜNİTE SES ŞİDDETİ İÇ ÜNİTE SES ŞİDDETİ



 

Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi - 2020 

 57 

 

Tablo -  8 Kullanım kolaylığına göre oluşturulan tablo 

IV. ÇIKAN DEĞERLERİN                                          

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çok kriterli karar verme (ÇKKV), problemlerin 

çözümü maksadıyla araştırmacılar tarafından klasik ya da 

bulanık mantık temelli pek çok yöntem kullanılmaktadır. 

Yapılan hesaplamalar ve belirlenen diğer kriterler analitik 

hiyerarşi yöntemi (AHP) ile kriterlerin ağırlıkları tespit 

edilmiştir[5]. Topsis ve vikor ile sistem seçimleri ayrı ayrı 

yapılarak seçimlerin birbirleri ile karşılaştırılmasının 

matematiksel yönü ortaya konmaya çalışılmıştır. 

a) AHP ile kriter ağırlıkları hesaplandığında 

aşağıdaki tablo oluşmaktadır. 

 

Tablo -  9 AHP ile hesaplanan kriter ağırlıkları 

 
b) TOPSIS yöntemi ile sistem seçimi yapılması 

 Hwang ve Yoon tarafından 1981 yılında geliştirilen 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution) yöntemi çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden biridir. Alternatif çözüm noktasının 

pozitif-ideal çözüme en kısa mesafe ve negatif-ideal 

çözüme en uzak mesafede olacağı varsayımına göre 

oluşturulmuştur. TOPSIS yöntemi nitel bir çevrim 

yapılmaksızın,direkt veri üzerinde uygulanabilmektedir[6]. 

 

 

Tablo -  10 TOPSIS yöntemi ile sistem seçim tablosu 

c) VIKOR yöntemi ile sistem seçimi yapılması 

 Zıt kriterlerin mevcut olduğu karar problemlerinde, 

maksimum grup faydası ve minimum bireysel pişmanlığı 

hedefleyerek bir uzlaşık çözüm kümesi sunmak üzere 

Serafim Opricovic ve Gwo-Hshiung Tzeng (2004) 

tarafından tasarlanan VIKOR yöntemi de karar vericiden 

ağırlık vektörü talep eden çok kriterli karar analiz 

metotlarından bir tanesidir. VIKOR (The VIse 

Kriterjumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) 

metodu kompleks sistemlerin optimizasyonu için 

geliştirilmiştir[7][8]. 

 

 

Tablo -  11 Qi Hesap TABLOSU 

 

Tablo -  12 VIKOR yöntemi ile sistem seçim tablosu 

 

V. SONUÇ 

 

 Tablolarda da görüleceği üzere, enerji verimliliğinden 

ilk kurulum maliyetine kadar kıyaslandığında en iyi sistem 

VRF sistemi çıkmaktadır. 

 Alternatif sistemleri TOPSIS ve VIKOR ile de ayrı ayrı 

seçmeye çalıştığımızda VRF sistemi en mantıklı sistem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Soğutma sistemi kurulumlarında eğer iç ortamda ses 

çok önemli değilse ilk önce tercih edilmesi gereken 
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sistemin VRF sistemi olduğu bu araştırmanın sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. 
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Özetçe— Yeşil binaların gereksinimden çok 

zorunluluk haline geldiği son yıllarda bu alandaki çalışma 

ve entegrasyonun önemi daha da artmıştır. Özellikle bulut 

tabanlı sistemlerin gelişimi, nesnelerin interneti (IOT) 

tabanlı sensör ve iletişim imkanlarının yeşil binalarda 

kullanımları veya yapay zekâ teknolojisinin ilerlemesiyle 

yeşil bina özelinde kullanılan yöntem ve uygulamaların 

bilgisayar yazılımlarıyla desteklenmesi, bu sistemlerin 

daha sağlam bir ölçülebilir temeller üzerinde daha 

optimize hale gelmesini sağlamaktadır. Türkiye’nin 

2030'a kadar karbon yayılım seviyelerinin düşürülmesi 

planı dahilinde karbona dayalı yakıt tüketimlerinin 

minimize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu 

noktada hem yeşil bina sayısının artırılması hem de 

sürdürülebilir bir biçimde enerji performans etkinliğinin 

artırılabilmesi için tasarımdan, inşa ve sonraki süreçte 

denetim ve bakımlarına kadar planlanması ve bu 

işlemlerin otomasyonlar sayesinde optimum düzeyde 

iyileştirilmiş performans vermesi beklenmelidir. Bu 

aşamada bilgisayar yazılım ve algoritmalarının önemi 

ortaya çıkmaktadır. Gerek ticari bilgisayar yazılımları 

gerek açık kaynaklı uygulamalar ile literatürde yapılan 

yeni teknolojik gelişimlerin masaüstü, web, bulut tabanlı 

yazılımlarla entegre haline getirilerek bütünleşik bir 

biçimde bütün aşamaları dahil edecek şekilde kullanılması 

büyük avantaj sağlayacaktır. Çalışma yeşil binalarda 

kullanılan yazılım ve bilgisayar destekli yöntemlerin 

incelendiği bir literatür özetini sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler — yeşil bina yazılımları; akıllı şehirler; 

nesnelerin interneti; sürdürülebilirlik.  

Abstract— In recent years, as the green buildings have 

become a necessity rather than an optional requirement, 

the importance of work and integration in this field has 

increased. In particular, the development of cloud-based 

systems, the use of Internet of Things (IOT) based sensors 

and communication facilities in green buildings, or the 

support of methods and applications used in green 

buildings with the advancement of artificial intelligence 

technology with computer software, enable these systems 

to become more optimized on a more robust measurable 

basis. To lower carbon emission levels until 2030 in 

Turkey's plan, carbon-based energy consumption should 

be minimized. At this point, in order to increase the 

number of green buildings and to increase energy 

performance efficiency in a sustainable manner, planning 

from design to construction and from subsequent 

inspection to maintenance, all of these processes should be 

expected to give optimum performance thanks to 

computer-aided automation systems.  At these stages, the 

importance of computer aided software and algorithms 

emerges. It will be a great advantage to integrate new 

technological developments in the literature with both 

commercial computer software and open source 

applications with desktop, web, cloud-based software and 

use them in an integrated manner to include all stages. The 

study presents a literature summary of existing software 

and computer-aided methods used in green buildings. 

Keywords — green building software; smart cities; IoT; 

sustainability. 

I. GİRİŞ 

İnşaat sektöründe, toplumu ilgilendiren, endişe 

oluşturan ve etkilerinin hissedildiği insan sağlığı, enerji 

kullanımı ve küresel iklim etkilerinin de hissedilmeye 

başlanmasıyla yeşil binalar popular bir araştırma alanı 

haline gelmiştir [1]. 

Yeşil bina yaklaşımında, sürdürülebilirlik prensipleri 

çerçevesinde arazi potansiyeli optimizasyonu, enerji 

kullanım optimizasyonu, suyun korunması ve muhafaza 

edilmesi, geri dönüştürülmüş veya geri dönüşümü mümkün 

ürünlerin kullanımı, iç ortam hava kalitesinin artırılması, 
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işletme ve bakım operasyonlarının optimizasyonları gibi 

prensipler hedef alınmıştır [2]. 

Küresel anlamda karbon ayak izinin artması ve küresel 

ısınmanın etkilerinin artmaya başlamasıyla birlikte, inşaat 

sektörünün bu anlamdaki etkisini yeşil binalar sayesinde 

önemli ölçüde azaltılacağı düşünülmektedir. Özellikle 

Türkiye çerçevesinde karbon salınımının ve enerji 

tüketiminin giderek arttığı düşünülürse, yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yapılan yatırımlar ve yeşil bina sayısının 

artırılması, karbon yayılımı azaltılması hedeflerinin 

yakalanması için önemli bir faktör oluşturmaktadır. Bu 

anlamda 1965 ile 2016 yılları arasındaki Türkiye’de enerji 

tüketimi miktarları karbon ayak izinin tahmini gelişimi 

konusunda bir bilgi vermektedir [3]. 

Artan enerji ihtiyacı özellikle elektrik ve doğalgaz 

üzerinden karşılanmaktadır. Kış aylarında ısınma ve yaz 

aylarında soğutma yüklerinde oluşan artış yıllar içerisinde 

dikkat çekecek seviyelere ulaşmıştır. Türkiye’nin 

karbondioksit salınımı 2019 yılında 383,3 milyon ton 

olarak gerçekleşmiştir [4].  

Yeşil binalar kapsamında değerlendirilen yapılarda 

enerji tüketimlerinin azaltılması ve bu değerlerinin 

ölçülebilmesinin sağlanmasında geleneksel yöntemlerin 

dışında bilgisayar yazılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

kapsamda farklı teknolojilerin ve uygulamaların kullanımı 

yeşil bina performanslarını artıracaktır. Yeşil bina 

süreçlerinde gerek çözüm hızı gerekse performans artışı 

sağlayabilen yazılım ve teknolojiler bu çalışma 

kapsamında incelenmiştir. 

II. GLOBAL ISINMA VE YEŞİL BİNALARDA 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  

A. Enerji tüketimi ve etkileri 

İçinde bulunduğumuz yıllarda karbon salınımı ve enerji 
tüketimi verileri kapsamında bakıldığında ülkemizdeki 
artışın olumsuz etkilerini yenilenebilir enerji kaynaklarının 
artışına rağmen gözlemlenmektedir. Bu durum birinci 
aşamada artan orman yangınları, iklimlerdeki kayma ve 
değişimler, özellikle sıcaklık farkları ve bunların getirdiği 
sonuçlar olarak görülmektedir. Bu noktada geleceğe 
yönelik net sıfır enerji binaların tasarlanmasıyla bu 
etkilerin azaltılması mümkün olsa da maalesef en iyi 
yaklaşımların ele alınıp uygulanması durumunda dahi 
global ısınmanın önlenmesi için çok geç kalınmıştır [5]. 
Dünyada meydana gelen sıcaklık değişimine baktığımızda, 
NOAA verilerine göre 1981-2010 taban değerlerine göre 
2020 yılı ortalama Temmuz sıcaklık değişim verileri şekil 
1’de görüldüğü gibidir [6]. 

B. Sürdürülebilirlik 

Yeşil binalarda sürdürülebilirlik konusunda ele 
alınabilecek önemli faktörleri finansal geri dönüş, enerji 

tüketimi, harici faydalar ve çevresel etki ana başlıkları 
altında incelenebilir [7]. 

 

Şekil 1. NOAA Temmuz 2020 sıcaklık değişim verisi [6]. 

Bir diğer çalışmada ise benzer şekilde sürdürülebilirlik 
konusunda farklılıklar bulunmasına rağmen genel olarak 
sürdürülebilirlik farklı uzmanlık alanları dahilinde 
ağırlıkları farklı olacak şekilde altı ana başlık altında, 
Tesis, Enerji verimliliği, Su verimliliği, Malzemeler, İç 
ortam hava kalitesi ve Atık-Kirlilik konuları dahilinde 
toplanmıştır ve incelenmiştir [8]. 

Avrupa birliği 2020’de binalarda sıfıra yakın net enerji 
(Near Zero Energy Building- NZEB) stratejisi için 
çalışmalar yapmaktadır [9]. Bu kapsamda elde veriler 
göstergesinde 2050 hedeflerine ulaşılabilmesi için atılması 
gereken adımlardan biri yapılarda fosil tabanlı yakıtların 
kullanımının çıkarılmasını gerektirmektedir. 

III. YEŞİL BİNALARDA YAZILIM TABANLI ÇÖZÜM VE 

TEKNOLOJİLER 

Yeşil bina yazılımları konusunda, farklı amaçlar 
doğrultusunda literatürde belirtilen yeşil binalarda 
kullanılmak üzere özellikle sürdürülebilirlik kapsamında 
bakıldığında farklı ihtiyaçları karşılayan yazılımların 
olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Genellikle yazılımlar spesifik bir rol üstlense de bu 
yazılımlar kullanıldığında veya elde edilen simülasyonların 
gerçeklerle örtüşmesi veya ölçülen değerlerin yeşil bina 
standartlarında değerlendirilmesi amacıyla da yazılımların 
gerekliliği görülmektedir. Özellikle bu kapsamda 
BREEAM, LEED, CASBEE, BEAM Plus ve ESGB gibi 
çevresel değerlendirme kriterlerinin ve metriklerinin 
literatürdeki yerlerinin incelenmesi ile yazılımların bu 
metriklere göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Çevresel 
değerlendirme kriterlerinin arasındaki farklar özellikle 
uygulamayı kullanacak disiplinler için seçim konusunda 
avantaj sağlayacaktır [10]. 

Yeşil binalarda bilgisayar tabanlı yazılımları üç 
kategoride inceleyebiliriz. Birinci kategoride “tasarım ve 
destek” temelli yazılımları görebiliriz. Bu kategoride 
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yapılacak bina veya hazır bir binada yapılacak 
değişikliklerin yeşil bina kriterlerine göre sonuçlarını 
simülasyonlar sayesinde tahmin ederek kullanılan model 
ve yazılımın içeriğine göre genellikle çevresel etmenlerden 
bağımsız bir çıktı elde edilmektedir. Bu kategoride ticari 
ve açık kaynaklı yazılımlarla birlikte, yapay zekâ ve 
optimizasyon algoritmalarıyla elde edilen performans artışı 
sağlayan literatürdeki yeni yöntemler de dahil edilmelidir. 
İkinci kategori ise yapılacak veya yapılmış yeşil binalarda 
durum analizi, ölçüm ve standartların belirlenmesi 
amacıyla oluşturulan “durum ve değerlendirme” 
yazılımlarıdır. Bu kategori nesnelerin interneti (IoT) ve 
bulut tabanlı yazılım uygulamalar ile gerek verilerin 
oluşturulması ve saklanması gerekse global standartlar 
dahilinde olan ölçümlerin ve yöntemlerin sonuçlarını 
girilen veriler doğrultusunda oluşturan yazılımları 
kapsamaktadır. Bu sayede hedeflenen başarımla 
gerçekleşen çıktıların birbirleriyle ilişkisi ve atılması 
gereken adımlar çok daha net bir biçimde ortaya 
konmaktadır. Üçüncü kategoriye ise yeşil binalarda 
özellikle sertifika sistemleri için atılması gereken adımlar 
ve bunların işleyişlerinin takip edilmesi için oluşturulmuş 
veya oluşturulabilecek yönetimsel otomasyon yazılımlarını 
içeren “sertifika yönetim” yazılımlarıdır. Ayrıca bu 
kategoride yeşil binalarda sürdürülebilirlik ve periyodik 
denetim ve bakımların zaman çizelgeleri, iş tanımları ve 
dokümantasyon aşamasında ihtiyacı karşılaması 
gerekmektedir.  

Özetleyecek olursak yeşil binalarda kullanılabilecek 
bilgisayar tabanlı yazılım kategorilerini aşağıdaki şekilde 
belirtebiliriz.  

1. Tasarım ve destek 

2. Durum ve değerlendirme 
3. Sertifika yönetimi. 

Bu üç kategori yeşil binalarda tasarım ve operasyon 
aşamalarında farklı noktalarda rehberlik sağlamaktadır.  
Birinci kategoride, tasarım ve destek yazılımları altında 
gerek simülasyonlar gerekse optimizasyon seçenekleriyle 
yeşil bina kategorisinde gerekli olan yük hesaplama, boru 
ve kanal boyutlandırma, bina enerji modelleme ve 
analizlerini yapmada faydalı olan DOE-2, EnergyPlus, 
BLAST, IBLAST TRACE 700 yazılımlarını dahil 
edebiliriz. 

Durum ve değerlendirme kategorisi altında, BEPTR 
gibi ulusal enerji sertifikasyon yazılımı, hem enerji 
kullanımının istatistiksel olarak tutulması, metriklerin 
standartlara göre belirlenmesi ve uygulanan değişim ve 
tasarımların ölçülmesi bakımından avantajlar 
sağlamaktadır.  

Üçüncü kategoride LEED sertifikasyonu için yönetim 
işlemlerinin yapılabildiği GreenBadger, iLiv, IES TaP for 
LEED, Tracker Plus gibi yazılımlarla birlikte maalesef 
kapanan Greengrade gibi yazılımlar bulunmaktadır [11]. 
Ayrıca LEED Online web tabanlı uygulama sayesinde de 
benzer derecede faydalanmak mümkün görünmektedir. 

Nesnelerin interneti teknolojileri kullanılarak yapılan yeşil 
bina yönetimi veya veri yönetimi ise durum ve ölçümlere 
dayalı olduğundan bu yazılımları ikinci kategoride 
incelemek daha doğru olacaktır. Elbetteki farklı 
kategorilerden elde edilen çıktıların birbirleri ile 
haberleşmesi ve hatta bu verilerin ölçüm ve 
karşılaştırmalarının raporlama ile belirlenmesi uzun vadede 
bütün aşamaların performans ölçümlerinde gereklidir.  

Birinci kategoride yer alan yazılımlar özellikle Bina 
Bilgi Modellemesi (BIM) yazılımları kapsamında yer 
almaktadır. Bu kategoride yer alan bazı yazılımlar 
aşağıdaki gibidir [12]; 

Kategori 1 Yazılımları 

1 Autodesk Green Building Studio 

2 
Integrated Environmental Solutions® Virtual 

Environment 

3 Bentley Hevacomp 

4 AECOsim 

5 EnergyPlus 

6 HEED 

7 DesignBuilder Simulation 

8 eQUEST 

9 DOE-2 

10 FloVENT 

11 ODEON Room Acoustics Software 

12 TRNSYS 

 

Autodesk® Green Building Studio (GBS), etkin enerji 
kullanımı ve karbon salınımını minimuma indirgeme 
hedefinde bina performans simülasyonlarının yapılabildiği 
bulut tabanlı esnek bir web tabanlı uygulamadır [13]. GBS 
bütün binanın saatlik enerji kullanımının simülasyonu için 
DOE-2 yazılımını kullanmaktadır. 

DOE-2 yazılımı James J. Hirch ve arkadaşları 
tarafından Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarları 
(LBNL) tarafından Amerka Birleşik Devletleri Enerji 
Bakanlığının (USDOE) desteğiyle oluşturulan ücretsiz bir 
yazılımdır [14]. eQuest yazılımı ise ücretsiz olarak DOE 
2.2 versiyonunu barındıran tümleşik enerji kullanım 
simülatörü olarak öne çıkmaktadır. Kısacası RIUSKA, 
eQuest, and GBS yazılımlarının tamamı DOE-2 temelli bir 
yazılımdır [15]. EnergyPlus yazılımı ise DOE-2 
özelliklerini barındıran ve termodinamik denklemlerle ısı 
tıransferi hesaplaması ile ısıya dayalı denge yaklaşımını ele 
alan bir yapıdadır. 

Birinci kategoride ele alınan yazılımlarda kullanıcı 
tabanlı uygulamalar dışında bilgisayar ortamında sağlanan 
yeni gelişmelerinde ele alınması ve bu alandaki yazılım 
teknolojilerini de incelemek gerekmektedir. Örneğin 
genetik algoritma kullanılarak bina tasarımında enerji 



 

Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi - 2020 

 62 

verimlilik optimizasyonu ile termal konforun sağlanması 
konusunda çalışmalar yapılmaktadır [16]. Çalışmada yapay 
sinir ağları ağırlıkları ve eşik değerinin genetik algoritma 
ile optimizasyonu sağlanmıştır. Başka bir çalışmada ise 
genetik algoritma ve hassasiyet analizi ile konut 
tasarımında ısı ve enerji optimizasyonu sağlanmıştır [17]. 
Güneş enerji potansiyelinin çevresel yapılarla birlikte 
binalarda ne derece kullanılabileceğinin ölçümü için 3-
boyutlu olarak kentsel ölçekte doğrudan ve dolaylı güneş 
ışınımı hesaplama yöntemleriyle güneş enerjisi potansiyel 
analizi için geliştirilen yazılım aracı incelenebilir [18]. 

Detay ve güvenilirlik konularında DOE-2 ve 
EnergyPlus dışında farklı yazılımlar da bulunmaktadır. 
Trane Trace 700 ve IES yazılımları da yük hesaplama ve 
mekanik sistemlerin ölçümünde göreceli olarak 
kullanılmaktadır. IES ayrıca karbon emisyonlarının 
hesaplanması ve ısı bölgeleri arasında hava akışının 
dinamiklerinin (CFD) hesaplanması konusunda bir adım 
ileride çözümler sunmaktadır. 

Özellikle bina bilgi modellemesi imkânı veren CAD 
sistemleri yeşil bina çözümlerini 3D modellerle birlikte 
işleyerek simülasyonlarında ortaya koyabilmektedirler. 
Bentley yazılım çözümleri multidisipliner uygulamalar 
kapsamında EnergyPlus, Trane Trace 700, IES ve 
Hevacomp ile bağlantı kurmaktadır [19]. 

 

Şekil 2. Web tabanlı EDGE yazılımı arayüzü. 

Web tabanlı bir uygulama olan EDGE yazılımı Şekil 
2’de görüldüğü gibi uygulama içerisinde yeşil bina 
yapılabilmesi için gerekli ekstra maliyet değerlerini ve 
kullanıma bağlı olarak yapılan tasarrufa göre harcanan 
maliyetin geri dönüş sürelerini hesaplamaktadır. EDGE 
yazılımının hedefi bina tasarımındaki kaynak kullanım 
yoğunluğunu azaltacak ölçülebilir çözümler sunmaktır 
[20].  

Yeşil binalarda tasarım aşamasında kullanılan birçok 
yazılımla birlikte, tamamlanan binaların performanslarının 
sürekli ölçümü ve sensörlerle başarımlarının izlenmesi yine 
hem yapılan çalışmaların başarımlarının ölçümü hem de 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılabilmesi açısından 
gereklidir. Bu alanda ise daha kapsayıcı bilgisayar 
yazılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin IEEE 1451 
standartlarına uyumlu enerjiyi verimli kullanan akıllı 
konfor algılama sistemi oluşturulması sensörlerle birlikte 
ATMega88 mikroişlemcisi ve C# uygulaması sayesinde 
izlenmektedir [21]. Bir diğer uygulama ise akıllı yeşil 

binalar kapsamında yapılan kablosuz elektronik burun 
kullanılarak yapılan gaz tanımlama çalışmasıdır [22].  Bu 
çalışmada sensör dizileri kullanılarak radyo frekans 
modülleriyle bilgisayar üzerinden kontrol ve veri işlemesi 
yapılmaktadır. Fakat görülebileceği üzere bu çalışmalar 
belirli bir noktada çözüme odaklanmakla birlikte 
bütünleşik bir sistem sunmamaktadır. Özellikle akıllı 
şehirler ve yeşil bina alanlarını kapsayan ortak çözümler 
mevcut binaların yeşil binalar kapsamında performans 
ölçümleri için kullanılabilir. Bulut tabanlı IOT 
uygulamalarla verilerin uzak sunucularda tutulduğu bir 
platformda yeşil binalar için bina yönetimi sistemi 
oluşturulabilmektedir [23]. Kontrol, veri işleme, yönetim 
ve hizmet özelleştirme gibi fonksiyonları bina yönetim 
yazılımı aracılığıyla bulut platformundan 
sağlanabilmektedir. Bu kapsamda yer alan yazılımlar yeşil 
bina altında incelediğimiz 2. Kategori olan durum ve 
değerlendirme yazılımları altında incelenebilir. 

Akıllı şehirler kapsamında yeşil binaların birbirleriyle 
etkileşimi çalışma gerektiren alanlardan biri olarak öne 
çıkmaktadır. Örneğin nesnelerin interneti (IOT) tabanlı 
yeşil ve sürdürülebilir şehirler için gerekli kaynak yönetimi 
için hibrit sistemlerle çözüm sağlanabilmektedir [24]. 
Akıllı şehirler kapsamında yeşil binaların kolektif bir 
biçimde hem veri ve ölçümlerinin sağlanması hem de 
birbirleri arasında iletişimlerinin oluşturulabilmesi için 
yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle bu sayede 
yeşil binalar kapsamında değişiklik ve dönüşüme ihtiyaç 
duyan yapılar da ortaya çıkacaktır. 

IV. SONUÇ  

Bina bilgi modellemesi de dahil olmak üzere yeşil bina 
alanında yazılımlar sürecin ayrılmaz bir parçası olmasına 
rağmen farklı standart ve süreçlerde farklı yazılımlara 
yönelinmesi kaçınılmaz olmaktadır. Literatüre eklenen 
yeni çalışmalarda yazılım tabanlı yöntem ve 
hesaplamaların hızlı bir biçimde uygulanmaya başlaması 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayacaktır. 
Özellikle bulut işlem kapasitelerinin ve web tabanlı 
yazılımların arttığı ortamda uygulamaların özellikle sektör 
üzerindeki kullanımlarının artırılması ve bu amaçta 
politikaların geliştirilmesi yeşil binalarda hedeflerin 
gerçekleştirilme hızını artıracaktır.  

Literatürde ve sektörde kullanılan yazılım 
uygulamalarına bakıldığında tasarım aşamasında kullanılan 
yazılımlara oranla sonraki aşamalarda özellikle bütün 
binaların “durum ve değerlendirme” kategorisinde yazılım 
ve teknolojilere daha fazla ihtiyaç duyulduğu 
görülmektedir. Bu alanda yeşil binalardaki tasarımda 
hedeflenen oranların değişimi ve sensörler yardımıyla elde 
edilen verilerin genel çerçevedeki stratejik planda 
bulunduğumuz koşulların ölçülebilmesi bakımından önem 
arz etmektedir. Yazılım araçları, özellikle iklim 
koşullarındaki değişim bu noktada hedeflenen 
sürdürülebilirlik hedef ve kriterlerine olan etkisinin göz 
önüne konulması bakımından gereklidir.  
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Özetçe—Endüstriyel uygulamalarda ve günlük hayatta 

kullanılan enerji depolama birimlerinin analiz edilerek 

geliştirilebilmesi için modellenerek benzetim 

çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Modellemenin 

maliyet avantajından dolayı kW seviyelerinden MW 

seviyelerine kadar güç depolayabilen sistemlere 

uyarlanabilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada; 

günümüz teknolojik çalışma alanlarında sıklıkla tercih 

edilen batarya tabanlı enerji depolama sistemleri (BEDS) 

için geliştirilen elektriksel eşdeğer devre (EED) modelleri 

araştırılmıştır. “Li-Ion bataryalarda kullanılan bazı EED 

modelleri” karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Enerji depolama, batarya modelleme, 

elektriksel eşdeğer devre 

Abstract—In order to analyze and develop energy 

storage units used in industrial applications and daily life, 

Simulation studies should be done by modeling. Due to 

the cost advantage of modeling, it is important that it can 

be adapted to systems that can store power from kW to 

MW levels. In this study, the types of electrical equivalent 

circuits (EEC) models developed for battery-based energy 

storage systems (BESS), which are frequently preferred in 

today's technological work areas, have been investigated. 

"Some EEC models used in Li-Ion batteries" have been 

analyzed comparatively. 

Keywords — Energy storage, battery modeling, electrical 

equivalent circuit 

I. GİRİŞ 

Günümüz teknolojik gelişmelerinin ihtiyaç duyduğu 

enerji miktarı her geçen gün artmaktadır. Artan enerji 

ihtiyacını karşılamak için, bir yandan yeni teknolojiler 

üzerinde çalışmalar yapılırken bir yandan da var olan 

teknolojiler üzerinde geliştirme çalışmaları devam 

etmektedir. Bu teknolojiler arasında enerji depolama 

birimleri de yer almaktadır. Batarya tabanlı enerji 

depolama sistemlerinin bulunduğu birçok çalışmada, 

batarya tabanlı sistemlerin modele dayanan tahmin ve 

optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Ekonomik 

yüklerden kaçınmak için batarya sistemlerinin eşdeğer 

devre modelleri kullanılarak, güç sistemleri içerisindeki 

enerji depolama ünitelerinin benzetimleri ve analizleri 

gerçekleştirilmektedir [1]. İç ve dış faktörlere göre 

şekillenen bataryaların dinamik davranışlarını analiz 

ederek incelemelerde bulunabilmek için bataryaların 

modellenerek benzetim çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir. Bataryaların modellenmesi işlemi, ilgili 

sistemlerin temel yapı taşlarından olan elektrokimyasal pil 

hücrelerinin içyapılarında ve bulundukları ortam 

şartlarında meydana gelen elektrokimyasal ve fiziksel 

değişimlerin matematiksel olarak ifade edilmesi olarak 

tanımlanabilmektedir [2]. Bataryaların EED modelleri; 

çalışma süreleri, uzun ve kısa dönem geçici durum 

davranış bilgileri, şarj durumu (SoC) tahmini, deşarj 

derinliği (DoD) verisi, çevrim sayısı, batarya sağlık 

durumu (SoH) değeri ve sıcaklık gibi önemli değişimlerin 
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bataryaların performansı üzendeki etkisini incelemek için 

kullanılmaktadır. 

II. BATARYALARIN ELEKTRİKSEL EŞDEĞER 

DEVRE MODELLERİ 

Elektriksel eşdeğer devreler: Bataryaların ve 

elektrokimyasal pil hücrelerinin özelliklerini ve verimini 

belirleyen parametrelerin devre modellerindeki bileşenler 

ile ifade edilip, batarya testlerinin ve benzetim 

çalışmalarının yapıldığı yöntemlerdir. Bu modeller 

genellikle kabul edilebilir doğrulukta sonuçlar 

vermektedir. Bir batarya elektriksel olarak 

modellendiğinde, büyük güç gerektiren sistemlerin 

benzetiminde diğer sistem bileşenleri ile bir arada 

koordineli olarak çalıştırılabilmektedir. Matematiksel 

ifadeler ile güçlendirilen EED modellerinden; bataryalar 

için farklı değişkenlere göre optimizasyon yöntemleri, 

yükü besleme süresi, şarj ve deşarj durumlarının 

izlenmesi, SoH ve SoC tahminin yapılması gibi birçok 

veri elde edilebilmektedir.  

EED modelleri, çok sayıda devre bileşenleri ve bunların 

kombinasyonları sayesinde araştırmacılara uygulamaları 

için esnek bir yapı tasarlama konusunda yeterli özgürlüğü 

sağlarken fiyat avantajı sunmaktadır [3]. Araştırmacıların 

kendi çalışmaları için oluşturdukları farklı 

konfigürasyonlara sahip birçok EED modeli yer 

almaktadır. Kullanılan modeller arasında aşağıda 

verilmekte olan EED modeller öne çıkmaktadır: 

 Bataryaların temel EED modeli, 

 Bataryaların yönlendirilmiş EED modeli, 

 Bataryaların Thevenin EED modeli, 

 Bataryaların genişletilmiş Thevenin EED modeli, 

 Bataryaların R//C eklenmiş Thevenin EED 

modeli, 

 Bataryaların reaktif EED modeli, 

 Bataryaların parazitik etki elemanlı ve ardışık 

EED modeli, 

 Bataryaların dinamik seri EED modeli, 

 Bataryaların kapasite kullanımlı/çalışma süreli 

EED modeli, 

 Bataryaların seri RC EED modeli, 

 Bataryaların empedans tabanlı EED modeli, 

 Bataryaların Randles EED modeli. 

 
Şekil 1. Bataryaların temel EED modeli 

 

Şekil 2. Bataryaların kapasite kullanımlı/çalışma süreli EED modeli 

Çalışmalarda tercih edilen bu modeller Şekil. 1’deki 

bataryanın temel EED modeli ve Şekil. 2’deki bataryanın 

kapasite kullanımlı/çalışma süreli EED modeli arasında 

şekillenmektedir. Modellerdeki bu farklılıklar; R//C 

kollarının sayısına, parazitik elemanın kullanım durumuna 

ve empedans faktörünün kulanım durumuna göre ortaya 

çıkmaktadır. 

  R
Ω
 = 

VT(0) - VT(1)

IL
                           (1) 

Batarya modelleri içerisinde yer alan en temel ve en sade 

model yapısı Şekil. 1’de görülmektedir. Bu modelde; 

bataryanın çıkış terminal gerilimi VT, kaynak gibi görünen 

açık devre gerilimi Voc, şarj/deşarj durumuna göre 

işaretiyle birlikte yönü de değiştirilebilen akım IL, 

kimyasal yapıya göre farklılık gösteren özgül iç direnç de 

RΩ ile ifade edilmektedir. 

Bataryaların temel EED modelinde, RΩ değerinin 

hesaplayabilmek için Denk. 1’deki ifadeden 

yararlanılmaktadır. Bu eşitlikte, yük devreye girmeden 

önce başlangıçtaki t0 anında ölçülen terminal gerilimi 

VT(0), yükün devreye girdiği t1 anında ölçülen terminal 

gerilimi ise VT(1) ile gösterilmektedir. Bu ifadeden de 

anlaşıldığı üzere; deşarj işleminin başlangıcında yük 

devreye girer girmez terminal geriliminde oluşan ani 

gerilim düşümü RΩ’den kaynaklanmaktadır. Bu model en 

temel yapı olduğu için yük akımındaki adımla ilişkili kısa 

ve uzun dönem geçici durum etkilerini [4], SoC hesabını, 

batarya çalışma süresi tahminini dikkate almamaktadır. 

Ayrıca, şarj ve deşarj durumunda değişiklik gösteren RΩ 

değerini sabit kabul etmektedir. Bataryanın kimyasal 

üretim işlemleri ve birleştirilme yöntemlerinde yer alan 

batarya hücrelerinin içyapısındaki katmanlar arasındaki 

maddelerin yayılımı, bataryanın özgül iç değişkenleri ve 

elektrolit yoğunluğu gibi özellikleri de bu model 

tarafından dikkate alınmamaktadır [5]. Diğer modeller 

tasarımda farklılık göstermesine rağmen şemalarında açık 

devre gerilimi, seri iç direnç ve Walburg empedansı olarak 

isimlendirilen paralel R//C kolları barındırmaktadır [6]. 

              Q
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Şekil. 2’de verilmekte olan bataryanın kapasite kullanımlı 

EED modelinde birbiri ile irtibatlı olan iki ayrı devre 

bulunmaktadır. Sol taraftaki bağımlı akım kaynağının 

değeri, batarya akımı ile değişmektedir. Yine sol tarafta 

verilmekte olan devre de bulunan Ccapacity değerini 

bataryanın Ah cinsinden kapasite değeri belirlemektedir. 

VSoC gerilim değeri, bataryanın doluluk oranını ifade 

etmektedir. Rself discharge direnci bataryanın iç tüketimini 

ifade eden iç tüketim direncidir. Batarya modelinin sağ 

tarafından bulunan ikinci devredeki Voc gerilimi 

bataryanın açık devre gerilimi olup, değeri VSoC değerine 

bağlı olarak değişmektedir. RΩ direnci bataryanın 

kimyasal yapısına göre değişiklik gösteren iç dirençtir. 

CTransient_S ve CTransient_L kapasiteleriyle birlikte RTransient_S ve 

RTransient_L dirençleri, geçici durum etkisinin kısa ve uzun 

süreli zaman sabitlerini bulmak için kullanılmaktadır. Bu 

modeldeki parametre değerleri, ilgili testlerden elde edilen 

verilere göre belirlenebilmektedir [7]. Uzun ve kısa 

dönemdeki geçici durum analizinde deşarj işlemi bitip yük 

devreden çıktığı andan, bataryanın dengeye ulaştığı ana 

gelene kadar geçen sürede zaman sabiti Tconstant’yi bulmak 

için kısa ve uzun süreli geçici durum davranışlarını temsil 

eden direnç ve kapasitörlerin çarpılması gerekmektedir. 

Uzun ve kısa dönem geçici durum direnç değerleri; deşarj 

işlemi bitip yük devreden çıktığı andan itibaren kurtarma 

etkisi başlamadan önceki ölçülen terminal gerilimi ile 

deşarj işlemi sonrasındaki kurtarma etkisi bittikten sonra 

sistemin dengeye ulaştığı andaki açık devre geriliminin 

farkının deşarj akımına oranı olarak elde edilmektedir. Bu 

modelde Qloss ile temsil edilen iç kayıpları bulabilmek için 

Denk. 2’deki ifadeden yararlanılmaktadır. R//C bağlantı 

sayısının miktarının artırılması bir yandan modeldeki 

doğruluk yüzdesini artırırken, diğer taraftan modeldeki 

karmaşıklık seviyesini ve hata olasılığını da artırmaktadır. 

Bu yüzden,  tek bir R//C bloğuna sahip EED yapıları 

benzetim performansından ödün vermeden tatmin edici 

sonuçlar verdiği için tercih edilmektedir. Ayrıca, bu tür 

modellerde difüzyon işleminin ve elektrotlarla elektrolit 

arasındaki yük transferinin etkisinin de modelde benzetimi 

yapılabilmektedir. 

Bataryaların EED modellerinin birbirlerine göre avantaj 

ve dezavantajları bulunmaktadır. Yapılması planlanan 

çalışmalarda en uygun EED modelinin seçilmesi 

aşamasında Tablo. 1’de verilmekte olan karşılaştırma 

tablosundan yararlanılmaktadır. Bu tabloda EED 

modellerinin sağlayabildiği özellikler “+” işaretiyle 

gösterilirken sağlanamayan özellikler “-“ işaretiyle 

gösterilmektedir. Ayrıca, özelliğin kısmen sağlanabilmesi 

durumunda ise “┴” işareti kullanılmaktadır. Seçilen model 

üzerinde yapılan çalışmaların kolaylıkla uygulanabilirlik 

ve güvenilirlik özelliklerine bakılabilmesi için model 

sonuç verilerinin doğruluğu ve matematiksel ifadelerin 

karmaşıklığının incelenmesi gerekmektedir. 

Model İsmi Kimyasal Yapı 
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Bataryanın temel EED modeli [6] 
Ni-Cd, Kurşun asit, Li-Po, 

Li-Ion, Ni-MH, Zn-Br, Na-S 
         D D 

Bataryanın yönlendirilmiş EED 

modeli [1] 
Na-S          D D 

Bataryanın Thevenin EED 
Modeli [8] 

Li-Ion, Li-NMC, Li-FePO4          Y O 

Bataryanın genişletilmiş Thevenin 

EED modeli [9] 

Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH, Zn-

Hava, Ni-H2, Ni-Zn, Li-Hava 
         Y ÇY 

Bataryanın R//C eklenmiş 
Thevenin EED modeli [7] 

Li-Ion, Li-Po, Kurşun asit          Y Y 

Bataryanın reaktif EED modeli [5] Kurşun asit, Li-Ion      ┴    O O 

Bataryanın parazitik etki elemanlı 

ve ardışık EED modeli [10] 

Li-Ion, Zn-Br, Kurşun asit, 

Na-S, Li-NMC, Li-FePO4, 
Ni-MH 

         ÇY ÇY 

Bataryanın dinamik seri EED 

modeli [11] 

Li-NMC, Li-FePO4, Li-Ti, 

Li-NCA 
         Y Y 

Bataryanın kapasite 

kullanımlı/çalışma süreli EED 

modeli [7] 

Li-Po, Li-Ion, Kurşun asit          Y ÇY 

Bataryanın RC EED 
modeli [12] 

Li-Ion, Kurşun asit, Li-
FePO4 

     ┴ ┴   O O 

Bataryanın empedans tabanlı EED 

modeli [13] 

Li-Ion, Li-Po, Kurşun asit, 

Ni-MH 
 ┴ ┴ ┴ ┴   ┴  O ÇY 

Bataryanın Randles EED 
modeli [14] 

Reaktif Metal-Ion, Li-Ion, 
Ni-MH, Kurşun asit 

         D O 

Tablo 1. Bataryaların EED modellerinin karşılaştırılması (RΩ: İç direnç, D: Düşük, O: Orta, Y: Yüksek, ÇY: Çok Yüksek) 
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Tablo 1.’den yararlanılarak en uygun EED modelinin 

seçimi; BEDS’lerin verimli bir şekilde çalışabileceği 

doğru operasyonel stratejiyi bulmak, optimizasyon ve 

kontrol tabanlı benzetim çalışmalarını yapmak için rehber 

rolü üstlenmektedir [15]. 

III. SONUÇ 

Batarya sistemleriyle elektrikli araçlar, enerji depolama 

sistemleri, portatif elektronik cihazların güç birimi, günlük 

kullanımdaki elektronik cihazlar gibi birçok yerde 

karşılaşılmaktadır. Bu tür alanlarda yapılan çalışmalar, 

benzetim tabanlı ön tasarımlara uyarlanabildiği için 

ekonomik açıdan avantaj ortaya koymaktadır. Maliyeti her 

geçen gün azalmasına rağmen, Li-Ion batarya 

sistemlerinin üretim ve tasarım giderleri çalışmalara yük 

oluşturabilmektedir. Bundan dolayı, yapılan çalışmalar 

öncelikle eşdeğer devre modelleri üzerinde 

yoğunlaştırılmaktadır. 

Literatürde yer alan çalışmalar farklı türde batarya 

modellerini kapsamaktadır. Bu modeller arasındaki EED 

modellerinin hata oranı yaklaşık olarak %1 - %5 

seviyelerindedir. EED modelleri gerilim kaynaklarının, 

dirençlerin ve kapasitörlerin kombinasyonunu içeren 

tasarımlardır. EED modelleri özellikle devre 

benzetimlerinde ve uygulamalı devre çalışmalarında 

kullanıldıklarında daha sezgiseldirler ve daha 

kullanışlıdırlar. Bu tip modeller üzerinde matematiksel 

denklemler ile işlemler yapılabilme imkanı olduğu için 

çalışmalarda sıklıkla tercih edilmekte ve başarılı sonuçlar 

vermektedir. 

Batarya modelleri ile elde edilen veriler, batarya yönetim 

sistemi (BMS) tarafından işlenmektedir. Bundan dolayı, 

uygun bir EED modelin oluşturulması gerçek zamanlı 

optimizasyon ve kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için 

özem arz etmektedir. Seçilen modele göre, BMS 

içerisindeki iş akış algoritması değişiklik göstermektedir. 

Çeşitli modellerden elde edilen denklemsel ifadeler, 

değiştirilerek farklı modellere de uygulanabilmektedir. 

Modelin optimum sonuçlar verebilmesi için eşdeğer devre 

şemalarının detaylandırılması gerekmektedir. 

Detaylandırılan şemalarda etkili parametre sayısıyla 

birlikte bilinmeyen sayısı da arttığı için modelin 

karmaşıklık seviyesi artmaktadır. Bu sebeple, yapılması 

planlanan çalışmalarda ilk adımın; “doğru batarya 

modelinin seçimi” olduğu düşünülmektedir. Bataryaların 

modellenmesi aşamasında farklı tasarımların oluşmasında 

göz önüne alınan veya göz ardı edilen etkenler bulunduğu 

için, bataryaların modellenmesinde kararlılık seviyesi ve 

doğruluk oranı model seçimini etkilemektedir. Diğer 

taraftan, farklı tür kimyaya sahip bataryaların da 

benzetimleri aynı model üzerinde yapılabilmektedir. 

Bundan sonraki çalışmalar, batarya tabanlı enerji 

depolama sistemlerinde depolama verimliliğinin 

artırılması için model tabanlı optimizasyon 

uygulamalarının yapılması yönünde planlanmaktadır. 
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Özetçe—Türkiye’de turizm potansiyelindeki büyüme 

miktarına bağlı olarak yat limanlarında elektrik ihtiyacı 

artmaktadır. Oluşan elektrik ihtiyacı sonucu elektrik 

üretiminde ve buna bağlı olarak da sera gazı emisyonunda 

artış görülmektedir. Bu çalışmada bir yat limanının 

elektrik ihtiyacının, Tek Ekseni Hareketli Güneş Takip 

Sistemi (TEHGTS) / (Vertical Axis) ile karşılanması 

incelenmiş olup, Muğla İlindeki bir yat limanının ihtiyacı 

olan elektriğin güneş enerjisinden elde edilmesinin 

elektrik üretimi ve sera gazı emisyonuna olan katkısının 

analizi yapılmıştır. Çalışmada, yat limanının herhangi bir 

elektrik bedeli ödemeden TEHGTS ile karşılanması için 

uygun TEHGTS gücünün belirlenmesinde Photovoltaıc 

Geographıcal Information System (PVGIS) Simülasyon 

Programı ve sera gazı emisyonu tespitinde ise RETScreen 

Programı kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. 

Hesaplamalar sonucunda, yat limanının yıllık elektrik 

ihtiyacının TEHGTS ile karşılanması durumunda, 3608,5 

tCO2/yıl sera gazı emisyonun önlenmiş olacağı belirlenmiştir. 

Ayrıca Muğla ilinin güneş ışınımı şiddetinin yüksek 

olması sebebiyle yat limanlarında elektrik üretiminde 

verimin artacağı ve dolayısıyla sera gazı emisyonuna 

olumlu katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler — güneş takip sistemi; enerji 

verimliliği; sera gazı emisyonu; PVGIS. 

Abstract— Depending on the amount of growth in the 

tourism potential in Turkey, the need for electricity is 

increasing in marinas. As a result of the emerging 

electricity need, accordingly an increase in greenhouse gas 

emissions and electricity production is observed. In this 

study, the electricity requirement of a marina; It has been 

analyzed to meet with Single Axis Mobile Solar Tracking 

System (TEHGTS) / (Vertical Axis), and the contribution 

of obtaining electricity from solar energy to electricity 

production and greenhouse gas emission has been 

analyzed. In the study, calculations were made using the 

Photovoltaic Geographic Information System (PVGIS) 

Simulation Program to determine the appropriate 

TEHGTS power to meet the marina with TEHGTS 

without paying any electricity cost, and the RETScreen 

Program for the determination of greenhouse gas 

emissions. As a result of the calculations in case the 

annual electricity requirement of the marina is met by 

TEHGTS, prevention of 3608.5 tCO2 / year of greenhouse 

gas emissions has been determined. In addition, due to the 

high intensity of solar radiation in Muğla province, it has 

been concluded that the efficiency of electricity 

production in marinas will increase and so will contribute 

positively to greenhouse gas emissions. 

Keywords — solar tracking system, energy efficiency, 

greenhouse gas emission, PVGIS. 

I. GİRİŞ 

Günümüzde fosil yakıt kaynaklardan elektrik üretimi 

sırasında meydana gelen çevre kirliliği ve yüksek maliyet 

sebebiyle, çevresel etkisi olmayan alternatif enerji 

kaynaklarından faydalanılmaktadır. Ülkemizde güneş 

enerjisi diğer alternatif enerji kaynaklarına göre daha fazla 

kullanım alanı bulmaktadır. Güneş enerjisinin tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin kullanımı 

ülkemiz ekonomisi açısından önemlidir. Ülkemizde güneş 

enerjisinden; ısıtma ve elektrik üretimi gibi farklı 

alanlarda faydalanılmaktadır. Aynı zamanda güneş 

enerjisinden faydalanılması çevre dostu teknolojilerin 

yaygınlaşmasına da neden olmaktadır. 
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Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında 

yakıt ve işletme masrafları çok az olan çevre ile uyumlu 

bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde güneş enerjisinden 

elektrik üretilmesi için işletmelere uzun vadeli finansman 

sağlandığı takdirde, güneş enerjisinden maksimum 

derecede faydalanılacaktır [1]. 

Lazaroiu ve ark. tarafından yapılan çalışmada; panel 

gücü 142,4 Wp değerinde olan tek eksenli hareket eden 

sistemin sabit eksenli sisteme göre %12 ile %20 arası 

değişen bir verim artışı olduğunu belirtmişlerdir [2]. 

Huang ve ark. yaptıkları deneysel çalışmada, yüksek 

güneş ışınımlı bir bölgede tek ekseni hareketli 3 

pozisyonlu güneş izleyici solar fotovoltaik (PV) 

sisteminde üretilen gücün, sabitlenmiş PV sistemine göre 

%37.5 daha yüksek olacağını bulmuşlardır [3]. Bükün 

tarafından yapılan çalışmada ise Siirt yöresinde dik ve tek 

eksenli güneş takip sisteminin sabit sistemlere göre 

verimlilik artışı deneysel olarak incelenmiş olup, hareketli 

güneş panelinin sabit panele göre %30-35 arası bir verim 

artışı olduğunu belirtmiştir [4]. 

Güneş enerji sistemleri; depolamalı ve şebeke 

bağlantılı sistemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Güneş panellerinde üretilen elektriğin işletmeler 

tarafından kullanılması, fazla üretilen kısmının şebekeye 

satılması, güneşin olmadığı durumlarda şebekeden 

elektrik satın alınması üreticiye büyük avantaj 

sağlamaktadır. 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 

tarafından yayımlanan rapora [5] göre; Güneş enerjisinin 

tek başına kullanımı ile 2050 yılında 4,9 Gigaton 

Karbondioksit (CO₂) emisyonunun düşeceği ve 

teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hızlı gelişen bir 

endüstri olmaya devam edeceği ifade edilmektedir. 

Ülkemizde 2019 yılında güneş enerjisine dayalı toplam 

elektrik üretimi 303,9 milyar kWh olup, bunun 9,3 milyar 

kWh’i güneş enerji santrallerinde gerçekleşmiştir [6]. Bu 

ise güneş enerjisinden elektrik üretiminin %3’lük bir paya 

sahip olduğu anlamını taşımaktadır. Ülkemiz coğrafi 

konumu itibariyle güneş enerjisi açısından yüksek 

potansiyele sahiptir. Ülkemizdeki bu potansiyel 

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri başta olmak 

üzere, Karadeniz Bölgesi haricindeki tüm bölgeler yatırım 

yapılabilir niteliktedir [1, 7;9]. 

Yat turizminde güney sahillerimizde bulunan Muğla 

ön plana çıkmaktadır. Türkiye kıyılarında toplamda 

24.728 adet yat bağlama kapasitesine sahip 61 yat limanı 

mevcuttur [10]. Ülkemizdeki yat limanlarında güneş 

enerjisinden elektrik üretimi için henüz yararlanılmamakta 

olup sadece su ısıtma amacıyla faydalanılmaktadır. 

Bu çalışmada; Muğla ilindeki bir yat limanının ihtiyacı 

olan elektriği hiçbir tüketim bedeli ödemeden TEHGTS 

ile sağlanması durumunda, elektrik üretimindeki verim ve 

çevresel açıdan sera gazı emisyonuna sağlayacağı katkı 

analiz edilmiştir. 

II. MATERYAL VE METOD 

Çalışmada uygun TEHGTS gücünün belirlenmesinde 

PVGIS Simülasyon Programı, sera gazı emisyonu 

tespitinde ise RETScreen Programı kullanılmıştır [11,12]. 

Bu programlar güncel bağıl nem, güneş ışınımı, rüzgar 

hakkında verilerle hesaplama yapmaktadır. Ayrıca, 

PVGIS Simülasyon Programında panel alanına ihtiyaç 

duyulmadan problemlerin çözümü yapılmaktadır. Elektrik 

üretimi ile tüketim bedeli hesaplamalarında ise Microsoft 

Excel Programı kullanılmıştır. Ayrıca, yeri ve 

koordinatları tarafımızca bilinen Muğla ilindeki bir yat 

limanının 2018 yılına ait aylık elektrik tüketim 

miktarlarına ilişkin veriler elde edilmiş olup, yat limanı 

yıllık toplam 4.282.231 kWh elektrik tüketimi 

yapmaktadır (işletme ismi ticari sır olarak tarafımızca 

bilinmektedir). 

Yat limanları deniz kıyısı sıfır olan yapılardır. Yat 
limanlarının birçoğu yat ve insanlar tarafından 
kullanılmayan rıhtım/mendirek alanları ile çevrilidir. 
Çalışmamızdaki yat limanında güneş panellerinin zemine 
dizinimi ve TEHGTS kurulumu açısından bir problem 
teşkil etmediği, kurulumun yapılacağı alanın lojistik açıdan 
ulaşıma elverişli olduğu, yat limanı çevresinde gölge 
oluşturacak yüksek bina olmadığı, arazinin TEHGTS’in 
kullanım vasfının işletmenin kendisine ait olduğu ve 
sistemin şebekeye bağlı olarak çalışacağı kabul edilmiştir.  

III. BULGULAR 

A. TEHGTS ile Elektrik Üretimi 

Güneş enerji sistemlerde panel yüzeyine gelen güneş 
ışınım şiddeti panelin gücünü belirleyen bir unsurdur [13]. 
Güneş ışığı; güneş panellerinin üzerine dik açıyla düştüğü 
sürece elektrik üretimi azami değere çıkmaktadır. Güneşi 
takip ederek güneş ışınlarının sürekli olarak dik alınmasını 
sağlayan bir sistemin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur 
[14]. Güneş enerji panelleri yıl ya da mevsim boyunca 
sabit eğim açılarıyla yerleştirilmeleri yerine, basit ve 
ekonomik bir düzenek yardımıyla ayda bir defa o ayın 
optimum eğim açısına ayarlanarak kullanılmaları 
önerilmektedir [15]. Bu kapsamda, çalışmada güneşin 
hareketine göre tek dikey ekseni hareket edebilme 
kabiliyetine sahip olan TEHGTS tercih edilmiştir. 

PVGIS Simülasyon Programında zorunlu olarak 
girilmesi gereken; yat limanının bulunduğu yerin 
koordinatları, kullanılacak olan güneş paneli olarak kristal 
silikon malzeme teknolojisi, sistem verimi %14 seçilerek 
panel gücü değerine bağlı olarak TEHGTS için güneş 
ışınımı değerleri (kWh) hesaplanmıştır. 
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B. PVGIS Simülasyon Programında TEHGTS ile 

Üretilecek Elektriğin Hesaplanması 

Tüketilen elektriğe bağlı olarak yat limanında 
kurulması öngörülen TEHGTS sistemi ile; TEHGTS 
kurulum maliyeti dışında yat limanı işletmesinden 
herhangi bir elektrik tüketim bedeli ödemeden kendisine 
yetecek miktardaki TEHGTS kurulu gücün (kW) minimum 
değeri PVGIS Simülasyon Programında hesaplanmıştır. 
Ayrıca Microsoft Excel programında; PVGIS Simülasyon 
Programında bulunan güce bağlı olarak aylık üretilen 
elektrik miktarı (kWh) ile yat limanı tarafından aylık 
tüketilen elektrik miktarı arasında; matematiksel bir 
formülasyon geliştirilerek Enerji piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK)’nun elektrik alış / satış değerleri 
üzerinden hesaplanmıştır. 

TEHGTS’nin faaliyete geçmesini müteakip yat 
limanının ihtiyacı olan elektriği kendisinin üreteceği, 
üretim fazlası olan bölümünün şebekeye satılacağı, 
TEHGTS tarafından yat limanı ihtiyacı olan elektriğin 
karşılanmaması durumunda da şebekeden elektrik alınması 
öngörülmektedir. Yat limanı işletmesinin EPDK’nın 
belirlemiş olduğu elektrik fiyat tarifesi Tablo 1’de 
görülmektedir [16]. 

 
Birim fiyat 

(KDV Dahil) 
Birimi 

Sözleşme gücü   2017,17 kW 

Tüketim bedeli 0,524391 TL/kWh 

Dağıtım bedeli 0,157671 TL/kWh 

Vergi ve fonlar 0,196817 TL/kWh 

Toplam a. 0,878879 b. TL/kWh 

Tablo 1. EPDK fiyat tarifesi [19] 

Yat limanındaki TEHGTS tarafından üretilen elektriğin 
şebekeye alış / satış bedelleri, EPDK tarafından uygulanan 
fiyat tarifesine göre hesaplanmıştır. Yat limanı 
işletmesinden herhangi bir elektrik bedeli ödenmemesi için 
üretilecek olan elektrik alış / satış işlemleri 
Microsoft Excel programında aylık tüketilen ve üretilen 
elektrik miktarları üzerinden hesaplanmıştır. Tablo 1’de 
görüldüğü üzere hesaplamalarda şebekeden alış fiyatı 
üzerine vergi ve dağıtım gideri ilave edilmiştir. Yat limanı 
tarafından üretilen elektrik satış fiyatı ise tüketim bedeli 
üzerinden direk hesaplanmıştır. Şekil 1’de yat limanı 
elektrik tüketimi ile TEHGTS kurulması durumunda 
üretilen elektriğin aylara göre dağılımı verilmiştir. 

Yapılan hesaplama sonucunda; 2017,17 kW’lık kurulu 
güce sahip TEHGTS ile yılda toplam 4.460.705 kWh’lik 
elektrik üretimi gerçekleşecektir. Yat limanının tükettiği 
yıllık ihtiyacı olan 4.282.231 kWh’lik elektrik; güneş 
enerjisi tarafından üretilen yıllık toplam 4.460.705 kWh’lik 
elektrik ile işletme hiçbir bedel ödemeden 
karşılanabilecektir. İşletme tarafından üretilen elektriğin 
442.486 kWh’lik kısmı şebekeye satılabilecektir. TEHGTS 
tarafından üretilen elektriğin yat limanı işletmesine yeterli 
gelmediği durumda 264.012 kWh’lik kısmının ise 

şebekeden satın edilebileceği öngörülmektedir. Ayrıca 
Şekil 1 incelendiğinde, yat limanı tüketimi ile TEHGTS 
elektrik üretimi arasındaki dağılımların artış ve azalış 
bazında birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. Bu durum 
TEHGTS’in güneş ışınımından daha fazla yararlanması 
dolayısıyla da TEHGTS’in elektrik üretimindeki verimini 
artırmaktadır.     

c.  

   

d. Şekil 1. Yat limanı elektrik tüketimi ile TEHGTS’nin üreteceği 
elektriğin aylara göre dağılımı 

C. RETScreen Programında Sera gazı Emisyon 

Miktarının Hesaplanması 

Muğla İlindeki elektrik üretiminin kaynaklara göre 
dağılımına bakıldığında; 2018 yılında, termik santrallardan 
10.422 GWh, hidrolik santrallardan 526 GWh, rüzgar 
santrallarından 472 GWh, Biyokütle enerji santrallerden 
8,76 GWh ve güneş santrallarından 5,1 MWh olmak üzere 
toplam 11.428,77 GWh üretim gerçekleştirmiştir [17,18]. 
Bu ise 2018 yılında üretilen elektriğin %91’lik kısmı 
termik santrallerinde %9’luk kısmı ise yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edildiğini göstermektedir. Burada 
termik santrallerde üretilen elektriğin yüksek oranda 
olmasının nedeni; Muğla İlinde bulunan termik santraller, 
çevresindeki birçok ilin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır 
[17]. Bu durum Muğla ve çevresindeki illerin hem 
ekonomik hem de çevresel açıdan yenilenebilir enerji 
kaynaklarından olan güneş enerjisinden daha fazla 
faydalanılmasının gerekli olduğu anlamını taşımaktadır. 
Muğla ilindeki yat limanına TEHGTS kurulması 
durumunda, üretilen yıllık toplam 4.464.196 kWh’lik 
elektrik üretimi Muğla ilindeki yenilenebilir enerji payına 
katkı sağlayacaktır. 

Çalışmada, RETScreen Programında yat limanının 
coğrafi konum tanımlanmış; enlem ve boylam değerleri, 
tesis tipi, tesis gücü ve kapasite faktörü ile Muğla ilinde 
2018 yılında elektrik üretimi gerçekleştirilen mevcut enerji 
kaynak oranları programa girilmiştir. RETScreen Programı 
Seviye 2 modülünde hesaplamalar yapılmıştır. Resim 1’de 
görüldüğü üzere sera gazı emisyonu azaltma özeti 
verilmiştir. 
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e. 
  

Resim 1. Yat limanının elektrik ihtiyacının TEHGTS ile sağlanması 
durumu için sera gazı emisyonu özeti verileri [12] 

Resim 1 incelendiğinde; yat limanının yıllık elektrik 
ihtiyacının TEHGTS ile sağlanması durumunda 3608,5 
tCO2/yıl sera gazı emisyonun önlenmiş ve 8391,9 varil 
ham petrolün tüketilmemiş olacaktır. TEHGTS’nde iletim 
ve dağıtım kayıpları %7 kabul edilmiş olup, TEHGTS 
kaynaklı sera gazı emisyonu etkisinin ise sadece 271,6 
tCO2/yıl olacağı belirlenmiştir. 

IV. SONUÇ 

Yapılan analiz ve hesaplamalar sonucunda; yat 
limanının elektrik tüketimi ile yat limanına kurulacak 
TEHGTS’nden üretilecek elektriğin birbiriyle örtüşmesi 
Şekil 1’de de görülmektedir. Bu ise güneş enerjisinden 
üretilen elektrikten aylık olarak daha fazla faydalanılacağı 
böylece elektrik üretim veriminin de artacağı anlamına 
gelmektedir. 

Yat limanına kurulacak 2017,17 kW’lık kurulu güce 
sahip TEHGTS ile yılda toplam 4.460.705 kWh’lik 
elektrik üretimi gerçekleşecektir. 

Yat limanının yıllık elektrik ihtiyacının TEHGTS ile 
sağlanması durumunda, 3608,5 tCO2/yıl sera gazı (GHG) 
emisyonunun önlenmiş olacaktır. 

TEHGTS Muğla ilindeki yat limanlarında 
kullanılabilecek olup ülke ekonomisine, çevreye ve 
turizme katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretimi 
endüstrinin birçok alanında kullanılmaktadır. Ancak yat 
limanlarında bu henüz kullanılmaya başlanılmamıştır. 
Turizm şehri olan Muğla İlinin sera gazı emisyonlarının 
azaltılması için elektrik enerjisi yatırımlarında yenilenebilir 
enerji kaynaklarını ön plana çıkaracak planlamalar 
yapılmalıdır. 
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Özetçe—Çevresel endişelerin artması yenilenebilir 

enerjiyi bir seçenek olmaktan çıkarıp zorunluluk haline 

getirmiştir. Bu noktadan hareketle çalışmada Avrupa 

ülkelerini yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında 

çevresel performans kriterleri de kullanılarak 

değerlendirmek amaçlanmıştır. Değerlendirme yapılırken 

objektif çok kriterli karar verme yöntemlerinden CRITIC 

ve ARAS yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 

performansı en yüksek ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya 

ve Karadağ olarak bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler — Yenilenebilir Enerji, Çevresel 

Performans, CRITIC, ARAS 

Abstract— Increasing environmental concerns have 

made renewable energy a necessity rather than an option. 

From this point of view, the study aims to evaluate 

European countries by using environmental performance 

criteria as well as renewable energy sources. While 

evaluating, CRITIC and ARAS methods, which are 

among objective multi-criteria decision making methods, 

were used. As a result of the study, the countries with the 

highest performance were found to be Russia, Germany 

and Montenegro, respectively. 

Keywords — Renewable Energy, Environmental 

Performance, CRITIC, ARAS  

I. GİRİŞ 

Enerji hem insan hayatını yönlendirmesi hem de sürekli 

insani gelişme ve insan yaşamı açısından oldukça büyük 

bir öneme sahiptir. Modern toplumların sürdürülebilirliği 

için güvenli ve erişilebilir bir enerji arzına ihtiyaç vardır. 

Enerji, ev, ulaşım, endüstri, tıp gibi hemen hemen her 

faaliyet için insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiştir [1]. Ayrıca, dünya nüfusunun hızla artması, 

sanayileşme, şehirleşme ve teknolojik araç ve gereçlerin 

insan yaşamında yoğun bir şekilde yer alması enerji 

tüketimini inanılmaz miktarlara çıkarmıştır. Fabrikalar, 

atölyeler, evdeki elektronik araçlar, sokak aydınlatmaları, 

demiryolu taşımacılığı hatta elektrikle çalışan otomobiller 

gibi birçok alanda enerji temel girdi haline gelmiştir. Bütün 

bu gelişmeler enerji tüketimini her yıl %4-5 oranında 

arttırmaktadır [2]. Fakat enerji bu hayati öneminin yanında 

çevre tahribatının da en önemli sebebidir. Enerji 

üretimindeki fosil yakıt kullanımı çevreye geri dönüşü zor 

olan zararlar vermektedir.  

Ülkeler son yıllarda enerji üretiminde fosil yakıt 

kullanımını azaltacak önlemler almaya ve yenilenebilir 

enerji yatırımlarını teşvik edici uygulamalar hayata 

geçirmeye çalışsa da halen kömür, petrol ve doğalgazdan 

üretilen elektrik miktarı dünyadaki toplam elektrik 

üretiminin %65’i kadar paya sahiptir [3]. Yenilenebilir 

enerji üretiminin çevresel performansın iyileşmesine 

pozitif etki yapacağı düşüncesinde yola çıkılarak dizayn 

edilen çalışmada Avrupa ülkeleri yenilenebilir enerji 

üretimi ve çevresel performans açısından 

değerlendirilmiştir. Avrupa ülkelerinin örnek olarak 

seçilmesinin nedeni Dünya genelinde üretilen yenilenebilir 

kaynaklı elektrik üretiminin yaklaşık %22’sinin bu bölgede 

gerçekleşiyor olmasıdır [3]. Bu oran düşük gibi gözükse de 

Avrupa kıtasının yüz ölçümü düşünüldüğünde tatmin edici 

bir miktar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ülkelerin değerlendirmesi yapılırken Çok Kriterli Karar 

Verme (ÇKKV) yöntemlerinden yararlanılmıştır. Öncelikle 
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uzman görüşüne ihtiyaç duyulmayan objektif 

yöntemlerden CRITIC yöntemi ile kriterler 

ağırlıklandırılmıştır. Daha sonra ise yine objektif 

yöntemlerden ARAS ile ülkeler değerlendirilmiştir.  

II. LITERATÜR 

Yapılan kapsamlı literatür incelemesinde ülkeleri 
yenilenebilir enerji performansına göre ÇKKV yöntemleri 
ile inceleyen çalışmalara rastlanmıştır. Chien ve Hu [4], 
OECD ve OECD’de olmayan ülkelerin yenilenebilir enerji 
ve makroekonomik performans açısından Veri Zarflama 
Analizi (VZA) ile, Boubaker [5], kuzey Afrika ülkelerinin 
yenilenebilir enerji performansını 2025 vizyonuna göre 
VZA ile, Menegaki [6], Avrupa ülkelerinin yenilenebilir 
enerji ve büyüme performanslarını VZA ile, Gökgöz ve 
Güvercin [7], Avrupa ülkelerinin enerji güvenliği ve 
yenilenebilir enerji performansını VZA ile 
değerlendirmiştir. Woo vd. [8] ise yenilenebilir enerjinin 
çevresel etkinliğini VZA ile incelemiştir. Literatür 
incelemesinden de anlaşılacağı üzere çevresel performans 
ve yenileneilir enerji performansının birlikte konu edildiği 
bir çalışmaya literatürde rastlanamamıştır. Ayrıca yine 
literatür incelemesinde yenilenebilir enerji performansını 
VZA haricinde bir yöntemle değerlendiren herhangi bir 
çalışmaya da rastlanamamıştır. Bu açıdan bakıldığında bu 
çalışma literatür açısından özgün sonuçlar ortaya 
çıkarmıştır.  

III. YÖNTEM 

A. Araştırmanın amacı, önemi ve verileri 

Bu araştırmanın temel amacı Avrupa kıtasındaki 
ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakları ve çevresel 
performansını aynı veri seti ile değerlendirmek olarak 
belirlenmiştir. Bu çalışma yenilenebilir enerji kaynaklarını 
yoğun şekilde kullanan ülkelerin çevresel performansının 
iyileşeceği tezini doğrulamak açısından önemli bir 
uygulama barındırmaktadır. Bu uygulama 
gerçekleştirilirken ülkelerin yenilenebilir enerji 
kaynaklarını temsil eden “yenilenebilir enerji kaynakları 
kurulu gücü (K1)” ve “yenilenebilir enerji kaynakları 
elektrik üretim miktarı (GwH) (K2)” verileri ile ülkelerin 
çevresel performansını temsil eden “Çevre performansı 
indeksi (EPI) skorları (K3)”, “Ekolojik ayakizi (K4)”, 
“Biyokapasite (K5)” ve “Karbondioksit (CO2) salınımı” 
verileri kriter olarak kullanılmıştır. Uygulamanın 
gerçekleştirildiği 38 Avrupa ülkesinin verilerine ait temel 
istatistiki bilgileri ve verilerin kaynakları Tablo 1’de 
gösterilmiştir.  

Kriter Ort. S.S. Maks Min Kaynak 

K1(Mw) 16534 24181,7 119296 106 [16] 

K2(GwH) 41261 56775,8 224768 233 [16] 

K3 66 12,21 83 43 [17] 

K4(Gha) 96 146,14 743 2 [18] 

K5 (Gha) 63 161,47 1002 1 [18] 

K6 (Mt) 145 281,25 1587 3 [3] 

 

Tablo 1. Ülkelerin Tanımlayıcı İstatistiki Bilgileri (n=38) 

Uygulama gerçekleştirilirken öncelikle kriter ağırlıklarını 
belirlemek için CRITIC yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra 
belirlenen bu ağırlıklar ARAS yönteminde kullanılarak 
ülkeler sıralandırılmıştır.  

B. CRITIC 

CRITIC yöntemi farklı kaynaklarda farklı sayıda adım 

içermekle birlikte genellikle beş adımda tanımlanmıştır [9, 

10, 11, 12, 13].  

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Eşitlik (1)’de gösterildiği gibi n kriter ve m alternatiften 

oluşan ve X olarak adlandırılan karar matrisi oluşturulur.  

X =

A1

A2

⋮
Am

[

x11 x12 … x1n

x21 x22 … x2n

⋮ ⋮ … ⋮
xm1 xm2 … xmn

]                          (1) 

 

(1) 

 

Eşitlik (1)’de bulunan 𝑥𝑖𝑗  değerleri, j. değerlendirme 

kriterine göre i. alternatifin aldığı değerleri ifade 

etmektedir. (j değerlendirme kriteri sayısı 𝑗 =  1,2, … . , 𝑛 i 

ise karar alternatifi sayısı 𝑖 =  1,2, … . ,𝑚;). 

Adım 2: Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması 

CRITIC yönteminin ikinci adımında fayda yönlü 

(maksimizasyon) ve maliyet yönlü (minimizasyon) 

kriterler Eşitlik (2) ve Eşitlik (3) kullanılarak normalize 

edilir.  

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗

−

𝑥𝑗
∗ − 𝑥𝑗

−   (2) 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑗

∗ − 𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗
∗ − 𝑥𝑗

− (3) 

Eşitlik (2) ve Eşitlik (3) hesaplanırken kullanılan 𝑥𝑗
− ilgili 

kriterdeki en küçük değeri ifade ederken 𝑥𝑗
∗ ise en büyük 

değeri ifade etmektedir.  

Adım 3: Korelasyon Katsayı Matrisinin Oluşturulması 

Üçüncü adımda Eşitlik (4) kullanılarak kriter çiftleri arası 

doğrusal korelasyon katsayıları (𝜌𝑗𝑘) hesaplanmaktadır.  

𝜌𝑗𝑘 =
∑ (𝑟𝑖𝑗 − 𝑟�̅�). (𝑟𝑖𝑘 − 𝑟�̅�)

𝑚

𝑖=1

√∑ (𝑟𝑖𝑗 − 𝑟�̅�)
2𝑚

𝑖=1 . ∑ (𝑟𝑖𝑘 − 𝑟�̅�)
2𝑚

𝑖=1

     

𝑘 = 1,2, … , 𝑛 

(4) 

Adım 4: Toplam Bilgi Ölçüsünün (𝐻𝑗) Hesaplanması 

Toplam bilgiyi hesaplayabilmek için Eşitlik (5) 

kullanılmaktadır.  

𝐻𝑗 = 𝜎𝑗 ∑(1 − 𝜌𝑗𝑘)

𝑚

𝑘=1

 (5) 

Toplam bilgiyi ifade eden 𝐻𝑗 değerini hesaplamak için 

standart sapma bilgileri kullanılmaktadır. Standart sapma 

değerlerini hesaplamak için Eşitlik (6) kullanılmaktadır 
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𝜎𝑗 = √∑(𝑟𝑖𝑗 − 𝑟�̅�)
2

𝑚

𝑖=1

/(𝑚 − 1) (6) 

Adım 5: Kriter Ağırlıklarının (𝑤𝑗) Belirlenmesi 

Nihai kriter ağırlıklarını (𝑤𝑗)  hesaplamak için kriterlere 

ait 𝐻𝑗 değerleri kullanılmaktadır. 𝐻𝑗 değerinin yükselmesi 

karar verme süreci için göreceli önemi arttırmaktadır. 𝑤𝑗  

değerlerini hesaplamak için Eşitlik (7) kullanılmaktadır.  

𝑤𝑗 = 𝐻𝑗 ∑ 𝐻𝑘

𝑚

𝑘=1

⁄  (7) 

C. ARAS 

ARAS (Additive Ratio Assessment Method) yöntemi, 

Zavadskas ve Turskis tarafından 2010 yılında geliştirilen 

bir ÇKKV yöntemidir [14]. ARAS yöntemi beş adımdan 

oluşmaktadır. Bunlar [14,15]; 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

İlk olarak ÇKKV yöntemlerinin omurgasını oluşturan 

karar matrisi Eşitlik (8)’de gösterildiği şekilde hazırlanır.  

𝑋 =

[
 
 
 
 
𝑥01 … 𝑥0𝑗 … 𝑥0𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑖1 … 𝑥𝑖𝑗 … 𝑥𝑖𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑚1 … 𝑥𝑚𝑗 … 𝑥𝑚𝑛]

 
 
 
 

         

  𝑖 = 1,2, … ,𝑚    𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

(8) 

Burada; m=alternatif sayısı, n= kriter sayısı, xij= i 

alternatifinin j kriteri açısından performans değerini x0j= j 

kriterinin optimal değerini temsil etmektedir. Eğer j 

kriterinin optimal değeri bilinmiyorsa maksimizasyon 

yönlü fayda kriterlerinde Eşitlik (9), minimizasyon yönlü 

maliyet kriterlerinde Eşitlik (10) kullanılarak optimal 

değerler hesaplanır.   

𝐸ğ𝑒𝑟 
𝑀𝑎𝑘𝑠 𝑥𝑖𝑗

𝑖
 𝑖𝑠𝑒 𝑥0𝑗 =

𝑀𝑎𝑘𝑠 𝑥𝑖𝑗

𝑖
 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖ℎ 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟 

(9) 

𝐸ğ𝑒𝑟 
𝑀𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑗

∗

𝑖
 𝑖𝑠𝑒 𝑥0𝑗 =

𝑀𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑗
∗

𝑖
 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖ℎ 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟 (10) 

Adım 2: Verilerin Normalizasyonu 

Normalizasyon işlemi yapılırken maksimizasyon yönlü 

fayda kriterleri için Eşitlik (11), minimizasyon yönlü 

maliyet kriterleri için ise Eşitlik (12) kullanılır.  

�̅�𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚

𝑖=0

      

(11) 

𝑥𝑖𝑗 =
1

𝑥𝑖𝑗
∗ ;    �̅�𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚

𝑖=0

      

(12) 

Eşitlik (11) ve (12) kullanılarak normalize işlemi 

uygulandıktan sonra, normalize edilmiş karar matrisi 

Eşitlik (13)’deki şekilde tekrar oluşturulur.  

�̅� =

[
 
 
 
 
�̅�01 … �̅�0𝑗 … �̅�0𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
�̅�𝑖1 … �̅�𝑖𝑗 … �̅�𝑖𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
�̅�𝑚1 … �̅�𝑚𝑗 … �̅�𝑚𝑛]

 
 
 
 

         

  𝑖 = 1,2, … ,𝑚    𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

(13) 

Adım 3: Normalize edilmiş ağırlıklı karar matrisinin 

oluşturulması 

Ağırlıklandırma yapılırken kullanılan Eşitlik (14), 

ağırlıklandırma sonucunda oluşturulan normalize edilmiş 

ağırlıklı karar matrisi Eşitlik (15)’deki gibidir. 

�̂�𝑖𝑗 = �̅�𝑖𝑗𝑤𝑗  ;  𝑖 = 1,2, … ,𝑚 
(14) 

�̂� =

[
 
 
 
 
�̂�01 … �̂�0𝑗 … �̂�0𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
�̂�𝑖1 … �̂�𝑖𝑗 … �̂�𝑖𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
�̂�𝑚1 … �̂�𝑚𝑗 … �̂�𝑚𝑛]

 
 
 
 

          𝑖 =

1,2, … ,𝑚    𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

(15) 

Adım 4: Si optimallik fonksiyonunun belirlenmesi 

Optimallik fonksiyonu olarak adlandırılan Si değeri ne 

kadar büyük olursa, alternatif o kadar etkili olmaktadır. 

Çünkü alternatiflerin öncelikleri Si değerine göre 

belirlenmektedir. Si optimallik fonksiyonu Eşitlik 

(16)’daki gibi hesaplanmaktadır.  

𝑆𝑖 = ∑ �̂�𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

;    𝑖 = 1,2, … ,𝑚 (16) 

                  

5. Adım: Alternatif fayda derecesinin hesaplanması ve 

sıralamanın oluşturulması 

Alternatif fayda derecesi hesaplanırken alternatife ait 

optimallik fonksiyonu değeri (Si) ve en iyi optimallik 

fonksiyonu değeri (So) kullanılır. Hesaplama Eşitlik (17) 

kullanılarak gerçekleştirilir.  

𝐾𝑖 =
𝑆𝑖

𝑆𝑜

      ;     𝑖 = 1,2, … ,𝑚 (17) 

IV. BULGULAR 

Avrupa ülkelerini yenilenebilir enerji ve çevre 
performansına göre değerlendirmek için öncelikle analizde 
kullanılan kriterler ağırlıklandırılmıştır. Ağırlıklandırma 
yapılırken CRITIC yöntemi kullanılmıştır. Yöntem 
kısmında yer alan çözüm adımları uygulanarak ulaşılan 
kriter ağırlıkları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Yönü Maks Maks Maks Min Maks Min 

Ağırlık 

(wj) 

0,140 0,175 0,199 0,183 0,139 0,161 

Tablo 2. CRITIC Yöntemi Kriter Ağırlıkları 
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CRITIC yöntemi sonuçlarına göre en önemli kriter 
çevresel performans indeksi skorları olmuştur. Bu kriteri 
ekolojik ayakizi ve yenilenebilir enerji kaynakları elektrik 
üretim miktarı kriterleri takip etmiştir. Daha sonra CRITIC 
yöntemi ile ulaşılan kriter ağırlıkları ARAS yönteminde 
kullanılarak Avrupa ülkeleri değerlendirilmiştir. Tablo 
3’de ARAS yöntemi çözüm adımları uygulanarak bulunan 
fayda dereceleri ve ülkelerin sıralamaları gösterilmiştir.  

Ülkeler Fayda Derecesi Sıralama 

Rusya 0,484540892 1 

Almanya 0,36818485 2 

Karadağ 0,280806001 3 

Hollanda 0,278713673 4 

Arnavutluk 0,224121604 5 

Fransa 0,220362593 6 

Norveç 0,212980541 7 

İtalya 0,193433937 8 

Birleşik Krallık 0,187300259 9 

İspanya 0,185519936 10 

İsveç 0,180866698 11 

Türkiye 0,170314674 12 

Moldova  0,16158008 13 

Lüksemburg 0,159703535 14 

Litvanya 0,143230089 15 

Slovenya 0,122685985 16 

Avusturya 0,12124382 17 

Estonya 0,120554804 18 

İsviçre 0,115495623 19 

Finlandiya 0,113570331 20 

Litvanya 0,110098583 21 

Makedonya 0,106838739 22 

Hırvatistan 0,105157004 23 

Danimarka 0,099581185 24 

Portekiz 0,094615778 25 

Romanya 0,093118236 26 

Bosna Hersek 0,089671615 27 

İrlanda 0,085973385 28 

Ukrayna 0,083516964 29 

Slovakya 0,08155432 30 

Polonya 0,079904038 31 

Yunanistan 0,078950926 32 

Bulgaristan 0,078058861 33 

Belçika 0,072694906 34 

Sırbistan 0,071035891 35 

Çek Cumhuriyeti 0,067560899 36 

Macaristan 0,067140632 37 

Belarus 0,056698113 38 

Tablo 3. ARAS Fayda Dereceleri ve Sıralamalar 

CRITIC tabanlı ARAS yöntemine göre yapılan 
değerlendirme sonucunda en başarılı ülke Rusya olarak 
bulunmuştur. Rusya’yı sırasıyla Almanya, Karadağ ve 
Hollanda izlemektedir. En kötü performans sahip ülkeler 

ise sırasıyla Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Belarus 
olmuştur.  

V. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada çözülen Avrupa ülkelerinin değerlendirilmesi 

problemi iki aşamadan oluşmuştur. İlk aşama olan 

CRITIC yöntemi sonuçlarına göre kriter ağırlıkları 

belirlenmiştir. En önemli kriter çevresel performans 

endeksi skorları olarak bulunmuştur. Bu kriteri yine 

çevresel performansı temsil etmesi için çalışmaya dahil 

edilen ekolojik ayakizi kriteri izlemiştir. İki kriterde 

Dünya’da kabul görmüş ve birçok akademik ve sosyal 

çalışmaya konu olmuş kriterlerdir. Ayrıca özellikle 

çevresel performans endeksi 11 farklı konuda 32 ayrı 

gösterge dikkate alınarak hesaplanan bir endeks 

olduğundan dolayı ülkelerin çevresel performansı 

hakkında tek başına bile bilgi verebilecek bir kriterdir. 

Problemin ikinci aşamasında ise CRITIC yöntemi 

sonucunda elde edilen ağırlıklar kullanılarak ülkeler 

ARAS yöntemine göre değerlendirilmiştir. ARAS 

yöntemi sonuçlarına göre yenilenebilir enerji ve çevresel 

performans kriterleri göz önüne alındığında en yüksek 

performansı Rusya göstermiştir. Rusyanın bu performansı 

sergilemesinin en temel sebeplerinden birinin geniş yüz 

ölçümü olduğu düşünülmektedir. Çevresel açıdan düşük 

bir performansa sahip bir ülke olmasına ragmen geniş 

topraklarından dolayı biyokapasitesi diğer ülkelerden daha 

fazladır. İkinci sırada Almanya yer almıştır. Almanya da 

analize dahil edilen ülkeler arasında yenilenebilir enerji 

performansı en yüksek olan ülke olarak ön plana çıkmıştır. 

Bu analizde şaşırtıcı olan sonuç Danimarka, İsviçre, 

Belçika gibi çevresel açıdan üst düzey performans 

gösteren ülkelerin sıralamada geride olmasıdır. Bunun 

sebebinin de görece olarak düşük olan yenilenebilir enerji 

üretimi performansı olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışmada CRITIC tabanlı ARAS yöntemi Avrupa 

ülkelerini yenilenebilir enerji ve çevresel performans 

açısından başarılı bir şekilde değerlendirmiştir. Gelecek 

çalışmalarda kriter veya değerlendirilen ülke sayısı 

arttırılarak daha geniş bir projeksiyon oluşturulabilir. 

Ayrıca CRITIC ve ARAS yöntemleri uzman görüşüne 

başvurulmayan objektif değerlendirme yöntemleridir. 

Yine gelecek çalışmalarda uzmanlardan da görüşler 

alınarak bulunan bu sonuçların doğruluğu test edilebilir. 
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Özetçe— Bu çalışma Türkiye’nin biyo çeşitliliğinden 

faydalanılarak yeni biyodizel kaynak arayışı amacı ile 

uçucu yağ içeriği olan Salvia Candidissima Bitkisi 

çalışılmıştır. Bu bitkinin çalışmaya konu edilme sebebi 

tarım alanları dışında doğal olarak ve bol miktarda 

yetişiyor olmasıdır. Bu amaçla ilk olarak bitki biyo kütlesi 

Tunceli ili ovacık ilçe kırsalında toplanmış ve hidro 

destilasyon yöntemi kullanılarak uçucu yağı elde 

edilmiştir. Elde edilen bitkisel uçucu yağ, saf hiçbir işlem 

görmeden dizel referans yakıtına [DF] hacimsel olarak 

%10 oranında ilave edilmiş ve (PEO-10) şeklinde 

isimlendirilmiştir. Daha sonra Geri kalan saf uçucu yağın 

içerdiği bileşikler belirlenmiş ve biyo yakıta çevrilmesi 

için transesterifikasyon reaksiyonuna tabi tutulmuş ve 

biyo yakıt üretilmiştir. Elde edilen biyo yakıtta dizel 

referans yakıtına [DF] hacimsel olarak %10 oranında ilave 

edilmiş ve (E0-10) şeklinde ifade edilmiştir. Elde edilen 

bu deney yakıtları (PEO-10, EO-10 ve DF) içten yanmalı 

Tek silindirli, dört zamanlı, silindir hacmi 640 cc olan bir 

dizel motorunda test edilmiştir. Elde edilen test sonuçları 

PEO-10 yakıtının DF yakıtından %0.23 daha fazla, EO-10 

yakıtının ise % 2.23 kgm daha düşük tork ürettiği görüldü. 

Ayrıca DF yakıtının EO-10 yakıtından%1.47 HP, PEO-10 

yakıtından ise   % .0 HP daha az efektif güç ürettiği 

görülmüştür. Bunun yanında DF yakıtı PEO-10 yakıt 

kullanımında %0.09 g/kWh, %1 g/kWh daha fazla özgül 

yakıt tüketimi gerçekleştirmiştir 

Anahtar Kelimeler — Salvia Candidissima, Bioyakıt, , 

Egzoz Emisyonu, Yanma    

 

ABSTRACT -_In this study, benefiting from Turkey's 

bio-diversity, which is essential oil content with the aim of 

seeking new sources of biodiesel Candidissi to plant 

Salvia has been studied. The reason why this plant is the 

subject of the study is that it grows naturally and in 

abundance outside agricultural areas. For this purpose, the 

plant biomass was first collected in the rural areas of 

Tunceli province, Ovacık district and its essential oil was 

obtained by using hydro distillation method. The 

vegetable essential oil obtained was added to the diesel 

reference fuel [DF] at a rate of 10% by volume without 

any treatment and was named as (PEO-10). Then, the 

compounds contained in the remaining pure essential oil 

were determined and subjected to transesterification 

reaction for conversion to bio fuel and biofuel was 

produced. In the bio fuel obtained, [DF] was added to the 

diesel reference fuel at a rate of 10% by volume and 

expressed as (E0-10). These experimental fuels (PEO-10, 

EO-10 and DF) were tested in an internal combustion 

single-cylinder, four-stroke diesel engine with a 

displacement of 640 cc. The obtained test results showed 

that PEO-10 fuel produced 0.23% more torque than DF 

fuel and EO-10 fuel produced 2.23 kgm lower torque. It 

was also observed that DF fuel produced 1.47% less 

effective power than EO-10 fuel and .0% less effective 

power than PEO-10 fuel. In addition, DF fuel produced 

0.09% g / kWh and 1% g / kWh more specific fuel 

consumption in PEO-10 fuel usage. 

Keywords — Salvia Candidissima, Biofuel, Exhaust 

Emission, Combustion 
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1.İNTRODUCTION 

Coal, natural gas and oil, which are fossil-based fuels, 

still meet approximately 90% of the world's energy 

demand.The fossil fuel reserve distributions determined in 

the world are known as 14% natural gas, 18% oil and 68% 

coal [1]. In addition, the excessive consumption of fossil 

fuels in parallel with the growing population and industry 

pushes the depletion dates of the reserves forward, while 

the negative effects of excessive consumption on the 

environment and living life have become very clear. These 

mentioned negativities have changed the perspective of all 

governments towards renewable energy sources. New and 

renewable energy sources are of vital importance 

especially for countries that are dependent on foreign 

energy like our country [2]. The most important of these 

alternative energy sources are: solar, hydraulic, wind, 

hydrogen and biomass. Biomass is the general name for 

all non-fossilized biological material obtained from living 

or recently living creatures. Biomass is also defined as an 

organic carbon. Biomass materials can be processed into 

solid, liquid and gaseous fuels. As a result, they form 

major products such as bioethanol, pyrolytic gas and 

biodiesel, while also forming by-products such as 

hydrogen and fertilizers. Biodiesel is a product that is used 

as a fuel and released as a result of the reaction of oils 

obtained from oilseed plants such as canola, sunflower, 

soybean, safflower or animal oils with a short chain 

alcohol (methanol or ethanol) in the presence of a catalyst 

[3]. Domestic cooking oils and animal fats can also be 

used as biodiesel raw materials. Even animal fats such as 

frozen oil and fish oil can be used to make biodiesel fuel. 

A total of 108 million tons of vegetable oil is produced in 

the world, and 6 million tons of this is currently used in 

biodiesel production. However, the production of 

biodiesel raw material started to occupy agricultural areas 

over time, which caused problems in agricultural 

production indirectly in food production. Therefore, in this 

study, the use potential of salvia candisisima plant in 

diesel internal combustion diesel engines as a biodiesel 

raw material was investigated. Because salvia 

candidissima plant grows naturally on land that is not 

suitable for agricultural production. 

2.METERIAL METHOD 

2.1. SALVIA CANDIDISSIMA 

Salvia is from the Candidissima Labiatae family and is 

known locally as Galabor. Most of the members of this 

Labiata family, of which Salvia Candidissiman is a 

member, are very rich in aromatic and essential oils [4] - 

[5]. Temperate and grow salvia are in hot regions despite 

the growth is widespread in the world it was determined 

that 88 species, including endemic and 43 in Turkey [6] - 

[7] salvia in the climate of Turkey, they are composed of 

herbaceous and boy grows kind. Its height can reach up to 

1.5 m. All Salvia species are known in Turkey for two 

years or perennial. Feathers found in leaves, calyx and 

flower are one of the most important characters used in 

the distinction of species. A wide variety of hair types are 

observed in Salvia species [7]. 

2.2 OIL EXTRACTION AND BIOFUEL 

CONVERSION 

The salvia biomass collected in the countryside of 

Ovacık district of Tunceli province was subjected to hydro 

distillation process after being sorted and cleaned. In this 

process, as the water and plant material in the glass 

container receive heat, the water vapor and essential oil 

are dragged together. Thus, it is separated from other non-

volatile compounds. Oil entrained by water vapor is 

concentrated in the cooler and accumulates in the 

collection container under or above the water depending 

on its density. Then, the volume of the essential oil 

separated from the herbal drug by water distillation is 

collected in a graduated burette and its volume is 

measured. For this purpose, CLEVENGER device is used. 

Potassium hydroxide was used as a catalyst in the 

conversion of oil to fuel. Potassium hydroxide is dissolved 

in alcohol using a mixer. This mixture is filled into the 

reaction vessel and vegetable oil is added. The 

temperature was kept constant at 60 C in order to speed up 

the reaction. After the reaction was continued for 120 

minutes, it was kept at room temperature for 2 full days 

[10]. After standing, glycerine and biodiesel were formed 

as the main products. Due to the difference in density, 

glycerin can be easily separated and biodiesel can be 

obtained. Then the process of preparing the experimental 

fuels was started. Three different fuels were used in the 

experiments. The first of these is the diesel (DF) fuel used 

as a reference fuel, our other fuel is PEO-10, which is 

obtained by adding the pure oil obtained from salvia 

candidisiama at a rate of 10% to the diesel reference fuel, 

and finally, the biodiesel obtained after the 

transesterification process of the vegetable oil is added to 

the reference diesel fuel by volume. It is EO-10 fuel 

obtained by adding 10%. 

2.3 TEST ENGINE 

In the engine experiments, a single-cylinder, four-

stroke diesel engine with a maximum power of 13 HP, 

with a displacement of 640 cc was used. A dynamometer 

operating connected to the engine was used in engine 

experiments. There are screens on the monitoring device 

that show engine speed in rpm (rpm), engine power in 

horsepower (HP) and engine torque in kgm. The test 

engine was fixed at 3000 rpm and was tested gradually as 

2500,2000,1500 and 1000 rpm with engine loading. 
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3.EXPERIMENT RESULTS 

3.1.ENGINE TORQUE 

When the figures 1 and figure 2 are given the engine 

torque change depending on the full throttle and different 

revolutions (1000,1500,2000,2500) of the test engine, it is 

seen that the engine torque values of all the experimental 

fuels increase up to 2000 rpm and the torque of all the 

experimental fuels after 2000 rpm. Torque value decreases 

experienced after 2000 revolutions are due to mechanical 

losses and volumetric efficiency at high revolutions [9]. 

When the engine torque values of the experimental fuels 

are compared with each other, it was determined that EO-

10 fuel produced 2.23 kg.m more torque value compared 

to DF fuel, while the engine torque increase was 0.11 kgm 

DF compared to the PEO-10 fuel obtained by using pure 

oil of Salvia plant. it has been determined to increase in 

favor of fuel. 

 

Fig.1 Torque variation of test fuels 

 

 Fig.2 Torque variation of experimental fuels 

 

3.2.EFFECTIVE MOTOR POWER 

When the effective power change of the experimental 

engine depending on the full throttle and different speed is 

given in figure 3 and figure 4, it is seen that the engine 

power values increase in parallel with the increasing 

number of revolutions of all the experimental fuels. The 

increase in motor power values with the increase of motor 

cycles is due to the increase in the number of cycles 

occurring per unit time [8]. When the engine power values 

increasing in parallel with the engine speed are compared 

among themselves, it has been determined that PE0-10 

fuel obtained by adding pure vegetable oil to DF fuel 

produces 0.09% more effective engine power than DF 

fuel. It was determined that the power values were 1.47% 

HP higher than the DF reference diesel fuel. The average 

of the effective engine power values obtained at all cycles 

was calculated as 10.84 HP for DF, 11 HP for EO-10 fuel 

and 10.85 HP for PE0-10 fuel. 

 

 

Fig.3 Power change of experimental fuels 

  

Fig.4 Power change of test fuels 
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2.3. SPECIFIC FUEL CONSUMPTION (SFC) 

Specific fuel consumption is defined as the mass of 

fuel consumed by an internal combustion engine per unit 

time. In Figure 5-6, the specific fuel consumption changes 

of the test engine of the test fuels (DF, PE0-10, EO-10) 

due to loading at full throttle and different 

(1000,1500,2000,2500) revolutions are given. It is seen 

that the effective engine power pulsing in parallel with 

increasing circuit decreases the specific fuel consumption 

curve of all experimental fuels. The specific fuel 

consumption value obtained by using DF fuel was 0.09% 

g / kWh higher than PEO-10 fuel and 1% g / kWh more 

than EO-10 fuel. 

 

Fig.5 Torque variation of experimental fuels  

 

Fig.6 Torque variation of test fuels 

RESULTS. In this experimental study, essential oil of 

salvia candidissima plant was used as biofuel raw 

material. The reason why Salvia Candidissima plant is 

preferred is that the locations where it grows are outside 

of the agricultural areas, it is abundant and naturally 

grown. Biofuel obtained from plant biomass was tested in 

an internal combustion diesel engine, and the effective 

power (HP), engine torque (kg.m) and specific fuel 

consumption values were investigated. The data obtained; 

It was determined that the specific fuel consumption 

values developed lower than the DF fuel provided that it 

was valid for both alternative fuels. When engine torque 

values are examined, engine torque values are obtained 

very close to DF fuel with the use of pure vegetable oil, 

while a very significant increase of 2.23 kg.m has been 

observed in engine torque values compared to DF fuel 

with the use of bio diesel fuel. When the effective power 

changes of the engine are examined, it is seen that EO-10 

fuel, which is a biodiesel blend fuel, produces 1.47% 

higher power value than DF fuel, while PE0-10 fuel 

produces only 0.09% higher power value than DF fuel. It 

can be said that the pure oil and biodiesel fuel source 

obtained from Salvia Candidissima vegetable oil provided 

significant overall improvements for the entire 

experimental study. 
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Özetçe— Üretim döngüsünün süregelirliğini sağlayan 

enerji, bleşenleriyle hem tarım hemde sanayi sürecinde 

ülke ve üretici ekonomisin de önemli yere sahip olan 

temel bir araçtır. Bu araştırma, Türkiye de yetiştirilebilme 

adaptasyonu çok yüksek olan enerji bitkileri arasında 

değerlendirilen silajlık mısır üretimin de   enerji 

parametreleri aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 111 adet 

mısır üreticisiyle 2020 üretim sezonu anket verileri 

değerlendirilmiş, enerji girdi ve çıktıları   incelenmiştir. 

Elde edilen verilere göre toplam enerji girdisi 96.04 GJ ve 

enerji çıktısı 121.50 GJ’dur. Enerji girdi miktarının, 

kimyasal gübre %46.61, organik gübre %20.33, alet ve 

makinalar % 14.88’ini oluşturmuştur. Enerji kullanım 

verimliliği, net enerji oranı, enerji verimliliği, özgül enerji 

ve net enerji kazancı sırasıyla 1.27, 0.27, 0.07 kg MJ
-1

, 

14.23 MJ kg
-1

, 25.46 GJ’dur.Yenilenebilir enerji %46.41, 

yenilenemez enerji %53.59 olarak hesaplanmıştır. 

Doğrudan ve dolaylı enerji sırasıyla %10.38, %89.62 

oranlarındadır. Tarım alet ve makina üretim enerjisinin 

girdi enerjisine olan etkisinin yüksek olması, demir 

özellikteki malzemelerin neden  olduğu söylenebilir. 

Yapım enerjileri  yüksek olan çelik, plastik gibi  maddeler 

yerine, geri kazanımlı, yenilenebilir, çevre dostu  

malzemelerin  tarımsal alet ve makine sistemlerinde  

kullanılması önerilmektedir. Mısır   üretimde yenilenebilir 

enerjinin, yenilenemeyen enerjiden küçük çıkması, 

mısırdan elde edilen biyoyakıt oranının istenilen 

seviyelere ulaşmasını engelleyebileceği görülmektedir. Bu 

nedenle mısır ve diğer bitkisel üretimlerde enerji 

verimliliğinin artırılması; enerji girdilerinin azaltılması ve 

yenilenebilir enerji kullanılabilirliğinin artırılması 

senaryolarının hayata geçirilmesiyle mümkün olacağı 

tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler— Zeamays; verimlilik; somut enerji 

Abstract— Energy, which ensures the production 

cycle's continuity, is a fundamental tool that has an 

essential place in the country and the producer economy in 

agriculture and industry processes. This research, which is 

grown in Turkey, is a very high ability to adapt, assess 

energy crops, and silage maize energy parameters to 

determine the activity. Face-to-face survey data of 111 

maize producers determined by a simple random sampling 

method during the 2020 production season were evaluated 

and examined energy inputs and outputs. According to the 

data obtained, the total energy input is 96.04 GJ, and the 

energy output is 121.50 GJ. The energy inputs, chemical 

fertilizer, made up 46.61%, organic fertilizer 20.33%, 

tools and machinery 14.88%. Energy use efficiency, net 

energy ratio, energy efficiency, specific energy, and net 

energy gain are 1.27, 0.27, 0.07 kg MJ
-1

, 14.23 MJ kg
-1

, 

25.46 GJ, respectively. It calculated renewable energy as 

46.41% and non-renewable energy at 53.59%. Direct and 

indirect energy potential amounts to 10.38% and 89.62%, 

respectively. It can say that materials with iron properties 

cause the high effect of agricultural and machine 

production energy on input energy. Instead of steel and 

plastic materials with high construction energies, it has 

recommended using recycled, renewable, environmentally 

friendly materials in agricultural tools and machinery 

systems. It is seen that the fact that renewable energy in 

maize production is smaller than non-renewable energy 

will prevent the biofuel ratio obtained from maize from 

reaching the desired levels. For this reason, it is estimated 

that increasing energy efficiency in maize and other crop 

production, decreasing energy inputs, and increasing 

renewable energy availability will be possible with the 

realization of scenarios. 

Keywords — Zea mays; efficiency; embodied energy. 

I. GİRİŞ 

Mısır buğdaygiller familyası içerisinde yer alan, yedi 

alt türden oluşan; at dişi mısır (Zea mays indendata), sert 

mısır (Zea mays indurata), patlak mısır (Zea mays everta), 

seker mısır (Zea mays saccharata sturt), mumsu mısır (Zea 

mays ceratina), unlu mısır (Zea mays amylaceae) ve 

kavuzlu mısır (Zea mays tunicata) bir tahıl türüdür. Farklı 

alttürlere ayrılan mısır bitkisi, bu özelliği sayesinde de tarih 

boyunca farklı kullanım alanları bulmuştur[1]. Türkiye’de 

üretimi yapılan mısırın %35’i insan gıdası, % 30’u hayvan 

yemi, %20’si yem sanayinde, %10’u nişasta ve glikoz 

sanayinde hammadde, %5’i tohumluk ve kayıplar olarak 
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değerlendirilmektedir[2]. Biyoyakıt gibi ürünlerin artan 

kullanımları ile birlikte mısırın öneminin artması, mısır 

piyasasının izlenmesi ve gelişmelerin değerlendirilmesi 

gerekliliği önem kazanmış[3], Bu nedenle, yenilenebilir 

enerji için tarım ürünleri üretmek yerine, gıda ürünleri 

dışındaki kalıntıların enerjiye dönüştürülmesi  ekonomik 

ve çevresel açıdan olumlu bir davranış olacaktır [4].  

Üretim maliyetlerinin doğru hesaplanması mamul 

fiyatlarının belirlenmesinde son derece önemlidir. 

Günümüz üretim hatlarının önemli bir maliyet unsuru 

olarak enerji maliyetlerinin etkinir şekilde yönetilmesi 

gerekmektedir. İşletmeler, enerji kaynak kullanımının 

takibi devamlı yapılmalı, enerji kaynak kullanımlarına en 

az hammadde kullanımları kadar değer vermelidir[5]. 

Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) son 3 pazarlama 

sezonu verilerine göre. dünya genelinde üretim miktarında 

%2.7’lik ve tüketim miktarında % 2.4’lük bir artış, 

stoklarda ise %12.5’lik bir azalma görülmektedir. 

Ülkelerin tüketim miktarındaki artış ile stoklardaki 

azalmaya bağlı olarak son 3 pazarlama sezonunda yapılan 

ticaret miktarında % 2.4’lük bir artış yaşanmıştır. 2020-

2021 üretim sezonunda dünya mısır üretim miktarını IGC 

1.166 milyar ton. USDA ise 1.171 milyar ton olarak 

öngörmektedir. Türkiye mısır ekim alanları 2015 yılında 

6.9 milyon dekar iken 2019 yılında 6.4 milyon dekar. 

üretim ise 2015 yılında 6.4 milyon ton iken 2019 yılında 6 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dekara 

ortalama verim ise 930 kg’dan 940 kg’a çıkmıştır [6]. 

Politik ve yönetimsel uygulamalar,  mısır üretim alanlarını 

azalması ve birim alandan alınan ürün miktarını artarak, 

hektara 1 ton olarak yansıması, üretim ve enerji kullanımın 

etkinirliğinin bir göstergesi olarak ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. 

II. MATERYAL VE METOD 

İnegöl, Bursa İline bağlı merkez ilçe konumunda, 

Türkiye’nin Marmara Bölgesinin güney doğusunda yer 

alır. Enlem 40°4'14.79", boylam 29°30'38.41" ve yükseklik 

(rakım) 309m ‘dir. Analiz materyalinin verilerini, basit 

tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen [7], 111 adet 

silajlık mısır üreticisi ile yüz yüze gerçekleştirilen anketler, 

ölçme, gözlemler ve İnegöl İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğünün konu ile ilgili yayınları oluşturmuştur.  

Anketler üretici mahallinde 2019-2020’de 

gerçekleştirilmiş, %5 hata ve %95 güven sınırlarında örnek 

büyüklük 111 olarak hesaplanmıştır. Üretimde enerji girdi 

ve çıktıları, enerji oranı (enerji kullanım etkinliği), enerji 

verimliliği, net enerji kazancı, spesifik enerji, net enerji 

oranı Tablo1’ de verilen eşitlikler kullanılarak 

hesaplanmıştır[8] [9]. Silajlık mısır üretiminde enerji 

sınırları sırasıyla; işgücü 2.3MJhˉ¹; sulama 0.63 

MJmˉ³[10], damla sulama sistemi enerjisi saatlik 18.57 

MJhˉ¹ [11], dizel yakıt-yağ 47.8-42.5 MJLˉ¹[12], taşıma 

9.22 MJtˉ¹kmˉ¹[13], çiftlik gübresi 0.3 MJkgˉ¹[14], 

kireç(lime) göztaşı 1.32 MJkgˉ¹[15], Leonardit 10.5 

MJkgˉ¹[16], kimyasal gübreler Azot(N)60.60 MJkgˉ¹ [17], 

Fosfor(P)[18], Potasyum(K)[19], kimyasallar fungusit 

insektisit 276-278 MJkgˉ¹[20] [21], mısır-maize stalk 

18.00 MJkgˉ¹[22], alet ve makina yapım enerjilerinin 

hesaplanmasında üretim enerjileri metal malzemelerde 81 

MJkgˉ¹[23], birim enerji katsayı değerlerinin çarpılmasıyla 

belirlenmiştir. Tarım alet ve makine üretim enerjileri, 

damla sulama sistem üretim enerjisi, üretimden hasat anına 

kadar kullanılan malzemeler enerji girdilerine dâhil 

edilmiştir. Doğrudan enerji, insan işgücü, dizel yakıt, yağ, 

sulama, dolaylı enerji, kimyasal gübreler, kimyasallar, 

organik gübreler, alet ve makine üretim, damla sulama 

sistemi, insan işgücü, yenilenebilir enerji,  insan işgücü, 

organik gübre, sulama suyu, yenilenemeyen enerji,  dizel 

yakıt, kimyasallar, kimyasal gübreler, alet ve makine 

üretim,  damla sulama sistemi enerjileri unsurları ele 

alınarak hesaplanmıştır. Alet ve Makine Üretim Enerjisi, 

tarımsal üretim işlemleri sırasında her bir tarla uygulaması 

için kullanılan tarım alet / makinalarının yapım enerjilerine 

ilişkin, dolaylı enerji tüketimi [24], toplam makina 

kullanımına ilişkin toplam dolaylı enerji tüketimi[25], 

yakıt enerji girdisi ve yağ enerji girdisi[26], aşağıdaki 

eşitlikler kullanılarak hesaplanmıştır. 

MYE= (ME + TE) x ALMK                                             (1) 

TBE = MYE x TBEY                                                       (2) 

TDE = ALMK x 8.8                                                          (3) 

MDE=[(MYE+TBE+TDE) ÷(EÖ×EIK] ×US                  (4) 

YKE= YT x YKED                                                           (5) 

YĞE=((YTx0.045) x YĞED ))                                         (6)    

TMDE= MDE + (MDE x 0.55) + 8.8                               (7) 

    Burada; MYE = makina yapım enerjisi(MJ), ME= 

malzeme üretim enerjisi (MJkg⁻¹), TMDE= alan başına 

alet/makina kullanımına ilişkin toplam dolaylı enerji 

tüketimi (MJha⁻¹),TE=alet/makine imalatı sırasında 

tüketilen tasarım enerjisi (MJkg⁻¹) ve ALMK= 

alet/makinanın toplam kütlesidir (kg), TBE= 

alet/makinanın tamir/bakım enerjisi (MJ) ve 

TBEY=tamir/bakım enerjisi yüzdesidir (%), TDE= 

alet/makinanın taşıma/dağıtım enerjisidir (MJ), MDE= 

alan başına alet/makina kullanı-mına ilişkin dolaylı enerji 

tüketimi (MJha⁻¹), EIK=etkiniş kapasitesi (ha⁻¹), EÖ = 

alet/makinanın ekonomik ömrü (h) ve US = uygulama 

sayısıdır. YKE = Yakıt enerji girdisi (MJ ha⁻¹), YĞE = 

Yağ enerji girdisi (MJ ha⁻¹), YT= Yakıt tüketimi (lha⁻¹), 

YKED = Yakıtın enerji değeri (MJl⁻¹), YĞED = Yağın 

enerji değeri (Mjl⁻¹). 50 KW’ den büyük traktörler için, 

tamir/bakım için enerji tüketimi yapım enerjisinin %26 ’sı, 

tasarım için enerji tüketimi 14.6 MJ kg⁻¹ toprak işleme 

makinaları tamir/bakım için enerji tüketimi yapım 

enerjisinin %30 ’u, tasarım için enerji tüketimi 8.2 MJkg⁻¹, 

diğer makinalar, tamir/bakım   için enerji tüketimi yapım 

enerjisinin %26 ’sı, tasarım için enerji tüketimi 7.4MJkg
-1 

[27]’den alınmıştır. 
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III. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kimyasal ve organik gübre miktarları çalışma bölgesinde 

elde edilen toprak analiz sonuçlarına göre belirlenmiştir. 

Tablo 2’de girdi enerjileri hesaplanmış, kimyasal gübreler 

%46.61’lik payla ilk sırada, ekim ve üretim aşamalarında 

kullanılan 1150 kg’lık kimyasal gübre girdisi 44765 

MJhaˉ¹ ’lık bir enerji kullanımına neden olmuştur. Ticari 

gübrelerden sırasıyla azotlu (N) > fosforlu(F) > 

potasyumlu(K) kimyasal gübrelerin kullanılma miktarları 

büyükten küçüğe,  ortalama 600kg,, 400kg, 150kg olarak 

sıralanmıştır. Kimyasal gübre enerji  girdisi en yüksek 

oranda bulunmuştur. Bunu sırasıyla %20.33 organik 

gübre, %14.88 alet ve makinalar, %6.72 dizel yakıt, 

%5.31 ile kimyasallar takip etmiştir (Tablo 2). Mısır ile 

ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında gübre enerjisin 

yüksek olması bu konudaki çalışmaların ortak noktasını 

oluşturmuştur. Mısırda gübre enerji girdisini, [28] %48.8, 

[29] %50.41 bulmuşlardır. Bu araştırmada %20.33 lük 

organik gübre kullanımı bir nebzede olsa içimizi 

ferahlatmıştır. Şöyleki %46.61 ‘lik kimyasal gübre 

girdisininin yaklaşık yarısını oluşturmuş, organik gübre 

kullanımını artırılma senaryoları oluşturulmasının 

sağlanması düşünülmüştür. Tablo 1’de silajlık mısır 

üretimine ait enerji parametrelerine ait göstergeler 

belirlenmiştir. Enerji kullanım verimliliği 1.27’dir. Net 

enerji kazancı 25457.49 MJha⁻¹, özgül enerji 14.23 

MJkg⁻¹ ve net enerji oranı 0.27 hesaplanmıştır. Enerji 

verimliliği 0.07 oranında düşük çıkmasına girdilerin 

oluşturduğu enerji etkili olmuş, birim alandan alınan 6.75 

tonluk silaj çıktısı için, girdi enerjilerinin organik 

yöntemlerle azaltılıp, enerji verimliliği oranının artırılması 

sağlanmalıdır. Karabat ve Aydın [30], yaptıkları 

çalışmada, İzmir İli iyi tarım uygulamaları yapan ve 

yapmayan mandarin üreten tarım işletmelerinde çevreye, 

insan sağlığına, üretime hem maddesel hemde ekonomik 

olarak zarar vermeyen iyi tarım uygulamalarındaki 

spesifik enerji oranının önemli olduğunu bildirmişlerdir. 

.Esengün ve ark.[31], yaptıkları çalışmada, Malatya İlinde 

kurutulmuş kayısı üretiminde, enerji girdi-çıktı miktarı 

üzerinden enerji kullanım etkinliğini değerlendirmiş, 

farklı 2 grup işletmede toplam enerji giderlerinin 3/4’ünün 

yenilenemeyen, 1/3’ünün yenilenebilir enerji 

kaynaklarından karşılandığını saptamışlardır. Silajlık mısır 

üretiminde yenilenebilir enerji %46.41 hesaplanmış, 

bitkinin bir enerji bitkisi olarak değerlendirileceği 

gösterilmiştir. Ancak yenilenemez enerjinin %53.59 

hesaplanması, mısırdan elde edilen biyoyakıt oranının 

istenilen seviyelere ulaşmasını engelleyeceği görülmüştür. 

Dolaylı enerji girdisinin yüzde  yüze yakın olmasında, 

kimyasal gübreler, kimyasallar, alet makine ve 

malzemeler etkili olmuştur.  

Tarım döngüsünün ivmesini oluşturan enerji, 

bileşenleriyle tarımsal üretimin şekillenmesine, ülke ve 

üretici ekonomisine katkısı yüksek olan temel bir araçtır 

[32], tanımını yapmak kaçınılmazdır.   

Enerji Tanımları Simge Enerji Eşitlikleri Formül 

Enerji çıktısı(oransal) EO 
Enerji kullanım 

verimliliği 
EO / Eİ 

Enerji girdisi MJ ha⁻¹ Eİ Enerji verimliliği MO / Eİ 

Mısır çıktısı kg ha⁻¹ MO Özgül enerji Eİ / MO 

Mısır girdisi kg ha⁻¹ Mİ Net enerji kazancı EO - Eİ 

Net Enerji oranı NER (EO – Eİ) / Eİ) 

TABLO 1. ENERJİ EŞİTLİKLERİ 

     IV. SONUÇ 

Teknolojik ilerlemeler, günümüzde yenilenebilir enerji ve 

kaynaklarının ne denli hayati bir önem taşıdığını 

anlamamız gerekliliğini göstermiştir. Enerji kaynaklarının 

hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde, enerji üzerine 

yapılan çalışmaların,  yeni teknolojilerle gözden 

geçirilmesi, çalışmaların artarak devam etmesi gereklidir. 

Mısır üretimde yenilenebilir enerjinin, yenilenemeyen 

enerjiden küçük hesaplanması, mısırdan elde edilen 

biyoyakıt oranının istenilen seviyelere ulaşmasını 

engelleyebileceği, bu nedenle mısır ve diğer bitkisel 

üretimlerde enerji verimliliğinin artırılması, enerji 

girdilerinin azaltılması; yenilenebilir enerji 

kullanılabilirliği senaryolarının hayata geçirilmesiyle 

sağlanacağı belirlenmiştir.  

 

Plastik ve demir özellikli malzemelerin girdi enerjilerini 

olumsuz etkilediği, bu olumsuzluğun önüne geçilmesi için 

maliyetinin ucuz, üretim enerjilerinin yüksek plastik ve 

galvanizli çelik malzemeler yerine, geri kazanımlı, çevre 

dostu malzemelerin tarım alet, makine ve sulama 

sistemlerinde kullanılması önerilmektedir.  

 

Sloganımız, “Ne kadar organikleşme, o kadar 

yenilenebilir enerji, ne kadar geri dönüşümlü plastik ve 

çelik malzeme o kadar sıfır atık ve temiz bir çevre 

“olmalıdır. 

 

A. Girdiler Birim ha ⁻¹ MJ birim⁻¹ % 

İş gücü 222.64 h 512.06 MJ h⁻¹ 0.53 

Alet ve makinalar 158.84 h 14290.67 MJ h⁻¹ 14.88 

Damla sulama sistemi 128.72 h 2390.33 MJ h⁻¹ 2.49 

Dizel yakıt 135 L 6453 MJ L⁻¹ 6.72 

Yağ enerjisi 6.075 L 258.19 MJ L⁻¹ 0.27 

Taşıma 16.3 t km 150.29 MJ (tkm)⁻¹ 0.16 

Organik gübre 31000 kg 19530 MJ kg⁻¹ 20.33 

Kimyasal gübre 1150 kg 44765 MJ kg⁻¹ 46.61 

Kimyasallar 18.5 kg 5098 MJ kg⁻¹ 5.31 

Sulama 4119 m³ 2594.97 MJ(m³)⁻¹ 2.70 

B.Çıktı MJ ha⁻¹ MJ birim⁻¹ % 

Mısır 6750kg    121500 MJ kg⁻¹ 100 

Parametreler Birim Göstergeler % 

Enerji kullanım oransal 1.27  
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verimliliği 

Enerji verimliliği kg MJ⁻¹ 0.07  

Özgül enerji MJ kg⁻¹ 14.23  

Net enerji kazancı MJ ha⁻¹ 25457.49  

Net Enerji oranı oransal 0.27  

Doğrudan enerji  ͣ MJ ha⁻¹ 9968.51 10.38 

Dolaylı Enerji ᵇ MJ ha⁻¹ 86074.00 89.62 

Toplam  96042.51 100 

Yenilenebilir enerji  ͨ MJ ha⁻¹ 22637.03 46.41 

Yenilenemeyenenerji ͩ MJ ha⁻¹ 26137.45 53.59 

Toplam  48774.48 100 
aiş gücü, dizel yakıt, yağ, taşıma, sulama, balet ve makinalar, diğer 

materyaller (plastik, metal), damla sulama sistemi, organik ve 

kimyasal gübreler, kimyasallar; calet ve makinalar, diğer materyaller 

(plastik, metal), damla sulama sistemi, dizel yakıt, yağ, taşıma, 

sulama; dişgücü, organik gübreler, sulama  

             

              TABLO 2. SILAJLIK MISIR ÜRETIMINDE ENERJI 

PARAMETRELERİ 
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     Özetçe— Yeryüzünde bulunan fosil yakıtların aşırı 

tüketimi ve Dünya’nın çoğu ülkesinde yaşanan enerji 

krizleri yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini 

arttırmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde 

önemli bir yere sahip olan güneş enerjisi farklı alanlarda 

kullanılmaktadır. Bu alanlar içerisinde elektrik üretimi 

oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Dünya’da güneş enerjisi 

kullanımı, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli ve 

Türkiye’de güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimi 

hakkında bir araştırma yapılmıştır.  

     2019 yılında Dünya ülkeleri arasında Çin’in 204.7 GW 

toplam güneş enerji santrali kurulu gücü ile lider konumda 

olduğu tespit edilmiştir. Aynı yıl Çin’i sırasıyla AB (131.7 

GW), ABD (75.9 GW), Japonya (63 GW), Almanya (49.2 

GW) ve Hindistan (42.8 GW) takip etmiştir. Türkiye 

güneş enerjisi potansiyeli bakımından Avrupa’nın çoğu 

ülkesinden çok daha iyi bir konuma sahip olmasına 

rağmen güneş enerji santrali kurulu gücünün bu ülkelerin 

çoğundan az olduğu tespit edilmiştir. 2019 yılında 

Türkiye’nin toplam lisanslı elektrik üretimi 294251.32 

GWh olarak gerçekleşmiş olup, bu değerin 194.37 GWh’i 

güneş enerjisinden elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Güneş Enerjisi; Güneş Enerji 

Santrali; Fotovoltaik; Elektrik Üretimi. 

 

     Abstract— Excessive consumption of fossil fuels on 

earth and experienced energy crises in most countries of 

the world have increased the importance of renewable 

energy sources. Solar energy which has an important place 

within renewable energy sources is used in different areas. 

Electricity generation is very important among these 

areas. In this study, the use of solar energy in the world, 

the potential solar energy of Turkey and the production of 

electricity derived from solar energy in Turkey has been 

researched. 

     In 2019, it was determined that China is in the leading 

position among the world countries in terms of solar 

power plant with a total installed power of 204.7 GW. In 

the same year, in this field, China was followed by EU 

(131.7 GW), USA (75.9 GW), Japan (63 GW), Germany 

(49.2 GW) and India (42.8 GW), respectively. Although 

Turkey has a much better position than most European 

countries in terms of solar energy potential, it has been 

determined that Turkey's installed capacity of solar power 

plant is less than many of these countries. In 2019, 

Turkey’s total licensed electricity production was 

294251.32 GWh, and 194.37 GWh of this value was 

obtained from solar energy. 

Keywords — Solar Energy; Solar Power Plant; 

Photovoltaic; Electricity Generation. 

I. GİRİŞ 

     Günümüzde enerji ihtiyacı Dünya nüfusunun hızla 

artmasına bağlı olarak büyük bir hızla artmaktadır. Dünya 

toplam enerji kullanımının 2010 yılında 524 katrilyon 

Btu'dan 2020'de 630 katrilyon Btu'ya ve 2040'ta 820 

katrilyon Btu'ya yükselmesi öngörülmektedir [1]. Bu 

öngörü, enerji kullanımının 30 yıllık bir zaman diliminde 

yaklaşık % 56 oranında artacağını göstermektedir. Bu 

zaman dilimi boyunca, söz konusu artan enerji talebinin % 

85’inden fazlası talebin güçlü uzun vadeli ekonomik 
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büyüme ve artan nüfus tarafından yönlendirildiği 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü dışındaki 

gelişmekte olan ülkeler içinde gerçekleşecektir [2]. 

Dünyada gerçekleşmekte olan bu büyük enerji talebinden 

dolayı ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan 

eğilimi gün geçtikçe artmaktadır. 

     Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde başta güneş 

enerjisi olmak üzere rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, 

hidrolik enerji, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi ve 

dalga enerjisi gibi enerji kaynakları kullanılabilir enerji 

formlarına dönüştürülebilirler. Bu enerji kaynakları 

içerisinde güneş enerjisinin yeri ve önemi oldukça 

büyüktür. Güneş enerjisinden günümüzde yaygın olarak 

sıcak su temini olmak üzere elektrik üretimi, kurutma, 

damıtma, soğutma, ısıtma, tarımsal sulama ve daha birçok 

alanda faydalanılmaktadır. Bahsettiğimiz bu alanlar 

içerisinde güneş enerjisinden elektrik üretimi hakkında 

yapılan çalışmaların özellikle günümüzde arttığı 

görülmektedir. Güneş enerjisinin kullanımı ile elektrik 

enerjisi üretmek için iki seçenek vardır. Birinci seçenek 

fotovoltaik piller aracılığıyla doğrudan güneş enerjisini 

elektrik enerjisini dönüştürmektir. İkinci seçenek ise 

güneş enerjisi ile su buharı veya sıcak gaz üretmek ve 

sonra buhar veya sıcak gazı konvansiyonel yoldan buhar 

veya gaz türbinine sevk ederek türbine bağlı bulunan 

jeneratörden elektrik üretmektir [3]. Ülkemizde Güneş 

enerjisinden elektrik üretimi ve potansiyeline ilişkin 

yapılan çalışmaları incelediğimiz zaman Selbaş vd. [3], 

Isparta ili için Nisan ayı şartlarına göre güneş enerjisi 

elektrik santrali projesi tasarlamışlardır. Yıllık elektrik 

tüketimi 500000 kWh olan bir sistemin elektrik ihtiyacını 

temin etmek için kurulan güneş enerjisi elektrik 

santralinin kendisini yaklaşık 15 yılda amorti edeceğini 

hesaplamışlardır. Güven [4], Afyon’daki bir otelin elektrik 

ihtiyacının karşılanması için şebeke bağlantılı fotovoltaik 

(PV) sistem tasarımını yapmıştır. PV sistem ile otelin 

elektrik enerji ihtiyacının % 42.1’inin karşılandığını tespit 

etmiştir. Maliyet analizi sonucunda amortisman süresini 

54 ay olarak bulmuştur. Sistemin kurulmasının uygun 

olacağını ve ekonomik ömrünün 25 yıl olduğunu 

belirtmiştir. Çalışmasının sonunda Afyon’un güneş 

enerjisi ile elektrik üretimi için verimli bir il olduğunu 

belirtmiştir. Atakul vd. [5], Diyarbakır’da yaklaşık 3500 

m
2
 alan üzerinde kurulması planlanan güneş enerji santrali 

(GES) için araştırmalar yapmışlardır. Yıllık elektrik 

tüketimi 837825 kWh olan yerleşim yeri için kurulması 

planlanan 250 kW GES sisteminin tüketimi karşılama 

oranını % 51 olarak hesaplamışlardır. Karaca ve Uçar [6], 

Burdur ilinde 90 m
2 

alana sahip, 4 kişilik tek katlı bir 

konutun günlük ortalama enerji ihtiyacının 

karşılanabilmesi için mimari ölçütler açısından 4 farklı PV 

sistem uygulamasını incelemişlerdir. Konutun günlük 

ortalama enerji ihtiyacını karşılamak için, çatı ve 

cephelerde farklı tasarımlar ile uygulanacak PV 

sistemlerin enerji üretimlerini karşılaştırmışlardır. Ek 

strüktür ile çatıda uygulanan PV sistemin en yüksek enerji 

ürettiğini tespit etmişlerdir. Kutlu [7], güneş ışınlarını 

elektrik enerjisine dönüştürmek için Isparta İlinde bir 

güneş pili sistemi kurmuştur. Bu sistemi bir evin elektrik 

ihtiyacını karşılamak için kurmuş olup, sistemin ürettiği 

elektriğe karşılık gerekli panel verimini, panel sayısını ve 

sistemin ekonomik analizini hesaplamıştır. Güneş paneli 

sisteminin toplam kurulum maliyetini 27023.0 TL olarak 

hesaplamıştır. Güneş paneli sisteminin 25 yıllık bir 

kullanım ömrünün olduğunu ve bu 25 yıllık süre boyunca 

güneş pili sistemini kullanmadan TEDAŞ kurumuna 

ödenecek elektrik faturası bedelinin 56312.51 TL 

olduğunu hesaplamıştır. Güneş sistemine tek seferde 

27023.0 TL ödeyerek,  29289.51 TL kadar kar elde 

edileceğini tespit etmiştir. Baş vd. [8], bir fabrikanın 

elektrik şebekesini devre dışı bırakarak, fabrikanın 

elektrik enerjisi ihtiyacını PV sistem ve kojenerasyon ile 

sağlamayı amaçlamışlardır. Fabrikanın kendi elektriğini 

üretmesi amacıyla 2 MW’lık kojenerasyon sisteminin 

yanında 0.6 MW üretim yapabilen güneş enerji sisteminin 

maliyet analizi gerçekleştirilmiştir. Konvansiyonel üretim 

teknikleri ile üretilen ve ulusal şebekeden alınan 

elektriğin, PV modül ile üretilen elektrikten daha ucuz 

olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, şehir şartlarında 

henüz PV teknolojisinin konvansiyonel sistemler ile 

rekabet edemeyeceğini bildirmişlerdir. Alcan vd. [9], 

Sinop ilinin güneş verilerini Türkiye ve Almanya geneline 

bakarak karşılaştırmışlardır. Güneşlenme süresinde Sinop 

ilinin Türkiye’de 76. sırada olduğunu ve Almanya’nın 

güneş enerji potansiyelinin Sinop ilinden daha az olmasına 

rağmen güneş enerjisi teknolojisinden Türkiye’ye göre 

daha fazla yararlandığını tespit etmişlerdir. Öztürk vd. 

[10], güneş enerjisinden PV ilkeye bağlı olarak üretilen 

elektrik ile santrifüj bir pompanın çalışmasını sağlayarak 

yararlanılan güneş enerjisiyle sulama güneş enerji 

sisteminin bazı teknik özelliklerini araştırmışlardır. PV 

sistem tarafından üretilmesi gereken güç miktarını 

etkileyen başlıca iki önemli faktörün suyun 

pompalanacağı toplam yükseklik ve gereksinim duyulan 

günlük su miktarı olduğunu tespit etmişlerdir. Dinçer [11], 

birçok gelişmiş AB ülkesinin güneş enerjisi potansiyelinin 

Türkiye’ye göre çok daha az olmasına rağmen bu 

ülkelerin güneş enerjisinden faydalanma oranının 

Türkiye’ye göre çok yüksek seviyede olduğunu tespit 

etmiştir. 

     Bu bölümde ülkemizde güneş enerjisinden elektrik 

üretimi ve potansiyeli hakkında yapılan çalışmalar kısaca 

değerlendirildikten sonra Dünya ülkelerinin güneş 

enerjisini kullanarak elektrik üretiminden ne derecede 

faydalandıkları ve Türkiye’nin Dünya ülkeleri arasında bu 

enerjiden ne derece yararlandığı üzerinde durulmuştur. 

Daha sonra Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli ve 

Türkiye’de güneş enerjisi ile elektrik üretimi hakkında 
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bilgiler verilmiştir. Türkiye’nin güneş enerjisi 

potansiyelinin AB’nin çoğu ülkesinden yüksek olmasına 

rağmen Türkiye’nin bu enerjiden faydalanmasının AB 

ülkelerine kıyasla çok az olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sebeple Türkiye’nin en kısa zamanda güneş enerjisinden 

elektrik üretimine yönelik çalışmalara hız kazandırması ve 

bu yönde çok güçlü adımlar atması gerektiği tespit 

edilmiştir. 

II. DÜNYA’DA GÜNEŞ ENERJISI KURULU GÜCÜ 

2019 yılında PV pazarı üst üste üçüncü kez 100 GW 

eşiğini aşarak bir önceki yıla göre % 12 büyümüştür. 

Birkaç yıldır Çin'deki pazar gelişme düzeyi küresel PV 

pazarını büyük ölçüde yönlendirmektedir. Tablo 1’de 

görüldüğü üzere 2019 yılında Çin’in 30.1 GW 

kurulumunun ardından Avrupa Birliği aynı yıl yaklaşık 

16.0 GW’lık yıllık kurulumla Çin'in ardından ikinci sırada 

yer almıştır. Bu sırayı 13.3 GW artan bir pazarla ABD 

takip ederken, ABD’yi 9.9 GW ile Hindistan izlemektedir. 

Japonya ise 7 GW yıllık kurulum ile ilk beşe girmiştir 

[12]. 

Tablo 1.2019’da kurulum ve toplam kurulu kapasite için ilk 10 ülke [12] 

Yıllık Kurulu Kapasite Toplam Kapasite 

1 Çin 30.1 GW 1 Çin 204.7 GW 

(2) AB 16.0 GW (2) AB 131.7 GW 

2 ABD 13.3 GW 2 ABD 75.9 GW 

3 Hindistan 9.9 GW 3 Japonya 63 GW 

4 Japonya 7 GW 4 Almanya 49.2 GW 

5 Vietnam 4.8 GW 5 Hindistan 42.8 GW 

6 İspanya 4.4 GW 6 İtalya 20.8 GW 

7 Almanya 3.9 GW 7 Avusturalya 14.6 GW 

8 Avusturalya 3.7 GW 8 İngiltere 13.3 GW 

9 Ukrayna 3.5 GW 9 Kore 11.2 GW 

10 Kore 3.1 GW 10 Fransa 9.9 GW 

 

     2019 yılında 16 GW’a yakın kurulum yapan Avrupa 

birliğinde en büyük kurulumu 4.4 GW ile ispanya 

gerçekleştirmiştir. İspanya’nın ardından Almanya 3.9 

GW, Ukrayna 3.5 GW, Hollanda 2.4 GW ve Fransa 0.9 

GW kurulum gerçekleştirmiştir. Bazı diğer büyük pazarlar 

2019 yılına önemli derecede katkı sağlamışlardır. Bunlar; 

Vietnam 4.8 GW, Avustralya 3.7 GW, Kore 3.1 GW, 

Brezilya 2.0 GW, Birleşik Arap Emirlikleri 2.0 GW, Mısır 

1.7 GW, Tayvan 1.4 GW, İsrail 1.1 GW, Meksika 1.0 GW 

ve 0.9 GW ile Türkiye’dir. Türkiye, Fransa ve Hollanda 

gibi önceki yıllarda önemli kapasiteler tesis eden birçok 

ülke 2019 yılında yıllık kurulu kapasiteler açısından ilk 

10’da yer bulamamıştır [12]. 

III. TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİ POTANSİYELİ 

     Bu bölümde Türkiye’deki güneş enerjisi potansiyeli 

araştırılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1988-

2017 yılları arasında yaptığı Türkiye ortalama güneşlenme 

süresi Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1 incelendiği zaman 

Türkiye’nin en fazla güneş alan illeri arasında Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinden Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve 

Adıyaman Akdeniz bölgesinden Antalya ve Mersin Ege 

Bölgesinden İzmir, Aydın ve Muğla, Doğu Anadolu 

Bölgesinden Van ve Hakkari gösterilebilir [13]. Şekil 2’de 

Türkiye’nin yıllara ve aylara göre ortalama güneşlenme 

süreleri verilmiştir. 

Şekil 1. Türkiye Ortalama Güneşlenme Süresi [13] 

Şekil 2. Türkiye’nin yıllara ve aylara göre güneşlenme süreleri [13]   

Şekil 2’deki Türkiye’nin 1988-2017 yılları arasındaki 

yıllık ortalama güneşlenme süresine göre en fazla 

güneşlenme süresi 7.30 saat ile 1990 yılında, en az 

güneşlenme süresi ise 6.37 saat ile 1988 yılında 

gerçekleşmiştir. Aylara göre ortalama güneşlenme süresi 

incelendiği zaman yaz dönemindeki ortalama güneşlenme 

süresinin 10 saatin üzerine çıktığı görülmektedir. Yıllık ve 

aylık ortalama güneşlenme süreleri dikkate alındığında 

Türkiye’nin güneş enerjisi açısından iyi bir potansiyele 

sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

IV. TÜRKIYE’DE GÜNEŞ ENERJISI ILE ELEKTRIK ÜRETIMI 

Türkiye güneş enerjisi açısından iyi bir potansiyele sahip 

olmasına rağmen bu enerjinin elektrik enerjisine 

dönüştürülmesi son zamanlarda önem kazanmıştır. 

Türkiye’nin 2006 ve 2016 yılları arasındaki birincil enerji 

kaynaklarına göre kurulu gücü Şekil 3’te verilmiştir [14]. 

Şekil 3 incelendiği zaman Türkiye’nin 2006 yılında güneş 

enerjisi kaynaklı kurulu gücünün olmadığı bununla 
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birlikte 2016 yılında 832.5 MW kurulu güce ulaştığı 

görülmektedir. Türkiye’nin lisanslı kurulu gücünün 2019 

yılı sonu itibariyle enerji kaynaklarına göre dağılımı Şekil 

4’da gösterilmiştir [15]. 

 

 
Şekil 3. Türkiye’nin Birincil enerji kaynaklarına göre kurulu gücü [14]. 

Şekil 4. Lisanslı kurulu gücün enerji kaynaklarına göre dağılımı [15] 

     Şekil 4’te lisanslı kurulu gücün enerji kaynaklarına 

göre dağılımı incelendiği zaman en büyük payın % 30.53 

ile doğal gaza ait olduğu bununla birlikte güneş enerjisinin 

% 0.20’lik küçük bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

Güneş enerjisi lisanslı kurulu gücü 2017 yılında 17.90 

MW iken bu değer 2018 yılında % 356.19 oranında 

artarak 81.66 MW, 2019 yılında ise 2018 yılına oranla % 

107.81 oranında artarak 169.70 MW olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2019 yılındaki enerji 

kaynaklarına ait lisanslı kurulu gücü ise 2018 yılına oranla  

Şekil 5. Lisanslı elektrik üretiminin enerji kaynaklarına göre dağılımı 

[15] 

% 2.13 oranında artarak 84957.72 MW olmuştur [15]. Son 

yıllarda, güneş enerjisi lisanslı kurulu gücünün toplam 

enerji kaynakları arasındaki payının küçük olmasına 

rağmen birçok enerji kaynağından daha fazla artış 

gösterdiği tespit edilmiştir. 2019 yılı Türkiye lisanslı 

elektrik üretiminin enerji kaynaklarına göre dağılımı Şekil 

5’te verilmiştir [15]. Şekil 5’te 2019 yılı lisanslı elektrik 

üretiminin % 30.20 ile en fazla hidrolikte gerçekleştiği 

bununla birlikte % 0.07 ile güneş enerjisinin oldukça az 

bir orana sahip olduğu görülmektedir. 2019 yılında 

Türkiye’nin toplam lisanslı elektrik üretimi 294251.32 

GWh olarak gerçekleşmiş olup, bu değerin 194.37 GWh’i 

güneş enerjisinden elde edilmiştir [15]. Türkiye’nin 

lisanssız kurulu gücünün 2019 yılı sonu itibariyle enerji 

kaynaklarına göre dağılımı Şekil 6’da sunulmuştur. Şekil 

6 incelendiği zaman enerji kaynakları içerisinde % 92.33 

ile en fazla orana güneş enerjisi sahiptir. Güneş enerjisini 

sırasıyla % 5.21 ile doğalgaz, % 1.20 ile biyokütle, % 1.12 

ile rüzgâr ve % 0.14 ile hidrolik enerjileri takip 

etmektedir. Lisanssız kurulu enerji gücünü il bazında 

değerlendirdiğimiz zaman 2019 yılında en fazla kurulu 

gücün 503.19 MWe ile Konya iline ait olduğu, Konya ilini 

sırasıyla 362.29 MWe ile Ankara, 341.99 MWe ile 

Şanlıurfa, 317.72 MWe ile Kayseri ve 274.75 MWe ile 

İzmir takip etmektedir [15]. Lisanssız kurulu gücün büyük 

çoğunluğunu güneş enerjisi sağladığına göre yukarıda 

bahsettiğimiz illerin lisanssız güneş enerjisi kurulu 

güçlerinin diğer illere oranla daha fazla olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Şekil 6. Lisanssız kurulu gücün enerji kaynaklarına göre dağılımı [15] 

Şekil 7. Lisanssız elektrik üretiminin enerji kaynaklarına göre dağılımı 

[15] 
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2018 yılı sonu itibariyle lisanssız elektrik üretiminde 

işletmeye giren kapasite miktarı 5310.57 MWe olarak 

tespit edilmiştir. Bu değer 2019 yılı sonu itibariyle % 

18.81 oranında artış sağlayarak 6309.27 MWe ulaşmıştır 

[15]. Türkiye’nin 2019 yılı sonu itibariyle lisansız elektrik 

üretiminin enerji kaynağı bazında dağılımına Şekil 7’de 

yer verilmiştir [15]. Şekil 7’de görüldüğü üzere lisanssız 

elektrik üretiminde en büyük pay % 95.90’lık oran ile 

güneş enerjisine aittir. 2018 ve 2019 yıllarına ait lisanssız 

elektrik üretiminin enerji kaynaklarına göre dağılımı 

Tablo 2’de verilmiştir [15]. 

Tablo 2. Lisanssız elektrik üretiminin enerji kaynakları bazında gelişimi 
(MWh-%) [15] 

 

2019 yılında lisanssız üretim miktarı bir önceki yıla göre 

yaklaşık % 19.68 oranında artarak 9829447.73 MWh 

olmuştur. Bu miktarın % 95.90’ı güneş enerjisinden, % 

2.60’ı biyokütle enerjisinden, % 1.16’sı rüzgar 

enerjisinden ve % 0.34’ü hidrolik enerjiden elde edilmiştir 

[15]. 2017 yılı Ekim ayı ve öncesi 24 aylık bir dönemi 

kapsayan lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi santralleri ile 

gerçekleştirilen elektrik üretim grafiği Şekil 8’de 

gösterilmektedir [16]. 

Şekil 8. Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi (Aylık) (GWh) [16] 

                                                                                            

Şekil 8 incelendiği zaman 2015 yılı kasım ayında güneş 

enerjisi ile elektrik üretimi 26 GWh iken bu değer 2017 

yılı ekim ayında 320 GWh’e ulaşmıştır. Özellikle 2017 

yılının Mart ayından itibaren lisanslı ve lisanssız güneş 

enerji santrallerinden elde edilen elektrik üretiminin 

önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Şekil 9’da 

04/08/2018 tarihinde Türkiye’deki güneş enerji 

santrallerinde gerçekleşen elektrik üretiminin tahmini 

olarak saatlere dağılımı verilmiştir [16]. 

Şekil 9. GES’de gerçekleşen elektrik üretiminin tahmini olarak saatlere 

dağılımı (MWh) [16]. 

Şekil 9 incelendiği zaman 21:00 ile 05:00 zaman dilimleri 

arasında elektrik üretiminin olmadığı, en fazla elektrik 

üretiminin ise öğlen saatlerine yakın vakitlerde 

gerçekleştiği görülmektedir. Şekil 10’de 04/08/2018 

tarihinde gerçekleşen güneş enerji santrali üretimlerinin 

Türkiye toplam tüketimini karşılama oranları yüzdesel 

olarak verilmiştir [16]. 

Şekil 10. GES üretimlerinin Türkiye toplam tüketimini karşılama 

oranları (%) [16] 

Şekil 10 incelendiği zaman güneş enerji santrallerinin 

elektrik tüketimini en fazla % 7.2 ile saat 12:00’de 

karşıladığı görülmektedir. Ayrıca bu santrallerin gün 

Kaynak 

Türü 

2018 2019 

İhtiyaç fazlası 

olarak sisteme 

verilen enerji 

miktarı (MWh) 

Oran 

 (%) 

İhtiyaç fazlası 

olarak sisteme 

verilen enerji 

miktarı (MWh) 

Oran 

 (%) 

Güneş 7860576.89 95.71 9425965.29 95.90 

Biyokütle 205901.95 2.51 255486.79 2.60 

Rüzgâr 111542.03 1.36 113558.01 1.16 

Hidrolik 34750.58 0.42 34437.65 0.34 

G. Toplam 8212771.44 100.00 9829447.73 100.00 
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içerisinde ortalama elektrik tüketiminin yaklaşık % 

2.485’ini karşıladığı tespit edilmiştir. 

V. SONUÇLAR VE ÖNERİ 

     Bu çalışmada, öncelikle Türkiye’de güneş enerjisi ile 

elektrik üretimi hakkında yapılan bilimsel çalışmalar 

incelenmiştir. Daha sonra Dünya ülkelerinin ve 

Türkiye’nin GES Kurulu güçleri değerlendirilmiş olup, 

Türkiye’nin güneş enerji potansiyeli ve güneş enerjisi ile 

elektrik üretimi hakkında bilgiler verilmiştir. Bu 

çalışmada dikkat çeken sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

 

 Dünya ülkelerinin GES kurulu güçleri 

incelendiği zaman 204.7 GW kurulu güce sahip 

olan Çin’in lider konumda olduğu ve Çin’i 

sırasıyla  AB (131.7 GW), ABD (75.9 GW), 

Japonya (63 GW), Almanya (49.2 GW) ve 

Hindistan (42.8 GW) takip etmiştir. 

 Türkiye’nin 2006 yılında güneş enerjisi kaynaklı 

kurulu gücünün olmadığı bununla birlikte 2016 

yılında kurulu gücünün 832.5 MW’a ulaştığı 

tespit edilmiştir. 

 Güneş enerjisi lisanslı kurulu gücü 2017 yılında 

17.90 MW iken bu değer 2018 yılında % 356.19 

oranında artarak 81.66 MW, 2019 yılında ise 

2018 yılına oranla % 107.81 oranında artarak 

169.70 MW olarak gerçekleşmiştir. 

 2019 yılında Türkiye’nin toplam lisanslı elektrik 

üretimi 294251.32 GWh olarak gerçekleşmiş 

olup, bu değerin 194.37 GWh’i güneş 

enerjisinden elde edilmiştir. 

 2018 yılı sonu itibariyle lisanssız elektrik 

üretiminde işletmeye giren kapasite miktarı 

5310.57 MWe olarak tespit edilmiştir. Bu değer 

2019 yılı sonu itibariyle % 18.81 oranında artış 

sağlayarak 6309.27 MWe ulaşmıştır. 

 2019 yılında lisanssız üretim miktarı bir önceki 

yıla göre yaklaşık % 19.68 oranında artarak 

9829447.73 MWh olmuştur. Bu miktarın % 

95.90’ı güneş enerjisinden, % 2.60’ı biyokütle 

enerjisinden, % 1.16’sı rüzgar enerjisinden ve % 

0.34’ü hidrolik enerjiden elde edilmiştir. 

     Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Türkiye’nin güneş 

enerjisi kaynaklı enerji üretiminin ancak son zamanlarda 

arttığı tespit edilmiştir. Son zamanlarda hız kazanan bu 

enerji üretimi artışına rağmen güneş enerjisi kaynaklı 

elektrik üretimi halen Avrupa’nın birçok ülkesine göre 

oldukça azdır. Bu sebeple Ülkemizde güneş enerjisinden 

elektrik enerjisi üretiminde daha hızlı ve etkin bir şekilde 

bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve daha çeşitli teşvik 

imkânları sunulması gerekmektedir. 
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Özetçe—Yansıtıcı yüzey, yutucu yüzey (absorber) ve 

yutucu yüzey içerisinden geçen ısı transfer akışkandan 

oluşan Fresnel kolektörler, çizgisel odaklı yoğunlaştırmalı 

güneş enerjisi teknolojilerinden biridir. Fresnel 

kolektörler, yansıtıcı yüzey olarak adlandırılan düz ve 

uzun çok sayıda ayna üzerine gelen güneş ışınlarını, odak 

ekseninde bulunan yutucu yüzey üzerine yansıtarak, boru 

içerisinden geçen akışkanın yüksek sıcaklığa çıkmasını 

temin eder. Fresnel kolektörde elde edilen sıcak akışkan 

ile elektrik üretimi veya proses ısısı olarak 

kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, TÜBİTAK destekli, 

Yenilikçi Yerli Sanayi Ölçekli Fresnel Kolektör 

Geliştirme ve Prototip Üretimi başlıklı 118M143 numaralı 

projenin ön sonuçları paylaşılacaktır. Sanayi prosesleri 

için 20 kW kapasiteli doğrusal fresnel kolektör Şanlıurfa 

meteorolojik şartlarda tasarlanmıştır. Ülkemizde üretimi 

olmayan Fresnel reflektörlü güneş kolektörünün yerli 

olanaklarla tasarlanarak endüstriyel ölçekte üretilmesi 

amaçlanmıştır. Böylece, geliştirilecek doğrusal fresnel 

kolektörünün tamamen yerli olacak şekilde düşük maliyet 

ve yüksek verimliliğe sahip olarak yurtdışında üretilen 

benzerleri ile rekabet edebilecek nitelikte olması 

hedeflenmiştir. Ülkemiz için yeni ve yerli bir nitelik 

taşıyan fresnel kolektörü ile yüksek yenilebilir enerji 

potansiyeli kullanılmasına olanak sağlanarak enerjide dışa 

bağımlılığın azaltılması söz konusu olacaktır. Proje 

mailto:aktacir@harran.edu.tr
mailto:aktacir@harran.edu.tr
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ekibinde, GAPYENEV merkezi, fizik, makina 

mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, enerji 

sistemleri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği 

alanlarından uzmanlar yer almıştır. 

  

Anahtar Kelimeler — Doğrusal fresnel kolektör, 

güneş enerjisi. Optik verim 

 

Abstract—Consisting of a reflective surface, absorber 

surface and heat transfer fluid passing through the 

absorber surface, Fresnel collectors are one of the linear 

focused concentrating solar energy technologies. Fresnel 

collectors ensure that the fluid passing through the pipe 

reaches a high temperature by reflecting the sun rays 

coming on a large number of flat and long mirrors called 
the reflective surface onto the absorber surface located in 

the axis of the focus. With the hot fluid obtained in the 

Fresnel collector, it can be used as electricity generation 
or process heat. In this study, preliminary results of the 

project number 118M143, titled Innovative Domestic 

Industry Scale Fresnel Collector Development and 

Prototype Production, supported by TÜBİTAK will be 

shared. Linear fresnel collector with 20 kW capacity for 

industrial processes is designed under meteorological 

conditions in Şanlıurfa. The Fresnel reflector solar 

collector, which is not produced in our country, is 

designed with domestic facilities and produced on an 

industrial scale. Thus, it is aimed that the linear fresnel 

collector to be developed will be completely domestic, 

capable of competing with its counterparts produced 

abroad with low cost and high efficiency. With the fresnel 

collector, which is a new and domestic product for our 

country, it will be possible to reduce the foreign 

dependency in energy by enabling the use of high 

renewable energy potential. The project team included 

experts from the GAPYENEV center, physics, mechanical 

engineering, electrical-electronic engineering, energy 

systems engineering and computer engineering. 

 

Keywords — Linear Fresnel collector, Solar Energy, 

Optical efficiency 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemizdeki hızlı sanayileşme, nüfus artışı, kentleşmeye 

bağlı olarak her geçen gün enerji talebi artmaktadır. 

Dünya ve ülkemizin nüfusu sürekli artarken 2012 yılında 

yaklaşık 7 milyar olan dünya nüfusunun 2040 yılında 9 

milyar olması beklenmektedir. 2012 yılı verilerine göre 

geneli Asya ve Afrika ülkelerinde yaşayan 1.3 milyar 

insana elektrik hala ulaşmamışken 2040 yılında artan 

taleple beraber bu sayının artacağı ve enerji talebinin 

karşılanamayacağı öngörülmektedir [1, 2]. Konvansiyonel 

enerji kaynaklarının çevreye olan olumsuz etkilerini 

azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

giderek artmaktadır. Çevre dostu olan güneş enerjisi 

yenilenebilir bir kaynak olmakla beraber sürdürülebilir bir 

enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi geleceğin enerji 

yapısında fosil yakıtların kullanımını azaltarak önemli bir 

yere sahip olacaktır [3, 4]. Güneş enerjisi sistemlerinin 

önemli bir kısmını termal güneş enerjisi teknolojileri 

oluşturmaktadır. Termal güneş enerjisi teknolojileri düşük, 

orta ve yüksek sıcaklık uygulamaları olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır. Bu sistemlerin en önemli elemanı Güneş 

toplayıcıları olarak ta adlandırılan güneş kolektörleridir. 

Düşük sıcaklık uygulamalarında düzlemsel güneş 

kolektörleri, Orta sıcaklık uygulamalarında; çizgisel 

yoğunlaştırma yapan parabolik çukur ve fresnel 

kolektörleri ve Yüksek sıcaklık uygulamalarında noktasal 

yoğunlaştırma yapan parabolik çanak kolektör ve merkezi 

alıcılar kullanılmaktadır [5]. Bu sistemler arasında 

Doğrusal Fresnel Kolektörler (LFR) özel ve pahalı üretim 

teknoloji gerektiren parçanın olmaması ve basit/sade 

yapısı nedeniyle yoğunlaştıran kolektörler arasında birim 

maliyeti en düşük sistemdir. Literatür incelendiğinde, 

Fresnel tipi kolektörler üzerinde bir çok çalışmanın 

yapıldığı görülmektedir. Bunlar arasında en dikkat çekici 

olanlar, en uygun  geometrinin bulunması için yapılan 

optimizasyon çalışmalarıdır. Pino ve ark. (2013) 

çalışmalarında, LFR sistemini optik ve termal olarak 

incelemek için teorik bir model geliştirmiştir. Bu modelle, 

LFR sisteminin optik ve termal dinamikleri simüle 

edilmiştir. Gerçek veriler kullanılarak modelden elde 

edilen değer ile gerçek sistemden ölçülen değerler 

arasında, optik analizde % 3'ün altında bir hata payı 

olduğu, termal analizde ise bu oranın % 7 olduğu tespit 

edilmiştir [6]. Qui ve ark. (2015) çalışmalarında, LFR'nin 

optik performansını değerlendirmek için 3D optik bir 

model geliştirmişlerdir. Bu modelde Monte Carlo Ray 

Tracing yöntemi ile sistemin optik analizi ve Sonlu Hacim 

Yöntemi ile de termal analiz gerçekleştirilmiştir [7]. 

Momeni ve ark. (2019), ilk defa düz reflektörler yerine 

parabolik reflektör kullanımının LFR üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, düşük kavisli 

parabolik reflektörlerin kullanılmasının soğurucu boru 

çapı üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu ve parabolik 

sistemde daha geniş reflektörlerin kullanılabileceğini, 

böylece reflektör sayısının azalacağını ve buna bağlı 

olarak daha basit kontrol sisteminin kullanılabileceğini 

göstermişlerdir [8]. Bellos ve ark. (2018) çalışmalarında, 

parabolik şekilli ikinci bir reflektöre sahip doğrusal bir 

Fresnel kolektörün optik ve termal analizini yapmışlardır. 

Termal analizde üç farklı çalışma sıvısı (termal yağ, 

erimiş tuz ve sıvı sodyum) kullanılarak analiz 

gerçekleştirilmiştir. Hem optik hem de termal analizde 

SolidWorks Flow Simulation programı kullanılmıştır. 

Termal analiz sonuçlarına göre  Sıvı sodyum en iyi 

akışkan olarak bulunurken, sırasıyla erimiş tuz ve termal 
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yağ takip etmiştir [9]. Nunez ve ark. (2020) bir Doğrusal 

Fresnel Reflektörün optimizasyonunu için bir çalışma 

ortaya koymuşlardır. Optimizasyon sürecinde, alıcı tüp 

üzerindeki soğurulmuş güneş radyasyonun (ısı akısının) 

maksimize edilmesi ve toplam Entropi Üretim Hızının 

minimuma indirilmesi amaçlanarak LFR için en uygun 

geometrinin belirlenmesi sağlanmıştır [10].  

 

Doğrusal Fresnel reflektörler düşük verimli bir teknoloji 

olarak kabul görse de, sistem üzerinde yapılacak çeşitli 

değişikliklerle yüksek konsantrasyon oranları elde 

edilebilir [11]. Dolayısıyla, doğrusal Fresnel reflektörler, 

maliyetleri düşürme potansiyeli çok yüksek bir teknoloji 

olarak görünmektedir. Bu bildiride, TÜBİTAK tarafından 

desteklenen, “Yenilikçi Yerli Sanayi Ölçekli Fresnel 

Kolektör Geliştirme ve Prototip Üretimi” başlıklı 

118M143 numaralı projenin ön sonuçları paylaşılmıştır. 

Bu çalışmada öncelikle, endüstriyel prosesler için 20 kW 

kapasiteli doğrusal Fresnel kolektörün Şanlıurfa 

meteorolojik koşullarında optimizasyonu yapılarak 

sistemin optik ve termal analizi sonuçları verilmiştir. 

Çalışmanın devamında, optimize edilen LFR sisteminin 

prototip imalatı ve GAPYENEV çalışma sahasında 

gerçekleştirilen kurulum aşamaları gösterilmiştir.  

 

 
2.YÖNTEM 

2.1.Doğrusal Fresnel Kolektör Tasarımı 

 

Çizgisel odaklı yoğunlaştırmalı güneş enerjisi 

teknolojilerinden biri olan fresnel kolektörler ile boru 

içerisinden geçen akışkanın sıcaklığını 400℃’ye kadar 

yükseltmek mümkün olup; endüstriyel prosesler için ısı 

olarak yada elektrik üretimi için bir buhar türbininde 

kullanılmaktadır. Doğrusal fresnel tipi kolektörler, 

yansıtıcı yüzey, yutucu yüzey ve güneş takip sisteminden 

oluşurlar. Şekil 1’de LFR sisteminin temel bileşenleri 

gösterilmektedir. 

 

 Şekil 1. Doğrusal fresnel kolektör temel bileşenleri; (1) 

Yansıtıcı yüzey , (2) Yutucu yüzey ve  (3) Güneş takip 

sistemi,  

 

LFR tipi yoğunlaştırılmış kolektörler; tek eksende takip ve 

çizgisel yoğunlaştırma yapıldığından verimleri düşüktür, 

Ancak güneş takip sistemi ucuz ve basittir. Isı ihtiyacı 

olan bir çok uygulamaya entegre edilebilir. Bu tip 

kolektörlerde özel teknoloji gerektiren herhangi bir 

eleman bulunmamaktadır. Dolayısıyla maliyeti düşüktür. 

 

Bu çalışmada endüstriyel prosesleri için 20 kW kapasiteli 

doğrusal Fresnel kolektör sistemi tasarımı, Şanlıurfa 

meteorolojik şartlarına göre (enlem 37° 10’ 19’’ ve 

boylam 39° 0’ 16’’) gerçekleştirilmiştir. Tasarımda, 

yutucu yüzeyin ısı kayıplarını azaltmak ve optik verimi 

arttırmak için ikinci reflektör kullanılmıştır. İkinci 

reflektör trapez şeklinde olup iç yüzeyleri ayna ile 

kaplıdır. Yutucu yüzeydeki ısı kayıplarını azaltmak için 

ikinci reflektörün alt kısmı cam ile kapatılmıştır.  

 

 

2.2. Optik tasarım 

 

Bu çalışmada LFR’nin optik tasarım için açık kaynak 

kodlu bir program olan TONATIUH kullanılmıştır [12]. 

Bu programda tasarımı yapılan LFR sistemi 

modellenerek; yansıtıcı yüzeyine gelen ışıma ile yutucu 

yüzeye yönlendirilen ışıma hesaplanıyor. Böylelikle; etkili 

parametreler değiştirilerek optimum tasarım boyutları elde 

edilmiştir. 

 

 
Şekil.2. Tonatiuh yazılımından simülasyonlar 

 

Şekil 2’de Tonatiuh yazılımında modellenen doğrusal 

fresnel kolektör sisteminin yansıtıcı yüzeyine gelen güneş 

ışınlarının yutucu yüzeyine yoğunlaştırmasını gösteren 

çeşitli görseller gösterilmektedir. 

 
2.3. Tonatiuh Sonuç Ekranı 

 
Tonatiuh programından tasarlanan modelin sonuçları, 

Şekil 3’te gösterilen ekrandan alına bilindiği gibi 

sonuçların bir dosya çıktısı olarak ta program tarafından 

üretilmektedir. Alınan bu dosya Ansys Fluent programına 

giriş dosyası olarak yüklenerek incelenen modelin termal 

analiz yapılabilmektedir. 
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Şekil 3. Tonatiuh programı ile sonuçları ekranı 

 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Doğrusal Fresnel Kolektör Tasarım Sonuçları 

 

Bu çalışmada Şanlıurfa meteorolojik koşulları için LFR 

sisteminin boyutlandırılması yapılmıştır. Hesaplamalarda 

20 kW kapasite için elde edilen sonuçlar Tablo 1’de 

verilmiştir. Bu çalışmada, yutucu yüzeyin yansıtıcı 

yüzeyden yüksekliği 3 m, yutucu yüzeyin uzunluğu 12 m, 

ayna genişliği 20 cm, aynalar arası mesafe 10 cm olup 

toplam 20 ayna serisi kullanılmıştır. Şekil 4’te bu 

çalışmada elde edilen sonuçlara göre tasarlanan LFR 

sisteminin boyutları gösterilmiştir.  

 

 

Tablo 1. Doğrusal fresnel kolektör için tasarım 

parametreleri ve performans değerleri 

 Sembol Birim Değer 

Ayna genişliği W m 0.2 

Ayna sayısı N - 20 

Ayna uzunluğu L m 12 

İki seri arasındaki boşluk G m 0.1 

Alıcı yüksekliği h m 3 

Birincil reflektörün 

açıklık alanı 

Abr m
2 

48 

Doğrusal fresnel 

kolektörün genişliği 

Wg m 5.9 

Doğrusal fresnel 

kolektörün alanı 

Afk m
2
 70.8 

Doğrusal fresnel 

kolektörün kapladığı yer 

KY - %67.8 

Toplam kapasite  kW 20 

Maksimum kapasite 

(1000W/m
2
, eksene dik)  

 kW 26.4 

Optik verim (ikinci 

reflektörsüz) 

 - %24 

Optik verim (ikinci 

reflektörlü) 

 - %51 

 

Bu çalışmada boyutlandırılan LFR sistemin maksimum 

kapasitesi eksene dik konumda 1000 W/m
2
 direk güneş 

ışıması koşullarında 26.4 kW olarak hesaplanmıştır. İkinci 

reflektörsüz LFR sisteminin optik verimi %24 olarak 

bulunmuştur. LFR sistemine ikinci reflektör eklenmesi ile 

LFR sisteminin optik verimi %51’e yükselmiştir. 

 

 
Şekil 4. Tasarlanan Doğrusal Fresnel Kolektör sistemi 

 

 

3.2. Prototip Kurulumu 

 

LFR prototipi GAPYENEV sahasında güney 

yönlendirilecek şekilde doğu-batı istikametinde güneşi 

takip edecek şekilde kurulumu gerçekleştirilmiştir. 

 

LFR sisteminin zemini 20 cm kalınlığında donatılı 

betondan yapılmıştır. Şekil 5’te LFR sistemi için saha 

hazırlığı ve beton dökme  işlemi gösterilmiştir. Kurulum 

yerinin işaretlenmesi, LFR sisteminin güneye 

yönlendirilmesi ve alt sehpasında bulunan ayakların 

koordinatları belirlenmiştir. Şekil 6’da ölçüm işlemi 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 5. Fresnel kolektör için saha hazırlığı 
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Şekil 6. Prototip kurulumu için ölçüm ve yerleştirme 

 

 

 

 

Şekil 7. Prototip sistemin alt sehpa kurulumu 
 

 
4. Sonuçlar 

 

Bu çalışmada, TUBİTAK tarafından desteklenen 

proje kapsamında LFR sistemi için gerçekleştirilen 

çalışmalar gösterilmiştir. Tasarımı yapılan prototipin 

kapasitesi 20 kW kapasiteli olup TONATİUH 

program ile yapılan analizlerde optik verim ikinci 

reflektör kullanmadan %24 ve ikinci reflektör 

kullanılarak %51 bulunmuştur. Sistemin 

kurulumunun tamamlanması ile deneysel çalışmalara 

başlanılması planlanmaktadır. 

 

 

5. Teşekkür 

 

118M143 nolu Yenilikçi Yerli Sanayi Ölçekli           

Fresnel Kolektör Geliştirme ve Prototip Üretimi 

başlıklı   projemizi destekleyen TÜBİTAK’a ve 

Harran Üniversitesi GAPYENEV merkezine 

teşekkür ederiz. 
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Özetçe— Bu çalışmada mühendislik denklem çözücü 

(EES) kullanılarak iki kademeli bir Organik Rankine 

Çevrimi (ORC) termodinamik olarak incelenmiştir. 

Öncelikle ikinci kademede R410a sabit olarak 

kullanılırken; birinci kademede R32, R227ea, R410a, 

R290 ve R134a soğutucu akışkanları belirlenen bir 

sıcaklık aralığında çalışma sıvısı olarak kullanılmıştır. 

ORC'nin ısıl verimliliği ve net iş çıktısı için uygun bir 

soğutucu akışkan veya soğutucu akışkan çifti seçimi 

yapmak çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, çalışma 

sıvısının sistem verimliliğine etkisini belirlemek ve en 

uygun çalışma sıvısı çiftini bulmaktır. Sonuçlar, R227ea + 

R410a çiftinin en yüksek termal verimliliği verdiğini, 

ancak en yüksek net güç çıkışının R290 + R410a soğutucu 

akışkan çiftlerinden elde edildiğini göstermektedir. 

Ayrıca, R32 + R410a çiftinin, R134a + R410a çiftine göre 

%41 daha fazla güç çıkışı sağladığı görülmüştür. 
 

Anahtar Kelimeler — Organik rankine çevrimi; Çift 

kademeli işlem;  Güneş enerjisi. 

 

Abstract— A two-stage Organic Rankine Cycle (ORC) 

was analyzed by using engineering equation solver (EES) 

is investigated in this study. Five Organic working fluids 

used in this study are in the second stage R410a constant 

and the first stage R32, R227ea, R410a, R290 and R134a 

are used as the working fluids for a given temperature 

limits. Vital important of making a suitable choice of 

refrigerant or refrigerants couple for the ORC’s cycle 

efficiency and net work output. The purpose of this study 

is to determine the effect of working fluid to system 

efficiency and find out the best suitable working fluid 

couple. Results indicate that R227ea + R410a couple gives 

the highest thermal efficiency but highest net power 

output is obtained R290 + R410a refrigerant couples. 

Furthermore, R32 + R410a couple gives %41 more power 

output then R134a + R410a couple.  

 

Keywords — Organic Rankine cycle; two stage 

process; solar power. 

I. INTRODUCTION 

Generating energy from waste heat, turbine exhaust, 

solar energy and biomass energy is becoming a popular 

way to generate alternative energy for the industry. Low 

sources of heat can be converted into electrical energy 

with ORC system. The basic principles of ORCs are very 

similar to the traditional Rankine cycle. However, the 

main difference is that ORC uses an organic working 

fluid. [1]. And also, Rankine cycle requires a few MWe of 

minimum power in order to be competitive. [2]. For 

electrical power production from low temperature heat 

resources various cycles such as the organic Rankine, 

supercritical Rankine, Kalina, Goswami, and trilateral 

flash cycles have been investigated [3]. But, according to 

other cycles such as Kalina cycle or trilateral flash cycles, 

ORCs have a much simpler cycle [4]. In 1825 Thomas 

Howard was developed the first ORC engine. The 

working fluid was alcohol or ether. In 1967, at Kamchatka 

peninsula of Soviet Union the first geothermal binary 

ORC was developed. The capacity was 680 kW, and R-12 

was the working fluid [5]. In these systems, Organic 

working fluids have properties such as low boiling point, 

higher molecular mass, higher vapor pressure and higher 

mass flow compared to water. Organic Rankine Cycles are 

also safe and flexible systems that provide very low cost 

and maintenance requirements [6]. The ORC technology 

is a promising and well-proven technology that is 

considered an important solution for low and medium 

temperatures (especially between 300–450 °C). The low-

temperature heat is converted into useful work that can be 

converted into electricity [7]. The first advantage of 
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ORC is various working fluids can be used. Second, 

the working fluid is mostly dry fluid. Third, the 

working fluid has relatively low evaporation 

temperature. ORC also has disadvantages, one of 

which is the poor heat transfer coefficient. Second, 

most organic fluids are toxic and highly flammable. 

Therefore, the heat exchanger “Shell and tube” type 

was easily adopted in the ORC system [8]. Large 

number of researchers has widely studied in organic 

Rankine Cycle who mainly focuses on the optimization of 

system structure, working fluid and cycle parameter [9]. 

Among the refrigerants investigated, they found ORC's 

most suitable working fluid is R134a for small scale solar 

applications [10]. 

In this paper, a thermodynamic model of the ORC that 

can work with different refrigerants has been constructed.  

While the working fluid in the second stage was kept 

constant, the effects of the working fluid on the system 

performance in the first stage were investigated. System 

thermal efficiency and net power output were calculated 

according to working fluid couple and temperature. 

 

II. MATERIAL AND METHOD 

A. System Description 

 Figure 1 is the two stage ORC system. In this system 

solar collector is used as a heater. The evaporator of the 

first stage takes the heat from the solar collector and this 

evaporator delivers the heat to the working fluid of the 

first stage. After the expander, the fluid is still in the 

superheated gas state and this heat is used the second 

stage working fluid in a Re-evaporator. After the second 

expander, the regenerator heats the compressed liquid as a 

pre-heater. The water is used as a cooler at the both 

condensers. The first stage’s working fluid has been set as 

a changeable and the second stage’s working fluid has 

been set as R410a. The effectiveness–NTU method is used 

to model the Evaporator and Re-evaporator. 
The system is worked with constant mass flow rate 

which is 0.93 kg/s and 0.8 kg/s respectively first and 
second stage. And also, working pressure is constant at all 
components and refrigerant couples. 

The points 11-12 is the first stage’s turbine, 12-13 is 

the re-evaporator, 13-14 is the first stage’s condenser, 14-

15 is the first stage’s pump, 15-11 is the first stage’s 

evaporator where heat is gained from solar collector. 

The points 21-22 is the second stage’s turbine, 22-23 

is the regenerator, 23-24 is the second stage’s condenser, 

24-25 is the second stage’s pump, 25-21 is the second 

stage evaporator where heat is gained from re-evaporator. 
 

 
Figure 1. Schematic representation of Two Stage SORC system 

 

B. Organic Refrigerants: 

A good working fluid for that type of systems should 

have low vapor and low liquid of specific volumes [11]. 

The specific volume of the liquid at the condenser 

pressure should be as small as possible to minimize the 

required feed pump work. [12]  
 

Table 1. Physical, safety and environmental data of the working fluids 

       Physical data     Safety data   Environmental data  
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R134a 102.03 -26.1 101 4.059 A1 14.0 0 1430 

R32 52.02 -51.7 78.11 5.784 A2 4.9 0 675 

R410a 72.58 -51.4 71.4 4.90 A1 - 0 2100 

R227ea 170.03 -16.3 101.8 2.93 A1 38.9 0 3580 

R290 44.10 -42.1 96.68 4.247 A3 0.041 0 ~20 

Tbp: Normal boiling point; Tcrit: Critical temperature; Pcrit: Critical 

pressure; ODP: Ozone depletion potential, relative to R-11; GWP: 
Global warming potential, relative to CO2. n.a: non available 

 

Table 1 indicate that the critical parameters of few fluids 

and environmental data for ORC working fluids. For the 

environment safety, the designers when selecting a 

working fluid for a particular application should selected 

substances for which the Ozone depletion potential 

(ODP), Global warming potential (GWP) and atmospheric 

lifetime (ALT) are as low as possible. [12] 

 
Table 2. ASHRAE 34 Refrigerant Safety Classification 

 Lower toxicity Higher toxicity 

Higher flammability A3 B3 

Lower flammability A2 B2 

No flame propagation A1 B1 
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Table 2 shows the classification of difference 

flammability and toxicity of refrigerant. According to the 

ASHRAE Standard 34 there are two classes of toxicity (A: 

non-toxic B: toxic.) and three groups of flammability 

characteristics (1: no flame propagation, 2: low 

flammability limit and 3: high flammability limit). [12] 

C. Thermodynamic Analysis 

The four components with the Rankine cycle (the pump, 

boiler, turbine, and condenser) are steady-flow devices, 

and therefore all four processes that make up the Rankine 

cycle can be analyzed as steady-flow processes. The 

kinetic and potential energy usually neglected because of 

small relative to the work and heat transfer terms. [13] 

Pump and the turbine are assumed to be isentropic. 

The boiler and the condenser do not involve any work. 

Then the conservation of energy relation for each device 

can be expressed as follows: 

 

First Stage Processes: 

Process 11 - 12 is the actual expansion process in the 

expander. 

𝑊 = �̇�𝑎 × (ℎ11 − ℎ12) × ŋ𝑚   (1) 

The isentropic efficiency of expander is ŋm (0.8 at 

designed condition) 

Process 12 – 13 is the desuperheated process with Re-

evaporator. 

𝑄𝑟 = �̇�𝑎 × (ℎ12 − ℎ13)     (2) 

Process 13 – 14 is the condensation process. 

𝑄𝑜𝑢𝑡−1 = �̇�𝑎 × (ℎ13 − ℎ14)    (3) 

Process 14 – 15 is the pump process. 

𝑊𝑝 = �̇�𝑎 × (ℎ14 − ℎ15) × ŋ𝑝   (4) 

The pump efficiency is ŋp (0.8 at designed condition) 

Process 15 – 11 is the heating process by solar collector. 

𝑄𝑖𝑛 = �̇�𝑎 × (ℎ11 − ℎ15)     (5) 

 

Second Stage Processes: 

Process 21 - 22 is the actual expansion process in the 

expander. 

𝑊2 = �̇�𝑏 × (ℎ21 − ℎ22) × ŋ𝑚−2   (6) 

The isentropic efficiency of expander is ŋm-2 (0.8 at 

designed condition) 

Process 22 – 23 is Regenerator process. 

𝑄𝑟−2 = �̇�𝑏 × (ℎ22 − ℎ23)    (7) 

When the heat source temperature is relatively high the 

ORC with a regenerator is better than the basic ORC [14]  

Process 23 – 24 is the condensation process. 

𝑄𝑜𝑢𝑡−2 = �̇�𝑏 × (ℎ23 − ℎ24)    (8) 

Process 24 – 25 is the pump process. 

𝑊𝑝−2 = �̇�𝑏 × (ℎ24 − ℎ25) × ŋ𝑝−2   (9) 

The pump efficiency is ŋp-2 (0.8 at designed condition) 

Process 25 – 21 is the heating process by Re-evaporator. 

𝑄𝑖𝑛−2 = �̇�𝑏 × (ℎ21 − ℎ25)    (10) 

 

The net electrical power produced by the system is 

calculated from equation (11). 

𝑊𝑛𝑒𝑡 = (𝑊𝑡𝑢𝑟−1 + 𝑊𝑡𝑢𝑟−2) − (𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝−1 + 𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝−2) 

                (11) 

The thermal efficiency of the two stage ORC system is 

determined from equation (12). 

 ղ𝑡ℎ =
𝑊𝑛𝑒𝑡

�̇�𝑖𝑛
     (12) 

All heat exchangers are calculated by the ɛ-NTU  

ɛ =
𝑞𝑎𝑐𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
     (13) 

ɛ is the heat transfer effectiveness which is dimensionless 

parameter. Defined as; the actual heat transfer rate divided 

by maximum possible heat transfer rate.  

To determine the maximum possible heat transfer rate in a 

heat exchanger, maximum temperature difference in a 

heat exchanger is the difference between the inlet 

temperature of the hot and cold fluids. [14]. 

𝑞𝑎𝑐𝑡 = 𝐶ℎ(𝑇ℎ𝑖 − 𝑇ℎ𝑜) = 𝐶𝑐(𝑇𝑐𝑜 − 𝑇𝑐𝑖)   (14) 

Ch and Cc are the heat capacity of the hot and cold fluids, 

respectively. 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ𝑖 − 𝑇ℎ𝑖)    (15) 

The Cmin is the smaller fluid thermal capacity. The U is the 

overall heat transfer coefficient. 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈×𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛
     (16) 

NTU is a dimensionless number which means number of 

transfer unit. 

III. RESULT AND DISCUSSIONS 

For R410a as being refrigerant at first and second stage 

thermodynamic properties were calculated by EES 

(Engineering Equation Solver) software program. 

Refrigerants was changed and effect on system at same 

condition was calculated. 

 
 Figure 2. System thermal efficiency for different refrigerant at first 

stage and R410a at second stage. 

 

Figure 2 shows the variation of different working 

fluids at first stage when R410a refrigerant at second 

stage. R410a is constant for second stage and R134a, R32, 

R410a, R290, R227ea is changed for first stage. It is 

clearly seen that thermal efficiency R227ea + R410a, 

R290 + R410a and R134a + R410a couples decreases 

when the temperature is increased. 
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 Figure 3. System net power output according to different couple and 

temperature. 
 

Figure 3 shows the net power output changes 

according to turbine inlet temperature. R290 + R410a 

couple gave the %28.9 higher net power output then R32 

+ R410a couple. And R227ea + R410a couple gave the 

smallest net power output. 

 

 
 Figure 4. System net power output and thermal efficiency at same 

temperature 

 

Figure 4 shows the R134a + R410a and R32 + R410a 

couple’s thermal efficiency and net power output 

according to various temperature. R32 + R410a couple 

gave %41 higher net power output and thermal efficiency 

of this couple is increasing according to temperature is 

increased. 

IV. CONCLUSION 

In this study, thermodynamic analysis of a two stage 

organic Rankine cycle which is heated with solar collector 

is solved using EES program. The results can be 

summarized as follows: 

1- Highest thermal efficiency is observed at R227ea 

+ R410a couple at 355K and 435K but the 

thermal efficiency of the system decreases when 

the temperature is increased. Also, net power 

output is lower than other couples. 

2- R290 + R410a couple gives highest net power 

output at 355K and 435K. But, R290 refrigerant 

belongs to A3 (higher flammability) group 

according to ASHRAE 34 Refrigerant Safety 

Classification. And this makes the system more 

dangerous. 

3- R134a + R410a couples’ thermal efficiency is 

decreasing when temperature is increased. R32 + 

R410a couple gives %41 more power output then 

R134a + R410a. 
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Özetçe—Güneş enerjisinde son zamanlardaki küresel 

eğilim güneş panellerinin göl ve baraj rezervuarları gibi su 

üstü alanlara kurulmaya başlanmasıdır. Bu sayede verimli 

arazilerin kullanımının önüne geçilmesi, buharlaşmanın 

azaltılması ve güneş panelleri için soğutmanın sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'nin güney 

kıyıları için kullanılabilir ve enerji üretimi açısından açık 

deniz rüzgar çiftlikleri ile rekabet edebilecek açık deniz 

kullanımına uygun fotovoltaik sistemlerinin üretim 

kapasitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 

Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yer alan üç lokasyon 

seçilmiştir. Çalışma, güneş enerjisi üretimi için elde edilen 

çıktıları sunar ve bunları önerilen çalışma yerleri için açık 

deniz rüzgar alternatifi ile karşılaştırır. 

Anahtar Kelimeler — Fotovoltaik sistemler; güneş enerjisi; 

açıkdeniz yapıları; rüzgar enerjisi; enerji üretimi. 

Abstract—A global trend in solar power is the 

deployment of solar panels on water such as lakes and 

dam reservoirs with advantages given as reduction of land 

use, reduction of evaporation and provision of cooling for 

the solar panels. This study aims to design an offshore 

deployment, which may be useful for the southern shores 

of Turkey and competitive with the proposed offshore 

wind farms in terms of cost and renewable energy 

production. For this purpose, three locations along the 

Mediterranean coasts of Turkey have been selected. The 

study presents the evaluated outputs for solar power 

production and compares them with the offshore wind 

alternative for the proposed study locations. 

Keywords — Photovoltaic systems; solar energy; offshore 

structures; wind energy; energy production. 

I. INTRODUCTION 

Solar power is becoming a significant contributor to 
renewable energy in Turkey due to existing high solar 
energy potential. A vast amount of investment has been 
made during the last decade on photovoltaic solar plants 
with the deployed power having reached 6.2 GW in July 
2020 and still growing [1].  A global trend in solar power 
is the deployment of solar panels on water such as lakes 
and dam reservoirs with advantages given as the 
prevention of the use of fertile land, reduction of 
evaporation and provision of cooling for the solar panels. 

In terms of both land savings and cost efficiency, 
offshore PV plants are predicted to have the potential to 
be more economical than offshore wind farms and can 
generate similar amounts of energy annually in a much 
smaller area [2]. In order to evaluate the energy 
production of the system, case studies have been carried 
of at three locations along the coastlines of Turkey. These 
locations are Anamur, Antalya and Mersin. 

II. MATERIAL AND METHOD 

A. Production Systems 

For the PV plant, PV module model 'CWT385-72PM' 
of CW Energy was chosen to reduce system costs and 
assist the development of the domestic production. The 
basic characteristics of these panels are set out in Table 1. 

Electrical Characteristics Mechanical Specifications 

Peak Power 

(Pmax) 
385 Wp Weight (kg) 22 

Module Efficiency 19,75 Panel Dimensions (mm) 1959x995x40 

Maximum Power 

Voltage (Vmp) 
40,19 

Maximum Power 

Current (Imp) 
9,58 

Table 1. Technical properties of CWT385-72PM [3] 
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Rating 5 MW 

Rotor Orientation Upwind, 3 Blades 

Rotor, Hub Diameter 126 m, 3 m 

Cut-In, Cut-Out Speed 3 m/s, 25 m/s 

Rated Tip Speed 80 m/s 

Rotor Mass 110,000 kg 

Nacelle Mass 240,000 kg 

Tower Mass 347,460 kg 

Table 2. Gross Properties Chosen for the NREL 5-MW Baseline Wind 
Turbine [4] 

In order to provide a competing offshore wind farm, 

NREL's 5 MW wind turbine has been used as a reference 

tool for determining the amount of power that the regions 

might generate by wind. It has a rotor radius of 63 m and a 

hub height of 90m [4]. The additional technical 

information can be seen in Table 2. 

B. Datasets 

Data used in solar calculations have been taken from 
the ECMWF ERA-5 Interim database [5]. The ECMWF is 
a scientific and operational service that is available 24/7 
and publishes digital weather forecasts by disseminating 
them to Member States. The findings of this analysis were 
obtained by analyzing the institution's monthly data for 41 
years (1978-2019). The data collection provides 
information on an hourly basis. 

In this analysis, direct radiation values reaching the 

surface (Cdir) were used to measure the solar potential of 

selected regions. The estimated Cdir values are shown in 

Table 3. In addition to clear-sky direct solar radiation, 

additional meteorological parameters are also required to 

measure the power output of PV panels. These parameters 

can be counted as temperature, wind speed, relative 

humidity and Linke turbidity. 

The first dataset for wind energy calculation was 

gathered from the National Centers for Environmental 

Prediction (NCEP) database using the Vand og Miljø 

Institute (DHI) interface located at selected locations 

offshore and consists of hourly wind speed and direction 

records between 1979 and 2019, including a span of 40 

years. 

The second dataset obtained from Turkish State 

Meteorological Services Measurement Stations (TSMS) 

located in the vicinity of the case study sites (Table 4) and 

contains of records of hourly wind speed and direction 

between 1983 and 1998 for a period of 15 years. 

 

Site No. 1 2 3 

Location Anamur Antalya Mersin 

Months kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 

Jan 2,63 2,58 2,67 

Feb 3,54 3,49 3,61 

Mar 4,66 4,65 4,78 

Apr 5,52 5,51 5,66 

May 6,07 6,11 6,21 

Jun 6,42 6,59 6,56 

Jul 6,35 6,53 6,54 

Aug 5,79 5,92 5,99 

Sep 4,75 4,81 4,89 

Oct 3,57 3,56 3,66 

Nov 2,68 2,66 2,73 

Dec 2,23 2,17 2,26 

Avg 4,52 4,55 4,63 

Table 3. Mean monthly direct radiation values for the study sites 

evaluated from ECMWF dataset 

Frequency distributions of wind speeds were extracted 

after the data had been entered into a format that could be 

used. Weibull distribution was applied to the resulting 

frequency ratios and the power densities were reached. 

Since the measurement stations where the data were 

received were located at different heights, the wind speeds 

obtained were moved to 90 m, i.e. the hub height of the 5 

MW NREL reference turbine. The logarithmic wind 

profile law (Equation 1) is the method chosen for the use 

of TSMS wind data measured in selected sites for 

extrapolation from different wind station heights to 90 m. 

 
𝑉2

𝑉1
=

ln (
ℎ2
ℎ0

 )

ln (
ℎ1
ℎ0

 ) 
     ,    (ℎ0 = 0,2)  (1) 

In Eq. (1), h1 is the reference hub height [m], h2 is the 

calculated hub height [m], h0 is the roughness coefficient 

length [m], V1 [m/s] is the wind speed at elevation h1 and 

V2 is the wind speed at elevation h2. 

The Hellman formula (Equation 2) is the approach 

chosen for the use of NCEP wind data calculated at 

selected sites for extrapolation from 10 m to 90 m. 

 𝑉𝑟 = 𝑉𝑟𝑟𝑒𝑓 × (
𝐻

𝐻𝑟𝑒𝑓
)

𝜇

  (2) 

In Eq. (2), Vr [m/s] is the wind speed at the desired 

height (m), Vrref [m/s] is the reference wind speed, H [m] 

is the desired height above ground, Href [m] is the 

reference height above ground and μ is Hellmann 

coefficient. In the calculations, the Hellmann coefficient 

was taken 0.12 as suggested for the water surface. 

Monthly and overall annual energy calculations can be 

made using turbine forces based on the number of winds  
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Wind Density (m/sec) 

Months Anamur Antalya Mersin 

Jan 6,95 3,33 2,92 

Feb 7,01 3,68 3,18 

Mar 6,36 3,24 3,62 

Apr 5,70 2,79 3,95 

May 5,15 2,47 4,18 

Jun 5,66 2,79 4,60 

Jul 5,87 2,82 4,77 

Aug 5,63 2,46 4,70 

Sep 5,56 2,53 4,24 

Oct 5,49 2,66 3,29 

Nov 6,00 2,83 2,86 

Dec 6,32 3,08 2,88 

Avg 5,98 2,89 3,77 

Table 5. Monthly wind speeds based on TSMS data 

and wind speeds. The sum of energy (Equation 3) in a 

given time period shall be determined using the 

correlation. 

 𝐸 = ∑ 𝑃𝑡𝑖∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1                         (3) 

In Eq. (3), E [kWh] is the energy produced by the wind 

turbine, Pti [kW] is the power achieved by the wind turbine 

and Δti [h] is time increment. With the help of this 

information, the estimated power output Eq. (4) can be 

derived as well. 

 𝐸 = 𝑃 =
1

2
× 𝜌 × 𝐴 × 𝑉3     (4) 

In Eq. (4), A [m
2
] is the rotor sweep area, ρ [kg/m

3
] is 

air density (1.2041 kg/m
3
) and V [m/sec] is the wind 

speed. 

Table 5 shows monthly wind speeds recorded between 
1983 and 1998 according to TSMS data for Anamur, 
Antalya and Mersin. Table 6 shows monthly wind speeds 
recorded between 1979 and 2019 according to NCEP data 
for Anamur, Antalya and Mersin. 

C. Software 

Wind Density (m/sec) 

Months Anamur Antalya Mersin 

Jan 5,76 4,31 6,05 

Feb 5,67 4,19 5,71 

Mar 5,18 3,82 5,22 

Apr 4,86 3,56 4,85 

May 4,53 3,55 4,56 

Jun 4,78 3,99 4,92 

Jul 4,89 4,27 5,32 

Aug 4,81 4,08 5,44 

Sep 4,65 3,90 5,20 

Oct 4,39 3,71 4,92 

Nov 4,82 3,75 5,34 

Dec 5,53 4,07 5,92 

Avg 4,99 3,93 5,29 

Table 6. Monthly wind speeds according to NCEP 

In this analysis, 'PVsyst 6.8.5' software was used to 
process the solar data collected for the regions referred to 
above. The software carried out a quick evaluation of the 
size of the systems and components and uses monthly data 
values. Data from TSMS and ECMWF, i.e. horizontal 
global irradiation, temperature, wind speed, link turbidity 
and relative humidity, were used for software calculations. 

The Excel software was used to process wind data 
analysis. For further details the user is referred to the 
autshors MSc. Thesis [6]. 

III. PRODUCTION CAPACITIES 

A. Solar Energy 

 

Figure 1.  Monthly energy production of Antalya, Anamur and 
Mersin 

The monthly distribution of energy generated by fixed-

angle photovoltaic installations for selected regions is 

shown in Figure 1. In addition to the twelve-month 

production of the regions, the general averages and the 

annual totals of those months are also shown in the figure. 

B. Wind Energy 

Figures 2 and 3 show how much energy the regions 

can produce on a monthly basis, thus achieving a total 

output of twelve months. 

 

Figure 2.  Monthly energy production of Antalya, Anamur and 
Mersin based on TSMS data 
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Figure 3.  Monthly energy production of Antalya, Anamur and 
Mersin based on NCEP data 

C. Comparison 

The annual amounts of offshore wind power 

generation and fixed-angle solar power plants with an 

installed capacity of 5 MW planned to be installed in 

selected regions are shown in Figure 4. Data from the 

NCEP were used to estimate the wind power of the 

regions. 

 

Figure 4. Power ouputs of two energy source 

IV. CONCLUSION 

Case studies have been carried out in Anamur, Antalya 

and Mersin in order to evaluate and compare the energy 

generation of the wind- and photovoltaic systems. 

While fixed-angle solar power plants appear to be the 

most appropriate installation method for the Antalya and 

Anamur regions, when installation costs are ignored, it is 

seen that the most proper decision for the Mersin region is 

offshore wind power plants that provide the highest 

annual energy production. 

It is obvious that the reliability of TSMS data is 

questionable due to station properties such as the 

measurement elevation from the surface which remains in 

the wind boundary layer and other uncertainities such as 

the surrounding of the measurement station. Thus, with 

respect to the variations between NCEP and TSMS 

datasets it has been assumed that NCEP dataset is more 

reliable for wind energy estimation.  

As a result of calculations made on different data sets, 

this new concept has been shown to be a serious 

alternative to offshore wind farms. This system, in 

particular, appears to be the most promising method for 

the southern coast of Turkey. Further work is in progress 

for structural design and application on other locations 

along Turkish coasts. 
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Özetçe— Büyük miktarda atık lastik çevreye atılmakta ve 

doğa üzerinde tehlikeli etkilere sebep olmaktadır.  Atık 

lastiğin geri donuşumu için, piroliz kullanılarak atık 

lastiklerin gaz, sıvı ve katı ürünlere dönüştürülerek atık 

lastiğin zararlı etkilerini bertaraf etmek amacıyla kullanılan 

etkili bir tekniktir. Bu çalışmada, bir kesikli reaktör 

kullanılarak iki adımda sıvılaştırma yapılmıştır. İlk olarak, 

atık lastik gaza, atık lastik yağına ve karbon siyahına 

dönüştürülmüştür. İkinci adımda ise Atik lastiğin yağı, 

farklı oranda Kalsiyum Oksit veya Doğal Zeolit ile 

karıştırılarak; benzine veya dizel benzeyen yakıt yüksek 

kaliteli yakıt elde etmek için piroliz edilmiştir. Distilasyon 

eğrisi, yakıt kalitesini tanımlamak için iyi bir referanstır. 

10 % karışımının distilasyon eğrisi dizel yakıta benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Fakat karışımın dizel yakıttan 

daha düşük olan 54 
o
C'de distile edilmiştir. Bu nedenle 

karışım, ilk-son kaynama noktalarına göre ayrıştırılarak iki 

fraksiyon elde edilmiştir. 54 
o
C ile 150 

o
C arasında, benzin 

benzeri yakıt elde edilmiştir. Elde edilen bu fraksiyon, 

geleneksel yakıtlara benzerliklerini değerlendirmek 

amacıyla FT–IR, TGA ve DSC teknikleri kullanılarak 

analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar benzene benzer 

özellikler elde edilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler — Atık lastik; piroliz; benzin benzeri 

yakıt; karakterizasyonu. 

 

Abstract— The huge amount of waste tires has been 

disposed to surroundings which cause dangerous effect on 

nature. Owing to recycled waste tires, the pyrolysis is a 

good technique to dismiss harmful effect of the waste tires, 

by converting into gas, liquid and solid. Firstly, conversion 

of the WTs into gas, waste tire oil and char. Then the oil 

was blended with calcium oxide or natural zeolite at 

different ratio and pyrolyzed to obtain high quality oil 

standard fuels. The distillation curve is a good key to 

define fuel quality. Thus, 10% blend curve near to the 

diesel. Unfortunately, the mixture was distillated at 54 
o
C, 

lower than the diesel. Therefore, the blend was separated 

into two fractions due to initial-final boiling points, 

between 54 
o
C to 150 

o
C, called as gasoline like fuel. 

Finally, it was characterized by FT–IR, TGA and DSC for 

similarities of gasoline. 
 

Keywords — Waste Tire; Pyrolysis; Gasoline Like Fuel; 

Characterization. 

I. INTRODUCTION 

The plentiful resources have been to supplied instead of 

petroleum fuels such as waste tires, waste agriculture and 

etc. Some of researchers have noticed that waste material 

(WM) has recovered to use in broad industrial 

applications. Recently, the WM have used to produce 

fuels and characterized to realize their physical and 

chemical properties [1,2]. The RPC discarded one third of 

produced tire as approximately 5.2 million tons annually 
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[3]. The cement kiln and incinerators have been used 35 % 

of total the WTs as fuel while 38% were recovered to 

utilize in civil engineering usage by shredded chips or 

granulates of the WTs. [4]. In last ten years, new 

technologies have been researched to obtain high yield 

products from WTs [5]. Pyrolysis is a good and significant 

method in order to depolymerize tire due to various 

mediums [6,7]. Based on depolymerization of the WTs, 

pyrolysis brought complex-mixture of organics (paraffins, 

olefins, terpenes, mono-polyaromatics, nitrogen and sulfur 

compounds with heterocycles and oxygenates) like 

chemical contents of fuels. Islam et. al. [8] studied on 

alternative pyrolysis process with the 4 cm
3  

WTs in a 

batch fire-tube via N2 and 475 
o
C. The product was tested 

by CHNS, FT-IR, 
1
H-NMR and GC-MS. The results have 

an available point to burn in engine.  The target of work is 

to find similarity of Gasoline Like Fuel (GLF) and 

Gasoline Fuel (GF) if burn in combustion chamber. Thus, 

characterization of GLF and GF were done by FT-IR, 

TGA, and DSC analyses. Due to tests, GLF and GF have 

similar properties of conventional fuels. 

2.MATERIAL AND METHODS 

2.1. Raw Material 

The WTs were removed textile and other parts and 

sheered into 1 mm size, wash by water to clean from dust 

and others and then, dried under sun.  

 

2.2. Pyrolysis System 

The batch reactor was equipped by reactor, control panel, 

thermocouple, blender, safety valve, heat exchanger and 

can (Figure 1). 

 
Figure 1. The pyrolysis system. 

 

2.3. Pyrolysis Procedure 

Due to heating rate, pyrolysis can be classified as slow or 

fast types with pressure conditions (vacuum, atmospheric 

and N2 or CO2 medium). Besides, the pyrolysis was 

processed to form as fuel by advanced thermal technology 

to minimize hazardous emissions and to utilize high 

energy source [9]. The WTs were liquefied into gas, 

Waste Tire Oil (WTO) and char via 5 
o
C/min under 

atmospheric medium, then WTO has distillated with 

2,4,6,8 and 10 mass ratios of Calcium Oxide (CaO) and 

Natural Zeolite (NZ), individually. The best result was 

observed at the mixture of 10% CaO -WTO, near to the 

diesel.  Finally, the mixture separated into fraction as light 

called as gasoline like fuel (GLF) from 54 
o
C to 150 

o
C. 

 

 

2.4. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) 

Method  

The physico-chemical properties with performance and 

emissions of fuel have been influenced by different 

composition amount of hydrocarbon. [10]. The FT-IR was 

used to characterize bond structures of functional groups. 

The FT-IR spectra were recorded between 4000-650 cm
-1 

range with a resolution of 4 cm
-1

 for 4 scans at room 

temperature by a Perkin Elmer Spectrum-Two 

spectrometer for WTO, GLF and GF, were observed 

chemical structure. 

 

2.5. Thermogravimetric Analysis (TGA)  

The fuel chemical stability defines ability of any fuel 

which has resistance to oxidation and chemical changes 

for long-time storage or long-term shipping [11].  

In this study, the thermogravimetric (TG) thermograms of 

samples were tested by Shimadzu DTG 60H 

thermogravimetric analyzer. A 10 mg was weighed to put 

into platinum pan and analyzed under 100 ml/min dry air 

to determine the oxidative stability by temperature rise 

from 25 
o
C to 700 

o
C with a heat rate of 10 

o
C/min for 1 h 

[12]. Finally, the chemical reactions were completed at  

700 
o
C due to mass stability [13]. The TGA curves were 

also used to define the onset temperature of samples.  

 

2.6. Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

The fuel has high freezing point due to long chain of 

paraffin compositions. Contrary to high freezing point, the 

paraffin effect to increase flash point temperature. Due to 

crystallization of water, it has an abrasive effect on fuel 

system [12]. The present work focus on crystallization 

onset temperature of GLF and GF by DSC to find 

similarity with standard fuels. The Mettler–Toledo DSC 1 

700 were run under Nitrogen gas with 50 mL/min and 8.0 

± 1.0 mg of sample weigh in aluminum pan which were 

heated up to 20 °C or cooled to -80 at a rate of 10 °C/min.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. The physical properties of products 

The physical test results will be declared briefly in this 

section. The physical properties of the WTs and its 

products were analyzed in previous study of Author [14].  

 

3.2. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)  

The conventional fuels have complex ingredients as 

paraffins (alkanes), olefins (alkenes), diolefins (alkynes), 

naphthenic (cycloalkanes), and aromatic hydrocarbons 

(benzene derivatives), sulfur, oxygen, and nitrogen 
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molecules which cannot directly and easily break into 

components [15]. Figures 2 and 3 indicate the FT-IR 

absorbance spectra while Figures 4 and 5 indicate the FT-

IR transmittance spectra of WTO, GLF and GF. The 

observed peaks were defined alkenes group for each 

sample. The functional groups were seen at figures which 

founded in literature and compared for all samples. 

Finally, GLF has a close value to GF.  

 Figure 2. FT-IR split absorbance (A) spectra of WTO, GLF and GF. 

 Figure 3. FT-IR overlay absorbance (A) spectra of WTO, GLF and GF. 

 Figure 4. FT-IR split transmittance (%) spectra of WTO, GLF and GF. 

 Figure 5. FT-IR overlay transmittance (%) spectra of WTO, GLF and 

GF. 

3.3. Thermogravimetric Analysis (TGA)  

The TGA and DrTGA curves of samples were indicated 

oxidative degradation which were happened at a range of 

23.50-570.92 ˚C for a single continuous step. The onset 

degradation temperature (Tonset) inform an opinion about 

initial boiling point with thermal stability. The Tonset were 

become higher value at low polyunsaturation for 

maximizing of oxidation stability. Besides, the Tonset were 

enhanced in a small range for more thermal stability [16]. 

As a comparative of GLF result was close to GF which 

can be acceptable as alternative fuels which seen at 

Figures 6 and 7 with Tables 1 and 2 [17]. 

 
Figure 6. Thermogravimetric analyses (TGA) of WTO, GLF and GF 

samples for oxidative stability. 

 

 
Figure 7. Derivative thermogravimetric analyses (DrTGA) of WTO, 

GLF and GF samples for oxidative stability. 

 
Table 1. TGA analysis of onset and end temperatures with mass loss of 

samples  

Sample Tonset (°C) Tend (°C) Weight loss (%) 

GLF 20.68 461.43 98.77 
GF  23.50 137.00 98.46 

 
Table 2. DrTGA analysis of combustion reaction intervals, peak 

temperatures, and weight losses of samples 

Sample Reaction region 

(°C) 

Peak temperature 

(°C) 

Weight loss 

(%) 

GLF 20.68-281.26 104.29 49.03 

GF  28.09-159.12 117.80 44.47 

 

3.4. Differential Scanning Calorimetry (DSC) Results  

Due to temperature decrease, the temperature of fuel 

become lower than Cloud Point while, fuel stay stable for 

a certain time. However, after a period of time, the wax 
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crystals were arranged to sink down slowly as layers into 

vessel bottom. Especially, the wax of heavy fuels were 

obviously watched by naked eyes [18].  

As a consequence, GLF can be added in to GF for 

decreasing cost and enrich chemical properties of fuel at 

Table 3. 

 
Table 3. Crystallizations onset temperatures (°C) of GLF and GF  

Sample Tonset (°C) 

GLF -11.31 

GF  -10.97 

 

4. CONCLUSIONS 

 

The WTs was converted to rich organic compounds as 

waste tire oil (WTO) then exposed with CaO to obtained 

10 % CaO-WTO mixture curve as well as close to diesel 

finally separate into fraction like gasoline like fuel and 

other. The GLF analyzed FT-IR, TGA and DSC, and 

explained below:   

1. The FT-IR spectrum analyses of GLF has peaks which 

were demonstrated fundamental structure of 

hydrocarbons, similar to standard fuels, were 

comprehensive with FT-IR spectra which were close to 

gasoline and diesel fuel. 

2. The TGA, DrTGA results of GLF was compared with 

other fuels that can be combust in engine. 

3. Due to crystallization temperature, GLF could be put in 

fuels for minimize cost and cold flow properties by enrich 

properties of chemical at freezing points. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, sığır dışkısının mezofilik şartlar altında hidroliz ve metan reaktörleri kullanılarak biyogaz üretim 

verimliliği araştırılmıştır. 8 litre hacme sahip olan hidroliz reaktörünün pH değeri 5.80’dir ve oda sıcaklığında 

işletilmiştir. 2.5 L hacme sahip olan metan reaktörü ise 38 oC sıcaklık ve pH 7.5’te işletilmiştir. Hidroliz reaktörünün 

işletmeye alınmasının 8. gününde toplam katı madde miktarında bir değişim gözlenmezken uçucu katı madde için %11 

giderim ve uçucu yağ asit konsantrasyonunda %45 artış gözlenmiştir. Toplam Katı Madde giderimi açısından herhangi 

anlamlı bir değişim gözlenmezken, 20. günün sonunda toplamda %16 Toplam Uçucu Katı Madde giderimi tespit 

edilmiştir. Metan reaktöründeki her organik yükleme süresi 8 gündür. Metan reaktöründe %5, %10, %15 organik 

yükleme sonucunda biyogaz metan yüzdesi ve UKM giderim yüzdeleri sırası ile %38, %61, %80 ve %11, %15, %17 

olarak gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Biyogaz; sığır dışkısı; enerji; metan. 

 

 

 



 

Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi - 2020 

 112 

Hidrolik Türbinlerinde Kavitasyon ve Karakaya 

Hidroelektrik Santralinde Kavitasyon Olayının 

İncelenmesi 

Investigation Of Cavitation Event in Hydraulic 

Turbines and Cavitation in Karakaya Hydroelectric 

Power Plant 
 

Cuma ÇETİNER 

 

Mak. Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye ccetiner@gmail.com 

 

ÖZET 

Suyun metal yüzeyler ile temas ettiği noktalarda ani basınç değişimlerinden meydana gelen ve aşınma olarak 

tanımladığımız kavitasyon olayına daha çok su türbinlerinde rastlanmaktadır. İstenmeyen bir durum olarak karşımıza 

çıkan bu oluşum, sistemlerde verim kayıplarına neden olur. Türbinlere ait çark kanat yüzeyleri uzun süre kavitasyona 

maruz kaldığında malzeme yüzeyinin çok hızlı bir şekilde yıpranarak süngerimsi bir hal alması ve sonrasında 

parçalanmasından dolayı sistemin rehabilite edilmesine de neden olmaktadır. Yapılan hesaplamada Karakaya 

hidroelektrik santralindeki Francis tipi türbinlerin kavitasyon olayının azalması için minimum çıkış su seviyesinin (Hs) 

salyangoz orta ekseninden 5.54 m yüksek olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler — Kavitasyon, türbin, basınç farkı, metal yüzeyler, hidrolik düşü 

 

ABSTRACT 

Cavitation, which is defined as abrasion caused by sudden pressure changes at the points where water comes 

into contact with metal surfaces, is encountered in water turbines. This formation, which is an undesirable situation, 

causes loss of efficiency in the systems If the turbines are exposed to cavitation for a long period of time, the surface of 

the material becomes very spongy due to abrasion and breakdown, which causes the whole system to be rehabilitated 

from time to time. In this study, cavitation formation in hydraulic turbines where cavitation is observed the most is given 

in detail. In this study, the conditions under which the vertical Francis type turbines in Karakaya HEPP were operated 

were determined to be cavitated and the necessary actions to reduce the yield losses were investigated. In order to 

decrease cavitation of Francis type turbines in Karakaya Hydroelectric power plant, the minimum output water level (Hs) 

should be 5.54 m higher than the snail center axis. 
Keywords — Cavitation, turbine, pressure difference, metal surfaces, hydraulic head. 
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ÖZET 

Akıllı Şehirler, yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar vasıtasıyla sınırlı kaynaklarını etkin kullanarak gelecekteki problem 

ve ihtiyaçlara çözümler üreten, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı, insan hayatına değer katan ve yaşam kalitesini iyileştiren 

şehirlerdir. Akıllı şehir hizmetlerini geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip son teknolojilerden biri büyük veri analizidir. 

Dijitalleşme günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden, iklim verileri toplama, çeşitli faydalı uygulama alanlarında 

kullanılabilecek çok büyük miktarda veri birikmesine yol açmıştır. Bu verilerden özellikle iklim verilerine bağımlı olan elektrik 

yüklerinin daha önceden devrede olup olmayacağı belirlenerek enerji kaynaklarını daha verimli kullanmak adına çalışmalar 

yapılabilmektedir. Bu çalışmada da, akıllı şehir uygulamaları için iklim verileri kullanarak anlık enerji talebini tahmin edebilen 

bir model oluşturulmuştur. UCI veri havuzunda bulunan İklim Enerji Verimliliği verileri kullanılarak iklim verileri A sınıfı, B 

sınıfı ve C sınıfı şeklinde sınıflara indigenerek konutlarda tüketilen enerji değerleri kategorik verilere dönüştürülmüştür. Elde 

edilen veriler kullanılarak, k-nn en yakın komşuluk yöntemi ile enerji tüketim sınıfları tahminleri yapılmıştır. Sınıflandırma 

işleminde 0.0917 hata payı hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde iklim verileri ile konutlardaki enerji tüketim 

sınıflarının tahmin edilebileceği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehirler, Enerji Verimliliği, k-nn en yakın komşuluk. 

 

ABSTRACT 

Smart cities are cities that effectively use their limited resources through new technologies and innovative approaches to create 

solutions to future problems and needs, respect the environment and natural resources, add value to human life and improve the 

quality of life. One of the latest technologies with great potential to improve smart city services is big data analysis. Since 

digitisation has become an integral part of daily life, climate data collection has led to an enormous accumulation of data that can 

be used in a variety of useful application areas. From these data, studies can be made to use energy sources more efficiently by 
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determining whether the electricity loads, which are dependent on climate data, will be in operation before. In this study, a model 

was created that can predict instant energy demand using climate data for smart city applications. Using climate energy efficiency 

data found on the UC Irvine Machine Learning Repository. The climate data were divided into Class A, Class B and Class C, and 

the energy values consumed in the houses were converted into categorical data. Using the data obtained, estimates of energy 

consumption classes were made using the k-NN nearest neighborhood method. 0.0917 error rate was calculated in the 

classification process. When the results were examined, it was observed that the energy consumption classes in the houses could 

be estimated with the climate data. 

Keywords: Energy Efficiency, k-nearest neighbour. 
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ÖZET 

Bu çalışmada,yaygın olarak tüketilen ve geleneksel usullerle üretilen özellikle üzüm ve domateslerin suyunun 

hijyenik koşullarda, yüksek hız ve verimle çıkarılabilmesi için hidrolik bir meyve sıkma sistemi geliştirilmiştir. Hidrolik 

destekli meyve sıkma makinesinde, meyveleri yüksek verimle preslemek için 5 ton kapasiteli manuel hidrolik silindir 

sistemi kullanılmıştır. Domates salçası üretmek için halen yaygın olarak geleneksel yöntemler uygulanmaktadır. Bu 

yöntemler hijyen koşullarını yeteri kadar sağlamadığı gibi düşük verimli ve uzun zaman alan süreçlerdir. Geliştirilen bu 

sistemde, elektrik ihtiyacı olmadan ürünler yüksek verimle sıkılarak düşük enerji ile yüksek verim elde edilmektedir. 

Makinenin tasarımı yapılarak statik analiz sonuçları incelenmiş ve malzeme kalınlıklarında optimizasyona gidilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — hidrolik; tarımsal uygulamalar; enerji verimliliği; optimizasyon; modelleme. 

 

ABSTRACT 

In this study, a hydraulic juicing system has been developed to extract the juice of grapes and tomatoes, which are 

widely consumed and produced by traditional methods, in hygienic conditions, with high speed and efficiency. In the 

hydraulic assisted juicing machine, a manual hydraulic cylinder system with a capacity of 5 tons is used to press the fruits 

with high efficiency. Traditional methods are still widely used to produce tomato paste. These methods do not provide 

enough hygiene conditions and are low-efficient and time-consuming processes. In this developed system, products are 

squeezed with high efficiency without the need for electricity, and high efficiency is obtained with low energy. The 

machine was designed, the static analysis results were examined and optimization was made in material thicknesses. 

Keywords — hydraulic; agricultural practices; energy efficiency; optimization; Modelling. 
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ÖZET 

Dünya toplam karbon emisyonlarının %30’undan fazlası elektrik üretim sektöründen kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile 

yenilenebilir veya fosil kaynaklı elektrik üretiminin geleceği iklim değişikliği konulu ulusal ve uluslararası gelişmelere 

bağlı olarak şekillenmektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) imzaya açıldığı 

1992 yılından bu yana, iklim değişikliğinin küresel ölçekte öncelikli hale gelmesi gerektiği neredeyse herkes tarafından 

kabul edilmektedir. Konunun önemi hakkında küresel ortak bir kanaat oluşturulması hiç de azımsanmayacak bir 

ilerlemedir. Buna rağmen, 28 yılda alınan fiili yol ile elde edilen neticelere bakıldığında iklim değişikliğine yönelik 

adımların aynı derecede olgunluğa erişmiş olduğundan söz etmek pek mümkün görünmemektedir. Uluslararası işbirliği 

ve ortak aksiyon gerektiren bu çetrefilli süreçte, geçmişte Kyoto Protokolü, şu anda ise Paris Anlaşması ulusal çıkarları 

ve kesişen uluslararası politika alanlarını iklim konusunda aksiyonu almaya iten önemli kilometre taşlarıdır. Ancak yine 

de, 2019 yılında sera gazı emisyonları önceki yıla göre yaklaşık %1 düzeyinde yükselerek, artmaya devam etmektedir. 

Taraflar, Cancun taahhütleri ve Paris Anlaşması ile taahhüt ettikleri ulusal katkı hedeflerine hala ulaşabilecek durumda 

olmalarına rağmen, bu hedeflerin sağlanması küresel ısınmayı 1,5C, 2C ile sınırlamak için yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Bu tespitler sebebiyle, son birkaç UNFCCC taraflar konferansında, hükümetlerin aldığı pozisyonların artık sadece karbon 

emisyonlarının sınırlanmasından, iklim değişikliği etkilerine uyum çalışmalarını da kapsayan daha bütüncül bir anlayışa 

doğru evrildiği gözlenmektedir. Özellikle en az gelişmiş ülkeler ile iklim değişikliği etkilerini uzun süredir hissetmeye 

başlamış olan küçük okyanus ada ülkelerinin adaptasyon ve etkileri azaltmak için ihtiyaç duyduğu iklim fonları da uzun 

süredir masada olmasına rağmen, işlevsellik kazanamamıştır. Beklenenden daha hızlı yürürlüğe giren Paris 

Anlaşması’nın kullanılacak yöntemler ve sorumluluklara işaret eden Madde 6’sının gerektirdiği mekanizmalar üzerinde 

halen bir uzlaşma oluşturulamaması ile de müzakere masaları ve beklenti sahiplerinde anlaşmanın heyecanı huzursuz bir 

bekleyişe döndüğü görülmektedir. Küresel platformlarda bu teferruatlı müzakereler sürerken, imzacısı olmakla beraber, 

Paris Anlaşması’nı Meclis’ten geçirerek resmen taraf olduğunu henüz beyan etmeyen Türkiye, bu durumdaki az sayıdaki 

ülkeden birisidir. Her ne kadar bu konuda eleştiri alsa da, Türkiye karbon yönetimiyle ilgili altyapı hazırlıklarını 

sürdürmekte ve gelecekte kullanması muhtemel karbon yönetim araçların değerlendirerek ekonomisi üzerindeki etkilerini 

görmek için projeler yürütmektedir. Bu çalışma enerji piyasalarını doğrudan etkileyecek olan, uluslararası ölçekte iklim 

değişikliği yönetimi, kullanılan ve müzakere edilen ekonomik araçlar ile Türkiye’nin pozisyonundaki son gelişmeler, 

enerji sektörü üzerindeki işlevsellik ve maliyet etkileri ile birlikte değerlendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler — karbon yönetimi; Türkiye'de elektrik üretimi; karbon fiyatlaması; coğrafi etkiler. 
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ABSTRACT 

More than 30% of the global anthropogenic carbon emissions are emitted by electricity generation. Thus, future of 

electricity generation from either renewable or fossil resources is shaped by climate change related trends and 

developments on both national and international basis. Since the United Nations Framework Convention on Climate 

Change was opened for signature in 1992, an almost solid consensus had been created, on the idea that utmost 

importance should be given to climate change in a global scale. Despite setting a global common understanding on the 

importance of the issue is not a minor advance, progress through climate change cannot be evaluated as mature or even 

close to converge in terms of actual progress and results achieved, looking back throughout the 28 years. Previously 

Kyoto Protocol, currently Paris Agreement are considerable leaps focusing national expediencies and intersecting 

international policy areas to take action on climate. Nevertheless, greenhouse gas emissions are still on the rise, 

increasing 1% in 2019 comparing the previous year. Although parties, still can fulfill their commitments given in Cancun 

and nationally determined contribution targets committed via Paris Agreement, achieving these objectives are evaluated 

to fall short to keep global warming under 1.5°C or even 2°C. Thus, it is observed that positions of governments in 

UNFCC evolved from a point that solely limiting/managing carbon emissions into a more holistic perception including 

mitigation and adaptation to climate change. The long awaited climate funds, which are required by especially least 

developed countries and island states who have experienced the effects of climate change, are still on the table but not 

functional. The enthusiasm of Paris Agreement, which was put into force rapidly than anticipated, has turned to unsettled 

expectance on negotiation platforms, because the consensus on the Article 6 still has not been set, which points out the 

methods and responsibilities of the agreement. While detailed and sophisticated negotiations have been ongoing on 

global platforms, Turkey is one of a few countries that is signatory but haven’t become a party by not ratifying the 

agreement. Although being is criticized in this regard, Turkey is conducting projects to develop its capacity on carbon 

management and to evaluate effects of alternative future carbon management tools on its economy. In this study, 

international climate change management, financial tools that are utilized and negotiated, and latest position of Turkey, 

on the electricity generation are evaluated, including the functionality of the sector and financial effects. 

Keywords — carbon management; electricity generation in Turkey; carbon pricing;geographical effects. 

 

KAYNAKÇA 

[1] BP (2019), Statistical Review of World Energy, 9, British Petroleum, BP P.L.C., London 

[2] Ambec, S. and Crampes, C. (2015), Decarbonizing electricity generation with intermittent sources of energy. No. 15-603. Toulouse School of 

Economics (TSE) 

[3] Allen, P.; Blake, L.; Harper, P.; Hooker-Stroud, A.; James, P.; Kellner, T (2013), Zero Carbon Britain Rethinking the future. Centre for 

Alternative Technology 

[4] Biresselioğlu, M.E.; Yıldırım, C.; Demir, M.H.; Tokcaer, S. (2017), Establishing and energy security framework for a fast-growing economy: 

Industry perspectives from Turkey. Energy Research & Social Science, Vol 27, 51-162  

[5] Cherp, A.; Jewell, J. (2014), The concept of energy security: Beyond the four As”. Energy Policy, Vol 75  

[6] DPT (2009), Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi,  Devlet Planlama Teşkilatı, 

http://www.oib.gov.tr/2011/dosyalar/Elektrik_Enerjisi_P_A_G_Stratejisi.pdf 

[7] EMRA (2019), Elektrik Piyasası 2018 Yılı Piyasa Gelişim Raporu. Energy Market Regulatory Authority 

[8] EPİAŞ (2019), Transparency Platform. https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/ 

[9] Eurostat (2016), Share of Renewable Energy in Gross Final Energy Consumption. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1 

[10] Gillespie A.; Grieve D.; Sorell R. (2015), Managing Flexibility Whilst Decarbonising the GB Electricity System the Energy Research 

Partnership”. London. http://erpuk.org/wp-content/uploads/2015/08/ERP-Flex-Man-Full-Report.pdf 

[11] Gözen, M. (2014), Renewable Energy Support Mechanism in Turkey: Financial Analysis and Recommendations to Policymakers. International 

Journal of Energy Economics and Policy, 4(2), 274-287 

[12] Heard, B. P., Brook, B. W., Wigley, T. M. L., & Bradshaw, C. J. A. (2017). Burden of proof: A comprehensive review of the feasibility of 100% 

renewable-electricity systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 76, 1122-1133. 

[13] IEA (2014), Secure and Efficient Electricity Supply: During the Transition to Low Carbon Power Systems. International Energy Agency, Paris 

[14] IEA (2019), Energy Policies of IEA Countries: Turkey. International Energy Agency, p. 21. 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPoliciesofIEACountriesTurkey.pdf 

[15] Jenkins, J.D. and Thernstrom, S. (2017), Deep Decarbonization of the Electric Power Sector Insights from Recent Literature. Energy Innovation 

Reform Project 



 

Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi - 2020 

 118 

[16] MENR (2014), National Renewable Energy Action Plan for Turkey. Turkish Ministry of Energy and Natural Resources. 

http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/document/National_Renewable_ Energy_Action_ For_Turkey.PDF 

[17] Paltsev, S. (2016), The complicated geopolitics of renewable energy. Bulletin of the Atomic Scientists, 72(6), 390-395 

[18] REN21 (2020), Renewables 2019 Global Status Report, Renewable Energy Policy, https://www.ren21.net/wp-

content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf  

[19] Sholten, D., and Bosman, R. (2016), “The Geopolitics of Renewables; Exploring the Political Implications of Renewable Energy Systems”. 

Technological Forecasting and Social Change. 103: 273-283.  

[20] Turkish Ministry of Energy and Natural Resources (2015), Renewable Energy Action Plan REAC, http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/ 

document/National_Renewable_Energy_Action_For_Turkey.PDF 

[21] Turkish Ministry of Environment and Urbanization (2015), Intended Nationally Determined Contribution, http://www4.unfccc.int/submissions/ 

INDC/Published%20Documents/Turkey/ 1/The_INDC_of_TURKEY_v.15.19.30.pdf, 2015 

[22] Ueckerdt, F.; Hirth, L.; Luderer, G.; Edenhofer, O. (2013), System LCOE: What are the costs of variable renewables?.  Energy 63, 61–75. 

[23] Verzijbergh, R.A, De Vriesi L.J, Dijkema, G.P.J, Herder, P.M. (2017), Institutional challenges caused by the integration of renewable energy 

sources in the European electricity sector. Energy Reviews, 75, 660-667  

[24] YTBS (2020), National Load Dispatch Center Information System, https://ytbs.teias.gov.tr 

 

 

 

  



 

Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi - 2020 

 119 

Perimidin Metal Kompleksleri Varlığında Küresel 

Isınmaya Neden Olan CO2'nin Katalitik Dönüşümü 

 

Catalytic Conversion of CO2 Causing Global 

Warming in the Presence of Perimidine Metal 

Complexes 
 

Emine AYTAR
1
 

Mehmet ASLANOĞLU
2
 

Veli KASUMOV
3
 

 
1
Kimya Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye, emineaytar@harran.edu.tr 

2
Kimya Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye, maslanoglu@harran.edu.tr 
3
Kimya Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye, vkasumov@harran.edu.tr 

 

ÖZET 

Karbon dioksit  (CO2) küresel ısınmaya sebep olan başlıca sera gazı (GHG) olarak kabul edilmektedir. CO2 bol 

bulunan, ucuz, yanmaz ve toksik olmayan özelliği ile organik sentezlerde karbon kaynağı (C1) olarak dikkat 

çekmektedir.
1,2

 Bu bağlamda, CO2'nin ılımlı koşullar altında yararlı kimyasal bileşiklere dönüşümü hem endüstriyel hem 

de akademik açıdan çok caziptir.
3,4

 Küresel ısınmada önemli rolü olan CO2 'den yola çıkılarak uygun koşullar altında 

epoksitler ile sentezleri arasında CO2 ‘nin beş  üyeli halkalı karbonatlara dönüşümü en yaygın olarak kullanılan sistemdir. 

 

 

 

Bu çalışmada 1,8-diaminonaftalen’den yola çıkılarak yeni bir seri metal kompleksleri (Zn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) 

and Ru(II)) sentezlendi. Bu bileşiklerin yapıları 
1
H ve 

13
C-NMR Spektroskopisi, FT-IR, LC-MS/MS Spektroskopisi, UV-

Vis Spektroskopisi, Elementel Analiz, Erime Noktası Ölçümü yöntemleri ve de CV ölçümleri ile aydınlatıldı.  Elde 

edilen ve literatürde yeni olan bu kompleks bileşiklerin karbon dioksitin epoksitlerle halkalı karbonatlara dönüşüm 

tepkimelerindeki katalitik etkinlikleri araştırılıdı. Çalışmalar sonucunda katalizörlerin katalitik etkisinin yüksek olduğu 

görüldü. Katalitik sistemin optimizasyonu zaman, sıcaklık, basınç, baz ve epoksit gibi parametrelerin değiştirilmesi 

yoluyla incelendi. 

Anahtar Kelimeler; Katalizörler, Karbon dioksit, Halkalı Karbonatlar ve Elektrokimya. 
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ABSTRACT 

Carbon dioxide (CO2) is considered to be the major greenhouse gas (GHG) contributing to global warming. CO2 is an 

attractive C1 feedstock as it is renewable, inexpensive from the viewpoint of green chemistry and atom economy, and can 

potentially replace commonly used toxic C1 building blocks, such as phosgene.
1,2

 In this context, the efficient 

transformation of CO2 under mild conditions into useful chemical compounds is very attractive from both an industrial 

and an academic viewpoint.
 3,4

 One of the way of the conversion of CO2 and epoxides to afford five-membered cyclic 

carbonates under appropriate conditions represents encouraging technologies for CO2 utilization. 

 

 

 

In this study, a novel series of metal complexes (Zn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) and Ru(II)) derived from 1,8-

diaminonaphthalene has been synthesized and characterized by means of NMR (1H and 13C) spectra, FT-IR spectra, 

UV-Vis spectra, mass spectra, melting point measurements, elemental analysis (C, H, N), as well as CV measurements. 

Synthesized metal complexes were used as catalyst in the transformation reactions to cyclic carbonate of carbon dioxide. 

As a result of the studies, ıt was observed that the catalytic effect of the catalysts was high. The effects of variation in 

time, temperature, CO2 pressure, base and epoxide identity were investigated to find the optimum catalytic reaction 

conditions.  

Keywords:Catalysts, Carbon dioxide, Cyclic Carbonate and electrochemistry. 
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ÖZET 

Çalışmada toplam fotovoltaik (PV) panel gücü 40 W olan yükseltici tip dönüştürücü devrenin tasarımı, benzetimi ve 

uygulaması gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Sistemde maksimum güç nokta izleyici (MPPT) 

algoritması olarak yazılımı basit ve izleme verimi yüksek olan değiştir & gözle (P&O) algoritması tercih edilmiştir. 

Sistemin kontrolünde PIC16F877A mikro denetleyici kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler — fotovoltaik sistem; değiştir & gözle mppt algoritması; yükseltici tip dönüştürücü. 

 

ABSTRACT 

In the study, the design, simulation and application of the boost type converter circuit with 40 W total photovoltaic 

(PV) panel power of was performed and the obtained results were compared. In the system, the perturb & observe (P&O) 

algorithm was preferred as the maximum power point tracker (MPPT) algorithm due to its simplicity and high efficiency. 

PIC16F877A microcontroller was used to control the system. 

Keywords — photovoltaic system; perturb & observe mppt algorithm; boost type converter. 
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ÖZET 

Yeraltı sularını yüzeye çıkarmanın ana araçları olan dalgıç pompalar tarımsal sulamada, petrol endüstrisinde, 

jeotermal alanlarda ve benzeri uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çoğu uygulamada, özellikle de 

tarımsal sulamada, dalgıç pompalar işletme sürecinin ana enerji girdileridir. Dalgıç pompalar metrelerce yer altında 

çalıştıklarında bakım veya arıza durumunda sisteme yönelik müdahalede çok büyük zorluklar söz konusudur. 

Çalışmasının önerilme aşamasında konu ile ilgili faaliyet gösteren firmalar ile yapılan görüşmelerde, dalgıç pompalarda 

motor ömrünün pompa ömrüne nazaran çok daha düşük olduğu anlaşılmıştır. Firmalar bir dalgıç pompanın ömrünü 

yaklaşık olarak motor ömrünün 5 katı olduğunu belirtilmişledir. Buna dair ulusal veya uluslararası herhangi bir istatiksel 

veriye ulaşılmamasına rağmen ilgili firmaların dalgıç motor ve pompa satış verilerinden çıkarılmıştır. Bir dalgıç 

motorunun ömrünü belirleyen ana parametre motorun çalışma esnasında termal performansıdır. Dalgıç Asenkron 

Motorlardaki termal performans ölçütü; kayıplar sonucu üretilen ısının gövdeden uzaklaştırma hızıdır. Bu nedenle termal 

performansı artırmaya yönelik yöntemler geliştirilebilmesi için motor iç yapısı ve çalışma ortamını birlikte 

değerlendirilmesi gerekir. Yapılan çalışmasında dalgıç bir asenkron motorun termal davranışı farklı çalışma koşullarında 

deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel ölçümlerde, motor sıvısının ve motor yüzeyinden 9 noktadan sıcaklık 

ölçümlerine eş zamanlı motorun devri, torku, mil gücü, aktif güç, akım ve motor verimi ölçülmüştür. Yapılan ölçümler 

ile referans alınan motorun termal davranışının motor performansına etkisi tanımlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler — Dalgıç asenkron elektrik motoru, Deneysel ölçümler, Dalgıç elektrik motoru performans verileri. 

 

ABSTRACT 

Submersible pumps, which are the main tools for bringing groundwater to the surface, are widely used in agricultural 

irrigation, oil industry, geothermal fields and similar applications. In most applications, especially in agricultural 

irrigation, submersible pumps are the main energy inputs of the operating process. When submersible pumps operate 

underground for many meters, there are major difficulties in intervention to the system in case of maintenance or 

malfunction. During the suggestions of the study, in interviews with the companies operating on the subject, it was 

understood that the motor life of submersible pumps is much lower than the pump life. Firms have stated that the life of a 

submersible pump is approximately 5 times the motor life. Despite the absence of any national or international statistical 

data, it has been removed from the submersible motor and pump sales data of the relevant companies. The main 

parameter that determines the life of a submersible motor is the thermal performance of the motor during operation. 

Thermal performance criteria in Submersible Asynchronous Motors; It is the speed of removal of heat generated from 

losses from the body. Therefore, in order to develop methods for increasing thermal performance, the engine internal 

structure and working environment must be evaluated together. In his study, the thermal behavior of a submersible 

asynchronous motor was investigated experimentally under different operating conditions. In experimental 

measurements, the engine's speed, torque, spindle power, active power, current and motor efficiency were measured 

mailto:bayramkaya72@hotmail.com.tr
mailto:firatoglu@harran.edu.tr


 

Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi - 2020 

 124 

simultaneously from the engine surface to 9-point temperature measurements. The effect of the thermal behavior of the 

motor referenced on the motor performance is defined by the measurements. 

Keywords — Submersible asynchronous electric motor, experimental  measurements,submersible electric motor 

permormance data. 
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ÖZET 

Günümüzde çevre dostu enerjiye bir çözüm olarak güneş enerjisi santrallerine artan bir ihtiyaç vardır. Alüminyum 

veya çelik profiller kullanılarak inşa edilen yapısal çerçeveler, güneş panellerini desteklemek için yaygın olarak 

kullanılır. Her iki malzemenin de% 100 geri dönüştürülebilir olması, her ikisini de temiz enerji açısından tercih edilebilir 

kılsa da, iki malzeme arasında sürdürülebilirlik açısından farklılıklar vardır. Günümüzün en temiz enerji türlerinden biri 

olan güneş enerjisine yatırım yaparken doğru ve çevre dostu bir seçim yapmak için karşılaştırmalı bir çalışma 

yapılmasının gerekliliği ortadadır. Bu tezde, güneş panellerini destekleyen çerçeve yapıları, iki malzemenin maliyetleri 

ve sürdürülebilir özelliklerini karşılaştırmak amacı ile Eurocode BS EN 1993-1-1: 2005
[1]

 ve Eurocode BS EN 1999-1-1: 

2007
[2]

 tasarım kodları kullanılarak alüminyum ve çelik olmak üzere iki şekilde tasarlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler — sürdürülebilirlik, güneş enerji santalleri,  yenilenebilir enerji, alüminyum, çelik 

 

ABSTRACT 

There is an increasing need for solar power plants as a solution to green energy. Structural frames made of aluminum 

or steel profiles are commonly used to support solar panels. Although the fact that both materials are 100% recyclable 

makes both of them preferable in terms of clean energy, there are differences between the two materials from the 

standpoint of sustainability. Obviously, a comparative study must be carried out in order to make an accurate and 

environment friendly choice when investing in solar energy, which is one of the cleanest energy types of today. In this 

thesis, frame structures that support solar panels are designed with aluminum and steel, using Eurocode BS EN 1993-1-1: 

2005
[1]

 and Eurocode BS EN 1999-1-1: 2007
[2]

 design codes to compare the costs and sustainable properties of the two 

materials 

Keywords — sustainability, solar power plants, renewable energy, aluminium, steel 
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ÖZET 

Dünyada ve ülkemizde elektrik iletim ve dağıtım şebekelerine yenilenebilir enerji kaynaklarının dahil edilme oranı 

her geçen yıl artmaktadır. Enerjinin temiz ve çevreci üretimi gerekliliği yenilenebilir enerji kaynak (YEK) kullanımının 

popüler hale gelmesini sağlamıştır. YEK’lerin enerji iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılması sonucunda; enerji 

verimliliği, enerji yönetimi, karlılık, çevreci enerji üretimi gibi kavramlar önem kazanmıştır. Böylelikle klasik enerji 

üretim metotları yıllar geçtikçe popülerliğini kaybederek, temiz enerji üretimi kavramı yaygınlaşmıştır. 

YEK’lerin enerji sistemlerine entegresi ile birlikte enerji yönetimi kavramı ön plana çıkarak bu alanda çalışmalar 

yoğunlaşmıştır. YEK’lerden biri olan güneş enerjisi sistemleri (GES) enerji üreticileri tarafından güneş potansiyelinin var 

olduğu bölgelerde sıklıkla tercih edilmektedir. GES kurulumları tercihe bağlı olarak evsel, bina tipi veya bölgesel 

olabilmektedir. GES kurulumlarında yaşanan en büyük sorun kurulum maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Enerji 

kullanıcıları var olan maliyet yükünü azaltmak amacıyla GES kurulumları sırasında bina tipi veya bölgesel enerji 

kooperatifleri kurmayı benimsemişlerdir. 

Hakkari ili için bölgesel GES kurulumları yapılarak enerji dağıtım sistemlerinde meydana gelen güç kayıplarında 

azalma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında bölgesel kurulan GES maliyetleri, GES’lerin kurulu güçlerine göre 

hesaplanarak ortaya konmuştur. Ayrıca GES maliyetlerinin enerji kullanıcıları üzerindeki yükün azaltılması amacıyla 

GES kurulumu yapılan bölgelerde enerji kooperatifçiliği önerilmiştir. Çalışma sonucunda GES maliyet amorti süreleri 

hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarda 100 kW/s kurulu güce sahip bir GES’in toplam maliyeti 530.000 TL olarak 

hesaplanmıştır. Buna bağlı olarak 30 katılımcı sayısına sahip bir enerji kooperatifinde GE kullanımı sonucunda GES 

kurulum amorti süresi 10,4 yıl olarak hesaplanmıştır. Hesaplamada enerji kullanıcılarına ait gerçek yıllık elektrik tüketim 

değerleri kullanılmıştır. Son olarak kooperatifleşen kullanıcılarla birlikte azalan maliyet amortisman süresi yorumlanarak 

çalışma sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler — yenilenebilir enerji, güneş enerjisi , enerji kooperatifçiliği. 

 

ABSTRACT 

Inclusion of renewable energy sources in electricity transmission and distribution networks in the world and in our 

country is increasing every year. The necessity of clean and environmentally friendly production of energy has made the 

use of renewable energy resources (RES) become popular. As a result of using RESs in energy transmission and 

distribution networks; Concepts such as energy efficiency, energy management, profitability and environmentally 

friendly energy production have gained importance. Thus, classical energy production methods lost their popularity over 

the years and the concept of clean energy production has become widespread. 
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With the integration of RESs into energy systems, the concept of energy management came to the forefront and 

studies in this area have intensified. Solar energy systems (SPS), which is one of the RES, is frequently preferred by 

energy producers in regions where solar potential exists. SPS installations can be domestic, building type or regional 

depending on preference. The biggest problem in SPS installations is the high installation costs. Energy users have 

adopted to establish building-type or regional energy cooperatives during their GES installation in order to reduce the 

existing cost burden. 

Regional SPP installations were made for Hakkari province, thereby reducing power losses in energy distribution 

systems. Within the scope of this study, regional SPS costs are calculated and revealed according to the installed power 

of SPS. In addition, in order to reduce the burden of SPS costs on energy users, energy cooperatives have been proposed 

in the regions where SPS is installed. As a result of the study, the SPS cost amortization periods were calculated. In the 

calculations made, the total cost of a SPS with an installed power of 100 kW / h has been calculated as 530.000 TL. 

Accordingly, as a result of the use of GE in an energy cooperative with 30 participants, the GES installation amortization 

period has been calculated as 10,4 years. Actual annual electricity consumption values of energy users were used in the 

calculation. Finally, the work was terminated by interpreting the reduced cost and depreciation period with the users who 

became cooperative. 

 

Keywords — renewable energy, solar energy, energy cooperative 
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Sanayi kuruluşları enerji tüketiminin en yoğun olduğu yerlerdir. Sanayide enerji verimliliği enerji kayıplarının belirlenmesi ve 

buna bağlı olarak enerji kayıplarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılarak gerçekleştirilir. 

Bu çalışmada; ısı geri kazanımı uygulamalarına katkıda bulunmak amacıyla egzoz gazı atık ısı potansiyeli yüksek olan bir 

ekonomizersiz sıcak haddehane tav fırınının baca gazı iç akışı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal hesaplamalar bir Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analizi programı olan Autodesk CFD kullanılarak yapılmıştır. Baca modeli 85m yükseklikte ve 

3,62m giriş çapındadır. Modelde 2.48 m/s hız ve 650 (
o
C) sıcaklıkta egzoz gazı girişi sağlanmaktadır. Sayısal analizinin 

zamandan bağımsız olarak elde edildiği baca modelinin iç akışının her bölgesindeki sıcaklık ve hız dağılımları k-epsilon türbülans 

modeli ile incelenmiştir. Baca modelinin sıcaklık ve hız dağılımları dört farklı yükseklikteki yatay kesitten ve bir dikey kesitten 

elde edilmiştir.  

Sonuçlar incelendiğinde egzoz gazının tav fırın bacası içerisindeki sıcaklık profili, bacanın çıkışına doğru merkezinde sabit 

kalmakla birlikte bacanın merkezi ile duvarları arasındaki sıcaklık farkı azalma eğilimi göstermiştir. Tav fırın bacasının lokal hız 

profili incelendiğinde ise bacanın çıkışına doğru yaklaşık ilk 15m’de hızlı bir artış meydana geldiği ve sonrasında yaklaşık olarak 

sabit bir eğilimde olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda tav fırın bacalarının ısı geri kazanımı 

uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler — Tav Fırın Bacası; Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği; Sayısal Analiz; Autodesk CFD. 

Industrial establishments are the places where energy consumption is most intense. In the industry, energy efficiency is 

achieved by determining energy losses and, accordingly, efforts to reduce energy losses. 

In this study; In order to contribute to heat recovery applications, the flue gas internal flow of without economizer hot rolling 

mill annealing furnace with a high exhaust gas waste heat potential was examined numerically. Numerical calculations were made 

using Autodesk CFD, a Computational Fluid Dynamics (CFD) Analysis program. The chimney model is 85m in height and 3.62m 

inlet diameter. Exhaust gas inlet of 2.48 m/s speed and 650 (
o
C) temperature is provided in the model. Temperature and velocity 

distributions in each region of the internal flow of the chimney model, where numerical analysis is obtained independently of 

time, were examined with the k-epsilon turbulence model. The temperature and velocity distributions of the chimney model were 

obtained from four horizontal sections and one vertical section. 

When the results are examined, the temperature profile of the exhaust gas in the annealing furnace remains constant at the 

center towards the outlet of the chimney, but the temperature difference between the center of the chimney and its walls tended to 

decrease. When the local velocity profile of the annealing furnace chimney is examined, it is observed that there is a rapid 

increase in the first 15m towards the exit of the chimney and then it has a nearly stable trend. In line with these studies, it has been 

tried to contribute to the development of heat recovery applications of annealing furnace chimneys. 

Keywords— Annealing Furnaces Chimney; Computational Fluid Dynamics; Numerical Analysis; styling; Autodesk CFD. 
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ÖZET 

Yapılan çalışmalarda Arttırılmış Gerçeklik (AR) uygulamalarının öğrenmeyi daha verimli hale getirdiği ve öğrenimde 

kalıcılık sağladığı görülmektedir.  Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının günümüz çağındaki çocuklar tarafından 

bilinirliğinin yetersiz olması bu alanda bir iyileştirme çabasının yapılması ihtiyacını doğurmaktadır..  

Bu çalışmada yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılan elemanların (güneş paneli, rüzgar türbini vs.) arttırılmış 

gerçeklik (AG) yardımıyla ilköğretim seviyesindeki bireylere öğretilmesi amaçlanmıştır. Üç boyutlu materyal çizimleri 

Unity tabanlı Vuforia uygulaması üzerinden oyun motoru haline getirilmiştir. Bu materyaller kart üzerine yerleştirilen 

çizimler yardımıyla vuforia kamerasında görüntülenerek arttırılmış gerçeklik uygulaması haline gelmiştir. Böylelikle 

ilköğretim seviyesindeki çocukların yenilenebilir enerji santrallerinde bulunan elemanları eğlenceli bir şekilde öğrenmesi 

sağlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler —arttırılmış gerçeklik, eğitim, yenilenebilir enerji 

 

ABSTRACT 

It is seen in studies that AR applications make learning more efficient and provides permanence in learning. The fact 

that renewable energy sources are not known by children in today's age causes the need for an improvement effort in this 

area. 

In this study, it is aimed to teach the elements used in renewable power plants (solar panel, wind turbine etc.) to 

individuals at primary level with the help of augmented reality (AG). Three-dimensional material drawings have been 

turned into a game engine via the Unity-based Vuforia application. These materials have become augmented reality 

application by displaying on vuforia camera with the help of drawings placed on the card. Thus, children at primary level 

are provided to learn the elements in renewable energy plants in a fun way. 
 

 

Keywords — augmented reality, education,renewable energy 
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ÖZET 

Günümüz dünyasında enerji, kalkınma ve gelişmeyle birlikte refah seviyesi ve hayat kalitesinin de artması sonucu en 

temel ihtiyaçlarımızdan birisi haline gelmiştir. Öyle ki; ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesindeki en önemli 

kriterlerden birisi fert başına enerji tüketimi olmaktadır. Daha iyi bir yaşam kalitesi için enerjiye ihtiyaç bulunmaktadır. 

Elektrik enerjisi, sanayide ve yaşamın birçok alanında insanın yaşamını devam ettirmesi için en temel ihtiyaçlarımızdan 

birisi haline gelmiştir.  

Hayat standardının devamı ve daha iyi seviyelere ulaşması için elektrik enerjisine ulaşım ve karşılanması 

zorunluluğu; üretim miktarının artırılmasını ve yeni enerji elde etme metotlarının araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye nüfusu artmakta ve artan nüfus ile birlikte enerji ihtiyacımız da artmaktadır. Yükselen hayat kalitesi ile birlikte 

enerji ihtiyacımız nüfus artış oranından daha büyük bir oranda artmaktadır. Dolayısıyla enerji elde etme ve enerji elde 

etme metotları daha da önemli hale gelmektedir. Bu durumda; enerjinin verimli, sürekli ve çevreci metotlar ile elde 

edilmesi ve sahip olunan doğal kaynakların daha dikkatli kullanılması gerekmektedir. Hedef; verimli, yenilenebilir ve 

çevreci enerji elde etme metotlarının yaygınlaştırılması olmalıdır.  

Türkiye’de su kaynaklı yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi diğer enerji kaynakları içerisinde gittikçe artan bir orana 

ulaşmaktadır. Fosil kaynakların eninde sonunda tükenecek ve enerji ihtiyacını karşılamada yetersiz kalacaktır. Bu 

durumda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji elde etme metotları daha da yaygınlaşmalıdır. 

Anahtar Kelimeler — Yenilenebilir Enerji, Su Kaynaklı Yenilenebilir Enerji, Hidroelektrik Santral. 
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ÖZET 

İzmir Jeotermal A.Ş., İzmir’in Narlıdere ve Balçova bölgesine jeotermal kaynaklarla bölgesel ısıtma sağlayan bir kuruluştur. 

Bu çalışma, İzmir Jeotermal A.Ş. bünyesinde bulunan ısı merkezlerinde vana, boru ve ısı değiştirgeçleri ile şehir içinde 

dolaşmakta olan yaklaşık 450 km uzunluğundaki boruların yalıtımlarının yenilenmesi çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Aerojel yalıtım malzemeleri, fiberlere tutunmuş aerojellerden oluşurlar ve oldukça gözenekli bir yapıya 

sahiptirler. Bu nedenle, ısı iletimleri kısıtlıdır ve bu özellik sayesinde yalıtım uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada üç 

farklı aerojel yalıtım keçesi İzmir Jeotermal A.Ş. bünyesinde oluşturulan bir düzeneğe uygulanmış, düzenekten basınç, yüzey ve 

ortam sıcaklığı ölçümleri alınmıştır. Aerojel yalıtım malzemelerinden alınan numuneler İYTE-Tümleşik Araştırma Merkezi 

(TAM) bünyesinde çeşitli ölçüm ve analizlere tabi tutularak karakterize edilmiş ve ısıl performans ile ıslatılamama özelliği 

açısından karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler —aerojel, yalıtım, enerji verimliliği. 

ABSTRACT 

İzmir Geothermal Inc. is a geothermal district-heating company that serves Narlıdere and Balçova regions of İzmir via 450 km 

of piping system that circulates the hot water throughout the district with the help of valves, pipes and heat exchangers. As the 

distance travelled by the hot water is excessively long, heat losses are common. Izmir Geothermal Inc. is interested in 

applying/renewing thermal insulation blankets wrapped around the pipes to minimize the heat losses. Porous aerogel insulation 

blankets that consist of micron-sized aerogel particles attached to glass fibers have been proposed as potentially effective 

insulation materials. Owing to their porous structure, glass fibers and the presence of aerogel particles, they are known to be 

efficient thermal insulators. In this study, three different aerogel insulation blankets are comparatively studied to assess their 

structures and thermal performances. A test setup was assembled by Izmir Geothermal Inc. on site and pressure, surface and 

ambient temperature measurements were taken. Samples taken from the aerogel insulation materials were characterized by 

various methods within the İzmir Institute of Technology - Integrated Research Center (IYTE-TAM) and compared based on 

thermal performance and non-wetting properties. 

Keywords — aerogel, insulation, energy efficiency. 
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ÖZET 

Artan enerji ihtiyacı ve gelişen teknoloji yüzünden, güç sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynakları artarak yer 

bulmaktadır. Bu kaynakların güç sistemlerindeki penetrasyon seviyesinin artması, sistemdeki etkisinin incelenmesini 

gerektirmiştir. Bu çalışmada PV santral, IEEE9 baralı güç sistemine entegre edilmiş ve bu santralin sistemdeki etkisi 

incelenmiştir. Öncelikle güç sistemine farklı penetrasyon seviyelerinde (%20-%40-%60) PV santral entegre edilmiştir. 

Daha sonra güç sistemindeki Bara 5’te 3-faz kısa devre arıza meydana getirilmiştir. Son olarak, PV santralin low voltage 

ride through (LVRT) özelliğinin, güç sisteminin frekansına yaptığı etki incelenmiştir. Bu çalışma DIgSILENT 

PowerFactory benzetim programında gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — PV santral; LVRT; IEEE9 baralı güç sistemi; frekans analizi. 
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ÖZET 

Enerji üretiminin ve tüketiminin dengelenmesi amacıyla ülkemizde 2007 yılından beri önemli çalışmalar 

yapılmaktadır. Bunlar içerisinde 2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu [1] ve 2008 yılında 

yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği [2] çok önemlidir. Her iki kanun da sanayi, bina ve bireysel 

kullanımda enerji tüketimlerindeki tasarruf, verimlilik ve performans kriterlerini belirlemektedir.  Yakıt türleri içerisinde 

en ucuz olan doğalgazın yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birçok konut ısıtma için bireysel kombi sistemi 

kullanmaya başlamıştır.  Fakat son yıllarda kullanıcılar, ısınma konforunun bu sistemlerde yeterince sağlanmadığını, 

mahal sıcaklık dağılımlarının çok farklı oluştuğunu belirtmektedirler. Bu çalışmada, Sivas ilinde 18 daireden ve 3 bloktan 

(A, B ve C) oluşan bir sitede oturan kullanıcıların kombi kullanım davranışlarını belirlemek için ısıtma sezonunun bir 

bölümündeki (Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları) doğalgaz tüketimleri incelenmiştir. Binalarda her katta iki daire 

bulunmakta olup daire alanları 130 m
2
’dir. Binalar dıştan yalıtımlı ve bitişik nizamda yapılmıştır.  Tüm dairelerin 

doğalgaz tüketimleri incelendiğinde belirtilen aylarda tüm bloklardaki dairelerin doğalgaz tüketimlerinin kendi aralarında 

büyük farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Güneş enerjisi kazanımları açısından en dezavantajlı olan A blokta, güneş 

enerjisi kazanımları açısından en avantajlı C bloktan daha az tüketen daireler bulunmaktadır.  Ekim ayında bireysel 

tüketimlerin daha da azaldığı,  Kasım ve Aralık aylarında daire başına düşen tüketimlerin arttığı ancak soğuk aylarda dahi 

her dairenin düzensiz ısıtma gerçekleştirdiği, her blokta dört dairenin Eylül ayı tüketimleri kadar tüketim gerçekleştirdiği 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler — doğal gaz; ısıtma; kombi. 

ABSTRACT 

Since 2007, important studies have been carried out in our country to balance energy production and consumption. 

The Energy Efficiency Law No. 5627, enacted in 2007, and the Regulation on Energy Performance in Buildings, 

published in 2008, are very important. Both laws determine the saving, efficiency and performance criteria in energy 

consumption in industry, building and use. With the widespread use of natural gas, which is the cheapest fuel type, many 

residences began to use individual combi boiler systems for heating. However, in recent years, users have stated that the 

heating comfort is not sufficiently provided in these systems and that the space temperature distributions are formed very 

differently. In this study, natural gas consumption during a part of the heating season (September, October, November 

and December) was examined in order to determine the combi boiler usage behavior of the users living in a site 

consisting of 18 flats and 3 blocks (A, B and C) in Sivas. The buildings are externally insulated and built in adjacent 

order. When the natural gas consumption of all flats is examined, it is seen that the natural gas consumption of the flats in 

all blocks varies greatly in the months specified. Block A, which is the most disadvantageous in terms of solar energy 

gains, has apartments that consume less than the most advantageous solar energy gains than the C block. It is seen that 

individual consumption decreased further in October, consumption per flat increased in November and December, but 

even in cold months, each flat was heated unevenly, and four flats in each block consumed as much as the September 

consumption.  

Keywords — natural gas; heating; combi 
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ÖZET 

Fosil yakıtların tükenmekte olduğu gerçeği Dünya’da ve Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi 

artırmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan fotovoltaik paneller çevresel faktörler nedeniyle kirlenmekte bunun 

sonucu çıkış gücünde kayıplar yaşanmaktadır [1]. Fotovoltaik panellerin ürettiği enerjiyi önemli oranda azaltan çevresel 

faktörlerden birisi ise tozdur [2]. Panellerin dış camı üzerinde biriken tozlar ince bir tabaka oluşturarak fotovoltaik 

hücrelere düşen ışınımı azaltmaktadır [3]. Toz ektisi arttıkça fotovoltaik panellerde geçirgenlik azalmakta ve eğim açısı 

azaldıkça tozlanma daha fazla artmaktadır [4]. Güneş enerji santralleri boyutunda düşündüğümüzde tozlanma etkisi ile 

oluşan kayıp oranları ciddi rakamlara ulaşmakta ve santrallerin verimini düşürmektedir. Son dönemlerde görüntü işleme 

yöntemleri ve geliştirilen algoritmalar ile birçok problemin çözümüne katkı sunulmuştur. Bu çalışmamızda tozlanma 

ektisinin solar panellerde görüntü işleme tekniklerini kullanarak analizi yapılmaya çalışılmıştır. Toz etkisinin solar 

paneller üzerinde ne kadar enerji kaybı olduğu hakkında literatür taraması yapılmış ve çeşitli tozlar kullanılarak bir 

çalışma yapılmıştır. Günün belirli saatlerinde ve aynı eğimde olan güneş panellerinden alınan görüntüler üzerinde 

görüntü işleme teknikleri kullanılarak analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucu detaylı raporlar hazırlanmış ve görüntü 

işleme teknikleri ile toz etkisinin fotovoltaik sistemleri nasıl etkilediği araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler — Yenilenebilir Enerji; fotovoltaik panel; toz etkisi; görüntü işleme teknikleri. 

 

ABSTRACT 

The fact that is running out of fossil fuels, it increases tendency towards renewable energy sources in the world and 

Turkey. Photovoltaic panels, which are one of the renewable energy sources, are polluted due to environmental factors, 

resulting in loss of output power [1]. One of the environmental factors that significantly reduces the energy produced by 

photovoltaic panels is dust [2]. The dust which is accumulating on the outer glass of the panels forms a thin layer and 

reduces the radiation falling on the photovoltaic cells [3]. As the dust effect increases, the permeability decreases in 

photovoltaic panels and the dust increases more as the angle of inclination decreases [4]. Considering the size of solar 

power plants, the loss rates caused by the effect of dusting reach serious numbers and reduce the efficiency of the power 

plants. Recently, image processing methods and algorithms have contributed to the solution of many problems. In this 

study, it has been tried to analyze the dusting effect by using image processing techniques in solar panels. Literature has 

been searched about how much energy the dust effect has on solar panels and a study has been done using various dusts. 

Analyzes were made using image processing techniques on images taken from solar panels at certain times of the day and 

at the same inclination. As a result of these analyzes, detailed reports were prepared and it was investigated with image 

processing techniques that how the dust effect affects photovoltaic systems. 

Keywords — Renewable energy; photovoltaic panel; dust effect; image processing technique. 
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Şekil 1. Fotovoltaik panellerin toz etkisi sonucu oluşan ışınım kaybına ait resimlerin görüntü işleme tekniği ile yeni görüntüsü 
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ÖZET 

Redoks akışkan bataryalar, yüksek enerji verimliliği (% 80'e kadar), basit kontrol ve izleme sistemleri, uzun döngü 

ömrü, yüksek güvenlik, nispeten düşük bakım maliyeti, esnek tasarım ve çevre dostu olması gibi önemli avantajları 

nedeniyle klasik enerji depolama sistemlerine iyi bir alternatiftir. Bu batarya sistemlerinde redoks çiftinin değiştirilmesi, 

enerjinin daha verimli depolanmasında büyük potansiyele sahiptir. Redoks akışkan bataryaların en çok bilineni Vanadyum 

Redoks akışkan batarya (VRB) olarak karşımıza çıkar ve yüksek sıcaklıkta V(V)’in termal çökmesi nedeniyle farklı 

alternatif iyon çiftleri kullanılabilir. VRB'nin nispeten düşük hücre voltajına (~ 1.26 V) sahip olması da uygulama 

alanlarını sınırlandırmaktadır [1]. VRB’ler elektrolit, membran ve elektrottan oluşan yeni nesil bir enerji depolama 

sistemidir. VRB'nin pozitif ve negatif elektrolitlerinde sırasıyla V(IV)/V(V) ve V(II)/V(III) redoks reaksiyonları 

gerçekleşir. [2]. Son yıllarda, akışkan batarya sistemleri için demir, kobalt, tungsten, çinko ve seryumdan oluşan yeni 

redoks çiftlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar akışkan bataryaların hücre voltajını ve kapasitesini iyileştirmek için 

önemli adımlar olarak karşımıza çıkmaktadır [3]. 

Bu çalışmada, sulu asidik ortamda, farklı konsantrasyonlarda Ce(III) iyonu içeren çözeltilerde grafit esaslı elektrodun 

elektrokimyasal davranışları incelenmiştir. Asit derişim optimizasyonu ve Ce(III) iyon derişim optimizasyonu diferansiyel 

puls voltametrisi (DPV) ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Farklı asit 

derişimi ve farklı Ce(III) iyon derişimi içeren çözeltilerde dönüşümlü voltametri (CV) analizleri yapılmıştır, anodik ve 

katodik pik akımları ve kapasiteleri incelenmiştir. Ce(III) iyonu içeren çözeltilerin çözelti direnci, yük transfer direnci ve 

Warburg empedans değerlerini belirlemek için elektrokimyasal empedans spektrumları alınmıştır.  Hazırlanan elektrolit 

çözeltisinde kütle aktarım mekanizması CV ile belirlenmiştir. Ayrıca elektrokimyasal karakterizasyonda kullanılan kalem 

ucu grafit elektrotların kimyasal ve morfolojik karakterizasyonları taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak 

yapılmıştır. 
  

Anahtar Kelimeler — enerji; elektrokimya; seryum; redoks akışkan bataryalar; dönüşümlü voltametri. 
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ÖZET 

Taşınabilir elektrikli cihaz kullanımının artması ile birlikte, enerjinin düşük hacimde ve ağırlıkta depolanması 

çalışmaları hız kazanmaktadır. Bu konuda lityum iyon piller, yüksek enerji depolama kapasitesi, yüksek enerji yoğunluğu 

(kWh/kg), uzun kullanım ömrü, yüksek şarj-deşarj verimi ve giderek düşen maliyeti ile diğer alternatiflerin önüne 

geçmektedir. Sıvı elektrolitlerin iyonik iletkenliği ve elektrotların yüzeyinde oluşan katı elektrolit yüzey (KEY) tabakası 

lityum iyon pillerin performansına etki eden en önemli faktörlerdendir. Elektrolit katkı maddeleri, üretim maliyetini 

önemli ölçüde artırmadan ve üretim sürecini değiştirmeden elektrolitin iyonik iletkenliğini artırma, KEY tabakasını 

oluşturma gibi katkılar sağlar. Bu çalışmada, katkı maddesi olarak grafit/LiCoO2 pilinde kullanılmak üzere trifenilfosfin 

bor triflorür (BF3.PPh₃) sentezlendi. Sentezlenen BF3.PPh₃, belli oranlarda 1 M LiPF6 - EC/DMC/DEC (hacimce 1:1:1) 

elektrolitine katkılanarak pil performansı üzerindeki etkisi incelendi. Laboratuvarda hazırlanan elektrotlar ve 

elektrolitlerle CR2032 düğme tipi piller üretildi. Döngülü voltametri ve şarj-deşarj testi ile pilin elektrokimyasal analizi 

yapıldı. Elektrolite kütlece % 2 BF3.PPh₃ katkılanması, pilin iyonik iletkenliğini ve kapasite tutma oranını artırdı. Ayrıca, 

BF3.PPh₃ katkı maddesinin performansı, trifenilfosfin ve vinilen karbonat gibi literatürde bilinen elektrolit katkı 

maddeleriyle karşılaştırıldı. Sonuçlar BF3.PPh₃ maddesinin lityum iyon pillerde potansiyel uygulama alanı olduğunu 

göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler — lityum iyon; elektrolit; katkı; bor. 

 

ABSTRACT 

With the increase in the use of portable electrical devices, efforts to store energy in low volume and mass are gaining 

momentum. In this regard, lithium-ion batteries stand out from other alternatives with their high energy storage capacity, 

high energy density (kWh/kg), long service life, high charge-discharge rate and gradually decreasing cost. The ionic 

conductivity of the liquid electrolytes and solid electrolyte interphase (SEI) layer formed on the electrode’s surface are 

some of the most important factors controlling the performance of the lithium ion batteries. Electrolyte additives provide 

contributions such as increasing the ionic conductivity of the electrolyte and forming the SEI layer without significantly 

increasing the production cost and changing the production process. In this work, triphenylphosphine boron trifluoride 

(BF3.PPh₃) has been synthesized for the application in graphite/LiCoO2 cells as an additive. The battery performance was 
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investigated by adding certain amounts of BF3.PPh₃ in 1 M LiPF6 - EC/DMC/DEC (1:1:1 by volume) electrolyte. 

CR2032 coin cells were assembled with the electrodes and electrolytes prepared in the laboratory. The electrochemical 

behaviors of the battery were investigated via cyclic voltammetry and charge-discharge test. The addition of 2 wt % 

BF3.PPh₃ into the electrolyte improved the ionic conductivity and the capacity retention of the lithium ion battery. 

Furthermore, the performance of the BF3.PPh₃ additive is compared to literature known electrolyte additives such as 

triphenylphosphine and vinylene carbonate. The results show that BF3.PPh₃ has potential applications in lithium ion 

batteries. 

 

Keywords — lithium ion; electrolyte; additive; boron. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Mathur metodu kullanılarak değişken ayna aralıklarına sahip bir doğrusal Fresnel yansıtıcı tasarımı 

yapılmıştır. Belirlenen soğurucu yüksekliğinde ve üç farklı ayna genişliğindeki kuzey-güney doğrultusunda bir Doğrusal 

Fresnel Yansıtıcının optimum konfigürasyonu bulunmuştur. Her bir ayna genişliğine ait tasarımda aynı alana sahip düz 

ve silindirik soğurucuların etkisi incelenmiştir. Analizde kullanılan ışınım değerleri ASHRAE metodu kullanılarak 

Şanlıurfa için hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, 42.44 yoğunlaştırma oranında, silindirik soğurucu tipli bir doğrusal 

Fresnel yansıtıcıyla yaz aylarında ortalama 5.2 kWh, ilkbaharda 3.2 kWh ve kış aylarında 1.2 kWh’lık enerji toplamanın 

mümkün olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler — doğrusal Fresnel yansıtıcı; engel faktörü; Şanlıurfa. 

 

ABSTRACT 

In this study, a Linear Fresnel Reflector design with variable mirror spacing is carried out with using Mathur method. 

The optimum configuration of a linear Fresnel reflector in the North-south direction of the specified absorber height and 

three different mirror widths was found. The effect of flat and cylindrical absorbers with same area for each mirror width 

design was examined. The radiation values used in the analysis were calculated for Şanlıurfa using the Ashrae method. 

As a result of the analysis, it was seen that it was possible to collect an average of 5.2 kWh in summer, 3.2 kWh in Spring 

and 1.2 kWh in Winter with a cylindrical absorber type Linear Fresnel Reflector at a concentration of 42.44. 

Keywords — linear Fresnel reflector; intercept factor; Şanlıurfa. 
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ÖZET 

Irak'ın Duhok şehrinde ulusal elektriğe şebekesine sahip olunmasına rağmen çok sık elektrik enerji kesintileri 

yaşanmakta olup düzenli bir enerji arzı sağlanamamaktadır. Özellikle yaz ve kış aylarında elektrik enerjisine olan talebin 

artığı zamanlarda sıklıkla elektrik enerji kesintileri yaşanmaktadır. Dolayısıyla, bu şehirde yaşayan insanlar ihtiyaç 

duydukları elektrik enerji taleplerinin karşılanmasında çoğunlukla dizel jeneratörleri kullanılmaktadır. Bunun neticesinde 

jeneratörler gürültü ve hava kirliliği oluşturmalarının yanısıra yüksek enerji maliyetleri söz konusu olmaktadır. Bu 

bölgede yüksek güneş enerji potansiyeli söz konusu olup maalesef yeteri kadar kullanılmamaktadır. 

Bu çalışmada elektrik enerjisi arz güvenliliğini sağlamak üzere güneş enerji destekli şebekeye bağlı bir hibrit güç 

sistemin oluşturulmuştur. Çalışmada Irak’ın Duhok ilinin güneş enerjisi potansiyeli detaylı olarak ele alınarak hibrit 

sistem tasarımı etkileyen parametreler incelenmiştir. Çalışmanın sonunda optimum sistem tasarımı yapılarak incelenen 

sistemin enerji performansı belirlenmiştir. Böylece, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm ve daha iyi uygulama 

önerileri oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler — Fotovoltaik Sistem. 
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ÖZET 

Günümüzde alternatif enerji kaynakları arasından öne çıkan alternatif, çevre dostu yenilebilir enerjidir. Konuyla ilgili 

son yıllarda artan çalışmalara bağlı olarak çok çeşitli yenilebilir enerji uygulaması geliştirilmiştir. Uygulamadaki basitliği 

nedeniyle ticari alanda öne çıkan yenilebilir enerji uygulaması güneş enerjisidir. Güneş enerjisi uygulamalarında, 

sistemlerin temel bileşeni tüm atmosferik koşullara maruz güneş enerjisini toplayan helyostat, parabolik veya düz 

geometrideki toplayıcılardır. Bundan dolayı toplayıcılar bölgenin atmosferik koşulları dikkate alınarak kurulumu bir 

zorunluluktur. Toplayıcı konstrüksiyonu açısından en kritik parametrelerden biri rüzgâr yüküdür Bu kapsamda 5, 10, 15 

ve 30 m/s serbest akış hızlarında toplamda dört CFD simülasyonu yürütülmüştür. Panel ön bakış alanının uzunluğu 

referans uzunluk olmak üzere söz konusu serbest akış hızlarına denk gelen reynolds sayıları sırasıyla 3.39*104, 

6.78*104, 1.017*105 ve 2.03*105 şeklindedir.  

 
Anahtar Kelimeler — PV panel, akış karakteristikleri, aerodinamik kuvvetler, CFD, rüzgar yükü   

 

ABSTRACT 

In the last years, the alternative that stands out among alternative energy sources is environmentally friendly 

renewable energy. Due to the increasing studies on the subject in recent years, a wide variety of renewable energy 

applications have been developed. Renewable energy application, which stands out in the commercial field due to its 

simplicity in application, is solar energy. In solar applications, the main component of the systems is the collector in the 

helioostat, parabolic or flat geometry that collects solar energy exposed to all atmospheric conditions. Therefore, it is a 

must to set up collectors taking into account the atmospheric conditions of the region. One of the most critical parameters 

in terms of collector construction is wind load. relation of the flow.  

In this context, a total of four CFD simulations were carried out at 5, 10, 15 and 30 m / s free flow velocities. With the 

length of the panel frontal area as the reference length, the Reynolds numbers corresponding to the said free flow 

velocities are 3.39 * 104, 6.78 * 104, 1.017 * 105 and 2.03 * 105, respectively. 

 
Keywords — PV panel, flow characteristics, aerodynamic forces, CFD, wind load,  
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ÖZET 

Son yıllarda ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve artan kentleşme sonucu, üretilen atık miktarı her 

geçen gün artmaktadır. Bunlara paralel olarak enerji ihtiyacı ve tüketimi de hızla artmaktadır. Enerji gereksinimleri 

çoğunlukla yenilenemez enerji kaynaklarından giderilmekte olan ülkemizde, doğa dostu olmayan ve ülkemizi dışa 

bağımlı hale getiren bu tür kaynakların kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarda da artan bir ivme yakalanmıştır. 

Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi, gerek ekonomik gerekse de çevre bakımından büyük katkı ve 

yararlar sağlamaktadır. Bu kapsamdaki gayretlerden biri de, katı atıklardan enerji edilmesi üzerinedir. Katı atıklardan 

elde edilen enerji sürdürülebilir, ulaşılabilir, doğa dostu oluşu ve daha pek çok avantajından dolayı ayrı bir öneme 

sahiptir. Tüm bunlara bağlı olarak çalışmada, Adıyamanın ilinin mevcut katı atık ve bu atıktan elde edilebilecek enerji 

potansiyelinin analizinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler —  Katı Atık; Adıyaman ; Elektrik Enerjisi 

ABSTRACT 

As a result of the rapid population growth, industrialization and increasing urbanization in our country in recent years, 

the amount of waste produced is increasing day by day. In parallel with these, the energy need and consumption is 

increasing rapidly. In our country, whose energy needs are mostly met from non-renewable energy sources, an increasing 

momentum has been achieved in efforts to reduce the use of such resources, which are not environmentally friendly and 

make our country dependent on foreign sources. Because supporting renewable energy sources provides great 

contributions and benefits both in terms of economy and environment. One of the efforts within this scope is on energy 

from solid wastes. Energy obtained from solid wastes is of particular importance due to its sustainable, accessible, 

environmentally friendly and many other advantages. Depending on all these, it is aimed to analyze the existing solid 

waste of Adıyaman province and the energy potential that can be obtained from this waste. 

Keywords — Solid waste; Adıyaman; Electric Energy  
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ÖZET 

Bu çalışmada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde biyogaz üzerinde odaklanmıştır. Tesiste ana 

ürünlerinden biri biyogaz olup, alternatif enerji kaynağı olarak kojenerasyon sisteminde yakılmıştır. 2019 yılında, 

biyogaz üretimi Atık Su Akış Hızı, pH, Su Sıcaklığı, TSS, BOİ5 gibi parametrelerine bağlı olup ortalama sayısal 

değerleri 122.000 m
3
/gün, 7.5, 13 

o
C, 208 mg/l, 196 mg/l olarak kaydedilmiştir. Önceki değerlere günlük biyogaz 

üretimine etkileyerek, günlük üretim yaklaşık 4400 m
3
 olarak kaydedilmiş ve daha sonra elektrik ve ısıtma suyunu 

karşılamak için MWM TCG2016 V16C (800 kW) motorda yakılmıştır. Maksimum performans elde etmek için 1500 

dev./dak. olarak optimum hızda motor çalışarak biyogaz tüketilmiştir. Bununla beraber, minimum egzoz emisyonları için 

motor ortalama % 75 yükte çalıştırılmıştır. Doğaya minimum zarar etkilemek için egzoz emisyon değerleri % 9.06 O2, 

495.5 ppm CO, 502.3 mg / m
3
 NOX, % 6.78 CO2 ve egzoz sıcaklığı 48 

o
C tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler — Atık Su Arıtma Tesisi; Biyogaz; Motor; Ekzoz Emısyon. 

ABSTRACT 

The present study focused on biogas production from Waste Water Treatment Plant of Sanliurfa Metropolitan 

Municipality. One of the main product of plant was biogas which was burned at cogeneration system to obtain alternative 

energy sources. The biogas production depended on such parameters as Waste Water Flow Rate, pH, Water Temperature, 

TSS, BOD5 which were average numerical values as 122,000 m
3
/day, 7.5, 13 

o
C, 208 mg/l, 196 mg/l at 2019. The latte 

values effect on daily biogas production which was roughly recorded as 4400 m
3
/day and then it was combusted at 

MWM TCG2016 V16C (800 kW) engine to satisfy electricity and heating water. The engine was performed by 

consuming biogas which run at optimum speed as 1500 rpm to obtain maximum performance. Additionally, the engine 

was worked at an average load of 75 % for minimum emissions. The exhaust emission values were 9.06 % O2, 495.5 

ppm CO, 502.3 mg/m
3
 NOX, 6.78 % CO2 and exhaust temperature as 48 

o
C which were impacted at minimum damage on 

nature. 
 

Keywords — Waste Water Treatment Plant; Biogas, Engine; Exhaust Emissions. 
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ÖZET 

Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan fosil esaslı yakıtların dışa bağımlı ve maliyetli olması, yenilenebilir 

kaynak olmaması ve dolayısıyla belirli bir süre sonra tükenecek olması bir tarafa, bunların yakılması sonucu oluşan 

karbondioksitin oluşturduğu sera etkisiyle meydana gelmekte olan çevresel tehlikeler, alternatif enerji kaynaklarının 

önemini çok artırmıştır. Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve yüksek potansiyeli ile zengin bir 

coğrafyaya sahiptir. Güneş enerjisi, hidrolik, biyokütle, rüzgar başta olmak üzere bir çok yenilenebilir enerji kaynağından 

faydalanabilme olanağı bulunmaktadır. 

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyoetanol, karbonhidrat değeri yüksek hammaddelerden (şeker kamışı, mısır, 

algler, şeker pancarı) mikroorganizmaların yardımıyla fermantasyon yoluyla elde edilen çevre dostu sıvı bir yakıttır. 

Biyoetanol, dünya çapında birçok alanda kullanılmakta olup özellikle ulaşım için en yaygın kullanılan biyo-yakıttır. 

Bu çalışmada, biyoetanol üretiminde harcanan gömülü enerjinin azaltılması ve harcanacak olan nihayi enerjinin 

tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından (termal güneş ve fotovoltaik) ile karşılanmasını sağlayacak olan bir 

otomatik kontrollü güç ünitesi kurgusu ve kurulumu gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Öncelikle mevcut bir biyoetanol 

üretim prototipinin üretim prosesi için gerekli olan ısıtma yükünün optimizasyonu için gerekli çalışma senaryoları 

oluşturulmuştur. Bu senaryolar doğrultusunda ölçüm sistemleri, kontrolörler, enerji sistemleri ve veri depolama cihazları 

tedariği yapılacak ve ilgili sistemlerin entegre çalışabilmesi için yazılım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca mevcut biyoetanol 

sisteminin enerji transferinde verimli tekniklerle donatılmıştır. Tamamlanan sistem ve yazılımlar sayesinde birim 

biyoetanol üretimi için harcanacak enerjinin (gömülü enerji) %40 oranında azaltılmış olup sonraki çalışmalarda geriye 

kalan %60’lık enerji ihtiyacının da bir başka yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten sağlanması hedeflenmektedir. Bu 

sayede biyoetanolun gömülü karbonunun sıfırlanması sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler — Biyoetanol, güneş, optimizasyon, verimlilik, gömülü karbon. 

 

ABSTRACT 

Apart from the fact that fossil-based fuels, which are widely used today, are externally dependent and costly, they are 

not renewable resources and therefore will be exhausted after a certain period of time, environmental hazards arising 

from the greenhouse effect caused by the carbon dioxide resulting from their burning have increased the importance of 

alternative energy sources.  

Our country has a rich geography with the diversity and high potential of renewable energy resources. It is possible to 

benefit from many renewable energy sources such as solar energy, hydraulic, biomass and wind. Bioethanol, a renewable 

energy source, is an environmentally friendly liquid fuel obtained by fermentation with the help of microorganisms from 
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raw materials with high carbohydrate value (sugar cane, corn, algae, sugar beet). Bioethanol is used in many areas around 

the world and is the most widely used bio-fuel, especially for transportation. In this study, it is aimed to reduce the buried 

energy consumed in bioethanol production and to realize an automatic controlled power unit installation and installation 

that will ensure that all of the final energy to be spent is met by renewable energy sources (thermal solar and 

photovoltaic). First of all, the necessary working scenarios were created for the optimization of the heating load required 

for the production process of an existing bioethanol production prototype. In line with these scenarios, measurement 

systems, controllers, energy systems and data storage devices will be supplied and software has been developed to enable 

the relevant systems to work integrated. It is also equipped with efficient techniques in the energy transfer of the existing 

bioethanol system. Thanks to the completed systems and software, the energy to be consumed for unit bioethanol 

production (embedded energy) has been reduced by 40%, and the remaining 60% of the energy need in subsequent 

studies is aimed to be met from another renewable energy source, the sun. In this way, the buried carbon of bioethanol 

will be reset. 

Keywords — Bioethanol, solar, optimization, efficiency, embedded carbon. 
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ÖZET 

Dağıtık Enerji Üretimi(Enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerji santralleri, talep tarafı katılımı vb.)nin 

yaygınlaşması sonucu Sanal Güç Santrali konseptini ön plana çıkmıştır. Sanal Güç Santrali, Dağıtık Üretim 

alternatiflerini beraber koordine ederek hem enerjinin üretildiği yerde tüketilmesinin sağlanması hem de puant(pik) yük 

talebinin karşılanması sağlayan bütüncül bir sistemdir.  Güç dengesinin sağlanması ve fiyat optimizasyonu bu konsept 

için önemli çalışma alanlarıdır. Bu makalede, Sanal Güç Santralleri için optimizasyon modelleri incelenmiştir. Daha 

sonra örnek bir vaka çalışması yapılmıştır. En son kısımda ise sonuçlar değerlendirilerek Türkiye’de bu konseptin 

uygulanabilirliği üzerine önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler — Sanal Güç Santrali; Dağıtık Üretim; Mikroşebeke Optimizasyonu. 

 

ABSTRACT 

As a result of the widespread use of Distributed Energy Generation (Energy storage systems, renewable power plants, 

demand side participation, etc.), the Virtual Power Plant concept has come into prominence. The Virtual Power Plant is a 

holistic system that coordinates the Distributed Generation alternatives together, ensuring that the energy is consumed at 

the place where it is produced and meeting the peak load demand. Ensuring the balance of power and price optimization 

are important areas of study for this concept. In this article, optimization models for Virtual Power Plants are examined. 

Then a sample case study was conducted. In the final part the results are evaluated and made recommendations on the 

applicability of this concept in Turkey. 

Keywords — Virtual Power Plant; Distributed Generation; Microgrid Optimization. 
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Özetçe— GAP Bölgesi’nde üretim, kullanım ve hizmet amaçlı faaliyetlerden kaynaklanan karbon salım miktarlarının 

artma ve yoğunlaşma eğilimlerinin belirlenmesi; GAP Bölgesinin Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş hedeflerine 

ulaşabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak mevcut güncel karbon salım verilerine ulaşabilmek için özgün 

tasarlanmış hesaplama araç ve yazılımlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla GAP Bölgesi için 

‘Karbon Salım Atlası ve Uzman Sistemi (KAUS)’ yazılımı geliştirilmiştir. KAUS temel olarak; GAP Bölgesi’nin tüm 

üretim ve hizmet alanlarında kaynakların en etkin biçimde kullanımının modellenmesi, yaygınlaştırılması, verimliliğin 

arttırılması, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir ve yeşil büyümenin sağlanması amacıyla geliştirilmiş web-

tabanlı bir yazılım platformudur. 

 

KAUS platformunda; mevcut karbon salım verilerinin analiziyle ilgili ‘Karbon Salım Atlası’ Modülü bulunmaktadır. Bu 

modül dinamik ve güncellenebilir bir niteliğe sahiptir. Hali hazırda 2020 yılının ilk yarısına kadar resmi olarak açıklanan 

kaynak tüketimi (enerji, su, atık vb.) verilerden geriye doğru gidilerek, son beş yıla ait tüm tüketim verilerinin bulunduğu 

modül vasıtasıyla karbon salım miktarları belirlenebilmektedir. Bu veriler sayesinde GAP Bölgesi’nin tüm il ve ilçelerine 

yönelik sektörel bazdaki (binalar, sanayi, ulaşım, tarım ve atık) faaliyetlerin neden olduğu karbon salım değerleri 

‘Karbon Salım Atlası’ üzerinden tekil ya da toplu olarak görüntülenebilmektedir. Gereklilik halinde (istatiksel tahmin 

yöntemiyle dağıtımı yapılmış) verileri mahalle ölçeğinde de görüntülemek mümkün olabilmektedir. Karbon Salım Atlası 

Modülü ile gerçekleştirilen bir uygulama örneği Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Bu çalışmada söz konusu modülün geliştirilmesine yönelik stratejik esaslar ile Bölgede karbon salımının yoğunlaştığı 

lokasyon ve sektörlere yönelik analizlerin detayları sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler — GAP Bölgesi, karbon-nötr ekonomi, karbon salım atlası, kaynak tüketimi, veri analizi 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 1: GAP Bölgesi Tüketim Verilerine Dayalı Karbon Salım Atlası Örnek Görseli  
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GAP Karbon Salım Uzman Sistemi ve Veri Projeksiyonu 
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Özetçe— GAP Bölgesi için geliştirilen ‘Karbon Salım Atlası ve Uzman Sistemi (KAUS)’ yazılım platformu; sadece 

karbon azaltım teknolojilerinin uygulanmasını değil, aynı zamanda karbon azaltım ekonomisinin geliştirilmesini de 

hedeflemektedir. KAUS platformunun bu çerçevedeki en önemli niteliklerinden birisi; Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş 

amacıyla oluşturulan eylem setlerinin gelecek yıllardaki etkisini tahmin edebilecek gelişmiş bir modüle sahip olmasıdır. 

‘Karbon Salım Uzman Karar Destek Sistemi’ olarak isimlendirilen bu modül ile; GAP Bölgesindeki yerel 

mekanizmaların mevcut karbon emisyon salımlarını azaltmaya yönelik faaliyet ve eylemlerini belirlemelerine ve sosyo-

ekonomik açıdan optimize etmelerine katkı sağlanması planlanmıştır. 

 

Söz konusu modülde; 2020 yılının ilk yarısından itibaren gelecek beş yıla ait sektörel gelişim (business-as-usual) 

projeksiyonlarına dayalı karbon salım değerleri ile bu değerlerin mahalle, ilçe, il ya da bölge bazında belirlenmiş azaltım 

hedeflerine uygun sektörel eylem setleri bulunmaktadır. Bu eylem setleri; ‘GAP Karbon Nötr Ekonomiye Geçiş Eylem 

Planı’nda belirlenen eylemler ile uyumlu olacak çerçevede hazırlanmıştır. Bu sayede; karar vericilerin sektörel bazdaki 

temel ve alt eylemleri kolayca seçebilmesine ve seçilen eylemlerin süresine bağlı olarak eylem ya da eylem seti bazında, 

gelecek beş yılda sağlanabilecek karbon salım azaltım miktarlarını öngörebilmesine olanak sağlanabilmektedir. 

 

Modül ayrıca, beklenmeyen gelişmeler ya da yüksek risklerin bulunduğu durumlarda karbon salım değerlerinin etkilenme 

düzeylerinin belirlenmesine de olanak sağlamaktadır. Risk yönetimi mantığıyla çalıştırılan bu ara yüz vasıtasıyla; sel, 

deprem gibi nispeten yerelde gelişen doğal afetlerin etkileri yanında, Covid-19 gibi global ölçekte gelişen virüs-hastalık 

yayılması gibi etkiler de dikkate almaktadır. 

 

‘Karbon Salım Uzman Karar Destek Sistemi’ ile gerçekleştirilen yapı sektörüne özel bir analize ait örnek grafik Şekil 

1’de gösterilmiştir. Bu çalışmada; ‘Karbon Salım Uzman Karar Destek Sistemi’ modülünün geliştirilmesine yönelik 

metodolojik esaslar ile seçilmiş bazı eylem senaryolarına yönelik projeksiyonlar sunulmuştur.  
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Şekil 1: ‘Karbon Salım Uzman Karar Destek Sistemi’ modülü ile gerçekleştirilen yapı sektörüne özel bir analize ait 

grafiksel görsel. 

  

 


