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ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı Çekmeköy İlçesi Aktürk Sitesinin gerçek tüketimleri-
ni kullanarak bir çalışma elde etmektir. Çalışma için kojenerasyon sistemi düşü-
nülmüştür. 

Bu çalışma için, incelenen siteden gerçek elektrik ve doğalgaz tüketim değerleri
elde edilmiştir.  Gerekli data tablolar halinde verilmiştir. Grafikler bu datalara
göre biçimlendirilmiştir. Maliyet analizi çalışması yapılmıştır. Analizlerden elde
edilen datalara göre çalışma yapılmıştır. Site için düşünülen kojenerasyon siste-
mi ekonomik bulunmuştur ve geri dönüşüm süresinin kısa olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kojenerasyon sistemi, Maliyet analizi, Elektrik tüketimi,
Doğal gaz tüketimi, Geri dönüşüm süresi.

1. GİRİŞ
Enerji dünyadaki gelişmenin büyük hedeflerine anahtar olmuş ve

olmaya devam etmektedir. Doğa ve evrenin ayrılmaz bir öğesi olan

enerjinin tarihi, bir bakıma insanlık tarihi kadar eskidir. Günümüzde

enerjinin üretimi çok değişik yöntemlerle mümkün olmaktadır.

Tüketimi ise çok güçlü sosyal ve çevresel etkilere sahiptir. Artan

nüfus ve gelişmişlikle birlikte enerji talebi de artmaktadır.

Elektrik üretimine yönelik olan ve ülkemizde de yaygınlaştırılarak

kullanılmak istenilen yeni teknoloji, ısı ve elektriği birlikte üretecek

bileşik ısı-güç sistemleri (CHP) yani kojenerasyon teknolojisidir

(EPDK).

Türkiye’de bir kojenerasyon sisteminin ekserjik ve ekonomik analiz-

lerini gösteren bir çalışmada, sistemi inceleme periyodu boyunca

ölçülen datalar not edilmiştir. Termodinamiğin 1. ve 2. Kanunu ölçü-

len datalara adapte edilmiştir. Yakıt kullanım verimi, güç–ısı oranı ve

proses ısı oranı tanımlandırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 2.
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kanun verimi olarak %89.5, geri ödeme süresi olarak

da 3.5 yıl bulunmuştur (Can 2009).

Bir binada yılın her ayının her gününün saat saat ısıl

ve elektrik yük ölçümlerinin data haline getirildiği

bir çalışmada; termal enerjinin nasıl hesaplanacağı

tartışılmıştır. Bu metodoloji ile var olan metodoloji

karşılaştırılmıştır. Bu modelden elde edilen sonuçlar;

binanın kojenerasyon dönüşümü yapıldığında ısıtma

ihtiyacı mevcut sistem ile ısıtıldığından daha küçük

kapasite gerektirmiştir (Huamani 2006).

Gaz motoru ile çalışan bir kojenerasyon sisteminin

incelendiği bir çalışmada; birincil enerji oranı ve

birincil enerji kurtarımı hesaplanmıştır.

Kojenerasyon sistemi ile konvansiyonel sistem kar-

şılaştırılmıştır. Birincil enerji kurtarımı kojenerasyon

sisteminde %37’den daha büyük çıkmıştır. Toplam

yıllık gelir, toplam yıllık kurtarım ve geri ödeme

periyodu kojenerasyon sisteminde daha çok ekono-

mik fayda göstermiştir (Sun 2007).

Endüstride ve ticari binalarda karşılaştırmalı data

analizlerinin sonuçlarını inceleyen bir diğer çalışma-

da; 2540 fabrika ve 1651 ticari bina arasından 817

fabrika ve 966 ticari binanın 2020’ye kadar kojene-

rasyon teknolojilerine dönüştürülebileceği değerlen-

dirilmesi yapılmıştır (Gvozdenac 2009).

Bir bölgenin ısıtma amaçlı enerji talebinin belirlen-

mesi ve bölge ısıtma sistemi için uygunluğunun ana-

lizi ile ilgili yapılan bir yüksek lisans tez çalışmasın-

da İstanbul ili Pendik ilçesi için bölge ısıtma siste-

minin bireysel ısıtma sisteminden çok daha ekono-

mik olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada bölgenin

enerji talebinin belirlenmesi için konut enerji hesap

modeli geliştirilmiştir. Daha sonra da bölge ısıtma

sistem tasarımı için geliştirilen yöntem kullanılarak

ekonomik model geliştirilmiştir. Bu modellere göre

bölge ısıtma sisteminin ekonomik olarak çok uygun

olduğu görülmüştür (Pusat 2010).

Bu çalışmada; İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi sınırları

içerisinde bulunan Aktürk Sitesi’ne ait ısı ve elektrik

tüketim değerleri site yöneticilerinden aylık olarak

alınmış, bu değerlere göre kojenerasyon sistem seçi-

mi yapılmış ve seçilen sistemin ekonomikliği ve geri

dönüşüm süresi hesaplanmıştır. 5 farklı kapasiteli

kojenerasyon sistemi düşünülmüştür. Kapasiteler

arasında; geri dönüş süresi, tasarruf oranı ve kapasi-

te kullanımı karşılaştırmaları yapılmıştır. 800 kW

kapasiteli kojenerasyon sistemi bu site için uygun

görülmüştür. İnceleme yapılan site 563 bağımsız

bölümden (daireden) oluşan, merkezi sitemle ısıtı-

lan, 4 adet kazan dairesi içinde 8 adet 800.000

kcal/h’lik kazanlardan beslenen Aktürk sitesidir

(Şekil 1). 

1.1. Materyal ve Yöntem
Gerçek tüketim değerleri için site yönetiminden alı-

nan faturalara göre doğalgaz ve elektrik tüketimleri

ortalama olarak hesaplandı (Tablo 1). Ortalama

değerler için aşağıdaki hesap yöntemi uygulandı.

Sitedeki 563 dairenin ısıtma periyodunda 6 ay kış

dönemi için fatura değeri ortalama 300 TL, 6 ay yaz

dönemi için fatura değeri ortalama 80 TL olarak

hesaplanmıştır. 

(563*300*6)+(563*80*6)=1.283.640 TL

kWh başına doğalgaz satış fiyatı 0.07 TL’dir.

1.283.640 TL için 17.273.578 kWh olarak doğalgaz

tüketimi bulundu.
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Elektrik faturalarına göre 12 ayın ortalaması 150

TL’dır.

563*150*12=1.013.400 TL

kWh başına elektrik 0.25 TL’dır. 1.013.400 TL için

5.216.400 kWh elektrik tüketimi olarak bulundu.

Bu değerlerin ısıl ve elektrik güçleri kW olarak aşa-

ğıda tablo halinde verilmiştir. Tablonun son sütunun-

da elektrik/ısı oranı gösterilmiştir. Bu oranlara göre

Tablo 3’ten gaz motorlu kojenerasyon sistem seçimi

yapılmıştır.

Tablo 2’ye bakıldığında sitenin ısı tüketim değerleri

565 kW-3739 kW arasında değişmektedir.

Kojenerasyon maliyet hesaplarına geçmeden önce

dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve kabuller

vardır. Bu çalışmada hesaplar 11.00-23.00 ve 23.00-

11.00 saat dilimleri arasında yapılmıştır. Sistemin

ayda 700 saat çalıştığı düşünülmüştür. Doğalgaz ser-

best tüketici fiyatı 0.515 TL/m3, doğalgaz ticari fiya-

tı 0.615 TL/m3, elektrik fiyatı 0.214 TL/kWh, kulla-

nılan yakıt doğalgazdır.

İlk olarak 11.00-23.00 ve 23.00-11.00 saatlerinde

çekilen ortalama güçler ve ortalama ısıtma ihtiyaçla-

rı elektrik ve ısı yüklerine göre ortalama değerler

düşünülerek tablolarda hesaplanmıştır. Daha sonra

yine aynı saat dilimleri için kojenerasyon ünitesin-

den alınacak maksimum güç ve maksimum ısıtma

gücü hesaplanmıştır. 11.00-23.00 saatleri arasında

çekilen elektrik gücü ve 23.00-11.00 saatleri arasın-

da çekilen elektrik gücü toplanarak aylık elektrik

ihtiyacı kWh/ay olarak bulunmuştur. Yine aynı şekil-

de 11.00-23.00 saatleri arasındaki ısıtma ihtiyacı ve

23.00-11.00 saatleri arasındaki ısıtma ihtiyacı topla-

narak aylık ısıtma enerjisi ihtiyacı kWh/ay olarak

bulunmuştur. Yine bu ısıtma enerjisi ihtiyacı gerekli

birim dönüşümleri yapılarak aylık doğalgaz tüketimi

m3/ay olarak hesaplanmıştır.

Bu değerlerin ışığı altında, elektrik maliyeti aylık

elektrik ihtiyacı ile elektrik fiyatı çarpılarak bulun-

muştur. Doğalgaz maliyeti aylık doğalgaz tüketimi

ile doğalgaz fiyatı çarpılarak hesaplanmıştır.

11.00-23.00 ve 23.00-11.00 saatleri arasında kojene-

rasyon ünitesinden alınabilecek maksimum ısıtma

ihtiyaçları toplanarak ısıtma ile elde edilecek doğal-

gaz tasarrufu aylık olarak hesaplanmıştır. Tedaş’tan

alınan elektrik miktarı, elektrik ihtiyacından üretilen

elektrik miktarı çıkarılarak bulunmuştur. Kojene-ras-

yon ünitesinin tüketim maliyeti, Tedaş elektrik mali-

yeti ve ek doğalgaz maliyeti toplanarak toplam ener-

ji maliyeti aylık olarak hesaplanmıştır. Bu maliyet

toplamlarından toplam aylık brüt tasarruf bulunmuş-

tur. Bu brüt tasarruftan; bakım giderleri, yağlama

yağı maliyeti ve toplam işletme gideri çıkarılarak

toplam net tasarruf hesaplanmıştır. Aylık yapılan

hesaplar yıllığa çevrilmiş ve site için yıllık net tasar-

ruf miktarı belirlenmiştir. (Tablo 3)

Sitenin Ocak ayı için elektrik ihtiyacı
Gündüz ve gece için 12’şer saatten ayda 360 saat

bulunur. Buna göre hem gece hem gündüz saatlerin-

de çekilen ortalama güç;

Güç =  1100*360+138*360 =445.500 kWh/ay 

Gündüz ve gece saatlerinde ortalama ısıtma ihtiyaç-
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ları 360 ile çarpılarak toplanır ve gerekli birim dönü-

şümleri yapılarak doğalgaz tüketimi bulunur.

Doğalgaz Tüketimi =

((3739*360+4674*360)*860/9150)/0.9 

= 316.301 m3/ay

Isıtma enerjisi ihtiyacı gece gündüz saatleri toplana-

rak bulunur.

Is.Enr.İht. = 3739*360+4674*360

=3.028.762 kWh/ay

Elektrik maliyeti = 445.500*0.214

= 95.337 TL/ay

Doğalgaz maliyeti = 316.301*0.615

= 194.525 TL/ay

Toplam Enerji maliyeti = 95.337+194.525

=289.862 TL/ay

Kojenerasyon ünitesinden alınabilecek maksimum

elektrik hesabı için kojenerasyon ünitesinin bakım,

arıza gibi nedenlerden ayda 700 saat çalıştığı farz

edilmiştir. Buna göre kojenerasyon ünitesinden alı-

nabilecek maksimum güç gece ve gündüz saatleri

için toplanmıştır.

Kojenerasyon maksimum elektrik =

800*350+138*350 = 328.125 kWh/ay

Üretilebilen elektrik miktarı = 800*350+800*350

=560000 kWh/ay

Üretilebilen termal enerji miktarı =

(855*350+855*350)*(328.125/560.000) 

=350.684 kWh/ay

Isıtma ile elde edilecek doğalgaz tasarrufu =

855*350+855*350 = 598.500 kWh/ay

Isıtma ile elde edilecek doğalgaz tasarrufu =

598.500*0.615*1000/9150 = 40.227 TL/ay

TEDAŞ’dan alınan elektrik miktarı, sitenin elektrik

ihtiyacından kojenerasyondan elde edilecek elektrik

gücü çıkarılarak hesaplanır.

TEDAŞ’tan alınan elektrik miktarı = 445.500-328.125

=117.375 kWh/ay

Kojenerasyon tüketim maliyeti=

1891*860/9150*350*0.615*(328.125/560.000)

+1891*860/9150*350*0.615*(328.125/560.000)

=44.833 TL/ay

TEDAŞ elektrik maliyeti = 117.375*0.214 = 25.118 TL/ay

Isıtma ihtiyacı gündüz saatlerinde kojenerasyon üni-

tesinin termal kapasitesinden fazla olduğu için ek

doğalgaz maliyeti hesaplanmalıdır:

Ek doğalgaz maliyeti = 0.615*(((3739-855)*350+

(4674-855)*350)*860/9150)+194.525*((720-700)/700)

= 141.017 TL/ay

Toplam enerji maliyeti = 44.833+25.118+141.017

=210.968 TL/ay

Toplam brüt tasarruf=289.862-210.968=78.894 TL/ay

Toplam net tasarrufu bulabilmek için toplam işletme

gideri çıkarıldı.

Bakım giderleri=700*14.5 = 10.150 TL/ay

Yağlama yağı maliyeti=265*8.75 = 2.322 TL/ay

Toplam işletme gideri=10.150+2.322 = 12.472 TL/ay

Ocak ayı için toplam net tasarruf = 78.894-12.472 

= 66.422 TL/ay

Bu hesapların dışında her ay için kojenerasyon çalış-

ma yük verimi, elektrik ihtiyacı karşılama yüzdesi ve

ısıtma ihtiyacı karşılama yüzdesi değerleri de hesap-

lanarak tabloya eklendi. Ocak ayı için yapılan verim

hesapları aşağıdadır:

Kojenerasyon çalışma yük verimi=(Kojenerasyon

ünitesinin üretebileceği maksimum elektrik/üretilen

elektrik)*100 = % 59

Elektrik ihtiyacı karşılama yüzdesi=(Kojenerasyon

ünitesinin üretebileceği maksimum elektrik/elektrik

ihtiyacı)*100 = % 74
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Isıtma ihtiyacı karşılama yüzdesi = (ısıtma ile elde

edilecek doğalgaz tasarrufu/ısıtma ihtiyacı)*100

=%20

1.2. Site Grafikleri

Şekil 2’de gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.00-

11.00) saatleri için aylara göre elektrik tüketimi gös-

terilmektedir. Gündüz saatlerinde sitenin ortalama

elektrik tüketimi 1100 kW’tır. Gece saatlerinde site-

nin ortalama elektrik tüketimi 130 kW’tır.

Şekil 3’te gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.00-

11.00) saatleri için aylara göre ısı ihtiyacı gösteril-

mektedir. Gündüz saatlerinde sitenin ısı ihtiyacı kış

aylarında ortalama 3500 kW, yaz aylarında 600

kW’tır. Gece saatlerinde sitenin ısı ihtiyacı kış ayla-

rında 4300 kW’tır, yaz aylarında 150 kW’tır.

Şekil 4’te gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.00-

11.00) saatleri için aylara göre hem konvansiyonel

sistem hem de kojenerasyon ünitesi elektrik üretimi

ve tüketimi gösterilmektedir. Gündüz saatlerinde

sitenin ortalama elektrik tüketimi 1100 kW’tır. Gece

saatlerinde sitenin ortalama elektrik tüketimi 130

kW’tır. Gündüz saatlerinde kojenerasyon ünitesin-

den alınabilecek güç bütün aylarda 800 kW iken

gece saatlerinde kojenerasyon ünitesi sitenin ihtiyaç

duyduğu kadar elektrik üretimi yapmaktadır.

Şekil 5’te gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.00-

11.00) saatleri için aylara göre hem konvansiyonel

sistemin hem de kojenerasyon ünitesinin ısı üretimi

ve kullanımı gösterilmektedir. Gündüz saatlerinde

sitenin ısı ihtiyacı kış aylarında ortalama 3500 kW,

yaz aylarında 600 kW’tır. Gece saatlerinde sitenin ısı

ihtiyacı kış aylarında 4300 kW’tır, yaz aylarında 150

kW’tır. Kojenerasyon ünitesinden alınabilecek mak-

simum termal güç 855 kW’tır. Kış aylarında ısı kul-
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lanımının 855 kW’lık kısmı kojenerasyon ünitesin-

den sağlanmakta iken yaz aylarında ısı kullanımının

tamamı kojenerasyon ünitesinden sağlanmaktadır.

Şekil 6’da konvansiyonel sistemin enerji maliyeti ile

düşünülen kojenerasyon ünitesinin sağladığı enerji

maliyeti karşılaştırılmıştır. Kojenerasyon ünitesi

sayesinde kış aylarında ve yaz aylarında enerji mali-

yetlerinin düştüğü görülmektedir.

Şekil 7’de kojenerasyon çalışma yük verimi gösteril-

mektedir. Kış aylarında ünitenin verimi % 59 iken

yaz aylarında % 58’dir. 

Şekil 8’de kojenerasyon ünitesinin elektrik ihtiyacı-

nı yaz aylarında % 77, kış aylarında % 74 karşıladı-

ğı gösterilmektedir.

Şekil 9’da kış aylarında yaklaşık % 30 civarında, yaz

aylarında yaklaşık % 99 civarında ısı ihtiyacı koje-

nerasyon ünitesinden sağlanmaktadır.

800 kW’lık ünite: 490.000 EURO 

1200 kW’lık ünite: 650.000 EURO 

1400 kW’lık ünite: 810.000 EURO 

2000 kW’lık ünite: 850.000 EURO 

2400 kW’lık ünite: 1.250.000 EURO (2010)

Yatırım maliyet fiyatları, ekipman + entegrasyon

(mekanik+elektrik % 6/7) + yasal harcamalar (lisans,

harçlar) + finansman maliyeti (yıllık % 6-7) kalem-

lerinin toplamıdır.

2. Sitelerin Geri Ödeme Süreleri
Geri dönüşüm süresi için bütün gelir ve giderler yıl-

lık olarak proje ömrü boyunca ortaya koyulmuştur.
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Yıllık gelir ile gider arasındaki fark net kar olarak

bulunmuştur. Bulunan net kar değeri şimdiki değere:

Cşd = Cyd*(1+i)^(-t)  (1)

mühendislik ekonomisi formülü kullanılarak hesap-

lanmıştır (Cşd: şimdiki değer, Cyd: yıllık değer, i:

faiz oranı, t: kaç yıl geriye getirileceğini gösterir

zaman). Son olarak net karın şimdiki değeri kullanı-

larak kümülatif toplam bulunmuştur. Kümülatif top-

lam bir önceki yıldaki kümülatif toplam değeri ile

net karın şimdiki değerinin toplamıdır (Pusat 2010).

Kümülatif toplam sütunundaki değerin pozitife geç-

tiği yıl kar edilmeye başlanan yılı ifade etmektedir.

Bu değeri sıfır yapan değer de geri ödeme süresidir.

Tablo 5’te beş farklı kapasiteli kojenerasyon sistemi

için geri dönüşüm süresi hesaplanmıştır. 800 kW

kapasiteli kojenerasyon sistemi 2. yılda pozitife geç-

tiği için geri dönüş süresi 1-2 yıl arasında çıkmakta-

dır. Küsürat orantı kurularak hesaplanmıştır. Sonuç

olarak geri dönüş süresi 1 yıl 6 aydır. 1200 kW kap-

asiteli kojenerasyon ünitesi için geri dönüş süresi 1

yıl 5 ay, 1400 kW kapasiteli kojenerasyon ünitesi

için geri dönüş süresi 1 yıl 9 ay, 2000 kW kapasiteli

kojenerasyon ünitesi için geri dönüş süresi 1 yıl 6 ay,

2600 kW kapasiteli kojenerasyon ünitesi için geri

dönüş süresi 2 yıl olarak bulunmuştur. 

3. Duyarlılık Analizleri 
Bu çalışmada faiz oranı olarak 0.10 değeri seçildi.

Bu değere belirli bir tolerans vererek geri dönüşüm

süresinin nasıl değiştiğini gözlemlemek için duyarlı-

lık analizi yapıldı. Aktürk Sitesi 800 kW kapasiteli

kojenerasyon ünitesi için yukarıdaki tablo kullanıla-

rak yukarıdaki grafik oluşturuldu. 

Grafik incelendiğinde faiz oranının 0.10 değerinden

biraz düşük veya yüksek seçilmesinin geri dönüşüm

süresini 1 ay kadar ertelediği veya öne aldığı

görülmüştür.

Şekil 11’de Aktürk Sitesi’nin farklı beş kapasitesine

göre geri dönüşüm sürelerinin nasıl değiştiğini göz-

lemlemek için duyarlılık analizi yapılmıştır. Aktürk

Sitesi için 1200 kW kapasiteli ünitenin geri dönüşüm

süresinin 800 kW’ya göre 1 ay daha düşük olduğu

görülmüştür. Kapasite değeri en fazla olan ünitede

ise (2600 kW) geri dönüşüm süresinin 2 yıla çıktığı

gözlemlenmiştir.
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Şekil 12’de Aktürk Sitesi’nin farklı beş kapasitesine

göre tasarruf miktarının nasıl değiştiğini gözlemle-

mek için duyarlılık analizi yapılmıştır. Bu analize

göre kapasite arttırıldıkça tasarruf miktarının da art-

tığı gözlemlenmiştir.

Aktürk Sitesi için maliyet analizi için oluşturulan tab-

loda faklı kapasiteler denendi. Elektrik kapasitesi 800

kW, 1200 kW, 1400 kW, 2000kW ve 2600 kW olan

kojenerasyon üniteleri kullanıldığında kojenerasyon

çalışma yük veriminin, kojenerasyon elektrik ihtiyacı

karşılama yüzdesinin ve kojenerasyon ısıtma ihtiyacı

karşılama yüzdesinin nasıl değiştiği gözlemlendi. Bu

değişiklikler aşağıdaki grafiklerde görülmektedir:

Şekil 13’te kojenerasyon kapasitesi arttıkça çalışma

yük veriminin azaldığı görülmektedir. Bu nedenle bu

çalışma için optimum kapasite 800 kW’lık kojene-

rasyon ünitesidir.

Şekil 14’te kojenerasyon kapasitesi arttıkça elektrik

ihtiyacı karşılama yüzdesi % 80’den % 97 artmakta-

dır.

Şekil 15’te kojenerasyon kapasitesi arttıkça ısıtma

ihtiyacı karşılama yüzdesi % 35’lerden % 75’lere

ulaşmaktadır.

Türkiye’de kurulan sistemlerin hemen hepsi elektrik

üretimine yöneliktir. Bu, Türkiye’de elektrik birim

fiyatının yüksek oluşundan, elektrik kesintilerinin

üretime verdiği zararların yüksek olmasından ve

ülkemizde elektrik sıkıntısının baş göstermesinden

kaynaklanmaktadır. 

Tüm bu analizlerin ışığı altında Aktürk için kapasite

kullanım oranı % 60’a (Şekil 13) yakın bir değer olan

ve geri dönüşüm süresine de bakıldığında 18 ay gibi

kısa sürede kendisini amorte eden 800 kW kapasiteli

kojenerasyon ünitesi seçilmesi uygun görülmüştür.

4. SONUÇ
Aktürk Sitesi için 5 faklı kapasitede kojenerasyon

ünitesi seçildi. En büyük kapasitede ısı ve elektrik

ihtiyacı maksimum oranda karşılanırken kojeneras-

yon çalışma yük verimi en düşük oranda kalmakta-

dır. 2600 kW kapasiteli kojenerasyon ünitesinde

kojenerasyon verimi % 23’lere kadar düşmüştür.

Kojenerasyon sistem veriminin düşük olması koje-

nerasyon ünitesinden alınabilecek elektriğin düşük

olması demektir. Kojenerasyon ünitelerinin dizaynı-

nın elektrik kapasitelerine göre yapıldığı düşünülür-

se sistemin çalışma yük veriminin yüksek olması

gerektiği anlaşılmaktadır.
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Şekil 13. Kojenerasyon kapasite kullanım karşılaştırması

Şekil 15. Isıtma ihtiyacı karşılama yüzdesi

Şekil 14. Elektrik ihtiyacı karşılama yüzdesi
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Aktürk Sitesi için 800 kW, 1200 kW, 1400 kW, 2000

kW ve 2600 kW kapasiteli kojenerasyon sistemi

düşünülmüştür. En büyük kapasiteli sistem (2600

kW) seçildiğinde hem kojenerasyon ünitesinin kap-

asite kullanım oranı (çalışma yük verimi) düşmüştür

hem de sistem kapasitesi arttıkça geri dönüşüm süre-

si uzamıştır. Site için amortisman süresi 1 yıl 6 ay,

yıllık net tasarruf 599.932 TL/yıl olarak hesaplan-

mıştır.

Semboller ve İndisler:
CHP : Birleşik Güç Ünitesi

Cşd : Şimdiki değer

Cyd : Yıllık değer

EPDK : Enerji Piyasası 

Denetleme Kurulu

İ : Faiz oranı

Kcal/h : Birim saat başına ısı 

enerjisi

kW : Güç birimi

kwh : Saatlik güç birimi

kWh/ay : Bir aydaki güç

tüketimi

m3/ay : Aylık  yakıt miktarı

Nelk. : Elektriksel güç

Nısı : Isıl güç

t : Zaman
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Tablo 4. Aktürk Sitesi 800 kw kapasiteli kojenerasyon ünitesi maliyet analizi
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Tablo 3. Sistem Seçimi
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Tablo 4. Aktürk Sitesi 800 kw kapasiteli kojenerasyon ünitesi maliyet analizi (Devam)
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Tablo 5. Beş Farklı Kapasite İçin Geri Dönüşüm Süresi Hesap Tablosu
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