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ÖNSÖZ 

İnsanlığın en temel ihtiyaçları olan yeme, içme ve barınma gibi 

ihtiyaçlar için bile enerjiye gereksinim vardır. Günümüzde artan 

nüfusla birlikte enerjiye olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Kâinatta var 

olan denge ile insanın uyum içinde olması ve ihtiyaçlarını bu 

harmoniyi bozmadan elde etmesi lazımdır. Bunun yolu yenilenebilir 

enerji kaynaklarını kullanmaktan ve sürdürebilirliği esas almaktan 

geçmektedir. Aynı zamanda mevcut imkanların en yüksek verimde, 

iktisatlı ve israfsız kullanılması gerekmektedir. Düzenin ve ekolojik 

dengenin korunması için bu bir zorunluluktur. 

Enerji bilimlerinin farklı alanlarından güncel çalışmaların olduğu 

kitapta, enerjinin daha verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılması konularına değinilmiştir. Ayrıca, maalesef COVID-19 

yılı diye tabir edebileceğimiz 2020 yılında basılan bu kitapta özel 

bölüm olarak COVID-19 çalışmalarına da yer verilmiştir. Gelecek 

çalışmalara ışık tutması ve basamak olması asıl temennimizdir. 

Dr. Ramazan ŞENER 

Aralık, 2020 
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GİRİŞ 

Küresel ısınma, ozon tabakasındaki delinme, sera gazı emisyonları, 

kuraklık, salgın hastalıkların artışı ve ormanların yok olması gibi 

süregelen problemler Dünyanın yok olma moduna girdiğini 

göstermektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı günümüzde 

sürdürülebilirlik ve enerji en önemli konulardan biri haline gelmiştir. 

Hem geri dönüşümün hem de yenilenebilir kaynakların kullanımının 

dünyanın daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha güvenli olmasını 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Enerji sektöründe kaynaklar, yenilenebilir (rüzgar, güneş, su ve 

termal), yenilenmeye n (kömür, petrol ve gaz) ve yenilenebilir doğal 

materyaller (bambu, kenevir, pamuk, kereste vb.) olarak sıralanabilir. 

Ayrıca geri dönüşüm yoluyla bazı insan yapımı maddeler örneğin 

plastikler de yenilenebilir olarak sayılabilmektedir (Coca-Cola-UK, 

2017).   

Yenilenebilir enerji, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji 

olarak tanımlanabilmektedir. Güneş ışığı, rüzgar, dalga, gelgit, 

biyokütle, jeotermal ısı gibi çeşitli formlarda bulunabilmektedir. 

Yenilebilir enerji, elektrik üretimi, su ısıtma, otomobil yakıtı vb. 

yollarla fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin yerine geçebilmektedir. 

Fosil yakıtların kullanımı, dünyanın doğal kaynaklarının 1/3’ünü, 

ormanların % 12’sini, tatlı sulardaki biyolojik çeşitliliğin % 50’sini, 

okyanuslardakinin ise 1/3’ünü yok ettiği görülmüştür (Kum, H., 

2009).   
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Yenilebilir enerji üç farklı sebepten dolayı çekici görünmektedir. 

Birinci sebep, yenilenebilir enerji sürdürülebilir enerjidir ve tekrar 

tekrar kullanılabilir. İkinci olarak bu kaynaklar enerji sağlarken hava 

kirliliği ve sera gazı emisyonları oluşturmaz. Son olarak bu 

teknolojiler enerji hasadının, özellikle enerji sektörünün düşük olduğu 

kırsal alanlarda güvenilir, elde edilebilir, çevresel olarak sürdürülebilir 

bir yoludur (EIA, 2019).  

Bu bölümde çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilirlik ve 

çevre kavramları çatısı altında anlatılmıştır.    

1. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

Dünya nüfusundaki hızlı artış, teknolojik gelişmeler ve sanayileşme 

enerjiye olan ihtiyacı hızla artırmaktadır. Enerji, insanların günlük 

yaşamında hemen hemen her alanda kullanıldığı gibi toplumun refah 

seviyesinin de yükselmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Enerji, iş 

yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilmektedir. Bir türden diğer türe 

dönüştürülebilmekte olup, dönüştürülebilirliklerine göre birincil ve 

ikincil enerji kaynakları; kullanılışlarına göre ise yenilenebilir ve 

yenilenemez olarak sınıflandırılmaktadır (Koç ve Kaya, 2015).  

Fosil yakıtlar dünya enerji ihtiyacının büyük bölümünü 

karşılamaktadır. Ancak kullanım sürelerinin kısıtlı olması, iklim 

değişikliği, sera gazı emisyonlarının nedenleri arasında yer alması, 

gelecek nesillerin enerji ihtiyacı ve çevre üzerinde oluşturduğu 

olumsuz etkiler göz önüne alındığında yenilenebilir enerji 

kaynaklarına olan ihtiyacın gün geçtikte artmakta olduğu 

görülmektedir.  
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M.Ö. 5000 yıllarına dayanan yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımına örnek olarak, yelkenleri hareket ettirmekte, sulama 

işlemlerinde, mısır ve buğday öğütmekte rüzgar enerjisinin kullanımı 

verilebilir. Çin, İran ve Afganistan’da ise M.Ö. 200 yıllarında yel 

değirmenlerinde ve su pompalarında rüzgar enerjisi kullanılmıştır. 

Eski Romalıların ise su ısıtmada jeotermal enerjisi kullandıkları 

bilinmektedir (Çepik, 2015).  

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), doğal olarak bulunan, kaynağı güneş 

olan ve herhangi bir üretim prosesine ihtiyaç olmadan kullanılabilen 

kaynakları, yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlamıştır (IEA, 

2013).  

Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş, rüzgar, biyokütle, dalga, gel-

git, jeotermal, hidrolik, çöp deponi alanları ve artıma tesislerinden 

çıkan gazlar ve biogaz olarak tanımlanabilir.   

1.1. Güneş Enerjisi 

Güneş enerjisi, güneş çekirdeğindeki hidrojen gazının helyuma 

dönüşmesinde füzyon süreci sonucunda açığa çıkan çok güçlü bir 

ışıma enerjisi olarak tanımlanabilir.  

Güneş kollektörleri, güneş pilleri ve güneş santralleri gibi 

teknolojilerle güneş enerjisinden yararlanılmaktadır.  

Bu teknolojiler yoluyla güneş enerjisi elektrik enerjisine 

dönüştürülmekte veya ısı enerjisi olarak doğrudan kullanılabilmek-

tedir (Koç ve Kaya, 2015). 
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Dünya’daki ilk güneş santrali 1970 yılında ABD’nin California 

Mojave Çölünde kurulmuştur. Almanya, Çin, ABD, Japonya ve İtalya 

güneş enerjisinden en fazla yararlanan ülkelerdir. Japonya yaşadığı 

nükleer felaketlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelmiş, Çin ise güneş paneli üreterek, üretim maliyetini azaltmıştır. 

Dünyada güneş enerjisi bakımından en şanslı ülke Ekvator’dur.  

Yapılan araştırmalarda ise Türkiye’de güneş enerji potansiyelinin en 

yüksek olduğu bölge Güney Doğu Anadolu Bölgesi, en düşük olduğu 

bölgenin ise Karadeniz Bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de 

yaygın olarak güneş enerjisi su ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır 

(Koç ve Kaya, 2015).  

Bu enerji türü en çok bilinen yenilenebilir enerji kaynaklarından biri 

olduğu bilinmektedir. Güneş panelleri aracılığıyla gün ışığını enerjiye 

dönüştürmeyi hedeflemektedir. Solar termal enerji sistemleri ise gün 

ışığıyla ısıtılan sıvıdan enerji üretmeyi hedeflemektedir (Acaravcı ve 

Erdoğan, 2018).   

Güneş enerjisi tarımsal alanlarda da su pompalama, ilaçlama 

makinaları, sera havalandırma ve güneş enerjili çit sistemlerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Taşkın ve Vardar, 2016).  

Tarım ürünleri üretildikten kısa bir süre içinde tüketilmezlerse besin 

değerlerinin kaybetmektedir. Bu nedenle besin değerlerinin korunması 

açısından kurutma yapılmaktadır. Güneş enerjisi ile temiz, hijyenik 

koşullarda ve sıfır enerji maliyeti ile ürünler kurutulabilmektedir 

(Taşkın ve Vardar, 2016).    
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Solar panellerin kurulumu oldukça hızlı ve kolaydır. Geniş alanlar 

gerektirmesi ise dezavantajı olarak sayılabilmektedir. Güneş 

santrallerinden bazılarında, güneş panelleri kilometrelerce alanlara 

döşenebilir. Bu da uygulamada zorluklar oluşturmaktadır (Çepik, 

2015).   

1.2. Rüzgar Enerjisi 

Güneş enerjisi karaları, denizleri ve atmosferi aynı derecede 

ısıtmamaktadır. Bu nedenden dolayı ortaya çıkan sıcaklık ve basınç 

farkları rüzgar enerjisinin doğmasına neden olmuştur. Güneş enerjisi 

olmadan rüzgar enerjisi var olmamaktadır. Dünya atmosferinde ısınan 

havanın yoğunluğu azalır ve yükselirken onun yerini soğuk hava 

doldurmaktadır. Dünyanın kendi etrafında dönme hareketi ile bu hava 

birleştiği için yüksek oranda kinetik enerji taşıyan hava hareketleri 

oluşmaktadır. Bu kinetik enerjinin mekanik enerjiye dönüşmesi 

sonucunda rüzgar enerjisi ortaya çıkmaktadır.  

Rüzgar enerjisinden elektrik ve mekanik enerji üretmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Mekanik enerji çiftliklerde ve konutlarda sulama 

amacıyla kullanılmaktadır. Rüzgar enerji santralleri ise rüzgar 

enerjisinden elektrik enerjisi üretmektedir. Rüzgar enerjisinden en çok 

faydalanan ülkeler ise ABD, Çin ve Almanya’dır (Koç ve Kaya, 

2015).  

Türkiye’de rüzgar enerjisi potansiyeline göz atıldığında, rüzgarın 

sürekliliğine ve rüzgar hızına bakıldığı zaman bölgelere göre farklılık 

göstermektedir. Türkiye’nin en iyi rüzgar potansiyeline sahip alanları 

Ege ve Marmara sahilleridir (Güler, 2009). Ayrıca Antakya, 
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Bandırma, Kumköy, Sinop, Mardin, Gökçeada, Çanakkale ve Çorlu 

en zengin bölgeler olarak bilinmektedir.   

Yatırım ve birim maliyeti açısından rüzgar enerjisinin diğer enerji 

türleri ile karşılaştırıldığında çok daha avantajlı olduğu görülmüştür. 

Çevreye verdiği zarar ise çok az olduğu için tüm Dünya’da yaygın 

olarak kullanımının arttığı görülmektedir. Çevre dostu olan bu enerji, 

atmosferde bol ve serbest olarak bulunmakta, tükenme gibi bir riski 

bulunmamaktadır. Kurulacak bölgede istihdam yaratmakta ve 

işletmeye alınması çok kısa süre içinde gerçekleşmektedir. Hammadde 

yerlidir ve dışa bağımlılık yaratma riski yoktur (YEGM, 2014). 

Rüzgar türbinlerinin arasında tarım yapılabilmekte, çiftçilik 

faaliyetlerine engel olmamaktadır. İstenildiği zaman da kolaylıkla 

sökülebilmekte ve kurulduğu arazi kısa sürede eski halini 

alabilmektedir.     

Rüzgar enerjisinin dezavantajları ise kuşların türbinlere çarpıp 

ölmesiyle doğal yaşama zarar vermesi, gürültü ve görüntü kirliliği 

oluşturması, çevrede bulunan TV ve radyo alıcılarında parazitlenmeye 

sebep olması olarak sıralanabilir (Özen ve ark., 2015).      

1.3. Biyokütle Enerjisi   

Biyokütle enerjisi, bitkilerin fotosentez yoluyla güneşten aldıkları 

enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürdükleri sırada açığa çıkana enerjiye 

verilen isimdir. Bu enerji Güneş varolduğu sürece bitki yetiştiriciliği 

devam edeceği için tükenmez bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. 

Biyokütleye, özel olarak yetiştirilen mısır, buğday vb. sebze ve meyve 
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gibi organik atıklar, hayvan dışkıları, otlar, yosunlar, gübreler ve 

sanayi atıkları sayılabilmektedir (Topal ve Arslan, 2008).  

Biyoetanol, biyogaz ve biyodizel gibi yakıtlar, biyokütle enerji 

kaynakları kullanılarak elde edilirler. Biyodizel ve biyoetanol, çeşitli 

hayvansal ve bitkisel yağlar kullanılarak üretilen yakıt türleridir. 

Biyogaz ise endüstriyel, bitkisel ve hayvansal atıkların oksijensiz 

ortamda fermantasyon sonucunda oluşan metan ve karbondioksit 

gazlarıdır (Gizlenci ve ark., 2012; Koltukçu 2010). 

Dünya çapında bu enerji, elektrik üretmek, ısınmak ve yakıt üretmek 

için kullanılmaktadır. En fazla biyodizel üreten ülkeler ise ABD ve 

Brezilya’dır.   

Biyokütle enerjisi, klasik ve modern biyokütle kaynakları olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Klasik kaynaklar, ormanlardan elde edilen odun ve 

yakıt olarak kullanılan bitki ve hayvan atıkları olarak 

sıralanabilmektedir. Modern kaynaklar ise sanayi, ticaret ve ulaştırma 

sektörlerinde kullanılmaktadır.  

Biyokütle enerjisinde kısıtlayıcı etmen arazi varlığıdır. Dünya 

üzerindeki bütün araçların biyo yakıtlardan elde edilen enerji ile 

çalışacağı düşünüldüğü zaman şu anda kullanılan tarım arazilerinin iki 

katı kadar arttırılması gerektiği tahmin edilmektedir (Parfit, 2005).   

1.4. Deniz ve Okyanus Kökenli Enerji 

Deniz ve okyanus kökenli enerji, oldukça çekici bir yenilenebilir 

enerji kaynağıdır. Bu enerji, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, tuzluluk ve 
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sıcaklık gradyanları olarak alt kategorilere ayrılmaktadır. Bu 

kaynaklar neredeyse sonsuzdur denilebilir.  

Rüzgar, denizdeki dalga enerjisinin temel kaynağıdır. Dalgalar etkili 

bir şekilde enerji transferi yapabilir ve uzak mesafelere çok az kayıpla 

taşınabilir. Özellikle elektrik şebekesinin bulunmadığı kıyı bölgeler ve 

adalar için oldukça uygundur. Ömürleri uzundur ve yakıt maliyetleri 

bulunmamaktadır. Fiziksel, kimyasal ve organik atığı bulunmamakta 

ve denizi kirletmemektedir. Deniz üzerine kurulduğu için tarım 

arazilerinin korunmasını sağlamaktadır.   

Coğrafik olarak düşünüldüğünde Birleşik Krallık dalga enerjisi için 

maksimum potansiyele sahiptir.     

Gel-git enerjisi, okyanus dalgalarının yükselip alçalması sonucu 

yeryüzü, güneş ve ay arasında rotasyonel ve yerçekimi kuvvetleri ile 

oluşmaktadır. Gel-git akımlarının tipi, düzenlidir ve tahmin edilebilir. 

Gel-git’in boyutu ve zamanlaması, coğrafi lokasyon, okyanus 

yatağının ve kıyı şeridinin şekline bağlıdır. Gel-git enerji tesislerinin 

çalışma prensibi, hidroelektrik güç tesislerinden çok farklı değildir 

(Lewis ve ark., 2011).  

Araştırmalara göre, okyanuslardaki gel git hareketleri ile günlük 3000 

TWh enerji kapasitesine sahiptir ve bu enerjiden % 2’lik kısmının 

elektrik enerjisine dönüştürülebileceği tahmin edilmektedir. Filipinler, 

Japonya, Çin, Endonezya ve Avrupa’da gel-git enerjisinin fazla 

olduğu bilinmektedir. Kanada’da bulunan Annoapolis Santrali (16 

MW) ve Fransa’da bulunan La Rance Santrali (240 MW) önemli gel-
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git santrallerindendir (h t t p : / / w w w . m m o . o r g . t r / r e s i m l 

e r / d o s y a _ekler/9514e888b8f2aca_ek.pdf)    

Çevresel açıdan bakıldığında, deniz ve okyanus kökenli enerji, 

sürdürülebilir güç kaynağı olarak oldukça yüksek bir potansiyele sahip 

olmasına rağmen, bazı olumsuzluklara da sahiptir. Deniz habitatı yer 

değiştirebilir veya zarar görebilir. Deniz ve okyanus kökenli enerji 

ekstraksiyon cihazları korozyon yoluyla zarara uğrayabilir. Deniz 

fırtınaları da ciddi sorunlar oluşturabilir (Qamar ve Al-Kindi, 2020). 

Her an dalga olmayacağı için kesintili bir enerji kaynağıdır denilebilir. 

Çünkü santralden sürekli enerji sağlanamamaktadır. Kıyıya yakın 

kurulan santraller gürültü kirliliği oluşturabilmektedir. Kıyıdan uzak 

mesafelerde kurulan santraller ise balıkçılığı ve deniz taşımacılığını 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Çelik, 2012).      

1.5. Jeotermal Enerji 

Jeotermal enerji, dünyanın alt katmanlarında bulunur ve Yunan 

kökenli geo (dünya) ve termal (ısı) kelimelerinin birleşmesinden 

oluşan önemli bir yenilenebilir enerji olarak kabul edilen bir enerji 

türüdür.  

Jeotermal enerji tıbbi amaçlı tedavilerde, sulu tarım, endüstriyel 

proseslerde, seraların ısıtılmasında, sebze, tahıl ve kereste kurutma 

işlemlerinde, merkezi sistem ısıtma ve su ısıtma işlemlerinde 

kullanılmaktadır. ABD, Filipinler, Endonezya, Meksika, İtalya ve 

Yeni Zelenda dünyada jeotermal enerjiden en fazla yararlanan 

ülkelerdir. Bunların yanı sıra Amerika, Arjantin, Japonya, İzlanda ve 

İsviçre’de yol yüzeylerinde ve havaalanlarında kar çözme 
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uygulamalarında da kullanılmaktadır (Lund and Freeston, 2000). 

Sıcak su ve su buharı, bu sistemde kaplama altındaki veya içindeki 

borularda dolaştırılmaktadır. Maliyet açısından bakıldığında yeraltı 

jeotermal sistemlerin kurulum maliyeti, pompalama sistemleri ve kuyu 

masrafları düşünüldüğünde 200 $/m2 olduğu hesaplanmaktadır. 

Karayollarında ise tasarımda ısıtma sistemli ve ısı borulu köprü 

üstlerinin maliyeti 1,000-1,500 $/m2‘dir. Yaklaşık olarak hesaplanan 

bu değerlere göre, jeotermal kar eritme sistemlerinin işletim ve 

kurulum maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Lund, 

2000). 

Sulu sistemlerde ise asfaltın altına döşenmiş borulardan bir 

sirkülasyon pompası aracılığıyla farklı metotlarla ısıtılan akışkan 

dolaştırılır. Akışkan yüzeye transfer edilen ısı yüzeyi iletimsel olarak 

ısıtmaktadır. Etilen ve propilen glikol ve su akışkan olarak 

kullanılmaktadır. Mevcut ısıtma sistemleri kıyaslandığında bu yöntem 

en az maliyetli olanıdır denilebilir (Boyd, 2003). 

Dünya üzerindeki pek çok yerleşim bölgesinden ve endüstriyel 

tesislerden sınır değerlerin üzerinde hava kirletici maddeler atmosfere 

verilmektedir. Fosil yakıtların kullanımından doğan sera gazı etkisi, 

asit yağmurları ve iklim değişimi gibi çevre sorunlarının önlenmesi 

açısından jeotermal enerjinin kullanımı büyük önem taşımaktadır.  

Jeotermal enerjinin dezavantajları ise,  jeotermal enerji santralleri 

düşük de olsa karbondioksit salınımı gerçekleştirmektedir. Bunların 

dışında jeotermal sıvılar bazı zehirli gazlar da içermektedirler. Ancak 
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bunlar reenjeksiyon yoluyla tekrar yeraltına verilmektedir. Böylece 

çevreye zarar vermesi önlenebilmektedir (Mutlu, 2013). 

Jeotermal kaynakların sürdürülebilirliğinin arttırılması ve gelişmesi 

için, yasal düzenlemelerin oluşturulması, saha modellemesi, akışkanın 

kullanımından sonra tekrar rezervuara basılması, gereken yerlerde ısı 

pompalarının kullanılması gerekmektedir (Toka ve Arı, 2006).         

1.6. Hidrolik Enerji 

Hidrolik enerji, yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji 

kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Sudaki potansiyel enerjinin 

kinetik enerjiye dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan enerjidir. 

Hidrolik enerjiden faydalanma yöntemlerinden birisi barajlardır. 

Barajlarda suyun potansiyel enerjisi elektrik enerjisine çevrilmektedir 

(Seydioğulları, 2013). Bu amaç için hidroelektrik santrallerinden 

(HES) yararlanılmaktadır.  

Türkiye’de hidroelektrik santraller 26 akarsu havzasına dağılmıştır. 

Bunlar içinde Fırat ve Dicle Havzaları önemli bir yer tutmaktadır. 

Özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile bölgenin sulama ve 

elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır (GAP, 2013). Avrupa’da ise Norveç 

hidrolik enerji konusunda oldukça başarılı sayılabilecek ülkeler 

arasında bulunmaktadır.  

Çevre açısından düşünüldüğünde, akarsuların doğal dengesini 

bozduğu, suları kirlettiği, balık göç yollarını baraj setlerinin kapattığı 

ve çevrenin dengesini bozduğu ve ilk yatırım maliyetinin de yüksek 

olduğu bilinmektedir (Çepik, 2015). Ayrıca hidroelektrik 
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santrallerinin kurulduğu bölgede bulunan ağaçların tahribatı 

kaçınılmazdır. Santraller çok büyük miktarlarda su depoladıkları için 

bulundukları bölgenin mikroklimatik sisteminde ve ekolojik dengede 

bozulmalara yol açmaktadır. Suların tutulması tarım arazilerinde 

verimliliği düşürmekte ve nehir kıyılarında erozyona neden 

olmaktadır (Acar, 2008).        

2. GERİ DÖNÜŞÜM 

Geri dönüşüm, atık olarak atılan maddelerin yeniden kullanımı olarak 

tanımlanabilir. Klasik atık gideriminde, atık maddeler ve cihazlar 

genellikle çöp deponi alanlarında bertaraf edilirler. Geri dönüşüm ham 

madde tüketimini azaltarak potansiyel faydalı maddelerin atık 

olmasını önlemektedir. Bu durum, hava kirliliğini, su kirliliğini ve 

enerji kullanımını azaltmaktadır. Kısaca geri dönüşüm yoluyla atık 

maddeler yeniden kullanım için kurtarılmakla kalmaz, bu yolla sera 

gazı emisyonlarının azaltılmasına da sağlanır. Böylece çevrenin 

iyileşmesine ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunulur (Wikipedia, 

2019).  

Farklı tipteki camlar, kağıt, karton, plastik, araba lastikleri, metaller, 

tekstil ürünleri, elektronik cihazlar, alaşımları içeren çeşitli maddeler 

geri dönüştürülebilir.  

Geri dönüşüm prosesi için çeşitli standartlar da bulunmaktadır. Bunlar 

plastik atıklarla ilgili ISO 15270:2008 ve geri dönüşüm uygulamaları 

için çevre yönetiminin kontrolü ile ilgili ISO 14001:2015’dir (Qamar 

ve Al-Kindi, 2020).    
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Dünya çapında geri dönüşüm mekanizmasını en iyi uygulayan 

ülkelerin başında İsveç gelmektedir. İsveç’te elektrik enerjisinin 

büyük bir bölümü atıkların geri dönüşümünden sağlanmaktadır. Son 

dönemlerde ülkede hemen hemen bütün çöpler geri 

dönüştürüldüğünden, ülke Norveç’ten çöp ithal edip elektrik 

üretmektedir (Ntvmsnbc, 2014)   

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  

Sürdürülebilirlik, kaynakların sömürülmesi, teknolojik gelişmenin 

yönlendirilmesi, insanoğlunun ihtiyaçlarını ve isteklerini 

karşılayabilme potansiyelinin günümüzde ve de gelecekte korunduğu 

dengeli bir ortamda değişimin sağlamasıdır (Wikipedia, 2020).  

Sürdürülebilir gelişme, doğal çevreye zarar vermeden insan ihtiyaçları 

karşılanırken yerel ve evrensel etkiler arasında bir denge 

gerektirmektedir (IISD, 2019). 

Gerek çevrenin gerekse de ekosistemin sağlığının sürdürülmesi, 

insanoğlu ve diğer türlerin yaşamlarının devam edebilmesi için 

gereklidir. Öte yandan, İklim değişimi, nüfus artışı, tüketim, çevresel 

felaketler suçlu faktörlerden bazılarını oluşturmaktadır (Worldwatch 

Institute, 2013).   

Dünya popülasyonundaki hızlı artışa bağlı olarak devletlerin 

ekonomik açıdan büyüme çabaları çevre sorunlarını da beraberinde 

getirmiştir. Batılı toplumlar çevre kirliliği arttıkça 1980’den itibaren 

küresel açıdan çevreyi korumaya yönelmişlerdir. Çünkü sorunlar artık 

yerel ve bölgesel olmaktan çıkmış bütün dünyayı olumsuz yönde 
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etkileyen küresel bir hal almıştır. Artık çevre sorunlarının göz ardı 

edilemeyeceği, çevre kirliliğinin nasıl bir tehdit oluşturduğu ve artık 

çözülmesi gerektiği görülmeye başlanmıştır (Kaypak, 2011). Ayrıca 

dünya ülkeleri arasında enerji elde etmek amacıyla temiz ve 

yenilenebilir teknolojileri kullanma bilincine varmışlardır.  

Bir ülkenin enerji kullanımının değişimi ve yoğunluğu, enerji 

kaynaklarının yapısı, çevresel gelişmeyi ve ekonomik kalkınmanın 

sürdürülebilirliğini belirleyen temel faktörlerdendir. Ulaştırma sektörü 

çevre üzerinde çok sayıda etkileri olan ekonomik bir faaliyettir. 

Ulaştırmanın çevreye olan olumsuz etkileri teknolojik gelişmeler 

sayesinde çözülebilir. Çevreyi daha az kirleten ulaşım altyapısı ve 

türleri kullanılmalı, toplu taşımaya teşvik edilmeli ve trafikte yeşil 

araçların kullanılması sağlanmalıdır. Tarımsal faaliyetlerin ise biyo-

çeşitliliği bozmadan yapılması teşvik edilmelidir. Bu durumda 

çevresel değerlerin ön plana çıktığı sürdürülebilir ve temiz enerji 

kaynaklarının kullanıldığı bir ekonomi oluşturulmalıdır.    

4. YENİLENEBİLİR MADDELER 

Yenilenebilir maddeler, doğal ürünleri veya sentetik olarak üretilenleri 

aynı zamanda geri dönüşüm ürünlerini de içermektedir (Garvin, 

2019). 

Biyopolimerler, yenilenebilir maddelere örnek olarak verilebilir. Bir 

biyopolimer doğal polimerlerden örneğin karbonhidratlar ve 

proteinlerden meydana gelmektedir. Selüloz, nişasta, kollojen, soya 

proteini ve kazein polimerlere örnek olarak verilebilir. Bu 
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hammaddeler doğada oldukça fazladır ve biyolojik olarak 

parçalanabilmektedir (Garvin, 2019). 

Yenilenebilir biyokütle kaynaklarından elde edilen biyoplastikler, 

bitkisel ve hayvansal yağlar, mısır nişastası, lignin vb. içermektedir. 

Petrolden elde edilen plastiklerin üretimi ile karşılaştırıldığı zaman, 

biyoplastiklerin üretimi ve tüketiminin sürdürülebilir olduğu 

görülmüştür. Ancak şu unutulmamalıdır ki, petrol hala 

biyoplastiklerin üretiminde bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerde en büyük inşaat aktivitelerinden birisi de 

yol ve otobanların yapımıdır. Bioasfalt, asfaltın alternatif bir tipidir. 

Petrol kullanılmadan, atıklara bağlı hayvansal yağlar, şeker, pirinç, 

mısır, patates nişastasından üretilmektedir (Djumari ve ark., 2017).     

SONUÇ 

Bu kitap bölümünde yenilenebilir enerji kaynakları, çevre üzerine 

etkileri ve sürdürülebilirlik hakkında bilgiler verilmiştir. Dünya 

üzerinde ormanların yok olması, biyo çeşitliliğin kaybolması, 

toprakların kalitesinin bozulması, salgın hastalıkları doğurmuştur.  Bu 

durumda insanoğluna çok sayıda sorumluluk düşmektedir.  

Endüstri, konut ve tarım alanlarında yenilenebilir teknolojilerin 

kullanılması ve çevreyi kirletmemeye yönelik adımların atılması 

gerekmektedir.  

Dünyanın çok sayıda bölgesinde hava kirliliği ve su kıtlığı 

problemlerinin çözümü için ülkeler küresel ölçekte önlemler almalıdır.  
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Çevre dostu olan yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecekte fosil 

yakıtların yerini kullanılmalı ve dünya çapında buna göre uygun 

politikalar izlenmelidir.     

Devletler, fosil yakıt kullanımını azaltmalı ve düşük karbon ve enerji 

kullanan ev ve iş yerlerinin inşa edilmesini teşvik etmelilerdir.  

Yenilenebilir enerji kapasitesinin genişletilmesi, yeterli olmamakla 

birlikte kullanılan konut ve araçların bu enerji türlerine göre uygun 

hale getirilmesi ve kullanımlarının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.  

Ayrıca çöplerin kaynağında ayrılarak geri dönüşümün 

yaygınlaştırılması ve böylece ekonomik kazanç sağlanması, 

çalışmaların bu yönde yürütülmesi gerekmektedir.  

Enerji tasarrufu sağlayan çevreye duyarlı akıllı binaların inşası, 

çiftçilerin organik tarıma teşvik edilmesi, toplu taşımacılığın 

geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması 

uygulamalarının çevre açısından hayati öneme sahip olduğu göz ardı 

edilmemelidir.   

Yapılan araştırmalar sonucunda, yenilenebilir enerji kaynakları iklim 

değişikliği ve küresel ısınmanın önlenmesi açısından nerdeyse tek 

alternatif olarak görünmektedir. 
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Hayat tüm seçimlerimizin toplamıdır. 

Albert Camus 

GİRİŞ 

Karar verme, en genel anlamda, belirli bir problemde bir çözüme 

ulaşmak için iki veya daha fazla olası alternatif arasından bir eylem 

planının seçilmesidir. (Al-Tarawneh, 2012). Yönetimsel açıdan ele 

alındığında karar verme, yöneticilerin kurumsal amaçlara ulaşabilmek 

için yönettikleri süreçler bütünü olarak algılanmaktadır. Bu süreçler 

modern yönetimin en önemli basamağı olarak kabul edilmektedir. 

Oregon Üniversitesi’nden Prof. William Starbuck’a göre “Karar, 

müzakerenin sonu ve eylemin başlangıcıdır”. (Buchanan ve Connell, 

2006). Dolayısıyla karar verme bu sürecin sonucudur ve bu sonuca 

ulaşmadan önce çok sayıda kriter ve sınırlılıkların analitik bir bakış 

açısıyla incelenerek en iyi seçeneğin belirlenmesi gerekmektedir. 

Özellikle politika yapıcılar açısından karar verme çoğu zaman uzun 

vadeli ve toplumu ilgilendiren unsurları barındırır. Bu bağlamda enerji 

üretimi de toplumların sürdürülebilir refah düzeylerinin sağlanması 

noktasında önemli bir karar alanıdır (Wang vd., 2009). 

Bu kapsamda elektrik, üretim süreçlerinden ev kullanıcılarına kadar 

yaygınlaşmış hayati önemde bir enerji türüdür. Elektriğin üretimi, 

iletimi ve dağıtımı karar vericiler için stratejik seviyede planlama ve 

karar verme yetenekleri gerektirmektedir. Bu çalışmada elektriğin 

üretiminde kullanılan teknolojilerin önceliklendirilmesi sürecinde 

literatürde sıklıkla tercih edilen çok kriterli karar verme yöntemlerinin 

sonuçlarının karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. 
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1. ELEKTRİK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

Elektrik üretiminde teknoloji seçimi çevresel ve ekonomik 

sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz etmektedir. Elektrik üretim 

karması, ülkelerin dışa bağımlılığından çevreye verdikleri etkilere 

kadar çok geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Bu sebeple elektrik 

üretim planları ülkelerin stratejik planlarında ön sıralarda yer 

bulmaktadır.  

Türkiye’de hazırlanan 11. Kalkınma Planı çerçevesinde de enerji 

üretiminde kullanılan teknolojilerin yerlilik oranlarının düşük olması 

sebebiyle artan dışa bağımlılığı azaltabilmek için çok sayıda önlemden 

bahsedilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, 2019). Bir taraftan mevcut kaynakların, kurulu gücün ve iş 

oluşturma potansiyelinin yüksek seviyelere ulaşmasını sağlarken, 

diğer taraftan çevreye etkilerin de mümkün olan en düşük seviyede 

tutulması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla çok sayıda kriterden oluşan 

bir karar problemiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu kapsamda, 

ülkemizde hâlihazırda elektrik üretiminde kullanılan kaynakların ve 

teknolojinin çeşitlendirilmesi, arz güvenliği ve sürdürülebilirlik için 

kritik öneme sahiptir. 

Çalışmada Türkiye’de elektrik üretiminde kullanılmakta olan kömür, 

doğalgaz, jeotermal, hidrolik, rüzgâr, güneş ve atık malzemeler için 

belirlenen 13 değerlendirme kriteriyle literatürde sıklıkla tercih edilen 

çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Türkiye’nin 1970 yılından günümüze elektrik 
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üretiminde kullandığı enerji karmasındaki değişim şekil 1’de 

verilmiştir  

 

Şekil 1: Türkiye Elektrik Üretiminde Enerji Karması Değişimi 

 1.1. Kömür 

Ülkemizde yer alan taş kömürü ve linyit kaynakları dışında kömür 

ithalatı da devam etmektedir. Bu kapsamda termik santraller 

aracılığıyla kömürden elektrik üretimi kriterleri ile ilgili değerler 

Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1: Kömürden elektrik üretimi kriterler ve değerleri 

Kriter Kodu Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerleri 
T1 Kurulu Güç* 20321,3 MW 
T2 Yıllık Üretim Miktarı** 113117,82 GW/yıl 
T3 Kapasite Faktörü 0,8354 
E1 Yatırım Maliyeti*** 3676 $/kWh 
E2 İşletme ve Bakım Maliyeti*** 40,58 $/kWh 
E3 Yakıt Maliyeti*** 4 cent/kWh 
E4 Geri Ödeme Süresi 10 yıl 
C1 CO2 Emisyonu*** 838 g/kWh 
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C2 CH4 Emisyonu*** 4,716 g/kWh 
C3 NOx Emisyonu*** 0,696 g/kWh 
C4 SO2 Emisyonu*** 0,351 g/kWh 
S1 Arazi Kullanımı 2,5 km2/GW 
S2 İş Oluşturma 0,537634 kişi/MW 

* EPİAŞ Şeffaflık Platformu, 2020. 

** TEİAŞ Elektrik Üretim Tüketim Raporları, 2020. 

*** EIA Report, 2020. 

 1.2. Doğalgaz 

Türkiye 2000’li yılların başlarına kadar yerli kaynak ağırlıklı elektrik 

enerjisi üretimi politikaları izlerken, doğalgaz santrallerinin devreye 

alınmasıyla birlikte ithal kaynağa yönelmiştir (Sakarya, 2014). 

Türkiye’de elektrik üretimi amaçlı kurulan doğalgaz santrallerinin 

kriter değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Doğalgazdan elektrik üretimi kriterler ve değerleri 

Kriter Kodu Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerleri 
T1 Kurulu Güç* 25945,9 MW 
T2 Yıllık Üretim Miktarı** 56702,69 GW/yıl 
T3 Kapasite Faktörü 0,2495  
E1 Yatırım Maliyeti*** 978 $/kWh 
E2 İşletme ve Bakım Maliyeti*** 13,17 $/kWh 
E3 Yakıt Maliyeti*** 8 $/kWh 
E4 Geri Ödeme Süresi 9,72 $/kWh 
C1 CO2 Emisyonu*** 386 g/kWh 
C2 CH4 Emisyonu*** 1,076 g/kWh 
C3 NOx Emisyonu*** 0,351 g/kWh 
C4 SO2 Emisyonu*** 0,125 g/kWh 
S1 Arazi Kullanımı 2,5 km2/GW 
S2 İş Oluşturma 0,394737 kişi/MW 

* EPİAŞ Şeffaflık Platformu, 2020. 

** TEİAŞ Elektrik Üretim Tüketim Raporları, 2020. 

*** EIA Report, 2020. 
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1.3. Jeotermal 

Türkiye’de 2019 yılı sonunda elektrik enerjisi üretimi amaçlı kurulu 

jeotermal santral gücü 1451,5 MW’dır. Bu kurulu güçten yıllık 

yaklaşık 11363,2 GWh elektrik enerjisi üretilmektedir. Dünya’da 

jeotermal santrallerin kapasite faktörleri yaklaşık olarak %64 

civarındayken (Onat, 2018) Türkiye’de bu oran yaklaşık %79 

seviyesinde seyretmektedir. Türkiye’de elektrik üretimi amaçlı 

kurulan jeotermal santrallerinin kriter değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3: Jeotermalden elektrik üretimi kriterler ve değerleri 

Kriter Kodu Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerleri 
T1 Kurulu Güç* 1451,5 MW 
T2 Yıllık Üretim Miktarı** 11363,2 GW/yıl 
T3 Kapasite Faktörü 0,7937  
E1 Yatırım Maliyeti*** 2521 $/kWh 
E2 İşletme ve Bakım Maliyeti*** 128,54 $/kWh 
E3 Yakıt Maliyeti*** 0 $/kWh 
E4 Geri Ödeme Süresi 16 $/kWh 
C1 CO2 Emisyonu*** 21 g/kWh 
C2 CH4 Emisyonu*** 0,059 g/kWh 
C3 NOx Emisyonu*** 0 g/kWh 
C4 SO2 Emisyonu*** 0 g/kWh 
S1 Arazi Kullanımı 18 km2/GW 
S2 İş Oluşturma 0,155556 kişi/MW 

* EPİAŞ Şeffaflık Platformu, 2020. 

** TEİAŞ Elektrik Üretim Tüketim Raporları, 2020. 

*** EIA Report, 2020. 

1.4. Hidrolik 

Hidroelektrik santraller genellikle çevre yönünden daha az riskli 

olmaları nedeniyle kullanılmaktadırlar. Ayrıca, ani değişimlere hızlıca 

cevap verebildikleri için elektrik üretiminde özellikle tercih 

edilmektedirler (Yaman ve Haşıl, 2018). Türkiye’de doğalgazlı 
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elektrik santrallerinin kurulmasıyla birlikte enerji karmasındaki 

payının azaldığı gözlemlense de, son yıllarda çevreci yaklaşımın ön 

plana çıkmasıyla birlikte hidroelektrik santrallerin enerji karmasındaki 

payını %30’un üzerine taşınmıştır. Hidroelektrik santrallerden elektrik 

üretimi kriterleri ile ilgili değerler Tablo 4’de belirtilmiştir. 

Tablo 4: Hidrolikten elektrik üretimi kriterler ve değerleri 

Kriter Kodu Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerleri 
T1 Kurulu Güç* 28486,1 MW 
T2 Yıllık Üretim Miktarı** 88886,24 GW/yıl 
T3 Kapasite Faktörü 0,4562  
E1 Yatırım Maliyeti*** 5316 $/kWh 
E2 İşletme ve Bakım Maliyeti*** 29,86 $/kWh 
E3 Yakıt Maliyeti*** 0 $/kWh 
E4 Geri Ödeme Süresi 14,65 $/kWh 
C1 CO2 Emisyonu*** 32 g/kWh 
C2 CH4 Emisyonu*** 0,135 g/kWh 
C3 NOx Emisyonu*** 0,056 g/kWh 
C4 SO2 Emisyonu*** 0,055 g/kWh 
S1 Arazi Kullanımı 750 km2/GW 
S2 İş Oluşturma 0,740741 kişi/MW 

* EPİAŞ Şeffaflık Platformu, 2020. 

** TEİAŞ Elektrik Üretim Tüketim Raporları, 2020. 

*** EIA Report, 2020. 

1.5. Rüzgâr 

Türkiye’nin önemli miktarda yenilenebilir enerji kaynağı olmasına 

rağmen hala önemli bir miktarda enerji dışardan ithal edilmektedir 

(Karık vd., 2015). Gelişmiş ülkelerinde bu anlamda her geçen yıl 

rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi yapma yöneliminin arttığı 

gözlemlenmektedir. Rüzgâr enerjisi hem dışa bağımlılığı azaltması 

hem de çevreye olan olumsuz etkilerin görece çok daha az olması 

sebebiyle tercih edilmektedir. Türkiye’de elektrik üretimi amaçlı 

kurulan rüzgar santrallerinin kriter değerleri Tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5: Rüzgârdan elektrik üretimi kriterler ve değerleri 

Kriter Kodu Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerleri 
T1 Kurulu Güç* 7348,3 MW 
T2 Yıllık Üretim Miktarı** 29672,9 GW/yıl 
T3 Kapasite Faktörü 0,261  
E1 Yatırım Maliyeti*** 1265 $/kWh 
E2 İşletme ve Bakım Maliyeti*** 26,34 $/kWh 
E3 Yakıt Maliyeti*** 0 $/kWh 
E4 Geri Ödeme Süresi 6,94 $/kWh 
C1 CO2 Emisyonu*** 38 g/kWh 
C2 CH4 Emisyonu*** 0,169 g/kWh 
C3 NOx Emisyonu*** 0,055 g/kWh 
C4 SO2 Emisyonu*** 0,071 g/kWh 
S1 Arazi Kullanımı 100 km2/GW 
S2 İş Oluşturma 0,30303 kişi/MW 

* EPİAŞ Şeffaflık Platformu, 2020. 

** TEİAŞ Elektrik Üretim Tüketim Raporları, 2020. 

*** EIA Report, 2020. 

 1.6. Güneş 

Türkiye güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre daha 

elverişli olanaklara sahiptir, fakat mevcut durumda en yaygın 

kullanımı su ısıtma sistemleri oluşturmaktadır (Varınca ve Gönüllü, 

2006). Gelişen teknolojik imkânlar sayesinde güneş enerjisinden 

elektrik üretimi gerek maliyet perspektifinden gerekse verimlilik 

noktasında tercih edilebilecek yenilenebilir enerji kaynaklarından 

birisi haline gelmiştir.  Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretimi 

potansiyeline rağmen henüz istenen düzeylere ulaşamamıştır. Güneş 

enerjisinden elektrik üretiminin kriter değerleri Tablo 6’de verilmiştir. 
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Tablo 6: Güneşten elektrik üretimi kriterler ve değerleri 

Kriter Kodu Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerleri 
T1 Kurulu Güç* 5624,6 MW 
T2 Yıllık Üretim Miktarı** 240,9 GW/yıl 
T3 Kapasite Faktörü 0,2049  
E1 Yatırım Maliyeti*** 1755 $/kWh 
E2 İşletme ve Bakım Maliyeti*** 15,25 $/kWh 
E3 Yakıt Maliyeti*** 0 $/kWh 
E4 Geri Ödeme Süresi 8,65 $/kWh 
C1 CO2 Emisyonu*** 319 g/kWh 
C2 CH4 Emisyonu*** 0,883 g/kWh 
C3 NOx Emisyonu*** 0,408 g/kWh 
C4 SO2 Emisyonu*** 0,494 g/kWh 
S1 Arazi Kullanımı 35 km2/GW 
S2 İş Oluşturma 0,447412 kişi/MW 

* EPİAŞ Şeffaflık Platformu, 2020. 

** TEİAŞ Elektrik Üretim Tüketim Raporları, 2020. 

*** EIA Report, 2020. 

 1.7. Diğer (Atık vb.) 

Organik atıklardan enerji üretimi, metan bakterilerinin oksijensiz 

ortamda çürütülmesi sonucu ortaya çıkan yanıcı gazlar yardımıyla 

atıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlamaktadır (Erzincanlı, 

2009). Türkiye’de elektrik üretimi amaçlı kurulan atık dönüşüm 

santrallerinin kriter değerleri Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7: Atık ve benzeri kaynaklardan elektrik üretimi kriterler ve değerleri 

Kriter Kodu Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerleri 
T1 Kurulu Güç* 1542,2 MW 
T2 Yıllık Üretim Miktarı** 5257,63 GW/yıl 
T3 Kapasite Faktörü 0,6892  
E1 Yatırım Maliyeti*** 4097 $/kWh 
E2 İşletme ve Bakım Maliyeti*** 125,72 $/kWh 
E3 Yakıt Maliyeti*** 0 $/kWh 
E4 Geri Ödeme Süresi 11,5 $/kWh 
C1 CO2 Emisyonu*** 0 g/kWh 
C2 CH4 Emisyonu*** 0 g/kWh 
C3 NOx Emisyonu*** 0,35 g/kWh 
C4 SO2 Emisyonu*** 0,087 g/kWh 
S1 Arazi Kullanımı 5000 km2/GW 
S2 İş Oluşturma 0,354167 kişi/MW 

* EPİAŞ Şeffaflık Platformu, 2020. 

** TEİAŞ Elektrik Üretim Tüketim Raporları, 2020. 

*** EIA Report, 2020. 

2. STRATEJİK KARAR VERME 

Karar vericinin kontrol ihtiyacı, risk alma eğilimi, beceri, güç, 

deneyim, yaratıcılık ve belirsizliğe tolerans gibi özellikleri vardır 

(Nutt, 2005). Bu yetkin özelliklere rağmen karar verme süreçlerinde 

analitik bakış açısı elde edebilmek için bir dizi matematiksel 

hesaplama yapılması gereklidir. Fakat yönetim faaliyetleri kendi 

özelinde barındırdığı kabiliyetler esas alındığında, başarılı her 

yöneticinin aynı zamanda matematik becerisinin de yüksek olmasını 

beklemek yerine bu açığı giderebilecek sistemler oluşturmak 

gerekmektedir. Böylece yönetim becerileri daha yüksek olan karar 

vericilerin analitik düşünme süreçlerinde desteklenmesi sağlanmış 

olacaktır. 
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Elektrik üretim süreçleri planlamaları politika yapıcılar tarafından ele 

alındığında stratejik önem düzeyindedir. Bu kapsamda verilecek 

kararlar hem büyük bir nüfusu ilgilendirmesi hem de uzun süreli 

olması sebebiyle analitik yöntemler kullanarak uygulamaya 

konmalıdır. Yanlış verilecek kararların ekonomik zararları dışında 

oluşturacağı refah kayıpları da göz önünde bulundurulmalıdır 

(Alhelou, vd., 2019). Bu sebeple araştırmacılar enerji karmasını analiz 

edebilmek için çok sayıda yöntem geliştirmektedir. Enerji karması 

alanında yapılan araştırmalarda da genellikle çok kriterli karar verme 

yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir (Alizadeh, vd., 2020; 

Streimikiene, vd., 2012; Sadeghi, vd., 2012). 

3. METODOLOJİ 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinin sonuçları arasındaki 

farklılıklar değerlendirileceği için ana kriter olarak belirlenmiş teknik, 

ekonomik, çevresel ve sosyopolitik kriter ağırlıkları eşit olarak 

belirlenmiştir (Wang, vd., 2009). Ayrıca alt kriterlerin ağırlıkları da 

belirtilen kriterde alternatiflerin aldığı gerçek değerler oranlanarak 

ağırlık puanları elde edilmiştir. 

Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden çoğunlukla 

tercih edilen Ahs, Electre, Topsis, Promethee, Vikor ve Waspas 

kullanılmış ve bu yöntemlerin birbiriyle benzer ve farklı yönleri 

kısaca aşağıda anlatılmıştır. 
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3.1. Analitik Hiyerarşi Süreci 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), kriterler ve alternatifler arasında 

hiyerarşik bir düzen oluşturma kurgusuna dayalı çok kriterli bir karar 

verme yöntemidir (Yüncü ve Koparal, 2019). AHS yöntemi için karar 

probleminin çözümü beş basamakta değerlendirilmektedir (Saaty, 

1980).  

i) Problemin modellenmesi 

ii) Alternatif ve kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi 

iii) Karşılaştırmaların yapılması 

iv) Karar verilmesi 

v) Duyarlılık analizinin yapılması 

3.2. Electre 

Electre 1966 yılında Benayoun ve arkadaşları tarafından ortaya 

atılmış, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir (Benayoun 

vd., 1966). Electre, sistemsel yaklaşımı AHS’ye benzer şekilde 

kriterlerin ikili karşılaştırmalarına dayanmaktadır. Fakat verilerin 

normalize edilmesi aşamasından itibaren yöntemler birbirinden 

farklılaşmaktadır. 

Ağırlıklandırılmış standart karar matrisi üzerinde her bir satır vektörü 

ayrı bir alternatifi temsil etmektedir. Bu satır vektörlerinin ikili 

karşılaştırmaları sonucunda uyum (Τ+) ve uyumsuzluk (Τ-) matrisleri 

elde edilmektedir. Elde edilen uyum ve uyumsuzluk matrislerinden 

yola çıkarak ayrı ayrı üstünlük matrisleri hesaplanmaktadır.  
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Uyum matrisindeki eşik değeri (Eş. 3.1); 

 Τ𝑒ş𝑖𝑘+ =  1𝑚(𝑚 − 1)   .   ∑ τ+ (3.1) 

 

elde edilmektedir. Benzer şekilde uyumsuzluk matrisindeki eşik 

değeri (Eş. 3.2); 

 Τ𝑒ş𝑖𝑘− =  1𝑚(𝑚 − 1)   .   ∑ τ− 

 

(3.2) 

şeklinde hesaplanmaktadır. 

Hesaplanan eşik değerleri ile ilgili matristeki tüm elemanlar 

kıyaslanarak eşik değerden büyük veya eşit olanlar 1, küçük olanlar 

ise 0 kodlanarak üstünlük matrisleri oluşturulmaktadır. Τ+∗ ve Τ−∗ üstünlük matrisleri karşılıklı elemanları çarpılarak sonuç 

matrisi 𝑅 elde edilir. 𝑅 matrisinin her satırı bir alternatifi temsil 

ettiğinden dolayı satır toplamları alternatiflerin üstünlük sırasını 

ortaya çıkarmaktadır (Benayoun vd., 1966).   

3.3. Topsis 

Topsis, 1980 yılında Yoon Hwang tarafından ortaya atılmış, çok 

kriterli karar verme yöntemlerinden biridir (Hwang, 1980). Veri 

matrisinin oluşturulma düzeni de Electre ile benzer şekilde 

oluşturulmuştur. Fakat verilerin normalize edilmesi aşamasından 

itibaren yöntemler birbirinden farklılaşmaktadır. 
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Topsis yönteminde ağırlıklandırılmış standart karar matrisi elde 

edildikten sonra ilgili kriter için aldığı maksimum ya da minimum 

değerleri (ideal çözüm noktaları) bulunarak devam edilmektedir. 

Kriterlerin maksimum ya da minimum seçimi fayda ya da maliyet 

oluşturmasına göre belirlenmektedir.  

İdealler ve veri noktaları arasındaki sapmanın ya da başka bir ifadeyle 

bu noktalar arasındaki uzaklığın hesaplanması için çok sayıda yöntem 

(metrik) bulunmaktadır. Fakat Topsis yönteminde Öklid uzaklığı 

hesaplanmaktadır (Eş 3.3 ve Eş. 3.4).  

 𝑈𝑖+ = √∑(𝑤𝑗𝑠𝑧𝑖𝑗 − 𝑖𝑗+)2𝑗  (3.3) 

 𝑈𝑖− = √∑(𝑤𝑗𝑠𝑧𝑖𝑗 − 𝑖𝑗−)2𝑗  (3.4) 

Son olarak elde edilen 𝑈𝑖+ ve 𝑈𝑖− vektörlerinin alternatiflerin 

ideallerden sapma miktarlarını birlikte değerlendirilerek alternatiflerin 

önem düzeyleri belirlenmektedir (Eş. 3.5).  

 𝑅𝑖 = 𝑢𝑖−𝑢𝑖+ + 𝑢𝑖− (3.5) 

Her alternatif için 𝑅𝑖 değerleri hesaplanarak Topsis yöntemine göre 

elde edilen m boyutlu vektörün elemanları alternatiflerin önceliklerini 

belirleyen değerlerden oluşmaktadır (Opricovic ve Tzeng, 2004). 
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3.4. Promethee 

Promethee, çok kriterli karar verme probleminin alternatiflerini, 

belirlenen tercih fonksiyonuna göre değerlendirmekte ve alternatifleri 

önceliklendirmektedir. Yöntem kısmi sıralama (Promethee I) ve tam 

sıralama (Promethee II) olarak iki aşamada gerçekleşmektedir. 

Yöntemde diğer çok kriterli karar verme yöntemlerine benzer şekilde 

karar matrisi oluşturulduktan sonra tercih fonksiyonlarına göre her bir 

kriter için karar noktalarının ikili karşılaştırmaları yapılır ve uzlaşı 

tercih fonksiyonları elde edilir. Sonra uzlaşılmış tercih fonksiyonları 

kullanılarak karşılaştırılan alternatiflere ilişkin tercih endeksleri 

belirlenir.  

Alternatifler için negatif ve pozitif üstünlük değerleri belirlenerek 

önce kısmi sırlamaları sonra da tam sıralamaları belirlenmektedir 

(Brans vd. 1986).  

3.5. Vikor 

Vikor, karşıt görüşte kriterlerin yer aldığı ve alternatiflerin bu kriter 

değerlerinde uzlaşı çözümünü elde etmek amacıyla oluşturulmuş bir 

çok kriterli karar verme yöntemidir.  

Vikor çözüm yöntemi bakımından diğer çok kriterli karar verme 

yöntemleriyle benzerlik gösterse de her bir alternatifin sahip olduğu 

değerler ile ideal olarak nitelendirdiği referans değerleri arasındaki 

uzaklığa göre bir karar prensibi ortaya koymaktadır. Ağırlıklandırılmış 

karar matrisinde her bir alternatif için 𝑆𝑗 ve 𝑅𝑗 değerleri (Eş. 3.6 ve Eş 

3.7) ile hesaplanmaktadır.  
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 𝑆𝑗 =  ∑ 𝑣𝑖𝑗𝑛
𝑗=1  (3.6) 

 𝑅𝑗 =  max𝑗 𝑣𝑖𝑗 (3.7) 

 

Her bir alternatif için 𝑄𝑗 değerleri eşitlik 3.8 yardımıyla 

hesaplanmaktadır. 

 𝑄𝑗 = 𝜌. (𝑆𝑗 − min𝑗 𝑆𝑗)max𝑗 𝑆𝑗 − min𝑗 𝑆𝑗 + (1 − 𝜌) (𝑅𝑗 − min𝑗 𝑅𝑗)max𝑗 𝑅𝑗 − min𝑗 𝑅𝑗 (3.8) 

 

Hesaplanan 𝑆𝑗, 𝑅𝑗 ve 𝑄𝑗 değerlerinin alternatiflere göre yer aldığı bir 

tablo oluşturulur ve tablo 𝑄𝑗 değerlerine göre küçükten büyüğe doğru 

sıralanarak çözüme ulaşılmaktadır (Opricovic ve Tzeng, 2004). 

3.6. Waspas  

Ağırlıklandırılmış Bütünleşik Toplam Çarpım Değerlendirilmesi 

olarak Türkçe’ye çevrilen Waspas yöntemi Zavadskas ve arkadaşları 

tarafından ortaya atılmış bir çok kriterli karar verme yöntemidir 

(Zavadskas vd., 2012).  

Fayda ve maliyet kriterleri ayrımına giderek hesaplama yapılan 

yöntem bu anlamda Topsis ve Vikor yöntemleriyle benzerlikler 

göstermektedir. Waspas, ağırlıklı toplam ve ağırlıklı çarpım 

yöntemlerine dayanan ortak bir çözüm önerisi geliştirmektedir. Bu 

kapsamda, ağırlıklı toplam (Eş. 3.9) ve ağırlıklı çarpım (Eş. 3.10) 
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 𝑄𝑖1 = ∑ 𝑥𝑖𝑗 . 𝑤𝑗𝑛
𝑗=1  (3.9) 

 

 𝑄𝑖2 = ∏(𝑥𝑖𝑗)𝑤𝑗𝑛
𝑗=1  (3.10) 

eşitlikleri yardımıyla, 

 𝑄𝑖 = 𝜌. ∑ 𝑥𝑖𝑗 . 𝑤𝑗𝑛
𝑗=1 + (1 − 𝜌). ∏(𝑥𝑖𝑗)𝑤𝑗𝑛

𝑗=1  

 

(3.11) 

𝑄 puanına göre (Eş. 3.11) alternatifler sıralanarak çözüme 

ulaşılmaktadır (Zavadskas vd., 2012) 

4. BULGULAR 

Veriler ham değerleri üzerinden normalize edilerek her bir kriter için 

görece önem puanları Tablo 8’de ki gibi hesaplanmıştır. Çalışmada 

amaç çok kriterli yöntemlerin sonuçlarının karşılaştırılması 

olduğundan ana kriter olarak ele alınan teknik, ekonomik, çevresel ve 

sosyo-politik faktörlerinin ağırlıkları eşit (0,25) kabul edilerek 

yöntemlerin karşılaştırılması üzerinde durulmuştur.   
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Tablo 8: Kriterlerin öncelik değerleri 

 Kömür Doğalgaz Jeotermal Hidrolik Rüzgâr Güneş Diğer 

T1 7 8 1 9 3 2 1 

T2 9 5 2 7 3 1 1 

T3 9 2 8 4 2 1 7 

*E1 6 1 4 9 2 2 7 

*E2 3 1 9 2 2 1 9 

*E3 5 9 1 1 1 1 1 

*E4 4 3 9 8 1 3 5 

*C1 9 5 1 1 1 4 1 

*C2 9 3 1 1 1 2 1 

*C3 9 5 1 2 2 6 5 

*C4 7 3 1 2 2 9 2 

*S1 1 1 1 2 1 1 9 

S2 6 4 1 9 3 5 4 

* Maliyet bazlı kriterler, diğerleri ise fayda bazlı kriterler olarak ayrılmıştır. 

Kullanılan çok kriterli karar verme yöntemleri ve elde edilen 

sıralamalar Tablo 9’da verilmiştir. Tablodaki veriler kömür 1, 

doğalgaz 2, jeotermal 3, hidrolik 4, rüzgar 5, güneş 6, atık vb. ise 7 

olarak kodlanmıştır. 

Tablo 9: ÇKKVY Göre Elde Edilen Sıralamalar 

Öncelik 

Sıralaması
AHS ELECTRE TOPSIS PROMETHEE VIKOR WASPAS 

1 3 5 4 4 7 3 

2 5 6a 1 5 6 4 

3 6 3a 2 3 1 5 

4 7 4b 5 1 3 2 

5 2 2b 3 6 5 1 

6 4 7c 6 2 2 6 

7 1 2c 7 7 4 7 
a, b, c Belirtilen değerler aynı sıralamaya sahiptir. 
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Elde edilen sonuçların birbirinden farklılaşması sebebiyle, sonuçlar 

benzerlik fonksiyonuyla (Qian vd., 2004; Vert vd., 2004; Elmore ve 

Richman, 2001; Santini ve Jain, 1999) kontrol edilmiştir. Bu aşamada 

öncelikle eşitlik 5.1 yardımıyla kullanılan yöntemlerin sonuçları 

arasındaki Öklid uzaklıkları hesaplanmış (Qian vd., 2004; Elmore ve 

Richman, 2001) ardından da eşitlik 5.2. yardımıyla da benzerlikler 

(Vert vd., 2004; Elmore ve Richman, 2001; Santini ve Jain, 1999) 

belirlenmiştir. 

 𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛
𝑖=1  (5.1) 

 𝑆𝑖𝑚(𝑥, 𝑦) = 1𝑑(𝑥, 𝑦) (5.2) 

 

Eşitlik 5.1 yardımıyla hesaplanan Öklid uzaklıkları Tablo 10’da 

verilmiştir. 

Tablo 10: ÇKKVY Sonuçlarının Uzaklık (Benzemezlik) Değerleri 

 AHS ELECTRE TOPSIS PROMETHEE VIKOR WASPAS 

AHS 0,000 5,745 8,832 10,100 8,944 8,246 

ELECTRE 5,745 0,000 7,416 8,775 6,856 6,557 

TOPSIS 8,832 7,416 0,000 7,616 8,246 5,657 

PROMETHEE 10,100 8,775 7,616 0,000 5,292 6,928 

VIKOR 8,944 6,856 8,246 5,292 0,000 8,832 

WASPAS 8,246 6,557 5,657 6,928 8,832 0,000 
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Eşitlik 5.2 yardımıyla hesaplanan benzerlik değerleri Tablo 11’de 

verilmiştir. 

Tablo 11: ÇKKVY Sonuçlarının Benzerlik Değerleri 

 AHS ELECTRE TOPSIS PROMETHEE VIKOR WASPAS 

AHS  0,174 0,113 0,099 0,112 0,121 

ELECTRE 0,174  0,135 0,114 0,146 0,152 

TOPSIS 0,113 0,135  0,131 0,121 0,177 

PROMETHEE 0,099 0,114 0,131  0,189 0,144 

VIKOR 0,112 0,146 0,121 0,189  0,113 

WASPAS 0,121 0,152 0,177 0,144 0,113  

 

Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda uygulamada 

karşılaştırılan çok kriterli karar verme yöntemlerinin sonuçlarının 

birbirinden farklı olduğu kolaylıkla görülmektedir. Bu durumun 

başlıca nedenleri ana kriter değerlerinin eşit kabul edildiği 

düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Çalışmada elektrik üretim karması çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden AHS, Electre, Topsis, Promethee, Vikor ve Waspas 

ile 13 kriter üzerinden değerlendirilmiştir (Tablo 9). 

Alternatif sayısı az olduğundan sıralamada yaşanan bir basamaklık 

değişiklik bile benzerlik değerlerine yüksek düzeyde etki ederek 

düşürmektedir. Belirlenen kriter değerleri üzerinden yapılan 

değerlendirme de en dikkat çekici sonuç, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının enerji karmasındaki sıralamalarının fosil kaynaklara 

göre daha üst sıralarda olduğudur. Tablo 10’da ki veriler üzerinden 
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doğalgaz ve kömür fosil yakıtlar, jeotermal, hidrolik, rüzgâr, güneş ve 

atık vb. ise yenilenebilir enerji kaynakları olarak kategorilendirilecek 

olursa bu ayrım daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Topsis 

ve Promethee yöntemlerinde hidrolik ilk sırayı alırken, atık vb. son 

sırayı almasına rağmen aradaki sıralamalar birbirinden farklılaşmıştır.  

Çok kriterli karar verme yöntemlerinin genel yapısı öznel bir 

değerlendirmeye bağlıdır (Wang, vd., 2009). Dolayısıyla kriterlerin 

uzman görüşleri doğrultusunda ikili karşılaştırmalarıyla elde edilecek 

ağırlık değerleri sonuçların benzerliklerini arttıracaktır (Urfalıoğlu ve 

Genç, 2013).  

Gelecekte yapılacak çalışmalarda problemin yapısına uygun kriter 

sayısının arttırılması ve ağırlıkların farklı yöntemlerle belirlenmesi, 

sıralamalarda yaşanan bu farklılaşmayı azaltacaktır.  
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GİRİŞ 

Enerji arz güvenliğini sağlamak ve enerji ithalatından kaynaklanan 

cari açığı azaltmak isteyen Türkiye, yerli ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelmiştir. Türkiye enerjide dışa bağımlılığı iktisadi ve 

siyasi bakımdan azaltmak için, özellikle elektrik üretiminde 

yenilenebilir enerji santrallerine ciddi kapasite yatırımı yapmaktadır. 

Türkiye’nin yıllık enerji ithalatının bedeli son beş yılda 45 milyar 

doların altına düşmemiş ve enerji için ödenen bedelin yaklaşık 

%80’ini de doğalgaz ve petrol ithalatı oluşturmuştur (Bloomberg, 

2019: 1). 2004-2016 döneminde Türkiye’nin elektrik tüketimi önceki 

döneme göre ikiye katlanmıştır (IEA, 2016: 165–168). 2015’te 

tüketime karşılık Türkiye’nin yerel enerji üretimi oranı %24.8 (32.2 

Mtoe-Milyon ton eşdeğer petrol)’dir ve Türkiye’nin 2020 için yerel 

enerji üretim miktarı tahmini ise 222.4 Mtoe’dir (IEA, 2016: 166–

168). Türkiye’nin 2013’te brüt nihai enerji tüketimi içerisinde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %13.5’tir ve 2023’e dek bu 

oranın %20.5’e ulaşması hedeflenmektedir (IEA, 2016: 167). 

Türkiye’nin elektrik üretiminde fosil yakıtların payı 2015’te 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkeleri arasında en yüksek 

dokuzuncu sırada yer almıştır (IEA, 2016: 168). 

Türkiye, 2023 için iktisadi, siyasi ve sosyal bazı makro ve mikro 

hedefler belirlemiştir. Bu hedeflerden biri elektrik üretiminde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payını %30’un üzerine çıkarmaktır 

(T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2010: 2–9). Belirlenen 

yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı hedefi, 2019’da 



 

54 ENERJİ BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

45GWh’lık üretimle %44’e ulaşarak gerçekleştirilmiştir (TEİAŞ, 

2020: 1). 2023 hedefleri arasında ilk ulaşılan iktisadi hedef 

yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olan elektrik üretim hedefi 

olmuştur. Bu bağlamda yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin 

il düzeyinde nasıl farklılık gösterdiğinin ve ne derecede katkı 

sağladığının tespit edilmesi, o ile ait potansiyelin geliştirilmesi 

bağlamında önem arz etmektedir. 81 ilin kurulu yenilenebilir elektrik 

güç kapasitesinin kıyaslanması, sınıflandırılması ve bunun 

görselleştirilmesi için çok değişkenli istatistiki tekniklerden çok 

boyutlu ölçekleme (ÇBÖ) analizi kullanılmıştır. 

Ersöz, Türkoğlu Elitaş ve Ersöz (2015: 9), OECD ülkelerindeki 

biyokütle enerji üretimini ÇBÖ analizi ile incelemiştir. Türkiye’nin 

yenilenebilir enerji verilerinin ÇBÖ ile ele alındığı bir çalışmaya ise 

literatürde rastlanılmamıştır. Yine Türkiye’de illerin sahip olduğu 

yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu gücü de daha önce ÇBÖ 

tekniği ile incelenmemiştir. Bu yönüyle yapılan bu çalışma özgün bir 

değere sahiptir.  

Türkiye’de 2019’da elektrik üretiminde hidroelektriğin payı %29.4, 

rüzgâr enerjisi %7.1, güneş enerjisi %3.1, jeotermal enerji %2.7 ve 

biyoyakıtlar %1.3 olmuştur (GÜYAD, 2020: 1). Şubat 2020 itibariyle 

ise Türkiye’nin elektrik üretiminde kurulu gücün kapasitesinin 

yaklaşık %48’i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Şekil 

1’de 2018 yılı Türkiye’nin elektrik üretimi kurulu güç dağılımı 

verilmiştir. 2018’de en fazla kurulu güç hidroelektrikten oluşmuştur. 

Doğalgazın payı %24.3 iken katı yakıtların payı %21.3 olarak 
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gerçekleşmiştir. Güneş enerjisinin toplam elektrik kurulu güç 

içerisindeki payı nispeten düşüktür. Türkiye 2018’de ürettiği 

elektriğin yaklaşık %8’ini rüzgâr enerjisinden elde etmiştir. Elektrik 

üretiminde rüzgâr enerjisinin payını ise %10’a yükseltmeyi 

hedeflemektedir. Türkiye rüzgâr enerjisinden elektrik üretiminde 

kurulu güç bakımından Avrupa’da 6. dünyada ise 12. sırada yer 

almaktadır.  

 

Şekil 1: Türkiye’nin Elektrik Üretimi Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı 
2018 (MW) (TEİAŞ, 2020). 

24 Mayıs 2020’de yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından üretilen 

elektrik miktarı toplam üretimin %90’ına ulaşarak yeni bir rekor elde 

edilmiştir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020: 1). Şekil 

2’de 24 Mayıs 2020 tarihindeki kaynaklara göre elektrik üretim 

oranları paylaşılmıştır.  
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Şekil 2: 24 Mayıs 2020 Tarihinde Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Oranı (%). 

(T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020). 

2019 sonu itibariyle toplam 42 GW yenilenebilir enerji kurulu güç 

kapasitesine ulaşan Türkiye’nin 2023’e kadar yaklaşık 21 GW’lık yeni 

kapasite eklemesi öngörülmektedir (IEA, 2019: 1–9). IEA’nın 2019-

2024 yenilenebilir enerji kurulu güç projeksiyonuna göre, Türkiye’nin 

hidroelektrik kapasitesinin %10.9 büyüme ile yaklaşık 31 GW’e 

yükseleceği, rüzgar kapasitesinin 6 GW, jeotermal 2.2 GW ve 

biyoenerji kapasitesinin de 1.5 GW artacağı öngörülmektedir. 

Türkiye’nin 2024’te yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesini %50 

arttırarak yaklaşık 63 GW’ya ulaşacağı tahmin edilmektedir (IEA, 

2019). Ayrıca Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi bakımından 

da Avrupa’da 5., dünyada ise 11. en yüksek kapasiteye sahip ülke 

olması beklenmektedir (IEA, 2019). Türkiye’nin 2020 için tahmin 

edilen enerji kullanım miktarının yaklaşık 319 GWh olacağı ve 2019-

2027 döneminde Türkiye’nin enerji talebinin ortalama %4.5 oranında 

büyüyeceği ön görülmektedir (TEİAŞ, 2018: 24–30).  
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Türkiye 2009-2019 döneminde güneş enerjisi kapasitesini 25 kattan 

fazla arttırmıştır (IEA, 2019). Türkiye’de fotovoltaik kümülatif güç 

kapasitesi 2014’te 40 MW iken 2015’te 208 MW, 2016’da 832 MW, 

2017 sonunda ise 3420 MW’ye yükselmiştir (IEA, 2019). Türkiye’nin 

güneş enerjisi kapasite artırım oranı 2014-2017 döneminde yıllık 

yaklaşık olarak %311 olmuştur (IEA, 2019). Türkiye’nin 2023 hedefi 

ise 5000 MW’ye ulaşmaktır (Solar Power Europe, 2016: 14). 

Şekil 3’te Türkiye’nin 2013-2018 döneminde elektrik üretim 

istatistikleri verilmiştir. T.C. Enerji Bakanlığının “yerli ve yenilebilir” 

enerji üretim hedefine ulaşmak adına 2013-2018 döneminde yerli 

kaynaklardan kömürden elektrik üretimi, yenilenebilir kaynaklardan 

ise jeotermal, güneş, rüzgâr ve biyoyakıtlardaki artış dikkat çekicidir. 

Söz konusu dönemde kömür, rüzgar ve güneş kaynaklarındaki trend 

sürekli artış yönündedir. Jeotermal enerji santrallerinden elektrik 

üretim verileri grafikte net olarak belli olmasa da trend sürekli artış 

yönündedir. Hidroelektrik üretimi meteorolojik etkilerden dolayı 

dalgalı bir seyre sahiptir.  

 

Şekil 3: Türkiye Elektrik Üretim İstatistikleri 2013-2018. (TEİAŞ, 2020: 1). 
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1. TÜRKİYE’DE İLLERE GÖRE YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ 

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyelini 

değerlendirmesi ve bu yönde meydana gelen gelişmeler oldukça ümit 

vericidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde 2023 

hedeflerine 2019’da ulaşılmış olması üzerinde durulması ve 

incelenmesi gereken bir husustur. Bu kapsamda Türkiye’de 

yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin hem rakamsal 

hem de oransal olarak en yüksek seviyeye ulaşmasında kaynakların 

payının ne olduğu, il düzeyinde nasıl bir paylaşımın olduğu ve illerin 

bu anlamda sınıflaması merak konusudur. Bu çalışmada çok boyutlu 

ölçekleme analizi tekniği kullanılarak bu durumlar açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

2019’da Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroelektrik, 

jeotermal, biyoyakıt, güneş ve rüzgârda devrede olan santrallerin 

toplam kurulu gücü 41.637,1 MW olmuştur (Enerji Atlası, 2020: 1). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kurulu güç 

dağılımında jeotermal, biyoyakıt, güneş ve rüzgâr enerjilerinin payı 

%29.6 iken hidroelektriğin payı %70.4 olarak gerçekleşmiştir (Enerji 

Atlası, 2020).  

Şekil 4’te yenilenebilir enerji santralleri toplam kurulu güç 

bakımından en yüksek kapasiteye sahip 15 şehre ait veriler verilmiştir. 

Görüldüğü üzere Şanlıurfa 3144 MW’lık kurulu güç ile en yüksek 

kapasiteye sahiptir. Şanlıurfa’nın ilk sırada yer almasında GAP 

Barajı’ndan üretilen elektrik üretim miktarının payı çok yüksektir. 
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Zira Şanlıurfa’nın yenilenebilir elektrik kurulu güç dağılımında 

yaklaşık %99.9 ile hidroelektrik en büyük paya sahiptir. Uzun güneşli 

gün sayısına rağmen bu kentin güneş enerji santrallerindeki kurulu 

gücü 9.3’tür (Enerji Atlası, 2020). Şanlıurfa adına bu kaynak türünde 

potansiyelin çok gerisinde bir kurulu güce sahip olunduğu 

görülmektedir. Şekil 4’te İzmir, 2872 MW’lık kurulu yenilenebilir 

elektrik kapasitesi ile ikinci sırada yer almıştır. İzmir’de kaynak 

bazında kurulu güç dağılımı da Şanlıurfa’daki gibi çarpıktır. İzmir’in 

Kurulu yenilenebilir elektrik kapasitesinin yaklaşık %98.5’i rüzgâr 

enerji santrallerinden oluşmaktadır. İzmir hidroelektrik santrali 

bulunmayan iller arasındadır. Şekil 4’te ilk sıralarda yer alan illerin – 

İzmir hariç – ortak noktası “büyük” hidroelektrik üretim kapasitelerine 

sahip olmalarıdır. Elazığ, Diyarbakır, Artvin, Adana, Antalya ve 

Kahramanmaraş hidroelektrik santralleri kurulu güç bakımından 

diğerlerinden ayrışmaktadırlar.  

 

Şekil 4: Yenilenebilir Enerji Santralleri Toplam Kurulu Güç Miktarı En Yüksek 15 
İl (MW). (Enerji Atlası, 2020). 
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Şekil 5’te yenilenebilir elektrik toplam kurulu güç bakımından en 

düşük kapasiteye sahip son 15 il verilmiştir. Ağrı, Türkiye’de beş 

kaynak türünde yenilenebilir elektrik kapasitesi sıfır olan tek il olarak 

dikkat çekmektedir. Kütahya, Mardin, Yozgat, Kilis, Çankırı, Bitlis ve 

Şırnak 20 MW bandının altında kalmıştır. Bu illerin potansiyel 

yenilenebilir kaynaklarına göre daha fazla yatırım alması diğer illere 

nazaran çarpık kurulu güç verilerinin değişmesini ve kent 

ekonomilerinin olumlu etkilenmesini sağlayabilecektir. 

 

Şekil 5: Yenilenebilir Enerji Santralleri Toplam Kurulu Güç Miktarı En Düşük 15 İl 

(MW). (Enerji Atlası, 2020). 

2019’da devrede olan toplam yenilenebilir elektrik santralleri kurulu 

gücün içerisinde hidroelektrik santralleri dışında kalan dört kaynağa 

(jeotermal, biyoyakıt, rüzgar, güneş) ait toplam kurulu güç 12350 

MW’dur (Enerji Atlası, 2020). Hem grafiksel gösterimde hem de 

analizlerde toplam yenilenebilir kurulu güç iki farklı yaklaşımla ele 
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alınmıştır. Birinci yaklaşım yenilenebilir beş kaynak türünde 

analizlerin yapılmasıdır. İkinci yaklaşımda ise toplam kurulu kapasite 

içerisinde %70’ten fazla paya sahip hidroelektrik dışındaki kalan dört 

kaynağa ait toplam kurulu güç analiz edilmiştir.  

Şekil 6’da hidroelektrik dışındaki jeotermal, biyoyakıt, rüzgâr ve 

güneş enerji santralleri bakımından en yüksek kapasiteye sahip ilk 20 

il paylaşılmıştır. İzmir’de 2019’da hiçbir hidroelektrik santrali 

bulunmamaktadır. Buna rağmen 2872 MW’lık toplam kurulu güç 

kapasitesiyle tüm kaynaklar içerisinde en fazla kurulu güce sahip 

ikinci il konumundadır. Dört kaynak özelinde İzmir en yüksek kurulu 

güç kapasitene sahip iken Balıkesir ve Manisa arkasında yer 

almaktadır. İlk üç ilin rüzgâr santralleri kurulu güç bakımından 

diğerlerinden ayrışmaktadır. Aydın ise jeotermal elektrik santralleri 

kurulu güç miktarı ile sıralamada dördüncü sırada yer almaktadır. 

Ayrıca hidroelektrik hariç dört kaynak özelinde 16 ilde hiç kurulu güç 

bulunmamaktadır. Bu iller şu şekildedir: Ağrı, Ardahan, Artvin, 

Bingöl, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kastamonu, Muş, 

Ordu, Rize, Sinop, Şırnak, Zonguldak. 
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Şekil 6: Jeotermal, Biyoyakıt, Güneş ve Rüzgar Santralleri Toplam Kurulu Güç 
Miktarı En Yüksek 20 İl (MW). (Enerji Atlası, 2020) 

 

2. YÖNTEM 

Çalışmada illerin sahip olduğu yenilenebilir enerji elektrik üretim 

kurulu güç kapasite verilerini sınıflandırma ve gruplandırma amacıyla 

çok değişkenli istatistiki tekniklerden birisi olan ÇBÖ analizi tekniği 

kullanılmıştır. Veriler IBM SPSS son versiyonunun deneme 

sürümünde yer alan uygun istatistiksel paketler ile test edilmiştir.  

Tablo 1: Veri Temininde Faydalanılan Kaynaklar 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
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T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji Atlası (www.enerjiatlasi.com) 

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) (www.guyad.org) 

 

2.1. Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) Analizi 

ÇBÖ analizi, yüksek boyutlu veri setlerinde birimlerin (veya 

değişkenlerin) birbirlerine göre konumlarını daha az boyutlu 

düzlemde grafiksel olarak göstermeyi amaçlar (Borg ve Groenen, 

2005; Gündüz, 2011: 7). ÇBÖ analizinde,  boyutlu uzaklık 

matrisindeki  değerlerini temsil edecek  konfigürasyon 

uzaklıklarının elde edileceği indirgenmiş yeni koordinat düzlemi elde 

edilmektedir (Cox ve Cox, 2001; Gündüz, 2011: 1). ÇBÖ analizinde 

kullanılan çok sayıda algoritma mevcuttur. Bu algoritmalar genel 

olarak metrik ve metrik olmayan algoritmalar olmak üzere iki ayrı 

sınıfta değerlendirilmektedir. İster metrik ister metrik olmayan olsun 

ÇBÖ algoritmalarındaki temel amaç orijinal uzaklıklar ile 

konfigürasyon uzaklıkları arasındaki uyumsuzluğun bir göstergesi 

olan stress değerini en küçüklemeye çalışmaktır. 

ÇBÖ tekniği bireylere, öznelere, nesnelere, değişkenlere veya 

birbirlerini uyarıcı etkisi olan verilere uygulanabilmektedir. ÇBÖ 

modelleri belirtilen bu beş terime ait mesafeleri göz önüne alarak 

genel olarak iki veya üç boyutlu uzayda, bu terimlere ait verileri 

temsil eden nokta desenlerini gösteren bir çözüm üretmektedir. Bu 

sebeple ÇBÖ tekniği yabancı literatürde “küçük alan analizi” olarak 
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da anılmaktadır (Davison, 1985; Ding, 2018: 7). Tukey (1977), “bir 

resim bin kelimeye bedeldir” diyerek ÇBÖ’nün de üyesi olduğu 

mekânsal istatistiki teknikler ailesinin önemini belirtmiştir (Ding, 

2018:76). ÇBÖ analizi ilk olarak psikoloji alanında ortaya çıkmasına 

rağmen günümüzde psikolojinin yanında pazarlama, sosyal bilimler, 

tıp, eğitim bilimleri, sınıflama problemleri, arkeoloji ve kimya gibi 

birçok farklı alanda uygulamaları da bulunmaktadır. 

2.1.1. Çok Değişkenli Verinin Matris Gösterimi 

Bir araştırma veya deneyde sosyal ya da fiziksel bir olayın anlaşılması 

için  sayıda birey, nesne veya deneysel gözlemin her biri üzerinden 

gözlenen  sayıda değişken ya da karakteristiğin kayıt edilmiş 

ölçüm değerlerine çok değişkenli veri denir (Gündüz, 2011: 21). Çok 

değişkenli bir veri kümesi genellikle, 
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biçimindeki  tipinde bir  matrisi ile ifade edilir. Burada , i. 

gözlem ya da nesne üzerinden gözlenen j değişken ya da karakteristik 

değerini ifade eder. Bu durumda (1)’deki eşitlikte gösterilen X veri 

matrisi   ve  olmak üzere her biri  

boyutlu  gözlem vektörleri, 
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( )TT

n

TT

.21 ,,, xxxX =
                                                                          (2) 

şeklinde de ifade edilebilir. 

ÇBÖ yönteminin amaçları özetle şu dört maddeyle belirtilebilir (Borg 

ve Groenen, 2005; Gündüz, 2011: 45): 

1. Araştırma amaçlı uygulanan ÇBÖ analizi, teorik olarak 

biçimsiz olan veriye uygulanır. Veri belirli bir teoriyle uyumlu 

olarak araştırılmazsa araştırmacı verinin yapısını anlamak için 

bu yöntemi kullanabilir. 

2. Yapısal hipotezlerin test edilmesi için kullanılan ÇBÖ ile 

faktörler arasındaki bağlantılarının ne/neler olduğu test edilmeye 

çalışılır. 

3. Psikologlar tarafından psikolojik yapının araştırılması 

amacıyla verinin altında yatan psikolojik boyutların 

belirlenmesinde kullanılır. 

4. Benzerlik hükümlerinin bir modeli olarak ÇBÖ analizinden 

faydalanılabilir. 

ÇBÖ, verilerin tipine bağlı olarak metrik ÇBÖ ve metrik olmayan 

ÇBÖ olarak iki biçimde verilere uygulanır. Yaklaşımların 

belirlenmesinde veri tipinin önemi büyüktür. ÇBÖ yöntemi, uzaklık 

matrislerinden yararlanarak çözüm yapar. Bu nedenle veri tipine 

uygun uzaklık matrislerini hesaplamak gerekir. ÇBÖ uzaklıklar 

matrisini farklılık matrisi olarak ele alır. Eğer veriler aralıklı ya da 

oran ölçekli olarak elde edilmiş ise uzaklık değerleri Öklid uzaklığı, 

Karesel Öklid uzaklığı, Chebychef, City-Block ve Minkowski 
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uzaklıkları biçiminde hesaplanabilir (Özdamar, 2004; Gündüz, 2011: 

51). 

Metrik ÇBÖ tekniği, oranlı ölçeklenmiş uzaklıkları, az sayıda boyut 

kullanarak grafiksel bir düzenleme elde etmek için kullanılır. Böyle 

bir grafiksel düzenlemeyle elde edilen algılama haritalarındaki 

noktalar arasındaki uzaklık da orantılı olacaktır. Dolayısıyla, metrik 

ÇBÖ kullanılarak uyarıcılar arasındaki benzerlik ve tercih verilerine 

göre, uyarıcıların az boyutlu alanda grafiksel düzenlenmesi 

gerçekleştirilebilir. Böylece, uyarıcılar hakkında araştırma konusuna 

yönelik bazı bilgiler elde edilebilir (Akacan, 2001; Gündüz, 2011: 51). 

Metrik ÇBÖ tekniği  tane uzaklık değerlerinin 

bulunduğu matrisi girdi olarak kabul edip, uygunluğuna bağlı olarak 

genelde iki ya da üç boyutlu bir harita çıktısı verir. Bu yöntemle, çıktı 

ve girdi matrislerinin arasındaki farklılığın en az olması hedeflenir.  

Metrik ÇBÖ analizinde temel yaklaşım, pn  boyutlu veri 

matrisinden hesaplanan birimler arasındaki  uzaklıklarını daha 

düşük bir boyutta temsil etmek üzere, 

          (3) 

dönüşümünü gerçekleştirmektir. Eşitlikte yer alan f  sürekli monoton 

bir fonksiyondur. Metrik ÇBÖ analizinde (.)f  fonksiyonunun farklı 

şekillerde tanımlanması ile farklı ÇBÖ modelleri oluşturulmuştur. 

Örneğin, Borg ve Groenen (2005) (.)f  fonksiyonunu 

         (4) 
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şeklinde tanımlayarak oransal ÇBÖ adını verdikleri modeli 

önermişlerdir. Ayrıca  ve  serbest parametreler olmak üzere aralıklı 

ÇBÖ modelinde (.)f  fonksiyonu 

         (5) 

eşitliğiyle tanımlanır. Bu modeller dışında (.)f  fonksiyonu, yüksek 

dereceli polinom fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar veya üstel 

fonksiyonlar olarak tanımlanabilir. Metrik ÇBÖ analizindeki 

metotların çoğu (6) No’lu eşitlikteki dönüşümü sağlamak için orijinal 

uzaklıklar ile konfigürasyon uzaklıkları arasındaki uyumun bir 

göstergesi olan  

    (6) 

stress değerini en küçüklemeye çalışan optimizasyon teknikleridir. 

Eşitlikte yer alan ölçek faktörü farklı biçimlerde tanımlanabilmekle 

birlikte çoğunlukla Kruskal (1964a) tarafından önerilen 

       (7) 

ölçek faktörü kullanılır (Martinez ve Martinez, 2005; Gündüz, 2011: 

52). 

ÇBÖ yöntemi  kendi içinde stress fonksiyonları denilen hesap 

kriterleriyle sonuçlarını değerlendirmektedir. Burada esas olan giriş 

matrisindeki benzemezlik değerleri ile bulunan konfigürasyon uzaklığı 

arasındaki pozitif farkların minimum olmasıdır. Bunun için türetilen 

fonksiyonların değerleri minimize edilerek daha iyi sonuçlar elde 
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edilir. Kruskall (1964 b)’ın bu amaçla tanımladığı Stress-1 ve Stress-2 

ölçüm formülleri  

       (8) 

s        (9) 

şeklindedir (Hardle ve Simar, 2007; Gündüz, 2011: 52). 

Stress ölçüsünün yorumlanmasında Kruskal (1964b) tarafından 

geliştirilen tolerans oranlarından yararlanılmaktadır. Bu oranlar şu 

şekildedir; 

 

 Kötü uyum 

 Orta uyum 

 İyi uyum 

 Mükemmel uyum 

 Tam uyum 
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3. BULGULAR 

Çalışmanın uygulama safhası iki farklı veri setiyle yapılmış 

analizlerden oluşmaktadır. İlk olarak 81 ili içeren, hidroelektrik dâhil 

tüm enerji türlerine göre kurulu güç kapasiteleriyle analiz yapılmıştır.  

Sonraki safhada ise hidroelektrik hariç dört yenilenebilir enerji 

türünde sıfırdan büyük kapasiteye sahip 65 ilin verileriyle analiz 

gerçekleştirilmiştir. 

Birinci analiz kapsamında ÇBÖ tekniğinin analizinde  değeri 

için (Kruskal) stress istatistiğinin 0.001’den küçük olduğu değere 

kadar iterasyon devam ettirilmiştir. 4. iterasyonda 0.00093 sonucuna 

ulaşılmış ve iterasyon durdurulmuştur. ÇBÖ çözümlerinde ’a yakın 

olan stress değerini veren boyut çözümleri arzulanan ya da uygun 

olarak nitelenebilecek bir çözümdür. Stress değeri Kruskal’ın 

formülüne göre hesaplanarak 0.06010 bulunmuştur. Bulunan sonuca 

göre 0.06010 değerinin 0.05-<0.10 sınırları arasında olduğu 

görülmüştür. Bu analizin doğruluk oranının iyi olduğu ve değerlerin 

iyi uyum içinde olduğunu göstermektedir. 

Analizler kapsamında ilk olarak illerin iki boyutlu uzaydaki koordinat 

noktaları hesaplanmıştır. Koordinatların elde edilmesinden sonra 

farklılık matrisi hesaplanmıştır. Farklılık matrisi hangi illerin 

birbirlerine yakın veya farklı düzeylerde yenilenebilir elektrik üretim 

kurulu güç kapasitelerin sahip olduklarını göstermektedir. 81 ile ait 

uzaklıkların hesaplandığı farklılık matrisi çalışmaya eklenmemiştir. 
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Analizlerin devamında ÇBÖ tekniği ile elde edilen iki boyutlu uzay 

koordinatlarının grafiksel gösterimi ortaya konmuştur. Analizde 

kullanılan verilerin hesaplanmasında Öklid uzaklık fonksiyonu 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 8: Öklid Uzaklık Fonksiyonuna Göre Elde Edilmiş Grafiksel Gösterim (81 il) 

 

Şekil 8’de birbirlerine yakın olarak hesaplanan illerin bir arada 

toplandıkları görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına göre 

kurulu güç kapasitesi bakımından iller iki boyutlu uzayda yaklaşık beş 

farklı gruba ayrılmaktadırlar. Grafikten görüldüğü üzere Afyon, 

Balıkesir, Bursa, Çanakkale Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, 

Kocaeli, Manisa, Konya, Manisa, Tekirdağ, Uşak, Yalova illeri bir 
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grupta yer almıştır. Belirtilen illerin aynı grupta yer alması anlamlıdır. 

Zira bu iller genel olarak yüksek kurulu güce sahip olmakla birlikte 

sahip oldukları kurulu gücün dağılımı 5 kaynağın 2’si üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Bilecik de benzer bir yapıya sahip olsa da belirtilen 

illere göre oldukça düşük kapasiteye sahip olması sebebiyle aynı 

grupta değerlendirilebilir. Şekil 8’deki grafiksel gösterimde de 1. grup 

illere yakın bir koordinatta yer almaktadır. Birinci grupta yer alan bu 

iller yenilenebilir elektrik kurulu kapasite bakımından iyi durumda 

olsalar da halen bazı kaynak türlerinde potansiyellerini 

değerlendirmemektedir. Bursa ve Muğla ayrı bir grup oluşturmaktadır. 

Bu iki kent sahip oldukları kurulu güç dağılımında hidroelektrik ve 

rüzgar santrallerinin payının yüksek olması sebebiyle benzeşmişlerdir. 

Kayseri kurulu güç dağılımında en dengeli dağılıma sahip il olarak 

değerlendirilebilir. Zira 5 kaynak türünün 3’ünde (hidroelektrik, 

rüzgar, güneş) de birbirine oldukça yakın bir kurulu güç dağılımına 

sahiptir. Aydın, Aksaray ve Niğde diğer tüm gruplara uzak bir 

benzerliğe sahiptirler. Kilis ve Ağrı ise benzer şekilde diğer illerden 

ayrışmaktadır. Bu iki kentin kurulu güç kapasiteleri de birbirlerine 

oldukça yakındır ve ayrışımları anlamlıdır. Kocaeli ve Denizli de hem 

diğer illerden hem de birbirlerinden oldukça ayrışmaktadırlar. Kocaeli 

kurulu güç bakımından oldukça düşük bir kapasiteye sahip olması ve 

sahip olduğu kapasiteye de iki kaynak türünde olmasıyla bu şekilde 

ayrışmıştır. Denizli ise beş kaynak türünde de dengeli sayılabilecek bir 

kurulu güç dağılımına sahiptir. Bu yönüyle ayrışmaktadır. 

 



 

72 ENERJİ BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

Tablo 3’te iller şu başlıklarla sınıflandırılmış ve ortak özellikleri öne 

çıkarılmıştır; 

1. Dengesiz Taşıyıcılar 

2. Dengesiz Gelişmemişler 

3. Dengesiz Gelişmişler 

4. Dengeli Taşıyıcılar 

5. Aykırılar 

 

Tablo 3: ÇBÖ Analizi Sonucu İllerin Sınıflandırılması 

1. Grup İller (Dengesiz Taşıyıcılar) 2. Grup İller (Dengesiz 
Gelişmemişler) 

Kurulu güç kapasitesi en yüksek iller Kurulu güç kapasitesi en düşük iller 

Kurulu güç dağılımı 5 kaynağın 2’si 

üzerinde yoğun 
Kurulu güç kapasitesi tek kaynak yoğun 

Afyon Yozgat 

Balıkesir Zonguldak 

Bursa Aksaray 

Çanakkale Bayburt 

Edirne Karaman 

Hatay Kırıkkale 

İstanbul Batman 

İzmir Şırnak 

Kırklareli Bartın 

Kocaeli Ardahan 

Manisa Iğdır 

Konya  

Tekirdağ  

Uşak  

Yalova  
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3. Grup İller (Dengesiz Gelişmişler) 4. Grup İller (Dengeli Taşıyıcılar) 

Kurulu güç kapasitesi yüksek iller Kurulu güç kapasitesi yüksek iller 

Dengesiz dağılım Kurulu güç kapasite dağılımı dengeli 

Kurulu güç kapasitesi tek kaynak yoğun 
Kurulu güç 5 kaynağın genellikle 4’üne 
dağılmış 

Adana Gaziantep 

Antalya Sivas 

Amasya İçel 

Malatya Isparta 

Ankara Osmaniye 

 Tokat 

5. Grup İller (Aykırılar)  

Kurulu güç dağılımı en farklı olanlar  

Kocaeli (rüzgâr, biyoyakıt)  

Denizli (hidroelektrik, jeotermal)  

Aydın (jeotermal)  

Niğde (güneş)  

Aksaray (güneş, biyoyakıt)  

Ağrı (sıfır kurulu güç)  

Kilis (sıfıra yakın kurulu güç)  

 

Sınıflandırma sırasında kaynak dağılım oranı yüksek olan iller ve 

kapasitesi yüksek olan iller şeklinde iki tür pozitif sınıflandırma 

yapılmıştır. Bu iki sınıflandırmadan birisi diğerinden daha iyi veya 

kötü değildir. Zira bir ilin en fazla potansiyeli olan yenilenebilir 

kaynağa yatırım yapmak kaynak dağılımı yüzünden eşitsizlik yaratsa 

da kapasite bakımından ayrışmasını sağlayabilmektedir.  



 

74 ENERJİ BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

İkinci analiz kapsamında ÇBÖ tekniğinin analizinde  değeri için 

(Kruskal) stress istatistiğinin 0.001’den küçük olduğu değere kadar 

iterasyon yine devam ettirilmiştir. 5. iterasyonda 0.00038 sonucuna 

ulaşılmış ve iterasyon durdurulmuştur. ÇBÖ analizi çözümlerinde 0’a 

yakın olan stress değerini veren boyut çözümleri arzulanan ya da 

uygun olarak nitelenebilecek bir çözümdür. Stress değeri Kruskal 

(1964b)’ın formülüne göre hesaplanarak 0.09703 bulunmuştur. 

Bulunan sonuca göre 0.09703 değerinin 0.05-<0.10 sınırları arasında 

olduğu görülmüştür. Bu analizin doğruluk oranının iyi olduğu ve 

değerlerin iyi uyum içinde olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4’teki koordinat tablosuna göre, birinci boyutta Adana, Ankara, 

Antalya, Kırşehir, Çankırı, Niğde, Nevşehir gibi iller en yüksek pozitif 

değere sahip illerdir. Bu illerin dört kaynak bazında toplam kurulu güç 

oranları birbirlerine yakındır. İkinci boyutta ise 1’in üzerinde pozitif 

yüke sahip Denizli, Amasya, Aydın, Düzce, Trabzon, Sakarya gibi 

iller ayrıştırıcı Şekilde 1’in üzerinde pozitif değerlere sahiptir.  
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Şekil 9: Öklid Uzaklık Fonksiyonuna Göre Elde Edilmiş Grafiksel Gösterim (61 il) 

 

Şekil 9’da dört kaynak özelinde (jeotermal, biyoyakıt, rüzgar, güneş) 

illerin sahip olduğu kurulu güce göre elde edilen grafiksel gösterim 

sunulmuştur. Hidroelektrik hariç dört kaynak türünde kentler altı 

grupta sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma başlıkları şu şekildedir: 

1. Rüzgar ve biyoyakıt kentleri 

2. Güneş ve rüzgar kentleri 

3. Güneş ve biyoyakıt kentleri 

4. Biyoyakıt kentleri 

5. Güneş kentleri 

6. Aykırı kentler 
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Tablo 5’te bu sınıflandırmaya ait detaylı açıklama verilmiştir. 1 

numaralı grup hem kurulu kapasite hem de kurulu güç kaynak dağılım 

oranı bakımından en zengin ve dengeli gruptur. Bu gruptaki kentler 

rüzgâr santralleri kurulu güçleri bakımından öne çıksa da jeotermal ve 

biyoyakıt santralleri anlamında da oldukça iyi bir kapasiteye 

sahiplerdir. 1. gruptaki kentlerin Ege ve Marmara bölgelerinde yer 

alıyor olmaları dikkat çekicidir. 2. grup kentler kurulu güç kapasiteleri 

yüksek ve güneş santralleri ağırlıklıdır. 3. grup kentler kurulu güç 

kapasitesi düşük, kurulu güç dağılımı güneş ve biyoyakıt santralleri 

şeklindedir. 4. grup kentler dört kaynak bazında en düşük kurulu güç 

kapasitelerine sahip kentlerdendir. Bu gruptaki kentlerde sınırlı sayıda 

biyoyakıt elektrik santralleri mevcuttur. 4. gruptaki kentlerin ağırlıklı 

olarak Karadeniz kentleri olması dikkat çekmektedir. 5. grup kentleri 

4. grup ile benzer bir yapıya sahiptir. 4. gruptan farklı olarak 5. grup 

kentlerinde sınırlı sayıda güneş santralleri mevcuttur. 6. grupta ise 

kurulu güç değerleri bakımından diğer illerle benzeşmeyen iller yer 

almaktadır. Bu grupta Aydın çok büyük jeotermal elektrik santral 

kapasitesine sahiptir. Adana ise biyoyakıt santral gücüyle öne 

çıkmaktadır. Benzer şekilde Kocaeli de biyoyakıt kurulu gücü 

bakımından diğer illerle benzeşmemektedir.  

Tablo 5: ÇBÖ Analizi Sonucu İllerin Sınıflandırılması 

1. Rüzgâr ve Biyoyakıt Kentleri 2. Güneş ve Rüzgâr Kentleri 

Kurulu güç kapasitesi en yüksek  Kurulu güç kapasitesi yüksek  

Kurulu güç dağılımı rüzgâr ağırlıklı Kaynak dağılımı oranı 2:4-3:4 

Jeo ve biyo üretimi de var Kurulu güç dağılımı güneş yoğun 

Kurulu güç dağılımı 2:4-4:4 Adıyaman 
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İstanbul Isparta 

Manisa Kayseri 

Kırıkkale Gaziantep 

Çanakkale Karaman 

Bilecik  

Balıkesir  

Edirne  

3. Güneş ve Biyoyakıt Kentleri 4. Biyoyakıt Kentleri 

Kurulu güç kapasitesi düşük  Kurulu güç kapasitesi en düşük  

Kurulu güç dağılımı güneş yoğun Kurulu güç sadece biyoyakıt santralleri 

Kaynak dağılım oranı 2:4 Kaynak dağılımı oranı 1:4 

Malatya Sakarya 

Şanlıurfa Blu 

Aksaray Trabzon 

Ankara Samsun 

Antalya Düzce 

 Erzincan 

 Çorum 

 Amasya 

5. Güneş Kentleri 6. Aykırı Kentler 

Kurulu güç kapasitesi en düşük Aydın 

Kurulu güç sadece güneş santralleri Kocaeli 

Kaynak dağılım oran 1:4 Adana 

Eskişehir  

Elazığ  

Diyarbakır  

Konya  

Çankırı  

Burdur   
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Türkiye’deki 81 il yenilenebilir enerji elektrik üretim 

kurulu gücüne göre çok boyutlu ölçekleme analizi ile incelenmiştir. 

Sonuçlar benzerlik ve farklılıklarına göre Türkiye’de yenilenebilir 

elektrik kurulu güç dağılımının dengesiz, hidroelektrik ağırlıklı ve 

kentlerin yenilenebilir enerji potansiyellerinden oldukça uzak 

olduğunu göstermektedir. Bulgular yenilenebilir elektrik santralleri 

kurulu güç bakımından, 81 ilin beş farklı şekilde 

sınıflandırılabileceğini göstermektedir. 5 kaynak bazında Gaziantep, 

Sivas, İçel, Isparta, Osmaniye ve Tokat illerinin yenilenebilir kurulu 

güç bakımından zengin ve kaynak dağılımı bakımından ise dengeli 

olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında kalan yüksek kurulu güç 

miktarına sahip kentlerin bir ya da iki kaynak türünde yatırım aldığı 

diğer kaynaklar bakımından eksik kaldığı değerlendirilmektedir. 

ÇBÖ analizi sonucu iller benzerlik ve farklılıklarına göre beş grupta 

sınıflandırılmıştır. Bu gruplar şu şekildedir: dengesiz taşıyıcılar, 

dengesiz gelişmemişler, dengesiz gelişmişler, dengeli taşıyıcılar ve 

aykırılar. İl sınıflandırmaları isimlendirilirken bu kentlerin benzer 

özelliklerinden yola çıkılmıştır. Şöyle ki; dengesiz taşıyıcılar, 

Türkiye’nin kurulu gücünün çok büyük bir kısmına sahip olan ama 

kurulu güç dağılımı yaklaşık olarak beş kaynak türünün ikisi üzerinde 

yoğunlaşanlardır. Dengesiz taşıyıcılar, kurulu güç kapasitesi 

bakımından hem fakir hem de sahip oldukları kurulu gücün tek bir 

kaynağa yoğunlaştığı kentlerdir. Dengesiz gelişmişler grubu, kurulu 

güç bakımından oldukça iyi bir seviyede ancak kurulu gücün 
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genellikle tek bir kaynakta olmasıyla farklılaşmışlardır. Dengeli 

taşıyıcılar grubu ise belki de en ideal yapıya sahip olan kentleri 

içermektedir. Bu grupta yer alan kentlerde kurulu güç düzeyi yüksek 

ve kurulu güç kaynak dağılımı en az 4 kaynak tarafından 

paylaşılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarında mevcut 

potansiyelini diğer gruplara göre en iyi değerlendiren kentler bu 

grupta yer alan kentlerdir. Aykırılar grubunda yer alan kentler sahip 

oldukları kurulu güç cinsi ve miktarı bakımından diğer hiçbir kentle 

benzeşmeyen kentlerdir. Bu grupta hem kurulu gücü yüksek hem de 

çok düşük iller bulunmaktadır. Dengesiz taşıyıcılar grubundaki iller 

Türkiye’nin en fazla yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim 

kapasitesine sahip olsa da kaynak dağılımı genellikle bir veya iki 

kaynak türünde yoğunlaşmıştır (1:5 - 2:5). Bu bakımdan bu illerde 

yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesi diğer kaynak türlerinde de 

geliştirilebilir. Dengesiz gelişmemişler sınıfında yer alan iller ise hem 

kapasitesi düşük hem de kaynak dağılımı 1:5 şeklindedir. Bu gruptaki 

iller kendi potansiyellerine göre yatırım yapılması gereken iller olarak 

öne çıkmaktadır. Dengesiz gelişmişler de kapasiteleri yüksek olsa da 

kaynak dağılımı genellikle 1:5 şeklindedir. Dengeli taşıyıcılar en ideal 

sınıf olarak gözükmektedir. Bu sınıfta yer alan iller genellikle 4:5 

kaynak dağılımına ve yüksek kurulu güç kapasitesine sahiptirler. 

Aykırılar ise kurulu güç dağılımı diğer hiçbir ille benzeşmeyen ya da 

kapasitesi olmayan illerin sınıfıdır. Türkiye’nin elektrik ihtiyacının 

tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlaması çok da uzak olmayan 

bir gelecekte mümkün olacaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi için 

özellikle Tablo 3’te yer alan “Dengesiz gelişmemişler” kentlerinin 
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öncelikli olarak potansiyeline uygun şekilde yatırım teşvikleri ile 

kurulu güç kapasitelerinin arttırılması faydalı olacaktır.  

Yenilenebilir elektrik enerjisinin depolanmasının zorlukları, üretime 

yakın yerlerde elde edilen elektrik enerjisinin tüketilmesini gerekli 

kılmaktadır. Bunun için kentler arası yenilenebilir elektrik üretim 

kapasite uçurumlarının kapatılması önem arz etmektedir.  

Türkiye’nin yenilenebilir elektrik kurulu gücünün yaklaşık %70’inin 

hidroelektrikten oluşması, hidroelektrik dışında kalan dağılımı da 

önemli kılmaktadır. Bu çalışmada özgün bir tarafı da hidroelektrik 

haricinde rüzgar, güneş, biyoyakıt ve jeotermal kurulu güçleri 

bakımından illerin analiz edilmesidir. ÇBÖ analizi sonucu 

hidroelektrik harici dört kaynaktan herhangi birine sahip olan 61 il 

ayrıca analiz edilmiştir. 4 kaynak türünde iller şu gruplara ayrılmıştır:  

1. Rüzgar ve biyoyakıt kentleri,  

2. Güneş ve rüzgar kentleri,  

3. Güneş ve biyoyakıt kentleri,  

4. Biyoyakıt kentleri,  

5. Güneş kentleri,  

6. Aykırı kentler.  

Bu gruplandırmada isimlendirme kentlerin hangi kaynak türündeki 

kurulu güçleriyle öne çıktıklarını ifade etmektedir.  

Hidroelektrik santralleri harici dört kaynak türünde kurulu güç 

bakımından yaklaşık 30 il sıfır kurulu güce sahiptir. Tablo 5’te 4. ve 5. 
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grupta yer alan kentler potansiyel yenilenebilir kaynaklarının çok azını 

kullanmaktadırlar. Özellikle Karadeniz illerinde nispeten düşük kurulu 

güce sahip biyoyakıt santralleri dikkat çekmektedir. Rüzgâr santralleri 

Ege ve Marmara bölgesi illerinde yaygın olsa da Karadeniz’e kıyısı 

olan illerdeki rüzgâr potansiyeli de değerlendirilmeli, bunun için 

yatırım teşvikleri hazırlanmalıdır. Güneşli gün sayısı ve diğer 

göstergeler bakımından güneş enerjisi potansiyeli bulunan çok sayıda 

ilin kurulu gücünün potansiyellerinin oldukça düşük olduğu 

görülmektedir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili 

teknolojilerin gelişmesi ile depolama, iletme vb. teknik araç gereçlerin 

bedeli ve elektrik üretim maliyeti her geçen yıl azalmaktadır. Yerli 

parça üretme çabaları da maliyetleri azaltmaktadır. Bu kapsamda 

Türkiye’nin güney kuşağında ve İç Anadolu’da güneş enerjisi 

potansiyelinin yüksek olduğu illerde de çeşitli teşviklerle kurulu güç 

kapasitesi arttırılabilecektir.  
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GİRİŞ 

Sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar, yüksek güç yoğunluğu, yakıt 

ekonomisi ve yüksek termal verimliliği dolayısıyla oldukça yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu motorlarda, bu avantajlarının daha da 

iyileştirilmesi amacıyla, enjeksiyon parametrelerinin ve yanma 

odasının optimizasyonu, farklı yanma konseptleri ve alternatif 

yakıtların kullanımı gibi birçok çalışma yürütülmektedir. Dünya 

genelinde hem ulaşım hem de yol dışı amaçlarla motorlar yaygın 

olarak kullanıldığı için emisyon veya yakıt veriminde en küçük bir 

iyileşme büyük önem arz etmektedir. Bu şekilde toplamda 

milyonlarca ton yakıttan tasarruf edilebildiği gibi emisyon salınımı da 

kayda değer miktarda azalacaktır. 

Sıkıştırmalı ateşlemeli motorlarda farklı yakıt türleri, düşük emisyon 

ve yüksek performans değeri elde etmek için uygulanmaktadır. Bu 

motorlarda farklı yakıt türlerine göre en uygun çalışma parametreleri 

elde edilmeye çalışılmaktadır (Şener, 2020). Mevcut sıkıştırmalı 

ateşlemeli motorlar, dizelin yanında belli oranlarda benzin karışımı ile 

de çalışabilmektedir. Bu kullanılan karışım, bir takım çalışma 

parametresi iyileştirmesi ile motorun performansının artmasını ve 

emisyon miktarının azalmasını sağlamaktadır. Bu konuda, birçok 

çalışma yapılmıştır, onlardan bir kısmı aşağıda sunulacaktır. 

Pinazzi ve diğ. bir sıkıştırma ateşlemeli motoru, saf benzin, %90 

benzin - %10 dizel ve %80 benzin - %20 dizel olarak üç farklı yakıt 

ile çalıştırmışlar ve sonuçlarını irdelemişlerdir.  
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Tüm yakıt karışımları için 20 mg/çevrim yakıt kullanılarak, düşük yük 

şartlarında deneyler gerçekleştirilmiştir. Dizel enjektörü olarak 146 

derece ve 70 derece sprey açılarına sahip iki farklı enjektör motorda 

kullanılmıştır. Yapılan çalışmalara göre, 70 derece sprey açılı enjektör 

kullanıldığında emme havasında ısıtıcı olmadığı durumlarda bile 

benzin kendi kendine tutuşabildiği gözlemlemişlerdir. Benzinin 

yanması sonucunda düşük is ve NOX emisyonu salınırken CO ve HC 

emisyonlarında artış gözlendi. Sprey açısı 146 derece olan enjektör ile 

kararlı yanma elde etmek için, %90 benzin - %10 dizel ve %80 benzin 

- %20 yakıt karışımları kullanılmıştır ve dolayısıyla emisyon 

değerinin azalması amaçlanmıştır. En ideal durum, %90 benzin - %10 

dizel yakıt karışımı ve 146 derece sprey açılı enjektör ile elde 

edilmiştir. Bu kombinasyon ile düşük NOX ve is emisyonu salındığı 

tespit edilmiştir (Pinazzi et al., 2018). 

Goyal ve diğ. tek silindirli sıkıştırma ateşlemeli bir motorda, çift 

kademeli dolgunun ayırt edici özelliklerini incelemişlerdir. İlk 

enjeksiyon oranı, yakıt tutuşma kalitesi, önceden karıştırılmış dolgu 

oranı üzerindeki etkilerini çalışmışlardır. Karışımının homojenliğinin 

artması, yanmamış hidrokarbon ve karbon monoksit emisyonlarının 

artmasına sebep olmuştur. Oktan sayısının artması daha yüksek ısı 

salınımına ve dolayısıyla motor veriminin artmasını sağlamıştır. 

Ayrıca, NOX emisyonları ve motor gürültüsü artarken, yanmamış 

hidrokarbon, karbon monoksit ve is emisyonları azalmaktadır (Goyal 

et al., 2019). 
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Chaudhari ve Deshmukh, düşük sıcaklıkta yanma (LHC) motoru ile 

temiz yanma ve yüksek verimlilik için çalışmışlardır. Yakıt 

enjeksiyon basıncında ve enjeksiyon zamanlamasında değişiklikler 

ayrıca sıcak egzoz gazı(EGR) uygulaması ve %25 benzin - %75 dizel 

yakıt karışımı ile yanma sonucu oluşan emisyon değerini minimize 

etmişlerdir. Motor daha düşük basınç artış hızı ile çalışmasının 

yanında, yakıt tüketimi ve NOX - is emisyonları oldukça azalmıştır. 

Dizel ile karşılaştırıldığında, Dizel-Benzin, geniş yakıt enjeksiyon 

zamanlaması için geliştirilmiş motor özellikleri gösterir. Erken yakıt 

enjeksiyonu ile hava-yakıt karışımı ve sıcak egzoz gazı ilavesiyle, 

tutuşmanın başlamasını ve dolayısıyla ısı salınımını ve basınç 

yükselme oranı geciktirilir. Motorun gücü, düşük ve yüksek 

reaktiviteli yakıt kombinasyonu kullanılarak arttırılabileceğini tespit 

etmişlerdir (Chaudhari & Deshmukh, 2020). 

Harari ve diğ. sıkıştırma ateşlemeli direkt enjeksiyonlu bir motorda 

emisyon değerinin azaltılması için, yüksek oktanlı (benzin ve etanol 

vb.) yakıtların, yüksek setan sayılı (dizel ve biyodizel vb.) yakıtlarla 

kullanılmasını önermişlerdir. Bu amaçla, reaksiyon kontrollü 

sıkıştırma ateşlemeli bir motor tasarlamışlardır. Bu motor hem yüksek 

oktanlı hem de yüksek setanlı yakıtlarla çalıştırılmıştır. Çalışmalarının 

sonucunda, Dizel ve benzin yakıt karışımı ile çalışan motorun, saf 

dizel ile çalışmasına göre, NOX emisyonunda %6.67 ve is 

emisyonunda %4.52 oranında azalttığı sonucuna varmışlardır. 

Bununla birlikte, hidrokarbon ve karbon monoksit emisyonları 

sırasıyla %12.5 ve %7.6 oranında artmıştır (Harari et al., 2020). 
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Yukarıda sunulan çalışmalara göre, farklı yakıtların sıkıştırma 

ateşlemeli motorlarda, farklı konseptlerle kullanılması, motor çalışma 

parametreleri optimize edilerek, emisyonların azalmasına ve motor 

veriminin artmasına sebep olmaktadır. Farklı yakıt karışımlarının en 

verimli şekilde kullanabilmesi için çalışma parametreleri yeni yakıta 

göre kalibre edilmelidir. Bu kalibrasyon ve optimizasyon çalışması 

deneysel olarak yapılabildiği gibi, hem daha az zaman ile hem de daha 

az maliyet ile doğrulanmış bir boyutlu modellerle gerçekleştirilebilir. 

Bu çalışmada, %80 dizel - %20 benzin yakıt karışımlı sıkıştırmalı 

ateşli turbo beslemeli bir motorda sıkıştırma oranı motor gücünü 

arttırmaya yönelik optimizasyon çalışması bir boyutlu model 

kullanılarak yapılmıştır. Optimizasyon çalışması yürütülürken, motor 

gücü maksimum olduğu değerlerde bazı diğer parametreler de kontrol 

edilmiştir. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM 

Turbo aşırı beslemeli, sıkıştırma ateşlemeli, altı silindirli motorda, 

dizel-benzin yakıt karışımı kullanılmıştır. Test motoru, GT-Suite 

yazılımı (Gamma Technologies, 2016a) kullanılarak modellenmiştir 

(şekil 1). Motorda kütlece %80 oranında dizel ve %20 oranında 

benzin karışımı yakıt olarak kullanılmıştır. Bu kullanılan yakıt 

karışımıyla motorun en uygun motor performansının elde edildiği 

sıkıştırma oranı tespit edilmesi için genetik algoritma yöntemi 

kullanılmıştır (Gamma Technologies, 2016b). Genetik Algoritma 

yöntemi çoklu parametreleri optimizasyon için en güvenilir ve hızlı 
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sonucu veren algoritmadır. Bu çalışmada, genetik algoritma 

yöntemlerinden, NSGA-III yöntemi seçilmiştir (Deb & Jain, 2014). 

 

Şekil 1: Test motorunun QD modeli 

Test motoru, 6 silindirli, 4.7 litre, 100 mm çap ve stroka sahiptir ve 

mevcut durumda 4200 rpm’de 242 kW güç, 2100 rpm’de 650 Nm tork 

üretmektedir (Tablo 1). DI-Wiebe yanma modeli kullanılarak yakıt 

karışımının modellenmesi sağlanmıştır. Motorun aşırı emiş sistemi, 

egzoz ve emme portları, emme ve egzoz supapları ile gerçekçi bir 

model oluşturulmuştur. 
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Tablo 1: Motor karakteristiği 

Motor hacmi 4.7 l 

Silindir sayısı 6 

Silindir çapı/Strok 100/100 mm 

Ateşleme sırası 1-5-3-6-2-4 

Mak. Fren gücü 242 kW@4200rpm 

Mak. Fren Torku 650 Nm@2100rpm 

Egzoz supabı açılma +125° krank açısı 

Emme supabı kapanma -94° krank açısı 

 

2. ANALİZ VE BULGULAR 

Motorun, dizel-benzin karışım yakıtı ile 12 ile 21 sıkıştırma oranları 

arasında optimum değerin bulunması hedeflenmiştir. Hedef kriteri 

olarak, motor gücü maksimum olması amaçlanmıştır. Ayrıca bunun 

yanında silindir içi maksimum basıncın aşırı artması, dayanım ve 

motor ömrünü olumsuz etkileyeceği için, 200 bar civarında kalması 

istenmiştir. Mevcut motorun, dizel-benzin yakıtı ile optimum motor 

gücünde çalışması için kullanılması gereken sıkıştırma oranını tespit 

etmek optimizasyon çalışmasının amacını oluşturur. Toplamda 121 

tam çevrim iterasyon çözülerek sonuca ulaşılmıştır. 

Motor, mevcut durumda 16.5 sıkıştırma oranı ile çalışmaktadır. Şekil 

2’de 6 silindirde oluşan basınç değerleri görülmektedir. Silindirler 
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arası varyasyon minimum düzeydedir, ortalama 176 bar civarı 

maksimum basınç oluşmaktadır. Motorun farklı devirlerdeki güç ve 

tork değerleri şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 2: Altı silindir için silindir içi basınç değerleri 

 

Şekil 3: Farklı devirlerde motor tork ve güç değerleri 
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Fren gücünü minimize etmek maksadıyla 121 farklı iterasyon 

çözülerek, 121 farklı sıkıştırma oranı değeri için, fren gücü değerleri 

irdelenmiştir (şekil 4). 

 

Şekil 4: Yapılan iterasyonlara karşılık gelen a)fren gücü ve b)sıkıştırma oranı 
değerleri 

 

Şekil 5: Sıkıştırma oranına karşılık gelen a)fren gücü, b)tork, c)fren verimi ve 
d)özgül yakıt tüketimi değerleri 
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Yapılan optimizasyon çalışmasının sonuçlarına göre, sıkıştırma oranı 

arttıkça güç ve tork değeri de arttığı görülmektedir. Ayrıca, sıkıştırma 

oranı artışıyla fren verimi artarken, özgül yakıt tüketimi (ÖYT) 

azalmaktadır (şekil 5). Bu sıkıştırma oranı artışıyla, güç, tork ve fren 

verimindeki artış lineer olarak gerçekleşmemektedir. Ancak sıkıştırma 

oranı arttıkça lineer olarak silindir içi maksimum basınç artmaktadır 

(şekil 6). Silindir içi maksimum basınç motor dayanımı ve ömür 

değeri için kritik olduğu için bu motor için 200 bar civarını aşmaması 

istenmektedir. Dolayısıyla bu sonuçlara göre sıkıştırma oranı 19’dan 

büyük seçilmemelidir. 

 

Şekil 6: Sıkıştırma oranına karşılık gelen silindir içi maksimum basınç değerleri 

Sıkıştırma oranı 19’dan sonra güç ve tork değeri artışı eğimi oldukça 

düşmektedir. Buna göre yapılan çalışmaya göre 18.8 sıkıştırma oranı 

optimum değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam yük ve 3600 

rpm’de 16.5 sıkıştırma oranı ile 226.6 kW güç ve 601.2 Nm tork elde 

edilirken, 18.8 sıkıştırma oranı ile 228.7 kW güç ve 606.6 Nm tork 

elde edilmektedir. Buna göre 2.1 kW güç artışı ve 4.4 Nm tork artışı 

optimizasyon sonucuyla elde edilmektedir. Ayrıca özgül yakıt 
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tüketimi, 18.8 sıkıştırma oranın, 16.5 sıkıştırma oranına göre 2 g/kWh 

oranında daha azdır. Tablo 2’de optimizasyon sonuçlarına göre seçilen 

bazı sıkıştırma oranlarına göre güç, tork, özgül yakıt tüketimi, silindir 

içi maksimum basınç ve verim değerleri listelenmiştir. 

Tablo 2: Optimizasyon sonuçlarına göre seçilen bazı sıkıştırma oranlarına göre 
performans parametreleri 

Sıkıştırma 

oranı [-] 
Fren gücü 

[kW] 

Tork 

[Nm] 

ÖYT 
[g/kWh] 

Pmaks [bar] Verim 

[%] 

12.7 219.35 581.84 236.34 128.64 35.25 

13.0 220.09 583.81 235.54 131.52 35.37 

14.9 224.28 594.92 231.14 152.90 36.05 

16.5 226.66 601.24 228.71 171.86 36.43 

16.8 227.05 602.27 228.32 175.92 36.49 

18.0 228.13 605.12 227.24 189.82 36.67 

18.8 228.69 606.63 226.68 199.78 36.76 

SONUÇLAR 

İçten yanmalı motorlarda kullanılan yakıta göre, sıkıştırma oranı 

optimizasyonu, motor performansını arttırmak için kritik öneme 

sahiptir. Dizel yakıtla çalışması için tasarlanan motorda alternatif 

yakıt kullanımı düşünüldüğünde motor çalışma parametreleri yeni 

yakıta göre optimize edilmelidir. Bir boyutlu modeller, motor 

parametrelerinin optimize edilmesi için, güvenilir ve süreci 

hızlandıran araçlardandır. Bu çalışmada sıkıştırma ateşlemeli turbo 

beslemeli bir motorda dizel-benzin yakıt karışımın performansa etkisi 

incelenmiştir. Yakıt olarak %80 dizel ve %20 benzin kullanılmıştır. 
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Kurulan modele göre, sıkıştırma oranı değerlerinin; motor gücü, torku, 

ÖYT ve verim üzerine etkileri incelenmiştir.   

Mevcut durumda dizel yakıt için uygun olan sıkıştırma oranı, dizel-

benzin yakıt karışımı kullanılacağı için yeni yakıta göre tekrar 

belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü dizel ve dizel-benzin yakıt 

karışımının yanma karakteristiği farklıdır. Bunun için, sıkıştırma 

oranını genetik algoritma kullanılarak optimize etmek amacıyla 12 ila 

21 arasındaki değerler denenmiştir. Toplam 121 farklı değerin güç, 

tork ve özgül yakıt tüketimi bulunmuştur. Buna göre, kullanılan yakıt 

karışımının en iyi performansı vereceği, sıkıştırma oranı tespit 

edilmiştir. 

En yüksek motor gücü 21 sıkıştırma oranı ile elde edilmiştir ancak 

silindir içi basınç 200 bar’ın altında kalması kısıtı olduğu için en 

uygun değer 18.8 olarak tespit edilmiştir. Mevcut durumda kullanılan 

16.5 sıkıştırma oranı ile maksimum silindir içi basınç değeri 170 bar 

olarak bulunurken, 18.8 sıkıştırma oranıyla 199.8 bar silindir içi 

basınç meydana gelmektedir. Daha yüksek güç elde etme hedefinin 

yanında motor dayanımı da göz önüne alınması gerekmektedir. Çok 

yüksek silindir içi basınçlar motor ömrü ve dayanımı için risktir, 

dolayısıyla bu motor ve yakıt karışımı için 18.8 sıkıştırma oranı 

optimum değerdir. Benzer metotlar kullanılarak, enjeksiyon 

parametreleri gibi motor parametreleri optimize edilerek motor gücü 

daha da arttırılabilir. Birçok parametre genetik algoritma kullanılarak 

optimize edilirse motorun en yüksek verimde çalışması garanti edilir. 
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GİRİŞ  

Enerji tasarrufu ve verimliliği konusunun, Türkiye’nin enerjide dışa 

bağımlılık risklerinin azaltılarak enerji arz güvenliğinin sağlanması, 

çevrenin ve doğal kaynakların korunarak iklim değişikliği ile 

mücadele edilmesi ile doğrudan ve kuvvetli bir ilişkisi vardır. 

Türkiye’nin enerji arzının %72’si ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. 

Bu durum Türkiye’nin dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi 

gelişmelere karşı volatilitesini artırmakta, enerji arzında riskleri ortaya 

çıkarmaktadır. Türkiye’nin enerji diplomasisinde elinin 

güçlenebilmesi için yerli ve milli enerji kaynaklarının ve 

teknolojilerinin kullanımının artması, toplumun ve sanayinin ihtiyaç 

duyduğu enerjinin sağlanması güvence altına alınarak verimlilik 

yoluyla enerji tüketiminin azaltılması gerekmektedir. Çevreye zararlı 

etkileri bilinen ve Türkiye’nin ihtiyacını karşılamaya yetecek rezervi 

olmayan petrol, doğalgaz, kömür gibi enerji kaynaklarının 

kullanılması çözüm olamayacağı için, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılması ve enerji verimliliğinin sağlanması yegâne 

çözüm olarak görülmektedir.  

Enerji verimliliğinin en temel göstergelerin biri birincil enerji 

yoğunluğudur. Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğu 2010 yılı dolar 

fiyatlarıyla 1000 Dolar başına 0,12 Ton Eşdeğer Petrol (TEP)’dur. 

Birincil enerji yoğunluğunda dünya ortalaması 0,18 TEP, İktisadi 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ortalaması 0,11 TEP, Avrupa 

Birliği (AB) ortalaması 0,09 TEP’dur. Dolayısıyla, Türkiye’nin 

birincil enerji yoğunluğu dünya ortalamasından düşük olmakla 
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beraber, OECD ve AB ortalamasının üzerindedir (YEGM. 2018). 

Dolayısıyla Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda (2017-2023) da 

ifade edildiği gibi, Türkiye’nin değerlendirilmesi gereken önemli 

ölçüde enerji tasarrufu potansiyeli bulunmaktadır. 

Enerji üretimi için kullanılan dönüşüm ve çevrim işlemlerinde 

kullanılan enerji tüketimi hariç tutulursa, sanayi, ulaştırma, konut ve 

hizmetler sektörleri toplam enerji tüketimin %89’unu oluşturmaktadır. 

Konut, hizmetler ve sanayi sektöründe enerji tüketiminin birinci 

nedeni bu amaçla kullanılan binalarda yaşamı mümkün kılan ısıtma, 

soğutma, aydınlatma gibi ihtiyaçların karşılanmasıdır. İkinci nedeni 

ise binaların içerisinde kullanılan cihaz ve ekipmanların ihtiyaç 

duyduğu enerjinin sağlanmasıdır. Bu nedenle binalarda enerji 

verimliliğinin sağlanması büyük öneme sahiptir. Ulaştırma sektöründe 

enerji verimliliği ise şehirleşme, imar planları, kentsel alan kullanımı 

gibi hususlardan ötürü dolaylı olarak gayrimenkul sektörünün 

yapılanması ve gelişimi ile ilişkilidir. Bu nedenle gayrimenkul 

projelerinde enerji verimliliğine ilişkin geliştirilecek çözümler, ulusal 

hedeflere erişilmesinde büyük paya sahiptir.  

Enerji verimliliğine ilişkin geliştirilen çözümler, ülke ekonomisine iki 

cihetle önemli katkılar sunmaktadır. Bunların ilki tüketimin ve 

ithalatın azaltılması ile başka alanlarda kullanılabilecek kaynak 

yaratılmasıdır. İkincisi ise üretimi ve istihdamı artırıcı yönüyle 

sağladığı katma değerdir. Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle 

istihdamın artırılması ve ekonominin canlanmasına yönelik çözüm 

arayışlarının olduğu çalışmanın yapıldığı 2020 yılının ikinci 
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çeyreğinde, enerji verimliliğinin artırılması yönelik politikalar, teşvik 

ve destek paketleri daha fazla önem kazanmaktadır.  

Enerjinin verimli kullanılması, enerji üretiminin ve tüketiminin 

çevreye ve iklime olan zararlı etkilerinin en aza indirilmesi, enerji 

iletiminde sistem yaklaşımının geliştirilerek kayıp ve kaçakların 

azaltılması, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

Türkiye’nin doğal kaynaklarının korunması ve enerjide olan dışa 

bağımlılığının azaltılması bakımından kritik öneme sahiptir. Enerji 

verimliliği ile ilgili çözüm odaklı ulusal politikaların geliştirilmesinin, 

bu politikaların hayata geçirilerek iyi uygulama örneklerinin ülke 

genelinde yaygınlaştırılmasının ekonomik, çevresel ve sosyal olarak 

birçok katkısı vardır. Bu çalışmanın amacı, mevcut durumda 

Türkiye’de enerji arzı, tüketimi ve verimlilik derecesini ortaya 

koyarak, geçmişten günümüze uygulanan politikalar çerçevesinde 

gayrimenkul sektöründe geliştirilecek enerji verimliliği politikaları ile 

ekonomik iyileşme ve canlanmanın sağlanması hususunda çözüm 

önerileri geliştirmektir.  

Enerji arzında yaklaşık dörtte üç oranında dışa bağımlı olan 

Türkiye’nin, enerji arz güvenliğinin sağlanması hususunda önemli 

hareket alanlarından biri de enerji verimliliğidir. Son yıllarda enerji 

verimliliği göstergelerinde kısmi iyileşmeler gözlenmesine rağmen, bu 

alanda gelişme potansiyeli büyük ölçüde henüz kullanılmamıştır. Hem 

yeni geliştirilecek gayrimenkul projelerinde hem de mevcut 

gayrimenkul stokunun yenilenmesinde enerji verimliliğini esas alan 

projelerin geliştirilmesi, bu potansiyelin büyük bir bölümünü 
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oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında, mevcut enerji verimliliği 

göstergeleri ve politikaları incelenerek gayrimenkul projelerinde enerji 

verimliliğinin geliştirilmesi yoluyla ekonomik iyileşmenin 

sağlanmasına ilişkin politika önerileri sunulmuştur.  

Çalışma kapsamında uluslararası ve ulusal literatürün taraması 

yapılmış, enerji verimliliğine ilişkin politikalar incelenmiş, enerji ve 

enerji verimliliği verileri ile göstergeleri analiz edilerek, geçmiş 

değerler ve diğer ülkelerle kıyaslamaları yapılmıştır. İkincil verilerle 

hazırlanan enerji verimliliği durum analizi karşılaştırmalı olarak 

yapılmış, temel sorular ve çözüm yolları makro dokümanlar da 

dikkate alınarak ortaya konmuştur. 

 1. TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÖRÜNÜMÜ 

Türkiye’nin nüfusu 2019 sonu itibarıyla 83 milyona ulaşmış olup, 

2009-2018 arası on yıllık dönemde yıllık ortalama %5,3 oranında 

büyüme kaydetmiştir (TÜİK. 2020). 2018 yılı sonu itibarıyla satın 

alma gücü paritesine göre 2,3 trilyon Dolarlık Gayrisafi Yurt İçi 

Hasılası (GSYİH) bulunan Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri 

reel bazda 9.370 Dolar, satın alma gücü paritesine göre 28 bin Dolar 

olarak gerçekleşmiştir3. Türkiye’nin toplam birincil enerji tüketimi 

2018 yılında 153,5 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (MTEP) düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Son on yılda enerji tüketiminin artış oranı yılda 

ortalama %4,3 olmuştur (Şekil 1).  

 
3 Dünya Bankası verilerinden yazar tarafından derlenmiştir.  
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Şekil 1: Türkiye’nin Birincil Enerji Tüketimi (BP. 2019) 

1.1. Enerji Arzı 

Gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olan Türkiye, dünyanın mühim 

enerji tüketicileri arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin 2018 yılında 

143,7 MTEP olan birincil enerji arzında petrol %29, kömür %28 ve 

doğal gaz %29 paya sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 

ise %14 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin birincil enerji arzında 

karbon yoğunluğu OECD ortalamasının üzerinde yer almaktadır 

(Şekil 2). 
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Şekil 2: Kaynaklarına göre 2018 yılı Türkiye Birincil Enerji Arzının dağılımı 
(ETKB. 2018) 

 

1.2. Enerji Talebi 

Sektörlere göre Türkiye birincil enerji talebinin dağılımına 

bakıldığında (Şekil 3); birincil enerji arzının %24’ünün dönüşüm ve 

çevrim sektöründe (elektrik ve kok üretimi ile rafinaj) kullanıldığı 

görülmektedir.  

Enerji tüketimindeki en yüksek pay %25 ile sanayiye aittir. Diğer 

önemli bileşenler ise %20 ile ulaştırma, %15 ile konutlar ve %8 ile 

hizmetler sektörüdür. Birincil enerji arzının yaklaşık %8’i ise diğer 

alanlarda kullanılmıştır. Türkiye’nin kişi başına enerji tüketimi OECD 

ortalamasının %40’ı, dünya ortalamasının %82’si düzeyindedir (Şekil 

4). 
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Şekil 3: Sektörlere Göre 2018 Yılı Türkiye Enerji Tüketiminin Dağılımı (ETKB. 

2018) 

 

 

Şekil 4: Kişi Başına Enerji Tüketimi (TEP) (Dünya Bankası verilerinden yazar 

tarafından derlenmiştir) 

 

1.3. Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretimi 

ETKB 2018 Genel Enerji Denge Tablosu verilerine göre, birincil 

enerji arzının yerli kaynaklardan üretilerek karşılanma oranı, 2018 

senesinde %28 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka ifade ile enerjide dışa 
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bağımlılık oranı %72 gibi oldukça yüksek bir seviyede bulunmaktadır. 

Özellikle 1990 yılından sonra hızla artan doğalgaz tüketimi nedeniyle, 

enerjide dışa bağımlılık oranı 2000’li yıllardan sonra %70’in üzerine 

çıkmıştır.  

2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 

91.406 MW olarak gerçekleşmiştir. Kurulu gücün 85.036 MW’ı 

(%93) lisanslı üretim tesisleri tarafından, 6.370 MW’ı (%7) lisanssız 

üretim tesisleri tarafından sağlanmaktadır. Lisanslı üretim kurulu 

gücünün %73’üne sahip olan serbest üretim şirketleri ve %23’üne 

sahip olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) toplam kurulu 

gücün büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır (Tablo 0).  

Tablo 0: Lisanslı Elektrik Kurulu Gücünün Kuruluşlara Göre Dağılımı (EPDK. 

2020) 

Kuruluş Türü Kurulu Güç (MW) Oran (%) 

Serbest Üretim Şirketi 61.856,97 72,74 

EÜAŞ Santralleri 19.581,88 23,03 

İşletme Hakkı Devredilen  3.446,84 4,05 

Yap-İşlet-Devret Santralleri 150,48 0,18 

Toplam 85.036,17 100 

 

Kaynak çeşidine göre lisanslı elektrik kurulu gücünün dağılımı 

incelendiğinde ise (Şekil 5), doğalgaz ve hidrolik santrallerin kurulu 

gücün yarısından fazlasını oluşturduğu görülmektedir. Toplam kurulu 

gücün %45’i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmaktadır. 
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının %74’ünü ise hidrolik kaynaklar 

oluşturmaktadır. 2020 yılı Şubat ayında üretilen elektriğin %29’u 

hidrolik enerji, %22’si ithal kömür ve %20’si doğalgaz kullanılarak 

üretilmiştir (Şekil 6).  

 

 

Şekil 5: 2020 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Lisanslı Elektrik Kurulu Gücünün 
Kaynak Bazında Dağılımı (%) (EPDK. 2020) 
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Şekil 6: Şubat 2020 Döneminde Lisanslı Elektrik Üretiminin Kaynak Bazında 

Dağılımı (%) (EPDK. 2020) 

Lisanssız elektrik üretiminde kurulu 6.370 MW gücün neredeyse 

tamamı fotovoltaik güneş panellerinden oluşmaktadır (Şekil 7).  

 

Şekil 7: Lisanssız Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı (%) (EPDK. 

2020) 
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1.4. Birincil Enerji Yoğunluğu  

Enerji yoğunluğu, en önemli enerji verimliliği göstergelerinden 

biridir. Enerji tüketim değerinin (tep, joule) finansal bir göstergeye 

(GSYİH, katma değer gibi) bölümünden elde edilen sonuç olarak 

tanımlanmaktadır. Enerji yoğunluğu; özgül enerji tüketimi veya enerji 

tüketimi gibi teknik veya fiziksel bir göstergenin, bir faaliyetin 

verimlilik düzeyini açıklayamadığı durumlarda bir enerji verimliliği 

göstergesi olarak kullanılmaktadır (YEGM. 2017a). 

Birincil enerji yoğunluğu, birincil enerji tüketiminin GSYİH’ya 

bölünmesi ile hesaplanır. Nihai enerji yoğunluğu ise nihai enerji 

tüketiminin GSYİH’ya bölünmesi ile hesaplanır. Hem birincil hem de 

nihai enerji yoğunluğunun birimi tep/1000 2010 yılı ABD doları sabit 

fiyatı olarak kullanılmaktadır. Bir ülkede veya bölgede bir birim 

GSYİH yaratabilmek için gereken enerjiyi ifade eden gösterge birincil 

enerji yoğunluğudur. Bu göstergenin seviyesi, ülke ya da bölgelerin 

ekonomik yapısını, enerji tüketim yapısını, iklimsel koşullarını ve 

teknik enerji verimliliğini açıklamaktadır.  

Enerji yoğunluğu eğilimi; ekonomik koşullarda ve sanayi 

üretimindeki yapısal değişimler, enerji tüketim yapısındaki değişimler 

ve son kullanıcıların tercih ettikleri cihaz ve ekipmanlar ile enerji 

kullanan sektörlerdeki verimliliklerden etkilenmektedir. Türkiye’nin 

2000-2017 döneminde birincil enerji yoğunluğu indeksi; yıllık bazda 

ortalama %1,3 ve nihai enerji yoğunluğu indeksi ise %1,4 oranında 

azalmıştır. 2000 yılına göre kıyaslandığında, 2017 yılında birincil 

enerji yoğunluğu indeksinde %20,5, nihai enerji yoğunluğu 
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indeksinde ise %20,8 oranında iyileşme olduğu görülmektedir (Şekil 8 

ve Şekil 9). Bu gelişmelere karşın Türkiye’nin birincil enerji 

yoğunluğu endeksi halen Avrupa Birliği ortalamasının %30, OECD 

ortalamasının ise %10 daha üzerindedir.  

 

Şekil 8: Birincil Enerji Yoğunluğu İndeksi (iklim düzeltmeli) (YEGM. 2017a) 
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Şekil 9: Nihai Enerji Yoğunluğu İndeksi (iklim düzeltmeli) (YEGM. 2017a) 

1.5. Enerji Verimliliği İndeksi  
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önemli enerji verimliliği göstergesi de Enerji Verimliliği İndeksi 
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Şekil 10: Yıllara Göre Sektörel Bazda Enerji Verimliliği İndeksi Gelişimi 
(2000=100) (YEGM. 2017b) 

 

İmalat sanayi enerji verimliliği indeksi hesaplanırken, enerji yoğun 

sektörler (Yalçın 2004) (demir-çelik, çimento, kâğıt ve cam) için 

(TEP/ton), enerji yoğun olmayan sektörler (gıda, tekstil, makine-

teçhizat vb.) için (TEP/Sanayi Üretim İndeksi) birimleri 

kullanılmaktadır. Konut sektörü enerji verimliliği endeksi 

hesaplanırken, alan ısıtması (TEP/m2), buzdolapları, çamaşır, bulaşık 

ve kurutucu makineleri, televizyon (kWh/yıl), su ısıtma ve pişirme 

(TEP/konut) birimleri kullanılmaktadır. Ulaştırma sektörü enerji 

verimliliği indeksi hesaplanırken, binek araçlar ve otobüsler için 100 

km’de tüketilen yakıt miktarı (lt/100 km), yük taşımacılığında ton-km 
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başına yakıt miktarı (lt/ton-km), havayolu taşımacılığında yolcu 

başına tüketilen enerji (TEP/yolcu), tren taşımacılığında yolcu-km 

başına ve ton-km başına enerji tüketimi kullanılmaktadır. Enerji 

verimliliği indeksinde yıllık bazda gerçekleşen iyileşme miktarı, 

imalat sanayiinde %1,8, konut sektöründe %1,9 ve ulaştırma 

sektöründe %2,7 olmuştur (Şekil 10). 

1.6. Kümülatif Enerji Tasarrufu 

Kümülatif enerji tasarrufunda sağlanan iyileşmelere bakıldığında ise, 

imalat sanayiinde 9,7 MTEP, konut sektöründe 7,1 MTEP ve 

ulaştırmada 24,6 MTEP olmak üzere toplamda 41,5 MTEP iyileşme 

sağlandığı görülmektedir (Şekil 11). 

 

Şekil 11: 2000-2015 Dönemi Kümülatif Enerji Tasarrufu (Baz Yılı =2000) (YEGM. 

2017b) 
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Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 2008 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında mevcut ve yeni yapılacak 

binalara verilen Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması ile binalar 

elektronik eşya benzeri bir sınıflandırma sistemine tabi tutulmaya 

başlanmıştır. En yüksek enerji verimliliğine sahip binalar “A” sınıfı, 

en düşük enerji verimliliğine sahip binalar da “G” sınıfı olarak 

tanımlanmıştır. Yeni yapılacak binaların asgari “C” seviyesinde 

EKB’ye sahip olması gerekmektedir. Aksi halde binalar iskân ruhsatı 

alamamaktadır. Mevcut binalar için henüz bir zorunluluk 

tanımlanmamıştır. EKB alınırken ve binanın enerji tüketim sınıfı 

belirlenirken yenilenebilir enerji kullanım oranı, sıhhi sıcak su enerjisi 

tüketim sınıfı, havalandırma enerjisi tüketim sınıfı, ısıtma enerjisi 

tüketim sınıfı, soğutma enerjisi tüketim sınıfı, aydınlatma enerjisi 

tüketim sınıfına bakılmaktadır.  

1.7. Kamu, Ticari ve Hizmet Binaları Enerji Tüketimi  

Kamu, ticari ve hizmet binalarının enerji tüketimleri de enerji 

verimliliği açısından oldukça önemlidir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği 

Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca “inşaat alanı en az 20.000 

metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan 

ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10.000 

metrekare veya 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binaları” enerji 

yöneticileri vasıtasıyla enerji tüketim bilgilerini ETKB Elektrik İşleri 

Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Bu 

kapsamda ortalama 880 adet binadan elde edilen bilgiye göre 2013 

yılında kamu, ticari ve hizmet binalarında 716.390 TEP enerji 
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tüketilirken, bu miktar 2015 yılında 657.567 TEP olarak 

gerçekleşmiştir (Şekil 12). İki yılda enerji tüketiminde %8’lik bir 

azalma gerçekleşmiştir.  

Kamu, ticari ve hizmet binalarında 2015 yılı itibariyle yaklaşık %54 

elektrik, %43 doğalgaz enerjisi kullanılmaktadır (Şekil 13). 2013 

yılında %53 elektrik, %41 doğalgaz kullanılmıştır. Oransal olarak 

elektrik enerjisi kullanımı bir miktar artarken doğalgaz kullanımı bir 

miktar azalmıştır. Kamu, ticari ve hizmet binalarının enerji tüketimleri 

işlev bazında sınıflandırıldığında, en çok enerji tüketen tesislerin 

sağlık binaları olduğu görülmektedir (Şekil 14). Bu nedenle sağlık 

tesislerinin yapımı ve yenilenmesinde enerji verimli projeler 

geliştirilmesinin daha etkili olacağı düşünülmektedir.  

 

Şekil 12: Kamu, Ticari ve Hizmet Binaları Enerji Tüketimleri Dağılımı (2013-2015) 

(YEGM. 2017c) 
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Şekil 13: Yakıt Cinslerine Göre Kamu, Ticari ve Hizmet Binaları Enerji Tüketim 
Oranları (2015) (YEGM. 2017c) 

 

 

Şekil 14: Kamu, Ticari ve Hizmet Binalarının Spesifik Enerji Tüketimleri (2013) 

(YEGM. 2017c) 
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1.8. Bölümün Değerlendirmesi 

Sonuç olarak, Türkiye enerji arz ve talebinin, temel parametreler 

bazında mevcut durumuna bakıldığında aşağıda belirtilen 

değerlendirmelerin yapılması mümkündür: 

• Kişi başına enerji tüketiminde OECD ortalamasının yarısından 

daha az olan mevcut düzeyin, önemli bir büyüme potansiyeline 

işaret ettiği, özellikle elektrik talebinin diğer enerji kaynaklarına 

olan talepten daha hızlı büyüyeceği,  

• OECD ve Avrupa Birliği ortalamalarının üzerinde olan birincil 

enerji yoğunluğu endeksinin, enerji verimliliğinde önemli bir 

iyileşme fırsatına işaret ettiği, 

• Enerji verimliliği indeksine bakıldığında, enerji tüketiminin en 

fazla olduğu imalat sanayi, konut ve ulaştırma sektörlerinde 

iyileşme trendi gözlenmekle birlikte bu sektörlerin daha fazla 

gelişmeye açık olduğu,  

• Enerji arzının dörtte üçe yakın bir oranda ithalatla 

karşılanmasının, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha 

fazla kullanılması gerektiğinin önemini gösterdiği,  

• Hidrokarbon ağırlıklı bir yapıya sahip olan enerji arzının 

sonucunda ortaya çıkan karbon yoğunluğunun, küresel ölçekte 

benimsenen sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu olarak 

yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği adımlarıyla 

azaltılabileceğidir.  
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Bu kapsamda enerji stratejilerinin, sıralanan beş ana eksende optimum 

kazanımı hedefleyerek, ekonomik ve sosyal gelişme ile sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerini destekleyecek şekilde geliştirilmesi önem arz 

etmektedir. 

2. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKALARININ 

İNCELENMESİ  

2.1. Kalkınma Planları 

Türkiye planlı kalkınma dönemine girdikten sonra enerji politikaları 

kalkınmanın olmazsa olmaz araçlarından biri olarak görülmüş ve 

hazırlanan Kalkınma Planlarında enerji politikalarına büyük önem 

verilmiştir. Enerji verimliliği hususu ise 1963 yılında hazırlanan ve 

Türkiye’nin birincil enerji kaynaklarının %53,8’inin odun, tezek ve 

tarım artıkları olduğu bir dönemde dahi ülkenin birincil politika 

dokümanında ana unsurlardan biri olarak yer almıştır.  

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1963-1967) enerji; arz, 

maliyet ve verimlilik boyutlarıyla üç ana eksende ele alınmıştır. Temel 

verimlilik politikası, “Tüketenlerin yüksek verimli araçlar kullanması 

ile enerji tasarrufu teşvik edilecektir” olarak ifade edilmiştir. Enerji 

politikasının uygulanması için geliştirilen sekiz tedbirin tümünün, 

enerji verimliliği ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili tedbirler 

olması dikkat çekmektedir. O yıllarda, ısıtma ve pişirme araçları, 

fırınlar, hamamlar, sobalar gibi cihazların yenilenmesi ve yakıt 

türünün değiştirilerek verimli yakıt türlerinin kullanımının 

yaygınlaştırılması gibi tedbirler öngörülmüştür. Hatta “tarım merkezi 

olan yerlerde devlet çiftlikleri yakınlarında biogaz tesislerinin 
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kurulması denenecektir” tedbiri, 1963 yılında Türkiye’de atıklardan 

enerji üretmenin ve temiz enerjinin gündemde olduğunu 

göstermektedir (DPT. 1963).  

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1968-1972) inşaat 

politikalarının iki temel ilkesinden biri “bölgesel malzeme 

özelliklerine ve iklim şartlarına göre yapı unsurlarının ve projelerin 

iktisadiliği sağlanacak” olmuştur. Enerji politikalarının temel ilkesi 

ise Türkiye’nin enerji darboğazına girmemesi olmuştur. Bu nedenle 

planda arz tarafı ağır basmaktadır. Enerji ihtiyacının karşılanmasında 

önceliğin su kaynaklarının geliştirilmesine verileceği ifade edilmiş ve 

hidroelektrik santrallerin kurulması öngörülmüştür. Nükleer enerji 

kaynaklarından faydalanma imkânlarının araştırılacağı ve nükleer 

enerji santralleri kurulmasına çalışılacağı plan tedbiri olarak yer 

almıştır (DPT. 1968).  

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1973-1977) tüketim ve talep 

tarafı ağır basmaktadır. Hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin gereği 

olarak elektrik enerjisine olan ihtiyacın arttığından bahsedilmiştir. 

Elektrik enerjisi sağlanamayan yerleşim yerlerine enerji sağlanmasına 

çalışılacağı belirtilmiştir. Jeotermal ve nükleer kaynaklardan da 

faydalanılacağı, prototip nükleer santral kurulması ve elektrik 

üretiminin yanı sıra nükleer teknoloji ile ilgi bilgi birikimi de 

oluşturulması hedeflenmiştir (DPT. 1973).  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1979-1983) enerji talebinin 

yurtiçi kaynaklardan karşılanması temel ilke olarak benimsenmiş 

olmasına rağmen, hem mevcut enerji kaynaklarının kıtlığı hem de 
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enerji yatırımlarının maliyetinin karşılanmasındaki maddi kaynak 

yetersizliği nedeniyle dış kaynak kullanımı ile gelişim öngörülmüştür. 

Enerji tüketiminin her aşamasında tasarruflu ve rasyonel kullanım 

ilkesine uyularak gerekli önlemler alınacağı ifade edilmiştir (DPT. 

1979).  

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1985-1989) da hızla artan 

enerji talebinin karşılanması ana sorun olarak belirginleşmiş ve enerji 

yatırımlarında en büyük payın üretim tesislerine verileceği ifade 

edilmiştir. “Kısa vadede talebin yönetimini amaçlayan enerji 

tasarrufu ile uzun vadede üretim verimliliğinin artırılması ve dağıtım 

kayıplarının azaltılmasını amaçlayan rasyonalizasyona gereken önem 

ve öncelik verilecek, tasarruf ve rasyonalizasyon, enerji kaynaklarının 

etüd proje safhasından üretimine ve nihaî kullanımına kadar tüm 

aşamalarda ele alınacak, tasarruf sağlayıcı yeni teknolojilerin 

uygulanması desteklenecektir.” şeklinde ifade edilen politika cümlesi 

enerji verimliliğinin öneminin bu plan döneminde de fark edildiğini 

ortaya koymaktadır (DPT. 1985).  

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1990-1994) yerli kaynakların 

üretilmesine önem verildiği ve öncelik tanındığı, buna rağmen yerli 

kaynak rezervlerindeki sınırlılık ve düşük kaliteye sahip olması 

sebebiyle, kalitesi daha yüksek olan ithal kaynaklara olan talebin 

mecburi olarak devam edeceği, orta ve uzun vadede toplam tüketim 

içinde ithal kaynakların ağırlığının artacağı öngörülmüştür. Doğalgaz 

kullanımının yaygınlaştırılacağı, hidrolik enerji başta olmak üzere, 

güneş enerjisi ve jeotermal enerji benzeri yenilenebilir enerji 
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kaynaklarından daha yüksek oranlarda faydalanılabilmesi için gerekli 

tedbirlerin alınacağı, nükleer enerjiye geçiş çalışmalarının 

başlatılacağı belirtilmiştir (DPT. 1990).  

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) enerji talebinin 

daha hızla karşılanması amacıyla özel sektör yatırımlarının ve yap-

işlet-devret gibi kamu-özel işbirliği modellerinin uygulanmaya 

başlanması ve uygulamada sorunlarla karşılaşılması dikkat çekicidir. 

Planda geçen aşağıdaki ifadeler, gayrimenkul sektörünün enerji 

sektörünün önemli sorunlarına çözüm üretebilme potansiyelini ortaya 

koyması açısında dikkate değerdir (DPT. 1996):  

• “3096 sayılı Kanun çerçevesinde görevli dağıtım şirketleriyle 

yapılan sözleşmelerde yeni yatırımların nasıl ve kim tarafından 

ele alınacağı açık değildir. Bu nedenle halen özel şirketlere 

devredilen bölgelerde dahi yatırımlar kamu tarafından 

yapılmaya devam olunmaktadır.” 

• “Barajlı hidroelektrik santral projelerinde veya geniş kömür 

sahalarının işletilmesini de içeren termik santral projelerinde 

kamulaştırmanın nasıl yapılacağı ve kamulaştırma bedellerinin 

kimin tarafından ödeneceği hususu belirsizdir.” 

• “Enerji, sulama ve içmesuyu gibi faydalar içeren çok amaçlı 

hidrolik projelerle sınır aşan sular üzerinde bulunan baraj ve 

santralların YİD modeli ile gerçekleştirilmesiyle ilgili sorunlar 

bulunmaktadır. Diğer yandan özel şirket girişimlerinde su 

kaynaklarının optimal kullanımına dayalı havza gelişim 

planlarına tam anlamıyla uyulamamaktadır.” 
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Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2001-2005) enerji 

verimliliği daha fazla ön plana çıkmaktadır. Üretim ve tüketim 

boyutunda enerji kaynaklarının en makul biçimde değerlendirilmesi, 

verimlilik ve tasarruflu kullanımın benimsenmesi, enerji projelerinin 

optimal sistem yaklaşımı ile planlanması bahsi geçen ana hususlardır. 

Bu plan döneminde ekonomik ve sosyal gelişmeyi himaye edecek, 

çevreyi mümkün olduğunca az tahrip edecek, minimum miktarda ve 

düşük maliyette enerji tüketimi ve arzını hedefleyen sürdürülebilir 

kalkınma yaklaşımı benimsenmiştir. Kişi başına enerji tüketiminin 

artık bir gelişmişlik göstergesi olmaktan çıktığı, amacın kişi başına 

elektrik tüketimini artırmak değil, bir birim enerji tüketimi ile en fazla 

üretimi ve refahı yaratmak olduğu ifade edilmiştir (DPT. 2001).  

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda (2007-2013) enerji talebi 

karşılanırken çevresel zararların en alt düzeyde tutulması, enerjinin 

üretimden nihai tüketime kadar her safhada en verimli ve tasarruflu 

şekilde kullanılması esas olarak benimsenmiştir. 5346 sayılı 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun yasalaştığı ve Enerji Verimliliği 

Kanunu’nun da hazırlıklarının tamamlandığı ifade edilmiştir. 4628 

sayılı Kanunun uygulanmasında görülen yetersizlikleri gidermek ve 

serbest piyasaya dönüşüm çalışmalarını koordine edip, hızlandırmak 

amacıyla 2004 yılında Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve 

Özelleştirme Stratejisi Belgesi’nin hazırlanarak uygulamaya 

konulduğu belirtilmiştir (DPT. 2007).  
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Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yerli ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarını en üst seviyede değerlendirmek, elektrik üretiminde 

nükleer teknolojiyi kullanmak, iktisadi faaliyetlerin enerji 

yoğunluğunu düşürmeyi destekleyen, israfı ve enerjinin çevreye olan 

etkilerini en aza indiren, uluslararası enerji ticaretinde ülkenin stratejik 

pozisyonunu kuvvetlendiren, rekabetçi bir enerji sistemine ulaşmak 

temel amaç olarak benimsenmiştir. Enerji verimliliğinin öneminin bir 

hayli benimsendiği planda, “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi” 

öncelikli dönüşüm programı ile enerji verimliliği Türkiye’nin 25 temel 

öncelikli dönüşüm hedefinden biri olmuştur. Enerji Verimliliğinin 

Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı kapsamında;  

• 2011 yılı sonunda, iklim düzeltmeli ve 2000 yılı dolar 

fiyatlarıyla 0,2646 TEP/1000 dolar olarak gerçekleşen 

Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğunun, 2018 sonunda 0,243 

TEP/1000 dolar değerinin altına indirilmesi 

• “2018 yılına kadar kamu binalarındaki enerji tüketiminin, 2012 

yılı baz alınmak suretiyle belirlenecek göstergeler düzeyinde ve 

verimlilik artışı uygulamaları ile %10 düşürülmesi hedeflenmiş, 

birincil enerji yoğunluğu, enerji tüketimindeki azalma ve kamu 

binalarının enerji tüketimindeki azalma performans göstergeleri 

olarak izlenmiştir (Kalkınma Bakanlığı. 2014).  

On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) enerji arzının sürekli, 

kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve katlanılabilir maliyetlerle 

sağlanması temel amaç olarak benimsenmiştir.  
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Enerji piyasasının ve enerji maliyetlerinin ön plana çıktığı planda 

enerjinin finansal boyutu önemsenmiştir. Yatırım programı 

kapsamında inşaatı devam eden nükleer enerji santrali projelerinin 

olmasının da etkisiyle bu planda nükleer enerjinin de ön planda 

olduğu göze çarpmaktadır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı ile ilgili Kalkınma Planı’nda yer alan politika 

ve tedbirleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 2019):  

• “Enerji verimliliği kazanımları ve orman varlığının artırılması 

gibi ilave tedbirlerle karbon salımının azaltılmasına dair 

önlemler geliştirilecektir.”  

• “Daha verimli ve kendi enerjisini üreten binalar 

yaygınlaştırılacaktır.”  

• “Mevcut binalarda enerji verimliliğini teşvik edici desteklemeler 

yapılacaktır.”  

• “Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi kurulacaktır.”  

• “Kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı lisanssız güneş 

enerjisi santrali ile rüzgâr enerjisi santrali uygulamalarının 

yaygınlaştırılması sağlanacaktır.”  

• “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi uygulanacaktır.”  

• “Elektrik şebekelerinin ve sistemlerinin daha da güçlendirilmesi 

ve esnek hale getirilmesi sağlanacaktır.”  

• “Akıllı şebeke uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.”  
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın yayınlandığı 1963 yılından şu 

an yürürlükte olan On Birinci Kalkınma Planı’na kadar olan dönemde 

Türkiye’de enerji verimliliği politikalarının uzun dönemli değişimi 

incelenerek temel hususları vurgulanmıştır. Bütün planlarda enerji 

ihtiyacının karşılanmasında yerli kaynakların kullanımı esas 

alınmasına rağmen, ekonomik büyümenin getirdiği enerji talebindeki 

artışın yerli kaynaklarla karşılanmasında yetersiz kalınması 

dolayısıyla enerjinin ithal edilmesi yoluyla çözüme gidilmiştir. Hem 

hanehalkının, hem de sanayinin enerji tüketiminde verimlilik yoluyla 

tüketimin azaltılmasına, bunun yanı sıra iletim hatlarındaki kayıp ve 

kaçakların önlenmesi yoluyla verimliliğin sağlanmasına çalışılmıştır. 

1963 yılında biyogaz, 1968 yılında nükleer enerji, 1990’larda 

jeotermal ve güneş enerjisi Türkiye gündemine girmiş olmasına 

rağmen, bu yıllarda hidroelektrik santralleri dışında temiz enerji 

üreten yatırımların önemli düzeye ulaşmamış olduğu görülmektedir.  

Küresel ölçekte farkındalığın 2000’li yıllardan itibaren artması ile 

birlikte Türkiye’de de enerji verimliliği politikalarına verilen önemin 

arttığı gözlemlenmektedir. Planlarda yer alan politika ve tedbirlerin 

özellikle Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde arttığı, 2007 

yılında Enerji Verimliliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile enerji 

politikalarının temel taşlarından biri haline geldiği, 2014 yılında 

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı ile 

Türkiye’nin temel önceliklerinden birine dönüştüğü, son olarak On 

Birinci Kalkınma Planında yer alan birçok politika ve tedbir ile 

Türkiye’nin vizyonunun bir parçası olduğu söylenebilir. Bu plan 

döneminde ve sonrasında enerji verimliliğinin öneminin Türkiye 
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açısından daha da artacağı ve enerji verimliliğinin Türkiye 

ekonomisine yön veren sektörlerden biri haline geleceği 

düşünülmektedir.  

2.2. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023)  

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 25 Şubat 2012 tarihinde 28215 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır (Resmi Gazete. 2012). Enerji 

üretimi, iletimi ve nihai tüketimi aşamalarının tamamında verimliliğin 

artırılması, israfın ve bilinçsiz kullanımın önlenmesi amacıyla strateji 

belgesi, Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda öncelikli ve önemli 

bir politika dokümanıdır. Belgede tanımlanan faaliyetlerin hayata 

geçirilmesi, tedbirlerin uygulanması, izleme ve değerlendirmenin 

yapılması, kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinin sağlanması 

hususlarında koordinasyon Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 10 Temmuz 

2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi (Kararname Numarası:1)” ile Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü teşkilatı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 

birleştirilmiştir. 10 Ocak 2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname 

Numarası: 27)” ile Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı 

kurulmuştur. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) ile ilgili 

iş ve işlemler bu daire tarafından koordine edilmektedir.  
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Belgenin temel hedefi 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına 

tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine 

göre en az %20 azaltılmasıdır. Belgede yedi stratejik amaç altında 14 

hedef ve 30 eylem yer almaktadır. Temel stratejik amaçlar aşağıda 

belirtildiği gibidir:  

• “Sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoğunluğunu ve enerji 

kayıplarını azaltmak” 

• “Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre 

dostu binaları yaygınlaştırmak” 

• “Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak” 

• “Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak, 

enerji kayıplarını ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak” 

• “Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketimini azaltmak, kara, 

deniz ve demir yollarında toplu taşıma payını artırmak ve 

şehiriçi ulaşımda gereksiz yakıt sarfiyatını önlemek” 

• “Kamu kesiminde enerjiyi etkin ve verimli kullanmak” 

• “Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek, 

ileri teknoloji kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini 

artırmak, kamu dışında finansman ortamları oluşturmak” 

2.3. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı  

Türkiye’nin Birinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP 

2017-2023), 2 Ocak 2018 tarihinde 30289 (mükerrer) sayılı Resmi 
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Gazetede yayınlanan ve enerji verimliliği konusunda ulusal 

hedeflerimizi gerçekleştirmek maksadıyla yapılması gerekenleri ve 

bunların etkilerini içeren bir dokümandır (YEGM. 2018). Plan; enerji, 

sanayi ve teknoloji, ulaştırma, bina ve hizmetler, tarım gibi tüm 

sektörler ile alakalı yatay hususlara yönelik toplam 55 eylemi 

kapsamaktadır.  

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile;  

• Enerji verimliliğini destekleyici modellerinin etkinliğinin 

artırılması 

• Alternatif yakıt ve kaynakların enerji verimliği çerçevesinde 

kullanımının çoğaltılması  

• Akıllı şehirler ve akıllı şebekeler ile enerji verimliliğinin 

sağlanması  

• Çevre dostu sürdürülebilir yapıların yaygınlaştırılması  

• Mevcut yapıların verimliliğinin iyileştirilmesi  

• Sürdürülebilir finansman yöntemlerinin ve araçlarının 

geliştirilmesi 

• Yerinde üretimin ve yerinde tüketimin teşvik edilmesi 

• Kamu ve özel sektörde satın almada sürdürülebilirlik, enerji 

verimliliği ile ilgili kültürün, farkındalığın ve bilincin 

geliştirilmesi  

• Sanayi sektöründe, ulaşım sektöründe ve tarım sektöründe enerji 

verimliliğinin arttırılması 
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• Bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması  

kapsamında bütün ilgili sektörlerde enerji verimliliği etkinliğinin 

iyileştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmıştır. 2017-2023 

plan döneminde, bu eylemlerin hayata geçirilmesi ile Türkiye’nin 

birincil enerji tüketiminde toplamda 23,9 MTEP azalma olması 

hedeflenmektedir. 

3. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK GELİŞME  

Enerji verimliliği ile ilgili gelişmelerin, genel anlamda 

benimsenmesinin ve gayrimenkul projeleri özelinde uygulanmasının 

ekonomik gelişme üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Ekonomik 

istikrarın güvencesinin sağlanması için, ekonomik büyümeyi ve 

istihdamı canlandırmasının yanı sıra, dünya genelinde temiz enerji 

kullanımına geçişin sağlanmasında enerji verimliliğinin büyük rolü 

vardır.  

Kovid-19 küresel krizinin yaşanması ile hükümetlerin birinci önceliği 

vatandaşlarının sağlığını güvence altına almak olmasına rağmen, 

krizin ekonomik etkilerini sınırlandırma ihtiyacı da önemli ölçüde 

kendini göstermektedir. Bu nedenle birçok ülke pandeminin kontrol 

altına alınmasının ardından ekonomilerini tekrar nasıl 

canlandıracaklarının arayışı içerisindedir. Küresel salgın krizi ile 

sürdürülebilir kalkınma politikalarının, çevrenin korunmasının ve 

temiz enerji kullanımı ile birlikte enerji verimliliği politikalarının 

önemi daha çarpıcı şekilde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kriz sonrası 

ekonomiyi canlandırma çabalarında enerji verimliliği ile ilgili 

politikaların etkili olacağı düşünülmektedir.  
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Enerji verimliliği istihdamın yoğun olduğu alanlardan biridir. Enerji 

verimliliği sektöründe sadece Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa’da çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerde olmak üzere 

3,3 milyon kişi bu alanda istihdam edilmektedir (Cambridge 

Econometrics. 2015). Enerji verimliliğinin potansiyeli, iyi tasarlanmış 

ekonomik toparlanma programları kapsamında yapılacak yatırımlar ile 

mevcut istihdamın desteklenmesi, yeni işler yaratılması, inşaat ve 

imalat gibi istihdam yoğun kilit sektörlerde ekonomik aktivitenin 

canlandırılmasında kullanılabilir. Bunun yanı sıra, enerji 

verimliliğinin uzun dönemde rekabeti geliştirici, enerjinin satın 

alınabilirliğini kolaylaştırıcı ve enerji faturalarını azaltıcı, enerjiye 

olan dış bağımlılığı giderici, sera gazı salınımını azaltıcı ve 

ekonominin diğer alanlarında kullanılmak üzere kaynak yaratılmasını 

sağlayıcı etkileri de vardır (IEA. 2020).  

Uluslararası Enerji Birliği (IEA), hükümetlerin enerji verimliliği 

yatırımları yaparak mevcut enerji destek paketlerinin geliştirilmesi 

veya yeni paketlerin oluşturulmasını; (i) binalar ve inşaat, (ii) 

teknoloji yenileme ve (iii) altyapı projeleri olmak üzere üç kategoriye 

ayırarak incelemektedir. Devam eden başlıklarda bu üç kategori 

incelenmiştir. 

3.1. Binalar ve İnşaat  

Binaları ve inşaat sektörünü hedefleyen destek politikaları genelde en 

büyük makroekonomik etkiye sahiptir. Bunun sebebi, birçok ülkenin 

yeni bina yapımlarına ve mevcut bina stokunun yenilenmesine ihtiyaç 

duymaları, buna ilaveten bu sektörün yerel değer zincirlerini harekete 
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geçirme potansiyelinin yüksek olmasıdır4. Bina ve inşaatla ilgili 

programlar konut, okul, hastane, belediye tesisleri gibi yatırımları 

içerebilir.  

Yüksek verimliliğe sahip yalıtım malzemeleri; verimliliği yüksek 

ısıtma, soğutma, sıcak su ve aydınlatma sistemleri; çatılarda kullanılan 

fotovoltaik güneş panelleri mevcut ve yeni yapılan binalarda enerji 

verimliliği çözümlerinden bazılarıdır. Benzer çözümler yeni bina 

programları ve iyileştirme programları olarak iki farklı sınıfa 

ayrılabilir. Yeni bina programları yeni yapılacak olan binaların yüksek 

enerji verimliliği standartlarına sahip olarak inşa edilmesi ile ilgili 

teşvikleri içermektedir. Bu programlar, elde hazır bulunan imkânlarla 

az miktarda ek maliyete katlanarak önemli miktarda faydalar elde 

edilmesini sağlayan maliyet etkin programlardır. Geniş çapta 

uygulamaya konulması durumunda, prefabrikasyon gibi yenilikçi 

üretim yöntemleri ile maliyetin düşürülerek verimliliğin artırılması 

mümkündür.  

İyileştirme programları, mevcut bina stokunun enerji verimliliği 

probleminin çözümü için gerekli ölçekte yinelenebilir çözümler 

sağlanmasıdır. Yapılan analizler, konutlarda yapılan enerji verimliliği 

tadilatı harcamalarının %60’ının istihdam büyümesine katkı 

sağlayarak işçilere yöneldiğini göstermektedir (Scheer ve Motherway. 

2011). Konut veya sosyal konut, hastane, ofis, okul gibi standart bina 

 
4 Değer zinciri belli bir sektörde faaliyet gösteren bir firmanın pazarda belli bir 

değere bir sahip mal veya hizmeti üretebilmesi için gerçekleştirmesi gereken 
faaliyetleri ifade etmektedir.  
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çeşitlerine odaklanan kamusal programların önemli ekonomik katkı 

sağladığı görülmüştür. Benzer teşviklerin çoğaltılarak veya 

çeşitlendirilerek mevcut programlara eklenmesi veya yeni programlar 

oluşturulması ile yeni iş imkânlarının yaratılması ve ekonominin 

canlandırılması mümkündür. Örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinde 

mevcut binaların yenilenmesi için 2009 yılından 2011 yılına kadar 11 

Milyar doların üzerinde teşvik fonu ayrılmıştır. Konut, işyerleri, kamu 

hizmet binaları ve okul, hastane gibi kamu tesisleri gibi belli sektörleri 

hedefleyen programlara yapılan her 1 dolarlık yatırımın 2 dolarlık 

enerji tasarrufu sağladığı ve 200.000’in üzerinde yeni iş imkânı 

yarattığı sonucuna ulaşılmıştır (Oak Ridge National Laboratory. 

2015a, 2015b ve 2015c).  

3.2. Teknoloji Yenileme  

Hükümetler çoğunlukla arabalar, buzdolapları ve benzer cihazların 

eski ve verimsiz olanlarının yeni ve verimli teknoloji kullanan 

modelleriyle değiştirilmesini sağlamak için tüketiciye doğrudan veya 

üreticiler ve perakende satıcıları vasıtasıyla teşvikler sağlamaktadır. 

Araba, buzdolabı, dijital aygıtlar ve benzer cihazlar için yapılan 

yatırımları içeren bu programlara “hurda indirimi (cash for clunkers)” 

denilmektedir. İmalat sanayide motor yenileme, ısı geri kazanımı veya 

ısı pompası programları önemli ölçüde yeni iş imkânları sunmasının 

yanı sıra birçok çevresel faydayı da beraberinde getirmektedir. Tabi ki 

teknolojinin erken değişiminin çevresel etkileri de göz önünde 

bulundurularak döngüsel ekonomi programları ile geri dönüşüm 

endüstrisinde de birçok iş imkânı yaratılabilir.  
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Hurda indirimi tarzı yenileme programları, imalat, ulaştırma ve 

perakende tedarik zinciri aracılığıyla birçok işkolunu destekleyerek 

etkili bir ekonomik canlanmayı beraberinde getirmektedir. Bu tür 

programların, enerji verimliliğinde iyileştirme sağlamaları için, iyi 

kurgulanmış enerji verimliliği standartları ve etiketlerine referanslar 

içerecek ve yüksek verimli ürünlerin satın alınmasını teşvik edecek 

şekilde dikkatle tasarlanmalıdır. Bu tür programların kritik 

noktalarından biri, teşviklerin ne ölçüde yeni bir ekonomik faaliyet 

yarattığı, ekonomik faaliyetleri öne çıkardığı veya zaten gerçekleşmesi 

muhtemel satın alımları ne ölçüde desteklediğidir. Üretilen faydaların 

en üst düzeye çıkarabilmesi için dikkatli program tasarımları 

gereklidir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, 2009 yılında hurda 

indirimi programı ile otomobil endüstrisinde 2.85 milyar dolar indirim 

sağlayarak, 680.000 tüketiciye eski araçlarını yenileriyle değiştirme 

imkânı sağlamıştır. Program, daha verimli araçlar için daha büyük 

indirimler vererek, enerji verimli satışların oranını artırabilmiştir (Li 

vd. 2013). Küresel finansal krize karşılık olarak Avusturya, Almanya, 

Fransa ve İngiltere gibi diğer bazı ülkelerde de benzer programlar 

uygulamaya konulmuştur (Meyer vd. 2009).  

Yenileme programları, daha verimli cihazların alımını teşvik ederken, 

cihaz imalat sektöründeki istihdamı da artırabilir. 2017’nin sonlarında 

Kolombiya, 1 milyondan fazla verimsiz buzdolabının yenilemeyi 

amaçlayan bir hurda indirimi programını uygulamaya koymuştur. Bu 

program, yeni buzdolabı alımlarında KDV’de önemli oranda bir 

indirim ile eski buzdolaplarının çevreye duyarlı bir şekilde geri 

dönüştürülmesini amaçlayan bir boyut içermekteydi. Yeni 
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buzdolapları eskilerine göre %25 daha az enerji kullanması nedeniyle 

tüketiciler için enerji faturalarının önemli ölçüde düşmesi ve düşük 

gelirli hane halklarından gelen sübvansiyon talebinin azalmasıyla 

sonuçlanmıştır. İş hacmindeki doğrudan ve dolaylı genişlemenin 

12.000 civarında olduğu tahmin edilmiştir (Ministry of Mines and 

Energy of Colombia. 2018). Meksika (verimsiz televizyonların 

değiştirilmesi) ve Amerika Birleşik Devletleri (bazı ev aletinin 

değiştirilmesini teşvik eden) gibi diğer ülkelerde de benzer programlar 

uygulanmıştır (Houde ve Aldy. 2017).  

Son olarak, teknoloji yenileme programları ısı pompaları, dijital bina 

yönetim sistemleri ve elektrikli araçlar gibi daha birçok yeni 

teknolojilerin üretilmesini ve piyasaya sürülmesini destekleyebilir. 

Otobüs, tren, minibüs veya taksilere odaklanan filo yenileme 

programları da ekonomik canlanmayı ve enerji verimliliğini artırabilir. 

3.3. Altyapı Projeleri  

Büyük ölçekli altyapı projeleri, hem kamu alımlarından hem de yerel 

değer zincirlerinden yararlanan çok sayıda iş üretebilir. Bu tür projeler 

akıllı şebekeler ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi enerji 

verimliliğini sağlayan altyapı yatırımlarını içermekle birlikte yeni 

nesil dijital bağlantı ağları ile daha verimli, dayanıklı ve geleceğe 

uyumlu bir enerji sistemi oluşumunu da içermektedir. Yerel düzeyde 

inşaata dayalı iş kollarını daha fazla desteklemek için altyapı projeleri 

yatırımları, toplu taşıma altyapısını, yaya ve bisiklet yollarını ve sokak 

aydınlatma sisteminde geniş çaplı yenilemelerini de içerebilir.  
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Akıllı sokak aydınlatma sisteminde yapılacak yenilemeler ile sokak 

aydınlatmalarının elektrikli araç şarj istasyonları ve 5G 

telekomünikasyon altyapısı içerecek şekilde birden fazla altyapı 

hizmeti sunabilmesi mümkündür. Örneğin, Hindistan’ın uygulamaya 

koyduğu Sokak Aydınlatma Ulusal Programı ile yaklaşık 11 milyon 

sokak lambası verimli LED'lerle değiştirilmiştir. Bu uygulama ile 

yılda 13.000 iş yaratılmış ve sera gazı emisyonları 5 milyon ton 

azaltılmıştır (Government of India, Ministry of Power. 2020). Benzer 

anlayışta tasarlanan yatırım projeleri, şehir sakinlerinin refahını 

artırırken temiz enerjiye geçişi de desteklemektedir. 

3.4. Yatırım Projelerinde Enerji Verimliliğinin Desteklenmesi  

Ekonominin canlandırılması için dünya genelinde uygulanacak 

programların büyük miktarda bina ve altyapı inşaatı içereceği, bunun 

yanı sıra cihazlar, motorlu taşıtlar ve diğer enerji kullanan 

teknolojilerin yaygın dağıtımını da içereceği düşünülmektedir. Eğer 

bu yatırımlarda enerji verimli seçenekler tercih edilmez ise, enerji 

maliyetleri, sera gazı emisyonları ve enerji güvenliği bakımından 

ortaya çıkacak sonuçların olumsuz etkileri yıllarca hissedilecektir. 

Örneğin, minimum düzeyde ek maliyete katlanarak enerji verimliliği 

olmayan bir ev inşa etmek yerine yüksek enerji verimliliğine sahip 

yeni bir ev inşa etmenin, bina ömrü boyunca sera gazı salınımını 

yarıya indirdiğini bulunmuştur. Yüksek enerji verimliliğine sahip bir 

evde yaşamanın enerji faturalarını yarıya indirerek hanehalkının bu 

yolla elde ettiği tasarrufu başka alanlarda kullanabilmesine imkân 

tanımaktadır. Başka bir örnek olarak, yeni bir yüksek verimli ev inşa 
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etmek, verimsiz bir bina inşa etmekle karşılaştırıldığında, minimum ek 

inşaat maliyetleri ile sera ömrü boyunca sera gazı emisyonlarını yarıya 

indirebilmektedir. Yüksek verimli bir evde yaşamak, hanehalkı enerji 

faturalarının yarıya indirebilmesine ve diğer aktivitelere 

harcanabilecek bütçede boşluk yaratılabilmesine olanak sağlamaktadır 

(IEA. 2020). 

Hükümetler ister hastanelere, ister okullara, sokak lambalarına veya 

konutlara yatırım yapıyor olsunlar, tüm teşvik programlarının uygun 

maliyetli ve iddialı çözümlerle, mevcut ürünler ve servis 

sağlayıcılarının kapasitelerini aşmayacak enerji verimliliği 

gereksinimleri içermesi mümkündür. Bu yolla piyasada daha verimli 

mal ve hizmetlerin üretilmesi teşvik edilerek, karbon salınımı ve 

yüksek enerji faturaları yükünden kurtulma ve enerjide üretkenliğin 

sağlanması gerçekleştirilebilir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu çalışmada, gayrimenkul sektörü ve enerji verimliliği odağında 

Türkiye’nin enerji sektörü göstergeleri ve politikaları incelenerek, 

enerji verimliliği ile ilgili yapılacak çalışmaların ve sağlanacak 

gelişmelerin, Türkiye ekonomisine katkıları ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda incelenen enerji sektörü verilerinden 

hareketle hem hanehalkı ihtiyaçları hem de sanayi üretimi için gerekli 

olan enerji talebinin önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin gelişimi ve 

büyümesine paralel olarak artacağı, özellikle elektrik enerjisine olan 

talebin daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Birincil enerji 

yoğunluğu indeksi, enerji verimliliği indeksi, kümülatif enerji 
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tasarrufu, kamu, ticari ve hizmet binalarının enerji tüketim verileri 

incelendiğinde, enerji verimliliğinde önemli fırsatların var olduğu 

gözlemlenmiştir. Enerjinin %72’sinin ithalat yoluyla karşılanması 

nedeniyle Türkiye için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve 

enerji verimliliğinin sağlanmasının daha fazla önem arz ettiği 

anlaşılmıştır. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde sağlanacak 

gelişmelerin, sera gazları ve karbon salınımını azaltıcı etkileri ile 

çevrenin ve doğal kaynakların korunması ile sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanmasında kritik önem arz ettiği görülmüştür.  

Çalışma kapsamında incelenen ulusal politika dokümanlarında, enerji 

verimliliği ile ilgili politika ve tedbirlerin yalnızca sürdürülebilir 

kalkınma amaçlarının dünya genelinde yaygın politika olarak 

benimsendiği 2000’li yıllarda değil, Türkiye’nin geçmiş dönemlerinde 

de enerji politikalarının ana gündem maddelerinden biri olduğu tespit 

edilmiştir. 1963 yılında hazırlanan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

ile başlayan süreçte, her beş yıllık kalkınma planında evlerde ve 

imalat sanayide enerji verimli cihazların kullanılması, yerli ve temiz 

enerji üretiminin desteklenmesi, bölgesel malzeme özelliklerine ve 

iklim şartlarına göre yapı unsurlarının ve projelerin kullanılması gibi 

unsurlar yer almıştır. Son yıllarda hazırlanan stratejik planlar ve eylem 

planları, mevzuat çalışmaları, destekleyici projeler incelendiğinde, 

enerji verimliliğinin öneminin her geçen gün daha fazla anlaşıldığı 

görülmektedir.  

Enerji verimliliği ile ilgili gelişmeye açık fırsatların değerlendirilmesi 

ile kısa ve orta vadede, mevcut istihdamın desteklenmesi, yeni işler 
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yaratılması, inşaat ve imalat gibi istihdam yoğun kilit sektörlerde 

ekonomik aktivitenin canlandırılması mümkündür. Enerji verimliliği 

yatırımlarının uzun vadede rekabeti geliştirici, enerjinin maliyetlerini 

azaltıcı, enerjiye olan dış bağımlılığı giderici, sera gazı salınımını 

azaltıcı ve ekonominin diğer alanlarında kullanılmak üzere kaynak 

yaratılmasını sağlayıcı etkileri olduğu tespit edilmiştir.  

Belirtilen kapsamda mevcut ve yeni yapılacak konut, okul, hastane, 

belediye tesisleri gibi yapılarda kullanılacak yüksek verimliliğe sahip 

yalıtım malzemeleri; verimliliği yüksek ısıtma, soğutma, sıcak su ve 

aydınlatma sistemleri; çatılarda kullanılan fotovoltaik güneş panelleri 

kullanılabilecek enerji verimliliği çözümlerinden öne çıkanlarıdır. 

Bunun yanı sıra elektrik şebekelerinde akıllı sistemlerin kullanılması 

ile kayıp ve kaçağın azaltılması, şehirlerde sokak aydınlatma 

sistemlerinin araç şarj istasyonları ve telekomünikasyon altyapısı da 

içerecek şekilde enerji verimli hale getirilmesi gibi büyük altyapı 

projeleri enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra üretim, istihdam ve 

refah boyutlarında da önemli katkılar sunmaktadır. Hurda değişim 

programları ile hem otomobil hem de elektrikli ev aletlerinin enerji 

verimli teknoloji kullanan modelleri ile değiştirilmesi üretimi ve 

tüketimi canlandıracağı gibi enerji tasarrufu da sağlamaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma amaçları olarak da bilinen 2030 Gündemi 

doğrultusunda çevrenin korunması, iklim değişikliğine karşı mücadele 

ve karbon emisyonunun azaltılması gibi kritik amaçların 

gerçekleştirilebilmesi için gayrimenkul projelerinde enerji 

verimliliğinin sağlanabilmesi kritik öneme sahiptir. Yeşil yapılar ya da 
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yeşil binalar olarak bilinen, çevreye daha az zarar veren malzemeler 

kullanılarak inşa edilen, enerji sarfiyatının minimumda tutulduğu, su 

ve atık geri dönüşüm sistemlerine sahip, enerjisinin bir kısmını kendi 

üreten yapıların yaygınlaşması, enerji verimliliği için önemli bir 

aşama olma potansiyeline sahiptir. Her ne kadar yeşil bina sertifikası 

almış bina sayısının toplam yapı stoku içerisindeki payı henüz 

istenilen düzeyde olmamasına rağmen, bu alanda yapılan çalışmaların 

sayısı her geçen gün artmaktadır. Binalara entegre olarak yapılan 

yenilenebilir enerji sistemleri ile enerji tüketimini azaltan dış cephe ısı 

yalıtım uygulamaları ise artmaktadır. 

Gayrimenkul sektöründe geliştirilecek enerji verimliliğini esas alan 

projelerin ve atılacak enerji verimliliği adımlarının, üretim ve istihdam 

yoluyla Türkiye ekonomisinin canlanması ve sürdürülebilir 

büyümesinin sağlanmasının önemli bileşenlerinden biri olduğu 

düşünülmektedir. Bu bileşenin etkinliğinin artırılması için güneş 

panelleri, yalıtım malzemeleri, ısıtma, soğutma ve sıcak su sistemleri, 

elektrikli ev aletleri, aydınlatma cihazları gibi teknolojilerin yerli 

üretiminin yapılabilmesi ve desteklenmesi, bahse konu ekonomik 

hedeflere ulaşılabilmesinde kritik öneme sahiptir. Ancak bu yolla yerli 

ve milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşacağı düşünülmektedir.  

Ticari gayrimenkuller için enerji verimliliğinin önemi konutlara 

nazaran daha fazladır. Ticari gayrimenkullerin enerji sarfiyatı, 

kullanım yoğunluğunun yüksek olması, kullanılan cihaz ve 

ekipmanların fazlalığı, gündüz aydınlatması ve mekanik havalandırma 

ihtiyacı gibi özel koşulları nedeniyle konuta göre da fazla olmaktadır. 
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Bu nedenle enerji tüketimini azaltıcı özelliklere sahip bir ticari 

gayrimenkul, benzerlerine kıyasla daha avantajlı hale gelmektedir. 

Enerji verimliliğine sahip bir gayrimenkulün yapısal özellikleri kira 

fiyatını etkileyeceğinden, daha yüksek kira getirisine sahip olacağı ve 

gelir değerinin daha yüksek olacağı düşünülmektedir. Enerji 

verimliliği yatırımları hem konut, hem de ticari gayrimenkullerin 

enerji tüketimini azaltan ve gayrimenkulün değerini artıran 

unsurlardır. Bu açıdan hem enerji verimliliği konusunda politika 

yapan kurumlarda, hem de özel sektörde uygulama kısmında konuya 

teknik ve hukuki yönü ile değerlendirebilen, üniversitelerin bu 

konularda eğitim veren uluslararası akreditasyona sahip 

bölümlerinden mezun olan gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarının istihdamı önem taşımaktadır. Böylelikle hem sürecin 

etkin ve verimli yürütülmesi, hem de uygulamadaki zorlukların 

aşılmasının mümkün olacağı değerlendirilmektedir. 
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GİRİŞ 

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve 2020 

yılının sonlarında yaklaşık 203 ülkede devam eden COVID-19 hâlâ 

etkisini sürdürmektedir. Bu nedenle uzmanlar gelecekte meydana 

gelebilecek vaka ve ölüm sayılarına etki eden faktörleri belirleyip, 

miktarlarını tahmin ederek önlem almaya çalışmaktadır. Böylece 

ileriye dönük önlemlerin alınması ve planlamaların yapılmasıyla vaka 

ve ölüm sayılarının azaltılması hedeflenmektedir. 

Gelecekte oluşabilecek vaka ve ölüm sayılarının tutarlı bir şekilde 

tahmin edilmesi öncelikli olarak bu durumları etkileyen faktörlerin 

doğru belirlenip modele girdi olarak verilmesine bağlıdır. Günümüzde 

COVID-19’un yayılımını arttıran faktörler hakkında hâlâ belirsizlik 

söz konusu olmasına rağmen literatürde bu faktörleri belirlemek için 

bazı çalışmalar yapılmıştır. Çalışmaların çoğunda vaka sayılarını girdi 

olarak kullanan modeller oluşturulmuştur (Al-Qaness vd., 2020; 

Tomar ve Gupta, 2020; Torrealba-Rodriguez vd., 2020). Bunun yanı 

sıra ölüm sayısı (Niazkar ve Niazkar, 2020)., iyileşen hasta sayısı 

(Shahid vd., 2020), sıcaklık , nem (Behnood vd., 2020), basınç , yağış, 

rüzgâr hızı ve yönü, radyasyon miktarları, kar yağış oranı ve derinliği 

(Al-Rousan ve Al-Najjar, 2020), nüfus yoğunluğu, il içi hareketlilik 

(Ahmadi vd., 2020), ortalama okuryazarlık oranı , gayri safi yurtiçi 

hâsıla, kır ve kent nüfus oranı ve cinsiyet oranı (Kumar vd., 2020) gibi 

faktörler kullanılarak vaka ve ölüm sayıları modellenmeye 

çalışılmıştır. Literatürde yer alan çalışmalardan bazıları Tablo 1’de 

verilmiştir.  
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Tablo 1: COVID-19 Vaka ve Ölüm Sayısı Tahmini Literatürü 

 
Yazar(lar) Girdi Değişken(ler)i Çıktı 

Değişken(ler)i 
Ülke(ler) 

C1 Vaka sayısı Vaka sayısı Çin 

    

C2 Vaka sayısı Vaka sayısı Hindistan 

    

C3 Sıcaklık, Mutlak nem Vaka sayısı Amerika Birleşik Devletleri 
    

C4 Vaka sayısı, Ölüm sayısı 
İyileşen hasta sayısı 
 

Vaka sayısı 
Ölüm sayısı 
İyileşen hasta 
sayısı 

Brezilya, Almanya, İtalya, İspanya, 
Birleşmiş Milleler, Çin, Hindistan, 
İsrail, Rusya, ABD 

    

C5 Vaka sayısı Vaka sayısı Hindistan 

    

C6 Vaka sayısı Vaka sayısı Çin, Kore Cumhuriyeti, Japonya, 
İtalya, Singapur, ABD, İran 

    

C7 Ölüm sayısı 
 

Ölüm sayısı İspanya 

    

C8 Vaka sayısı Vaka sayısı Meksika 

    

C10 Ortalama/ Maksimum/ 

Minimum sıcaklık / Nem 

Nüfus yoğunluğu 

Yağış / Ortalama rüzgâr hızı 
 

Vaka sayısı US 

C11 Vaka sayısı Vaka sayısı Bangladeş 

    

C12 Vaka sayısı  
Ölüm sayısı 
 

Vaka sayısı 
Ölüm sayısı 
 

Macaristan 

C13 Ölüm sayısı Ölüm sayısı Hindistan 

    

C14 Vaka sayısı 
Nüfus yoğunluğu 

İl içi hareketlilik 

Enfeksiyon günleri 
Ortalama sıcaklık 

Ortalama yağmur 
Nem / Rüzgâr hızı 
Güneş radyasyonu 

Vaka sayısı  İran 

    

C15 Ortalama/ 

Maksimum/Minimum 

Sıcaklık 

Bağıl nem  

Vaka sayısı  Hindistan 

    

C16 Vaka sayısı  
Ölüm sayısı 

Vaka sayısı  
Ölüm sayısı 

Hindistan 

    

C17 Sıcaklık / Basınç / Nem 

Kısa dalga radyasyonu 

Vaka sayısı  
Ölüm sayısı 

Çin 
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Rüzgâr hızı ve yönü 

Yağış oranı 
Kar yağışı oranı ve derinliği 

İyileşen hasta 
sayısı 

    

C19 Vaka sayısı / Nüfus 

Ortalama okuryazarlık oranı 
Gayri safi yurtiçi hâsıla 

Kır ve kent nüfus oranı 
Cinsiyet oranı  

Vaka sayısı 
 

Hindistan 

    

C20 Vaka sayısı  
Nüfus 

Vaka sayısı  
 

İtalya, Çin, İran, Amerika Birleşik 
Devletleri, Almanya 

 

Literatürde incelenmeyen ancak vaka ve ölüm sayılarında etkili 

olduğu düşünülen; yoğun bakım yatağı sayısı (ICU-CCB), mekanik 

vantilatör, kişi başına düşen doktor ve test sayısı gibi sağlık olanakları 

da tedavi sürecinde kritik faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ayrıca John Hopkins Üniversitesi ve Nükleer Tehdit Girişimi’nin 

(2019) belirlediği küresel sağlık indeksi, ülkenin kişi başına harcanan 

toplam sağlık giderleri de tedbirlerin alınması, yayılımın azaltılması 

gibi konularda yardımcı olmaktadır. Vaka ve ölüm sayılarını etkileyen 

diğer önemli faktörler ise ülkedeki 65 yaşından büyük kişi sayısıdır. 

65 yaşından büyük kişilerde ve kalp, diyabet ve akciğer gibi kronik 

hastalıklara sahip kişilerde vaka ve ölüm oranlarının fazla olduğu 

görülmektedir.  

COVID-19’un yayılımının, vaka ve ölüm sayısının incelenmesinde 

sınırlı epidemiyolojik veriler, karmaşık raporlar ve değişen vaka 

tanımı süreci anlaşılmaz kılmaktadır. Dolayısıyla bu süreç hâlâ 

belirsizlik içermektedir. Bu nedenle gelecekte oluşacak vaka ve ölüm 

sayısını tahmin etmek için niceliksel tahmin yöntemleri yerine 

belirsizliğin çok fazla olduğu, parametre değerlerinin önceden kesin 

olarak bilinemeyip olasılıklar çerçevesinde tahmin edilebildiği ve 
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eksik bilgilere rağmen daha iyi sonuçlar veren makine öğrenme 

algoritması kullanılması amaçlanmaktadır. Çalışmada kısıtlı aramalar 

sonunda literatürde sayısal olarak incelenmeyen ancak vaka ve ölüm 

sayılarında etkili olduğu düşünülen faktörlerle birlikte toplam 19 

faktör kullanılarak kapsamlı bir yapay sinir ağı tahmin modeli 

kurulmuştur.  

Bunun yanı sıra yapılan kısıtlı araştırmalar sonunda literatürde 

genellikle sınırlı ülkeler için modeller geliştirilmiş, küresel bir model 

geliştiren sınırlı sayıda çalışma olmuştur. Mevcut çalışmada ise 51 

ülkeye ait veriler toplanmış modelin ve tahmin yönteminin daha tutarlı 

sonuçlar vermesi amaçlanmıştır. 

Çalışma sonunda gerçekleşen değer ile kurulan model arasında; eğitim 

veri setinde % 93.2’lik, doğrulama veri setinde % 84.9’luk, test     veri 

setinde % 93.4’lük ve veri setinin tamamında % 91.9’luk bir benzerlik 

elde edilmiştir. 

1. YAPAY SİNİR AĞI TAHMİN YÖNTEMİ 

Yapay sinir ağı (YSA) yöntemi; temel görevi kendisine girdi olarak 

gösterilen veri setine karşılık gelen çıktı kümesini tahmin etmek olan 

ve son zamanlarda yaygın olarak kullanılan (Ho ve Chang, 2011) 

biyolojik sinir ağlarından ilham alan bir makine öğrenme yöntemidir. 

YSA yöntemi öncelikle olayların örneklerini inceler, genelleştirir ve 

bilgi toplar. Ardından, çıktı verilerini tahmin etmek için hiç görmediği 

bir örneği kontrol ederken öğrenmiş olduğu bilgileri kullanır. 

YSA’nın avantajlarından bazıları; hatalara karşı toleranslı olması, 

çevresel değişime adapte olabilmesi, eksik bilgi ile çalışabilmesi ve 

https://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81450593878&coll=DL&dl=ACM&trk=0
https://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81479659505&coll=DL&dl=ACM&trk=0


 

 153 

belirsizlik altında karar verebilmesidir. Bu nedenle karışık, doğrusal 

olmayan ve belirsiz ilişkilerin değerlendirilmesi gereken stokastik 

durumlarda kullanılabilmektedir.  

YSA; girdi, gizli ve çıktı katmanı olmak üzere 3 katmandan oluşur 

(Şekil 1). Girdi katmanı dış dünyadan gelen bilgileri herhangi bir 

değişiklik yapmadan sisteme aktarır. Bilgiler gizli katmana geçerken 

girdi ve gizli katman arasındaki ağırlıklar (vij) kullanılarak 

ağırlıklandırılır. Gizli katmanda ise transfer fonksiyonu kullanılarak 

veriler, bir algoritma ile gerçek bir çıktıya dönüştürülür. Literatürde 

sıklıkla kullanılan transfer fonksiyonları purelin (Eşitlik 1) ve tansig 

(Eşitlik 2) fonksiyonlarıdır. 

purelin(n) = n (1) 

tansig(n) = 2/(1+exp(-2*n)) -1 (2) 

 

Denklemde yer alan n değeri girdinin aldığı değerdir. 

X1

X2

Xi

XN

ANN GİRDİLERİ

GİRDİ 1

GİRDİ 2

GİRDİ İ

GİRDİ N

Girdi ve girdi 

katmanı bağlantısı

GİRDİ KATMANI

Girdi katmanı ve gizli 
katman bağlantısı 

GİZLİ KATMAN ÇIKTI KATMANI

ÇIKTI

ANN ÇIKTISI

Gizli katman ve çıktı 
katmanı bağlanısı
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.

.

.
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wN1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.
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Şekil 1: YSA Yapısı 
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YSA’na ait adımlar şu şekilde özetlenebilir: 

Adım 1. Girdi değişkenlerinin belirlenmesi ve normalize edilmesi.  

Literatürde farklı normalizasyon yöntemleri olmasına rağmen sıklıkla 

kullanılan normalizasyon yöntemi ‘Min-Max Normalizasyonu’dur 

(Eşitlik 3). 

𝑋𝚤 = 𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 
(3) 

Adım 2. Çıktı değişkenlerinin belirlemesi ve normalize edilmesi.  

Adım 3. Veri setinin eğitim, doğrulama ve test olarak üçe ayrılması  

Adım 4. Öğrenme algoritmasının belirlenmesi 

Adım 5. Yapay sinir ağının eğitilmesi 

Adım 6. Ağırlıklar ve yanlılık değerlerinin rassal olarak belirlenmesi 

Adım 7. Katman sayısının belirlenmesi 

Adım 8. Diğer ANN parametrelerinin belirlenmesi 

Adım 9. Ağın doğrulanması 

Adım 10. Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edilmesi 

Adım 10.1. Ulaşıldıysa ağın test edilmesi 

Adım 10.2. Ulaşılmadıysa Adım 7’ye geri dönülmesi 

YSA sonucunda tahmin edilen ve gerçekleşen değerleri karşılaştırmak 

için kullanılan bazı istatistiksel performans kriterleri vardır. Bunlardan 

biri de yaygın olarak kullanılan ve modele ait uyum iyiliği hakkında 

bilgi veren determinasyon katsayısıdır( R2 veya r2 ) (Eşitlik 4). R2, 0 

ile 1 arasında değer alır. R2 değerinin 1 olması regresyon 

tahminlerinin verilere mükemmel bir şekilde uyduğunu gösterirken; 
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0’a yakınlaşması tahminlerin verilerle uyumsuz olduğunu 

göstermektedir. 

𝑅2 = [  
 ∑  Ni=1 ((Ti − T̅) (Pi − P̅) )√∑  Ni=1 (Ti − T̅)2  ∑  Ni=1 (Pi − P̅)2]  

 2
 (4) 

 

Denklemlerde yer alan 𝑇𝑖, i. gerçek değeri; �̅�, gerçek değerlerin 

ortalamasını, 𝑃𝑖 i. tahmin edilen değeri ve  �̅� değeri de i. tahmin edilen 

değerlerin ortalamasını göstermektedir. 

2. UYGULAMA 

2.1. Veri Setinin Oluşturulması 

Çalışmada öncelikle COVID-19 yayılım hızına dolayısıyla vaka ve 

ölüm sayılarına etki eden 19 faktör belirlenmiştir. Belirlenen bu 

faktörler; test sayısı (F1), kalp rahatsızlığı olan kişi sayısı (F2), diyabet 

hasta sayısı (F3), 65 yaş üstü kişi sayısı (F4), kişi başına düşen sağlık 

harcaması (F5), gayri safi milli hâsıla (F6), mekanik vantilatör sayısı 

(F7), yoğun bakım yatak sayısı (F8), nüfus (F9), nüfus yoğunluğu (F10), 

topluluk hareketleri (perakende ve rekreasyon yerleri (F11), market ve 

eczaneler (F12), parklar (F13), toplu taşıma istasyonları (F14), iş yerleri 

(F15) ve konutlardaki (F16) hareket trendleri), doktor sayısı (F17), turist 

sayısı (F18) ve küresel sağlık skorudur (F19). Belirlenen bu faktörler 

kurulan modelin girdilerini oluşturmaktadır. Kriterlere ait veriler 

internetteki sitelerden elde edilmiştir https://ourworldindata.org,2020; 

https://en.wikipedia.org,2020;https://www.google.com/covid19/mobili
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ty,2020;https://data.worldbank.org, 2020; https://data.worldbank.org, 

2020; Nuclear Threat Initiative (NTI), John Hopkins Bloomberg 

School of Public Health,2019).  

Çıktı faktörlerimiz ise vaka ve ölüm sayılarıdır. Veri setinin 

oluşturulmasında 51 ülkeye ait veriler kullanılmıştır. Veriler her bir 

ülke için; COVID-19’un tespit edildiği ilk tarihten 9 Ekim’e kadar 

geçen süre için toplam 10786 satır ve vaka ve ölüm sayılarını 

etkileyen faktörler için 19 sütun olarak belirlenmiştir. Yer kısıtı 

nedeniyle oluşturulan veri setinin sadece belirtilen ülkede ilk 

görüldüğü güne ait ilk ve son 3 faktörün aldığı değerlere yer 

verilmiştir (Tablo 2).  

2.2. Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Tahmin Yapılması 

YSA yöntemi için (19 x 10786) boyutuna sahip bir matris oluşturulup; 

min- max normalizasyon yöntemi kullanılarak normalize edilmiştir. 

Böylece daha tutarlı tahmin yapılması ve tahmin süresinin kısaltılması 

sağlanmıştır. Elde edilen veri seti, % 70 eğitim (n = 7549), % 10 

doğrulama (n = 1079) ve % 20 test (n = 2157) verisi olmak üzere 

rastgele üçe ayrılmıştır. Bu aşamada eğitim verisi ağı eğitirken, test 

verileri ağın performansını ölçmektedir.  

Eğitim aşamasında, tahmin problemlerinde etkili olan çok katmanlı 

algılayıcı (MLP) kullanılmıştır. Eğitim için MLP'deki en hızlı 

algoritma olan Levenberg-Marquardt algoritması tercih edilmiştir 

(Rad ve Rad, 2017). YSA yönteminin performansını etkileyen diğer 

parametreler ise uzman görüşleri temel alınarak belirlenmiştir (Tablo 
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3). Modelin çözümü için MATLAB R2018A programından 

yararlanılmıştır. 

Table 3: YSA Yönteminin  Parametreleri 

Parametreler Değerler 
Öğrenme Fonksiyonu Learngdm 

Gizli Katman Sayısı 2 

Gizli Katmandaki Transfer Fonksiyonu  Tansig 

Nöron Sayısı 20 

Çıktı Katmanındaki Transfer Fonksiyonu  Tansig 

Maksimum Hata Toleransı 10 

İterasyon Sayısı 1000 
 

Kullanılan parametreler ile eğitim veri setinde % 93.2’lik, doğrulama 

veri setinde % 84.9’luk, test veri setinde % 93.4’lük ve veri setinin 

tamamında % 91.9’luk bir benzerlik elde edilmiştir. Şekil 2 

incelendiğinde x ekseninde gerçekleşen vaka sayıları yer alırken y 

ekseninde 19 faktör kullanılarak YSA yöntemi ile tahmin edilen 

değerler yer almaktadır. Değerlerin 450’lik açı etrafında yoğunlaşması 

modelin tutarlı sonuçlar verdiğinin bir göstergesidir.  

 

Şekil 2: YSA Yönteminin Sonuç Ekranı 
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Eğitim ve test aşamalarındaki yüksek benzerlik nedeniyle oluşturulan 

model farklı senaryolar düşünülerek çalıştırılabilmektedir. Örneğin; 

perakende ve rekreasyon yerleri, market ve eczaneler, parklar, toplu 

taşıma istasyonları ve iş yerleri gibi temas oranın yüksek olduğunu 

gösteren faktör değerlerinin azalması; konutlarda bulunmaya ait faktör 

değerinin artmasıyla gerçekleşecek vaka ve ölüm sayıları simüle 

edilerek geleceğe yönelik sokağa çıkma yasağı veya kısıtlama kararı 

alınabilmektedir. Yine test sayılarının arttırılmasının vaka ve ölüm 

sayılarına nasıl etki edileceği simüle edilerek test sayılarının 

arttırılması veya azaltılması kararı alınabilmektedir. 

 

SONUÇ 

Kasım 2020 itibariyle etkisini devam ettiren COVID-19 pandemisi 

tüm dünyada hızla devam etmektedir. Uzmanlar; COVID-19 yayılım 

hızını, vaka ve ölüm sayısını etkileyen faktörleri baz alarak tahmin 

modelleri kurmayı; bu modellere bağlı olarak kaynak planı ve acil 

durum yönetimi yapmayı hedeflemektedir. 

Çalışmada vaka ve ölüm sayılarına etki eden 19 farklı faktör 

belirlenmiş; bu parametreler kullanılarak belirsizlik altında tutarlı 

sonuçlar veren makine öğrenme algoritması olan yapay sinir ağı ile 

tahmin modeli kurulmuştur. 

Oluşturulan YSA tahmin modeli ile gerçekleşen ve tahmin edilen 

veriler karşılaştırıldığında eğitim veri setinde % 93.2’lik, doğrulama 

veri setinde % 84.9’luk, test veri setinde % 93.4’lük ve veri setinin 

tamamında % 91.9’luk bir benzerlik elde edilmiştir.
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Tablo 2: Vaka Ve Ölüm Sayılarını Tahmin etmek İçin Oluşturulan Veri Seti 

 

Ülkeler Gün/Ay 

Faktörler 

F1 F2 F3 … F17 F18 F19 

Afganistan 08.03 - 597029 9,59 … 0,2782 - 32,3 

Arjantin 03.03 7 191032 5,5 … 3,9901 6942 58,6 

Avustralya 25.01 - 107791 5,07 … 3,6778 9246 75,5 

Azerbaycan 29.02 - 559812 7,11 … 3,4 2633 34,2 

Bangladeş 09.03 10 298003 8,38 … 0,5809 1026 35 

Belçika 01.03 82 114898 4,29 … 3,0709 9119 61 

Brezilya 26.02 - 177961 8,11 … 2,1643 6621 59,7 

Kanada 26.01 - 105599 7,37 … 2,6102 21134 75,3 

Şili 04.03 - 127993 8,46 … 2,5912 5723 58,3 

Çin 31.12 - 261899 974 … 1,9798 629 48,2 

Kolombiya 07.03 71 12424 7,44 … 2,1848 3904 44,2 

Çek Cumhuriyeti 02.03 51 227485 6,82 … 4,1208 10611000 52 

Mısır 15.02 - 525432 17,31 … 0,4521 11196 39,9 

Fransa 25.01 - 8606 4,77 … 3,2672 89322 68,2 

Almanya 28.01 - 156139 8,31 … 4,2488 38881 66 

Macaristan 05.03 - 278296 7,55 … 3,4075 17552000 54 

Hindistan 30.01 - 28228 10,39 … 0,8571 17423 46,5 

Endonezya 02.03 - 342864 6,32 … 0,4269 1581 56,6 

İran 20.02 - 270308 9,59 … 1,5844 7295 37,7 

Irak 25.02 - 218612 8,83 … 0,7079 892 25,8 

İrlanda 01.03 - 126459 3,28 … 3,3125 10926 59 

İsrail 22.02 13 9332 6,74 … 4,6249 4121 47,3 

İtalya 22.02 - 113151 4,78 … 3,9774 61567 56,2 

Japonya 24.01 - 7937 5,72 … 2,4115 31192 59,8 

Kenya 14.03 - 218637 2,92 … 0,1565 1364 47,1 

Libya 25.03 29 341862 10,43 … 2,0905 142 25,7 

Meksika  29.02 26 152783 13,06 … 2,3827 41313 57,6 

Hollanda 28.02 - 109361 5,29 … 3,6054 1878 75,6 

Yeni Zelanda 29.02 - 128797 8,08 … 3,5898 3686 54 
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Norveç 27.02 249 114316 5,31 … 2,9164 5688 64,6 

Pakistan 27.02 - 423031 8,35 … 0,9801 966 35,5 

Peru 07.03 31 85755 5,95 … 1,3048 4419 49,2 

Filipinler 30.01 - 370437 7,07 … 0,6004 7168 47,6 

Polonya 04.03 - 227331 5,91 … 2,3788 19622 55,4 

Portekiz 01.03 25 127842 9,85 … 5,124 16186000 60,3 

Romanya 28.02 - 370946 9,74 … 2,9807 11720 45,8 

Rusya 03.03 - 431297 6,18 … 4,0139 24551 44,3 

Suudi Arabistan 03.03 240 259538 17,72 … 2,6117 15334 49,3 

Singapur 24.01 - 92243 10,99 … 2,2936 14673 58,7 

Slovakya 07.03 - 287959 7,29 … 3,4156 2256000 47,9 

Somali 17.03 - 365769 6,05 … 0,05 - 16,6 

Güney Afrika 06.03 - 20038 5,52 … 0,9054 10472 54,8 

Güney Kore 20.01 - 85998 6,8 … 2,3608 15347 70,2 

İspanya 25.02 - 99403 7,17 … 3,8723 82773 65,9 

İsveç 27.02 - 133982 4,79 … 3,984 744 72,1 

İsviçre 26.02 317 99739 5,59 … 4,2957 10362 67 

Türkiye 12.03 - 171285 12,13 … 1,8492 45768 52,4 

Uganda 22.03 - 213333 2,5 … 0,168 1402 44,3 

Ukrayna 04.03 - 539849 7,11 … 3,54 14104 38 

Birleşik Krallık 21.01 - 151089 10,79 … 2,612 79745 83,5 

Amerika Birleşik Devleti 15.02  - 151089 10,79 … 2,612 79745 83,5 
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GİRİŞ 

İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Hubel Eyaleti’nin başkenti olan 

Wuhan’da ortaya çıkan ve Kasım 2020 itibari ile yaklaşık 52 milyon 

kişinin hastalanmasına, 1 milyon 260 bin kişinin ölmesine neden olan 

COVID-19 etkisini arttırmaya devam etmektedir. Uzmanlar virüsün 

yayılım hızını artıran faktörlerin belirlenip; buna bağlı olarak pozitif 

vaka ve ölüm sayısının azaltılmasını amaçlamaktadır. Ancak COVID-

19’un yayılım hızının artmasına neden olan faktörler henüz tam olarak 

belirlenemediği için belirsizlik hâlâ devam etmektedir. Bunun yanı 

sıra literatürde yapılan çalışmalar sadece bir veya birkaç ülke için 

belirli birkaç faktörün etkisinin incelenmesi şeklindedir (Al-Qaness 

vd., 2020; Tomar ve  Gupta, 2020; Gupta vd., 2020; Arora vd., 2020; 

Niazkar ve Niazkar, 2020; Torrealba-Rodriguez vd., 2020; Santosh,  

2020; Koçak Tufan ve Kayaaslan, 2020). Ancak uluslararası yayılım 

gösteren COVID-19 her ülkede farklı şekilde etkiler göstermektedir. 

Bunun temel nedeni ülkelerin sosyo-ekonomik, idarî ve popülasyon 

davranışı gibi bazı temel faktörlerin birbirinden farklı olmasıdır. Bu 

nedenle COVID-19’un yayılım hızını etkileyen tüm faktörler 

belirlenip basit ve çok yönlü evrensel bir model kurulmalıdır. 

Mevcut çalışma için dünya genelinde 51 ülkeye ait veriler incelenmiş 

ve COVID-19 yayılım hızını etkileyen 19 faktör belirlenmiştir. 

• Test sayısı (F1): Test sayısının artmasıyla pozitif vaka olmasına 

rağmen semptom göstermeyen kişilerin tespit edilmesi 

sağlandığı için daha fazla pozitif vaka ve ölüm sayısının önüne 

geçilmektedir. 
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• Kalp ve damar hastalığı olan kişi sayısı (F2) / Diyabet hastalığı 

olan kişi sayısı (F3) / 65 yaş üstü kişi sayısı (F4): Kronik 

hastalığı olan ve yaşı nedeniyle kronik hastalığa eğilimi olan 

kişilerin COVID-19 nedeniyle hastalığı ağır geçirme ve ölüm 

olasılıkları fazladır. 

• Kişi başına düşen toplam sağlık harcaması (F5) / Gayri safi millî 

hâsıla (GSMH) (F6): Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerin 

COVID-19 yayılım hızını azaltmak ve tedavi sürecini 

hızlandırmak için önlemleri daha kolay aldığı düşünülmektedir. 

• Mekanik ventilatör sayısı (F7) / Yoğun bakım yatağı sayısı 

(UCI-CCB) (F8): Özellikle yoğun bakım ünitelerinde solunum 

sıkıntısı çeken hastalarda kullanılan, kişinin nefes alıp vermesini 

yapay olarak gerçekleştiren mekanik ventilatör cihazı ve yoğun 

bakım yatak sayısı ölüm sayısını etkilemektedir. 

• Nüfus (F9) / Nüfus yoğunluğu (F10): Temaslı kişilerin pozitif 

vakaya dönüşme oranının artması nedeniyle nüfus ve nüfus 

yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde vaka ve ölüm sayısı da 

artmaktadır. 

• Topluluk hareketleri: Perakende ve rekreasyon yerleri (F11), 

market ve eczaneler (F12), parklar (F13), toplu taşıma istasyonları 

(F14), iş yerleri (F15) ve konut (F16) gibi farklı kategorilerde 

zaman içinde coğrafyaya göre hareket trendlerini gösteren 

topluluk hareketleri temaslı insan sayısını ve yayılım hızını 

etkilemektedir. 
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• Doktor sayısı (F17): Yeterli sağlık personeli, ölüm sayılarının 

artmamasında ve gerekli tedbirlerin alınmasında etkilidir. 

• Turist sayısı (F18): Turist sayısı özellikle COVID-19’un ilk 

ortaya çıkmasıyla birlikte ülkeler arası yayılım hızını arttırmış; 

bu nedenle pek çok ülke yurt dışına giriş ve çıkışları bir 

süreliğine yasaklamıştır. 

• Küresel sağlık endeksi (F19): John Hopkins Üniversitesi ve 

Nükleer Tehdit Girişimi (NTI)’nin Aralık 2019’da yayınladığı 

Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi raporu pandemi durumunda 

ülkelerin alabileceği önlem derecesi olarak belirlenmiştir. Bu 

endeks meydana gelecek ölüm vakalarını ve yayılım hızını 

etkileyecektir. 

Kriterlere ait veriler internetteki sitelerden elde edilmiştir 

https://ourworldindata.org,2020;https://en.wikipedia.org,2020;https://

www.google.com/covid19/mobility,2020;https://data.worldbank.org, 

2020; https://data.worldbank.org,2020; Nuclear Threat Initiative 

(NTI), John Hopkins Bloomberg School of Public Health,2019).  

Görüldüğü gibi COVID-19 yayılım hızını, vaka ve ölüm sayısını 

etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Veri boyutunun çok büyük 

olduğu bu gibi durumlarda veri boyutunu küçültmeyi ve modeli 

sadeleştirmeyi sağlayan yöntemlerden biri olan temel bileşen analizi 

(TBA) kullanılabilmektedir. TBA yöntemi esasında çok fazla sayıda 

olan değişkeni daha az boyutlu temel bileşen adı verilen değişkene 

indirgeyerek verilerin tamamını veya tamamına yakınını temsil eden, 
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anlaşılır bir model oluşturmaya yarayan güçlü çoklu istatistiksel 

metotlardan biridir.  

Literatürde yapılan çalışmalarda COVID-19’un yayılım hızını 

etkileyen bazı faktörlerin incelendiği görülmektedir (Shahid vd., 2020; 

Behnood vd., 2020; Ghosal vd., 2020; Ahmadi vd., 2020; Goswami 

vd., 2020; Al-Rousan ve Al-Najjar, 2020). Ancak bu çalışmalarda; 

küresel sağlık endeksi, mekanik ventilatör sayısı, UCI-CCB yatak 

sayısı, kalp ve damar hastalığı olan kişi sayısı, diyabet hastalığı olan 

kişi sayısı ve 65 yaş üstü kişi sayısı gibi faktörlerin etkisinin 

incelenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma niteliği taşımamaktadır. 

Çalışma ile bu alandaki açıklık kapatılmaya çalışılmıştır.  Bunun yanı 

sıra çalışmada yayılım hızını arttırdığı belirlenen 19 faktör 5 temel 

bileşene indirgenmiş ve temel bileşenlerin yayılım hızına ait toplam 

varyansın %80.033’ünü açıkladığı ortaya koyulmuştur. 

1. TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ 

Temel bileşen analizi (TBA) kendisine verilen çok boyutlu veri setini, 

verilerin arasındaki temel özellikleri belirleyerek daha az sayıda temel 

bileşene indirgemeye yarayan istatistiksel bir metottur. Bunu yaparken 

aralarında yüksek kolerasyon bulunan verileri bir araya getirip 

bileşenlerdeki en çok varyasyonu sağlayarak benzer özellikteki 

verilerden tek bir bileşen oluşturmayı hedeflemektedir. Boyut 

azaltılması sırasında bazı özelliklerin kaybedilmesi söz konusu olsa da 

kaybolan özellikler veri seti hakkında çok fazla bilgi içermemektedir. 
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TBA yöntemini uygulamadan önce örneklem büyüklüğünün 

yeterliliğini belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 

(Hutcheson ve  Nick, 1999); bileşenler arası düşük ilişki olmadığını ve 

matrisin birim matris özelliği taşımadığı gösteren Bartlett testi 

(Bartlett, 1954)  uygulanmalıdır. KMO testi değerinin 0.7’den yüksek 

olması; Bartlett testi değerinin 0.05’den küçük olması değişkenler 

arasında yüksek korelasyonun olduğu ve veri setinin bileşen analizi 

için uygun olduğunu göstermektedir. 

KMO testi değeri Eşitlik 1 yardımıyla hesaplanır. Eşitlikte yer alan rij i 

ve j kriterleri arasındaki korelasyon katsayısını ve aij i ve j kriterleri 

arasındaki kısmi korelasyon katsayısını göstermektedir. 

 

𝐾𝑀𝑂 = ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗2𝑛𝑖=1𝑚𝐽=1∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗2𝑛𝑖=1𝑚𝐽=1 +  ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗2𝑛𝑖=1𝑚𝐽=1  
(1) 

 

Bartlett testi ise Eşitlik 2 kullanılarak hesaplanmaktadır. Eşitlikte yer 

alan X2 Barlett testinden elde edilen değer, N örneklem büyüklüğü, k 

bileşen sayısı ve |𝑅| verilerden elde edilen korelasyon matrisinin 

determinantıdır. 

 

𝑋2 = − [(𝑁 − 1) − (2𝑘 + 56 )] 𝐼𝑛 |𝑅| (2) 
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2. UYGULAMA 

2.1. Veri Setinin Oluşturulması 
 

Yayılım hızını dolayısıyla pozitif vaka ve ölüm sayısını etkileyen 

faktörleri belirlemek için küresel bir veri seti oluşturulmuştur. Bu veri 

seti; sütunlarında yayılım hızını etkilediği düşünülen 19 adet faktörden 

ve satırlarında salgının her ülkedeki başlangıç tarihinden 9 Ekim 2020 

tarihine kadar elde edilen faktörlere ait değerlerden oluşan 10786 

değerden oluşmaktadır. Veri seti oluşturmak için toplam 51 farklı 

ülkeden değerler toplanmıştır. Uygulamanın yapıldığı ülkeler; 

Afganistan, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, 

Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, 

Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, 

İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kenya, Libya, Meksika, Hollanda, 

Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Somali, 

Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Uganda, 

Ukrayna, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devleti’dir. 

Tablo 1’de yer alan veri setinde 6 ülke için belirlenen ilk ve son 

tarihlerin 6 kritere ait verileri yer almaktadır. Alan kısıtı nedeniyle 

diğer satır ve sütunlara yer verilememiştir. 
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Tablo 1: COVID-19 Yayılım Hızına Etki Eden Faktörlere Ait Veri Seti 
 

Ülkeler Tarih 
Faktörler 

F1 F2 F3 … F17 F18 F19 

A
fg

an
is

ta
n
 8 Mart - 597029 9,59 … 0,2782 - 32,3 

… … … … … … … … 

9 Ekim - 597029 9,59 
… 

0,2782 - 32,3 

A
rj

an
ti

n
 3 Mart 7 191032 5,5 … 3,9901 6942 58,6 

… … … … … … … … 

9 Ekim 24381 191032 5,5 … 3,9901 6942 58,6 

A
v

u
st

ra
ly

a 

25 Ocak - 107791 5,07 … 3,6778 9246 75,5 

… … … … … … … … 

9 Ekim  107791 5,07 
… 

3,6778 9246 75,5 

…
 

… … … … … … … … 

Bi
rle

şik
 

K
ra

llı
k 

21 Ocak - 151089 10,79 … 2,612 79745 83,5 

… … … … … … … … 

9 Ekim 270921 122137 4,28 … 2,8117 36316 77,9 

Tü
rk

iy
e 

12 Mart - 171285 12,13 … 1,8492 45768 52,4 

… … … … … … … … 

9 Ekim 115295 171285 12,13 … 1,8492 45768 52,4 

A
m

er
ik

a 

Bi
rle

şik
 

D
ev

le
tl

er
i 15 Şubat  - 151089 10,79 … 2,612 79745 83,5 

… … … … … … … … 

9 Ekim 782350 151089 10,79 … 2,612 79745 83,5 

 

2.2. Veri Boyutunun Azaltılması 
Oluşturulan veri setinin (19 x 10786) boyutlu bir matris olması hem 

verilerin algılanmasının zorlaşmasına hem de ileriye dönük işlemler 

için zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle yayılım 

hızına etki eden 19 faktör TBA kullanılarak daha az boyutlu temel 

bileşenlere dönüştürülecektir. Dönüştürme sırasında IBM SPSS 

Statistics programından yararlanılmıştır. 
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Uygulamada öncelikle TBA’ya başlamak için gerekli koşul olan KMO 

ve Barlett testleri yapılmıştır. KMO değeri 0.81 (>0.70) ve Barlett 

testi sonucu 0.00 (Sig.=0.00<0.05) olarak hesaplanmış ve gerekli 

koşullar sağlandığı için TBA adımlarına geçilmiştir. 

Tablo 1’de 5 faktörün başlangıç özdeğerinin 1’den büyük olması 19 

kriterin 5 temel bileşene indirgendiğini göstermektedir. TBA yöntemi 

sonucunda elde edilen bileşenler, modelin toplam varyansının % 

80.033’ünü açıklayabilmektedir. Ayrıca; birinci bileşen toplam 

varyansın % 25.503’ünü, ikinci bileşen toplam varyansın % 

19.658’ini, üçüncü bileşen toplam varyansın  % 15.316’sını, dördüncü 

bileşen toplam varyansın % 10.326’sını, beşinci bileşen toplam 

varyansın % 9.229’unu açıklamaktadır (Şekil 1). 

Kriterler Başlangıç özdeğerler Varyans AçıklamaYüzdesi 
 Toplam Var% Küm. % Toplam Var% Küm. % 

F1  5.101 25.503 25.503 5.101 25.503 25.503 

F2 3.932 19.658 45.161 3.932 19.658 45.161 

F3  3.063 15.316 60.477 3.063 15.316 60.477 

F4  2.065 10.326 70.804 2.065 10.326 70.804 

F5  1.446 9.229 80.033 1.446 9.229 80.033 

F6 .990 4.948 84.981    

F7  .874 4.372 89.353    

F8 .660 3.301 92.654    

F9 .482 2.408 95.062    

F10  .399 1.993 97.055    

F11 .295 1.474 98.529    

F12 .231 1.156 99.685    

F13 .197 .983 98.668    

F14 .089 .446 99.114    

F15 .071 .354 99.468    

F16 .035 .177 99.645    
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Tablo 2:  Özdeğerler ve Toplam Varyans Yüzdesi Değerleri 

 

Şekil 1: Temel Bileşenlere Ait Varyanslar 
 

Tablo 3’de ise faktörlerin atandığı bileşenler belirlenmiştir. Birinci 

temel bileşen toplam değişkenliği en çok açıklayan bileşendir. 1. 

bileşende F11, F12, F13, F14, F15 ve F16 faktörleri .960, .943, .664, .956, 

.831 ve -.956 yükleri ile yer almaktadır. Bir sonraki temel bileşen ise 

kalan değişkenliği en çok açıklayan bileşendir. Geriye kalan bileşenler 

sırasıyla; 2. bileşende F1, F5, F6, F7, F8, F9 ve F19 faktörleri .637, .855, 

.705, .776, .596, .694 ve .756 yükleri ile; 3. bileşende F2, F3 ve F4 

faktörleri 0.582, 0.796 ve 0.681 yükleri ile; 4. bileşende F10 ve F17 

faktörleri -0.799, 0.624 yükleri ile ve 5. bileşen de F18 faktörü 0.548 

yükü ile yer almaktadır. Bileşenlerde yer alan negatif değerler o 

32%

25%

19%

13%

11%

Birinci Temel Bileşen İkinci Temel Bileşen
ÜçüncüTemel Bileşen DördüncüTemel Bileşen
Beşinci Temel Bileşen

F17 .030 .148 99.794    

F18 0.22 .109 99.903    

F19 0.19 .097 100.00    

Var: Varyans   Küm.: Kümülatif (Birikimli) 
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faktörün, aynı bileşen içinde yer alan diğer faktörlerle negatif 

ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Örneğin; topluluk hareketi olarak 

adlandırılan F11, F12, F13, F14, F15 ve F16 faktörlerinden sadece F16 olan 

konutta bulunma faktörü temas oranının azalmasına, diğer topluluk 

hareketine ait faktörler temas oranın artmasına neden olur. Bu nedenle 

tabloda yer alan faktörlere ait yükler incelendiğinde F16 faktörüne ait 

yükün negatif, bileşene ait diğer faktörlere ait yüklerin de pozitif 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Faktörlere Ait Yükler 
 

Faktörler  Faktörlere ait yükler 
     1     2     3       4     5 

F1  .128 .637 .455 .186 .264 

F2 .030 -.394 .582 .401 .198 

F3  -.208 .064 .769 -.013 -.014 

F4  .137 .055 .681 -.020 .607 

F5  .143 .855 -.360 .262 -.040 

F6 .185 .705 -.565 .187 -.170 

F7  .125 .776 .439 -.017 .363 

F8 .082 .596 .285 -.159 .056 

F9 .054 .694 .557 -.159 .272 

F10  .183 -.108 -.196 -.799 .255 

F11 .960 -.081 .033 .145 -.002 

F12 .943 -.021 .107 .000 -.071 

F13 .664 -.044 -.132 .382 -.035 

F14 .956 -.128 .128 .006 .003 

F15 .831 -.182 .075 -.170 -.073 

F16 -.956 .165 -.105 -.108 .061 

F17 -.091 -.205 -.380 .624 .413 

F18 -.127 -.400 .016 .324 .548 

F19 .098 .756 -.374 -.043 -.125 

 

Elde edilen temel bileşenler incelendiğinde birbiri ile ilişkili 

faktörlerin aynı temel bileşene atandığı da görülmektedir. Örneğin; 

değişkenliği en çok açıklayan ilk bileşen; topluluk hareketleri olarak 
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adlandırılan perakende ve rekreasyon yerleri  (F11), market ve 

eczaneler (F12), parklar (F13), toplu taşıma istasyonları (F14), iş yerleri  

(F15) ve konut  (F16) gibi farklı kategorilerdeki yerlere ait yoğunlukları 

belirten değişkenler olarak öne çıkmaktadır. İkinci temel bileşen; 

ülkenin COVID-19’u test etmek için ve tedavide kullandığı faktörler 

olarak belirlenmiştir. Üçüncü temel bileşen kronik hastalığı olan ve 

kronik hastalığa yatkın olan kişi sayısı; dördüncü temel bileşen nüfus 

yoğunluğu ve kişi başına düşen doktor miktarı; beşinci temel bileşen 

ise turist sayısı olarak dikkat çekmektedir. Dolayısıyla 19 faktörden 

oluşan veri setinin 5 temel bileşene ayrılması uygun görülmüştür. 

SONUÇ 

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19, 

Kasım 2020 itibari ile hâlâ etkisini arttırmaya devam etmektedir. 

Uzmanlar COVID-19’un ülkeden ülkeye değişiklik gösteren yayılım 

hızını arttıran faktörleri belirleyerek pandeminin etkilerini azaltmayı 

amaçlamaktadır ancak literatürde bilgi eksikliği ve belirsizlik devam 

ettiği için bu faktörleri tam olarak belirlemek mümkün olmamıştır. 

Çalışmada, literatürde daha önce sayısal olarak incelenmemiş küresel 

sağlık endeksi, mekanik ventilatör sayısı, / yoğun bakım yatağı sayısı 

gibi bazı faktörlerin her birinin pandemi üzerinde olası etkileri olduğu; 

bu nedenle pandemi değerlendirilmesi sırasında dikkate alınması 

gerektiği vurgulanmıştır. Ancak elde edilen çok sayıda faktörün 

incelenmesi zaman alıcı ve maliyetli olacağı için benzer özelliklere 

sahip faktörleri gruplandırarak daha anlaşılır bir model oluşturulması 

için TBA kullanılmıştır. TBA ile sosyo-ekonomik, idarî ve 
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popülasyon davranışını baz alan bazı faktörlerin COVID-19’un 

yayılım hızında ne kadar etkili olduğu incelenmiştir. 

İnceleme sonunda yayılım hızını etkilediği düşünülen 19 faktörün 5 

temel bileşende incelenebileceği; topluluk hareketlerine ait faktörleri 

içeren birinci temel bileşenin toplam varyansın  %25.50’sini  

açıkladığı,  bunun yanı sıra temel bileşenlerin tamamının toplam 

varyansın %80.033’ünü açıkladığı   görülmektedir. 
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