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TTMD Çal›ﬂtay›nda

“Yenilenebilir Enerjiler ve
Alternatif Sistemler” ele al›nd›
TMD’nin gelenekselleﬂen çal›ﬂtay›, 6-8 ﬁubat tarihleri
aras›nda Eskiﬂehir’de yap›ld›. 2008’in enerji verimlili¤inin art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂt›r›ld›¤›, yönetmeliklerin ç›kar›ld›¤› bir
y›l olmas› nedeniyle bir önceki çal›ﬂtayda enerji verimlili¤i ele al›nm›ﬂt›.
Bu y›lki çal›ﬂtay›n ana temas› da; enerjinin çevre dostu olarak kullan›lmas›nda, enerji verimlili¤i kadar önem taﬂ›yan yenilenebilir enerji kaynaklar› oldu. “Yap› Teknolojisinde Yenilenebilir
Enerjiler ve Alternatif Sistemler” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan çal›ﬂtaya TTMD üyeleri ile
birlikte kamu kesiminden ve üniversitelerden 100 civar›nda kat›l›m gerçekleﬂti.
6 ﬁubat Cuma günü; TTMD Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Abdullah Bilgin, ISKAV’› temsilen HSK Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Vural Ero¤lu, MMO Eskiﬂehir
ﬁubesi Baﬂkan› Erhan Kutlu, Eskiﬂehir

T
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Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Prof. Dr.
Y›lmaz Büyükerﬂen’in aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan yap›lan ve baﬂkanl›¤›n› TTMD Enerji Komisyonu Baﬂkan›
Zeki Aksu’nun yapt›¤› aç›l›ﬂ oturumunda H›rant Kalataﬂ, binalarda LEED sertifikaland›rma sistemi hakk›nda
bir sunum yapt›.

Eskiﬂehir Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerﬂen

Ayn› günün ikinci ve son oturumu;
“Türkiye’nin Enerji Gündemi ve Yenilenebilir Enerji Potansiyeli” baﬂl›¤›n›
taﬂ›yordu. Baﬂkanl›¤›n› Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin Günerhan’›n yapt›¤› oturumun konuﬂmac›lar›; E‹E‹’den Mustafa
Çal›ﬂkan ve TEMEV’den Prof. Dr. Demir ‹nan’d›.
Çal›ﬂtay›n ikinci gününün ilk oturumunda “Enerji Etkin Bina Tasar›m›”
ele al›nd›. Yeditepe Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Nilüfer E¤rican ve ‹stanbul
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Zerrin Y›lmaz’›n sunumlar›nda; Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i
çerçevesinde enerji performans›n›n
önemi ve temel parametrelerinin alt›
çizildi. Prof. Dr. Y›lmaz, “enerji etkin
bina” kavram›n›; “yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan maksimum yararlanacak ﬂekilde pasif sistem olarak do¤ru
tasarlanm›ﬂ, pasif sistemle uyumlu çal›ﬂan mekanik ve elektrik sistemlerine
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sahip ve tüm alt sistemleri için enerji
verimlili¤inin geçerli oldu¤u” binalar
olarak tan›mlad›. Prof. Dr. Y›lmaz, pasif sistem parametreleri aras›nda sayd›¤› bina kabu¤unun enerji verimlili¤i
aç›s›ndan önemine dair ﬂunlar› söyledi; “Bina kabu¤u hem pasif hem de aktif sistemin enerji verimini etkilemesi
aç›s›ndan en önemli bina parametresidir. Bina kabu¤unun yap›m maliyeti
toplam bina maliyetinin % 15-40 aras›nda de¤iﬂmekle birlikte, kabu¤un bina iﬂletme maliyeti üzerine etkisi yaklaﬂ›k % 40 ve daha fazla olabilmektedir”. Bu oturumun baﬂkanl›¤›n› Doç.
Dr. Türkan Göksal Özbalta yapt›.
7 ﬁubat Cumartesi gününün ikinci oturumunda güneﬂ enerjisi konuﬂuldu.
Baﬂkanl›¤›n› Prof. Dr. Abdurrahman
K›l›ç’›n yapt›¤› oturumdaki sunumlar;
Ege Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Koray Ülgen ve GÜNDER’den Prof.
Dr. Necdet Altuntop’a aitti. Erciyes
Üniversitesi profesörlerinden Altuntop; “Yap› Teknolojisinde Yenilenebilir
Enerji ve Alternatif Sistemler-Güneﬂ
Enerjisi” baﬂl›kl› sunumunda güneﬂ
enerjisi ve uygulamalar›, güneﬂ enerjili
su ›s›tma sistemlerinin tan›m› çeﬂitleri
ve uygulama ﬂekilleri, güneﬂ enerjili su
›s›tma sistemlerinin basit hesab›, güneﬂ
enerjili su ›s›tma sistemlerinin kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar, güneﬂ enerjili su ›s›tma sistemlerin-

Page 37

de s›cak su depolar›n›n performans›n›n iyileﬂtirilmesi konusunda bilgiler
aktard›. Konuﬂmas›n›n baﬂlang›c›nda
Ege Üniversitesi Güneﬂ Enerjisi Enstitüsü faaliyetleri hakk›nda bilgi veren
Yrd. Doç. Dr. Koray Ülgen; “BEP Yönetmeli¤i ve Zorunluluklar, Güneﬂ
Enerjisi Potansiyeli, Güneﬂ Enerjisinin
Kullan›m Alanlar›, Is›tma Amaçl› Kullan›lan Teknolojiler, So¤utma Amaçl›
Kullan›lan Teknolojiler, Elektrik Üretim Amaçl› Kullan›lan Teknolojiler,
Ayd›nlatma Amaçl› Kullan›lan Teknolojiler” alt baﬂl›klar›n› taﬂ›yan bir sunum gerçekleﬂtirdi.
7 ﬁubat Cumartesi günü, ö¤leden sonra ilk oturumun konusu; “Is› Pompalar›” idi.
Baﬂkanl›¤›n› Prof. Dr. Hasan Heperkan’›n yapt›¤› oturumda Ege Üniversi-

tesi’nden Prof. Dr. Arif Hepbaﬂl› ve
Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Halime Paksoy iki ayr› sunum gerçekleﬂtirdi. Prof. Dr. Hepbaﬂl›, konuﬂmas›nda toprak kaynakl› ›s› pompalar› ve
toplam 18.327 metre borulama ile Avrupa’n›n en büyük uygulamalar›ndan
olan METRO M1 Ümraniye Al›ﬂveriﬂ
Merkezi örne¤i üzerinde durdu.
Günün “Enerji Etkin Tasar›m” baﬂl›kl›
son oturumuna Ramazan Yazgan baﬂkanl›k etti. Oturumun konuﬂmac›lar›;
Baﬂkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Birol K›lk›ﬂ, Anadolu Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Hikmet Karakoç ve GN Mühendislik firmas›ndan Proje Mühendisi Gürkan Görgün idi.
Prof. Dr. Birol K›lk›ﬂ; “Yüksek Performans Binalar›nda Enerji ve Ekserji Verimli Mekanik Tasar›m” baﬂl›kl› sunu-
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munda yüksek performans parametrelerini dört grupta toplad›: “Bu parametreler:
1. Çevre Performans› (Çevre
Faktörü): Tüm at›k ve sal›mlar›n en
aza indirgenmesi
2. Konfor Performans› (‹nsan
Faktörü): Is›l, iç mekan, hava
kalitesi, ayd›nlatma
3. Enerji Performans› (Enerji faktörü):
Sürdürülebilir enerji ve ekserji
verimi
4. Parasal Performans (Ekonomi
Faktörü): En fazla yarar/maliyet
oran›”
Profesör Hepbaﬂl›, örnek uygulama
olarak OST‹M Yeﬂil Binas›n› irdeleyerek konuﬂmas›n› ﬂöyle bitirdi: “Bir binan›n ne kadar yeﬂil oldu¤u yeni met-
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rikle oluﬂan binan›n performans karnesinde aç›k bir not olarak gözükebilmektedir. Bu binalar› kategoriler halinde s›n›fland›rmak da mümkünür.
• Konsensus sa¤lanan bir yüksek performansl› bina eﬂik de¤erinin de tek
bir say› ile tarifi yap›labilecektir.
Örne¤in YP say›s›n›n en az 0.75 olma koﬂulu getirildi¤inde bu de¤erin alt›nda puan alan binalar tart›ﬂmaya gerek olmaks›z›n yüksek performans binas› say›lmayacakt›r.
• Bu yeni yöntem ve benzerleri yüksek performansl› ve veya yeﬂil binalar›n daha objektif bir ölçekte ve duyarl› bir ﬂekilde de¤erlendirilmesine olanak sa¤l›yacakt›r. Ayn› ﬂekilde, tasar›m de¤erleri veya gerçek
zamanl› bina performans verileri-

nin say›sal girdileri do¤rudan performans denklemlerinde kullan›labilece¤i için bir binan›n zaman içersindeki performans puanlar› ve de¤iﬂimleri say›sal ve gerçek zamanl›
olarak gözlenebilecektir.”
Enerji verimlili¤ini mekanik tesisatta
alternatif bir kaynak olarak tan›mlayan Prof. Dr. Hikmet Karakoç, mekanik tesisat, bina ve çevre iliﬂkisi üzerinde durarak, ›s›tma alan›n›; ›s›tma cihazlar›n›n verimi, kazanlarda enerji
verimlili¤i ve otomatik kontrol alt baﬂl›klar›nda irdeledi.
Çal›ﬂtay›n son gününde Prof. Dr. Ahmet Ar›soy’un baﬂkanl›¤›nda çal›ﬂtay
de¤erlendirme toplant›s› yap›ld›.
“Yap› Teknolojisinde Yenilenebilir
Enerjiler ve Alternatif Sistemler” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan çal›ﬂtayda tespit edilenler
özetle ﬂöyle:
Enerji verimlili¤i
Enerji verimlili¤inde sadece ›s› yal›t›m›
de¤il, ayn› zamanda HVAC sisteminin
verimlili¤i de ele al›nmal›d›r (ASHRAE Standart 90.1) .
Ayd›nlatma yükleri enerji yüklerindeki en önemli kalemlerden biridir. Dolay›s›yla ayd›nlatma, sürdürülebilir bina
tasar›m›nda çok büyük öneme sahiptir.
Avrupa Birli¤inde enerji verimlili¤i ile
ilgili çal›ﬂmalar (Energy Performance
of Buildings, Directive 2002/91/EC
16) isimli “direktif” çerçevesinde yürütülmektedir. Bu direktif bütün Avrupa
Birli¤i ülkelerinde geçerlidir. Burada
da binalar›n enerji etkinli¤i aç›s›ndan
de¤erlendirilmesinde;
a) Is› yal›t›m›,
b) Is›tma ve klima sistemleri ile
bunlar›n verimlili¤i,
c) Binan›n dizayn› enerji
kaynaklar›n›n uygulanmas› (pasif
sistemler, do¤al güçlerden
yararlanma),
d) Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
uygulanmas›,
birlikte ele al›nmaktad›r. Bu yöndeki
çal›ﬂmalar›n sonucunda ç›kan hedef
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rülebilir bir çevre için di¤er emisyonlar yan›nda, en önemlisi atmosfere sal›nan CO2 miktar› azalt›lmal›d›r. Çevreye sayg›l› bina yöndeki çal›ﬂmalar›n
sonucunda ‘Green Building’ (Yeﬂil Binalar) kavram› ortaya ç›km›ﬂt›r.

kavram ‘Net Zero Energy Building’
(S›f›r enerjili bina) kavram›d›r. Bu binalarda d›ﬂar›dan hiçbir fosil yak›t ve
fosil yak›ta dayal› enerji giriﬂi olmamal›d›r. Bina kendi enerji ihtiyac›n› yenilenebilir kaynaklardan kendi karﬂ›lamal›d›r.
Türkiye’de ise Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i ile binalarda enerji
verimlili¤inin art›r›lmas› ve bu çerçevede binalar›n sertifikaland›r›lmas› hedeflenmektedir. Bu yönetmelikte sözü
edilen simülasyon program›n›n geliﬂtirilmesi gerekmektedir.
Enerji ve çevre
Hava kirlili¤i büyük ölçüde binalarda
kullan›lan ›s›tma sistemlerinden kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle hava kirlili¤inin ›s›tma sistemlerinden ve enerji ekonomisinden ba¤›ms›z çözülmesi
mümkün de¤ildir. Sürdürülebilirlik
kavram› ayn› zamanda çevre için de
geçerlidir. Çevrenin de tükenme noktas›na gelindi¤i net olarak kavranm›ﬂt›r.
Sadece zehirli ve zararl› madde emisyonlar›yla solunan havan›n kirlenmesi
de¤il, ozon tabakas›n›n tüketilmesi ve
sera etkisi yaratan gazlar›n yo¤unlu¤unun atmosferde artmas› gündeme
gelmiﬂtir.
CO2 insan eliyle öylesine yo¤un olarak
üretilip, atmosfere sal›nmaktad›r ki
bu, dünyan›n iklimini de¤iﬂtirecek bir
düzeye ulaﬂm›ﬂt›r. Dolay›s›yla sürdü-
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Binalarda sürdürülebilirlik
Leed Standartlar› ‘Yeﬂil Bina’ kavram›
ile ilgilidir ve bu sertifikasyonun esaslar›n› belirlemektedir. ‘Enerji Verimli
Bina’ (veya uç bir çözüm olan ‘Net Zero Energy Building’) kavram›yla ‘Green Building’ kavram›n› birleﬂtiren
‘Sürdürülebilir Yap›lar’ kavram›ndan
söz edilebilir.
Sürdürülebilir Yap›lar konusunda ASHRAE standart-189.1P çal›ﬂmalar› son
aﬂamas›na ulaﬂm›ﬂ ve bu y›l içinde yay›mlanmas› planlanmaktad›r.
Avrupa Birli¤inde üzerinde yo¤un
olarak çal›ﬂ›lan ‘Energy Performance
of Buildings Directive’ isimli direktif
asl›nda yine sürdürülebilir binalara
yöneliktir.
Bütün bu yeni yönelimler, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m› ve
özellikle bu kaynaklardan elektrik üretimi olmadan mümkün de¤ildir.
Sürdürülebilir binan›n ilk yat›r›m maliyetleri yüksektir, buna karﬂ›l›k enerji
ve iﬂletme giderleri daha düﬂüktür.
Burada gerçekçi ve çevreci bir çözüm
için binalar ömür boyu maliyet esas›na
göre tasarlan›p inﬂa edilmeli ve iﬂletilmelidir. Burada tasar›mda tak›m çal›ﬂmas› yap›lmas› gerekiyor (Bütünleﬂtirilmiﬂ Tasar›m Prosesi –IDP- kavram›).
Yenilenebilir enerji kaynaklar›
2005 y›l›nda yürürlü¤e konulan 5346
Say›l› Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçl›
Kullan›m›na ‹liﬂkin Kanun ile;
a) Enerji üretim tesis yat›r›mlar›,
b) Kullan›lacak elektro-mekanik
sistemlerin yurt içinde imalat
olarak temini,
c) Güneﬂ pilleri ve odaklay›c›l›
üniteler kullanan elektrik üretim

sistemleri kapsam›ndaki yap›lacak
ar-ge ve imalat yat›r›mlar›,
d) Biyokütle kaynaklar›n› kullanarak
elektrik enerjisi veya yak›t
üretimine yönelik ar-ge tesis
yat›r›mlar›
Bakanlar Kurulu karar› ile teﬂvikler
den yararland›r›labilmektedir.
Bunun yan› s›ra, yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan üretilen elektrik enerjisine 10 y›l süreyle al›m garantisi ve
birim fiyat› en az 5 en fazla 5,5 eurocent/kWh karﬂ›l›¤› Türk Liras› olmak
üzere tarife deste¤i de sa¤lanmaktad›r.
Ayr›ca, 4628 say›l› Elektrik Piyasas›
Kanunu’nda yap›lan de¤iﬂiklik ile yaln›zca kendi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
amac›yla; yenilenebilir enerji kaynaklar›na dayal›, kurulu gücü azami 500
kW’l›k üretim tesisi kuran gerçek ve
tüzel kiﬂilere lisans alma muafiyetleri
sa¤lanm›ﬂt›r.
Yenilenebilir enerji kaynaklar›m›z›
özel sektör marifetiyle sonuna kadar
de¤erlendirmek ve bu amaçla yat›r›m
ortam›n› iyileﬂtirmek için gerek mevzuat gerekse tan›t›m ve bilinçlendirme
çal›ﬂmalar› Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› taraf›ndan yo¤un bir ﬂekilde
sürdürülmektedir.
Tüm bu uygulamalarla yenilenebilir
enerji kaynaklar›m›zdan daha fazla yararlan›lmas› hedeflenmekte ve yenilenebilir enerji kaynaklar›na dayal› yat›r›mlar› daha da h›zland›rmak amac›yla “Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçl› Kullan›m›na ‹liﬂkin Kanun”daki teﬂviklerin
ve desteklerin iyileﬂtirilmesine yönelik
de¤iﬂiklik çal›ﬂmalar› yürütülmektedir.
Bugün için ve yak›n gelecekte uygulanabilir teknolojiler olarak:
• Yar› yenilenebilir teknolojiler:
Is› pompalar› (›s›-eletrik)
Kojenerasyon (›s›+elektrik)
• Tam yenilenebilir teknolojiler:
Güneﬂ enerjisi (Is› enerjisi, elektrik
üretimi, ayd›nlatma)
Rüzgâr enerjisi (elektrik üretimi)
görülmektedir.
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Rüzgar enerjisi
Günümüz teknolojisi ile ülkenin rüzgâr enerjisi kayna¤›n› belirlemekle ile
ilgili baz› çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r; fakat
bunlar›n 50.000-80.000 MW gibi de¤erler içeren kaba tahminlerden ileri gitmedi¤i söylenebilir.
Türkiye’de halen çok k›s›tl› olarak rüzgâr gücünden elektrik üretimi yap›lmaktad›r. Teﬂvikler hem tesis kurulmas›, hem de ülkede rüzgâr endüstrisinin oluﬂmas› için yeterli de¤ildir. Çeﬂitli elektrik tarifelerinin uyguland›¤›
ortamda y›ll›k ortalama elektrik al›ﬂ
maliyetinden rüzgârdan üretilen elektri¤in al›nmas› yeterli bir teﬂvik de¤ildir.

Güneﬂ enerjisinden ›s› enerjisi y›ll›k
üretimi 420 bin TEP civar›ndad›r.
Bina sektöründe ›s›l güneﬂ enerjisinden yararlanmak son derece ak›lc›d›r.
Bina sektöründe güneﬂ enerjisinden ›s›
enerjisi olarak yararlanmak bu sektör
aç›s›ndan ciddi bir ticari potansiyel
oluﬂturuyor. Türkiye dünyada ikinci
büyük kolektör alan›na sahip ve toplam güneﬂ enerjisi baﬂl›¤›nda üçüncü
büyük pazard›r.
Güneﬂ enerjisinin binalarda kullan›m›
yasal çerçeve içinde zorlanabilir. Kolektörlerin kullan›m› standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmeli ve zorlanmal›d›r.

Ayr›k veya yayg›n elektrik üretimin de
mümkün oldu¤unca kullan›larak üretime katk›s› sa¤lanmal› ve teﬂvik edilmelidir.

Güneﬂ pilleri – fotovoltaik
sistemler
Güneﬂ pilleri, halen ancak elektrik ﬂebekesinin olmad›¤›, yerleﬂim yerlerinden uzak yerlerde ekonomik yönden
uygun olarak kullan›labilmektedir.
Genellikle sinyalizasyon, k›rsal elektrik ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›, Orman
Bakanl›¤› Orman Gözetleme Kuleleri,
Türk Telekom, deniz fenerleri ve otoyol ayd›nlatmas› gibi uygulamalarda
kullan›lmaktad›r. Kullan›lan güneﬂ pili kurulu gücü 1 MW' a ulaﬂm›ﬂt›r.
Güneﬂ pilleri uygulamada binalarda
elektrik üretimi amac›yla kullan›labilir.
Güneﬂ enerjisinin elektriksel dönüﬂümünde, fotovoltaik pazar› bütün dünyada h›zla artmaktad›r.
Güneﬂ Enerjisi Enstitüsü Binas›n›n çat›s›nda elektrik üreten 26 kW gücündeki paneller, elektrik gereksinimin %
50-60’›n› karﬂ›layarak y›lda yaklaﬂ›k
40.000 TL elektrik harcamalar›ndan tasarruf sa¤lamaktad›r.

Güneﬂ enerjisi
E‹E taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmaya göre
Türkiye'nin ortalama y›ll›k toplam güneﬂlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7.2 saat), ortalama toplam ›ﬂ›n›m
ﬂiddeti 1311 kWh/m2-y›l (günlük toplam 3.6 kWh/m2) oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Güneﬂ enerjisinin binalarda kullan›m›
4 ana baﬂl›k alt›nda toplanabilir:
• Is›tma amaçl› kullan›lan
teknolojiler,
• Elektrik üretim amaçl› kullan›lan
teknolojiler
• So¤utma amaçl› kullan›lan
teknolojiler,
• Ayd›nlatma amaçl› kullan›lan
teknolojiler
Güneﬂ kolektörleri
Ülkemizde ço¤u Akdeniz ve Ege Bölgelerinde s›cak su üretmede kullan›lmaktad›r.
Halen ülkemizde kurulu olan güneﬂ
kolektörü miktar› yaklaﬂ›k 12 milyon
m2 olup, y›ll›k üretim hacmi 750 bin
m2’dir ve bu üretimin bir miktar› da ihraç edilmektedir.
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Sorunlar, çözüm önerileri
Yenilenebilir enerji kaynaklar› do¤rudan elektrik üretiminde, bina sektöründe ›s›l enerji (›s›tma, so¤utma, s›cak
su) ve elektrik enerjisi üretiminde kullan›labilir.
Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n binalarda fizibil biçimde kullan›labilme-

si için öncelikle binalar›n ›s› kay›p ve
kazançlar›n›n minimize edilmesi gerekir.
Bugünkü koﬂullarda yenilenebilir
enerji kaynaklar›ndan elektrik üretimi
ancak bina sektörü için anlaml›d›r. Bu
nedenle yenilenebilir enerji teknolojileri ve uygulamalar› için dünyada ve
Türkiye’de çok ciddi bir pazar potansiyeli vard›r. Gelecekteki HVAC araﬂt›rma, geliﬂtirme ve uygulama konular›
içinde yenilenebilir enerji teknolojileri
en ön s›ralarda yer alacakt›r.
Ancak yine de geri dönüﬂ süreleri ve
yat›r›m›n fizibilitesi düﬂünüldü¤ünde
özellikle elektrik üretimi söz konusu
oldu¤unda ekonomik de¤ildir. Bu nedenle binalarda yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminin desteklenmesi gerekmektedir. Bu, bat›da
çeﬂitli biçimlerde destekleniyor. En
önemli desteklerden biri üretilen elektri¤in ﬂebekeye sat›ﬂ fiyat› ile ﬂebekeden sat›n al›ﬂ fiyatlar› aras›ndaki fark›n ortadan kalkmas› hatta bu ﬂekilde
ﬂebekeye sat›ﬂlar›n daha bile fazla olmas› gerekir. Göz gördü¤üne inan›r
deyiminden hareketle uygulama örnekleri art›r›lmal›d›r.
Ar-Ge çal›ﬂmalar›na önem verilmelidir. Yerel yönetimler bu alanda halka
destek olmal›d›r. Finans kuruluﬂlar› ile
özel yat›r›mc›lar aras›nda iﬂbirli¤i olanaklar yarat›lmal›d›r.
Sonuç: Ülkemizde yenilenebilir enerji
konusunda önemli bir potansiyel bulunmaktad›r. Bu konu ayr›ca fosil yak›t tüketiminin azalt›lmas› sonucu küresel ›s›nman›n ve sera gazlar›n›n azalt›lmas›, yeni iﬂ olanaklar› yarat›lmas›
ve enerjide d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Ancak bu
konunun geliﬂebilmesi için üretilen
elektri¤in devletçe sat›n al›nmas›, teﬂvik mekanizmalar›n›n geliﬂtirilmesi
gerekmektedir.
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