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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi 
tarafından 2 Mart 2020 tarihin-
de Kojenerasyon Değerlendirme 
Raporu yayımlandı. Yüksek verimli-
liğe sahip kojenerasyon sistemlerin 
önemine dikkat çekilen raporda, 
kojenerasyon ekipmanlarında yerli 
üretimin düşük olmasının yaygın-
laşma önünde engel oluşturduğu 
belirtilerek, bölgesel ısıtma sistem-
lerine ilişkin yasal düzenleme hazır-
lığı yapıldığı kaydedildi.

Kojenerasyon ve Mikro 
Ko j e n e r a s yo n  Te s i s l e r i n i n 
Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de ko-
jenerasyonun “Isı ve elektrik veya me-
kanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı 
olarak üretimi” olarak tanımlandığına 
yer verilen raporda, kojenerasyon ke-
limesinin birleşik üretim (combined 
generation) terimlerinin kısaltılmasın-
dan oluştuğu belirtildi. Kullanılan tek-
nolojilere göre; buhar türbinli, gaz tür-
binli, motorlu (otto ve dizel), kombine 
çevrimli (gaz+buhar türbinli) ve mikro 
kojenerasyon olarak beşe ayrıldığı be-

lirtildi. Kimya, kağıt, petrokimya, gıda, 
tekstil, seramik, tuğla ve toprak, mo-
tor, mobilya sanayisi alanları ile bina 
ve hizmetler sektöründeki kojene-
rasyon tesislerine bölümlere halinde 
yer verilen raporda, dünya genelinde 
sağlanan teşviklere de yer verilerek, 
Türkiye’deki mevzuat çalışmaları özet-
lendi. 2014-2018 yılları arasında 166 
iletmenin verim belgesi aldığı bilgisi-
nin paylaşıldığı raporda, işletmelerin 
100’ünün en az son bir yıldır üretim 
yaptığının tespit edildiği açıklandı. 
Tesislerin sektörel dağılımına ilişkin 
istatistiklerin paylaşıldığı raporda, şu 
bilgilere yer verildi:  

“Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı’nda 2017-2023 yılları arasında 
uygulanacak olan 10,9 milyar dolar 
yatırım yapılması hedeflenmekte-
dir. Yapılacak olan yatırımlar ile 30,2 
miyar dolar tasarruf edilecektir. 66,6 
milyon ton CO2 salınımı azaltılacak-
tır. Eylem Planında 55 adet eylem 
tanımlanmıştır. Kojenerasyon sistem-
leri, bölgesel ısıtma dahil olmak üze-
re bina ve hizmet sektöründe 3 adet, 
sanayi ve teknoloji sektöründe 1 adet, 
enerji sektöründe 1 adet ve tarım 

sektöründe 2 adet ol-
mak üzere toplamda 
7 farklı madde de ele 
alınmıştır. Planda ko-
jenerasyon sistemle-
rinin neredeyse bütün 
sektörlerde yaygın-
laştırılması adına ey-
lemler yer almaktadır.

Raporun “sonuç ve 
değerlendirme” bölü-
münde kojenerasyon 
sistemlerinin önemin 
“kojenerasyon sistem-
leri incelendiğinde, ısı 

ve elektriğin birlikte üretilmesi nede-
niyle yüksek verimli olması, yerinden 
üretim olarak kullanılması sebebiyle 
dağıtım ve iletim kayıplarından ta-
sarruf sağlayabilmesi, esnek şebeke 
yapılarına olanak vermesi, şebekeden 
bağımsız çalışabilmesi, karbon salını-
mını azaltıcı etkisi olması, birçok farklı 
teknolojik altyapı ve yakıt ile kullanı-
labilmesi gibi avantajları sebebiyle 
desteklenmektedir” ifadeleriyle dikkat 
çekildi. 
“Isı Kanunu Hazırlığı Yapılıyor”

Kojenerasyon sistemlerinden iste-
nilen faydayı sağlayabilmek için ku-
rulacak yere ait tüketim analizlerinin 
ayrıntılı olarak yapılması gerektiğine 
vurgu yapılan raporda, şöyle denildi:

“Kojenerasyon sistemlerinin kul-
lanıldığı önemli bir kullanım alanı da 
bölgesel ısıtma sistemleridir. Özellikle 
Danimarka ve Finlandiya gibi kuzey 
ülkelerinde yaygın olarak kullanılan 
bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygın-
laşması ülkemizce de önemsenmekte 
ve Bakanlığımız tarafından ısı kanunu 
hazırlığı yapılmaktadır.” 

Raporda, gaz motorlu ve türbinli 
sistemler başta olmak üzere kojene-
rasyon ekipmanlarında yerli üretimin 
düşük olduğuna dikkat çekilerek, tek-
noloji bağımlılığı yaygınlaşma önün-
deki en önemli engel olarak değer-
lendirildi. 

Raporun tam metnine http://bit.
ly/2IuV8jj adresinden veya QR kodu 
taratarak ulaşabilirsiniz.
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Verim Belgesi Alan Kojenerasyon Sistemlerinin 
Sektörel Dağ ı l ımı 

Sektör Alt Sektör 
Elektrik  
Kurulu  

Güç (kWe) 

Isı l  
Kurulu 

Güç (kWt) 
Sanayi Tekstil  61.780 69.256 
Sanayi Gıda 46.063 45.060 

Sanayi Plastik ve 
Ambalaj 

22.657 24.196 

Sanayi Kağ ıt  41.628 53.000 
Sanayi Diğer 97.009 29.918 
Bina AVM 28.207 28.671 
Bina Hastane 123.569 131.883 
Bina Hizmet 34.530 45.877 
Bina Otel 15.902 17.152 
Bina Okul 6.993 7.312 
Bina Konut 151 235 
Toplam 478.489 452.561 


