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ÖZET 
Enerji, doğa ve insan yaşamının devamı açısından önemli bir 

etmendir. Enerji ihtiyacını karşılama aktiviteleri çoğu zaman kısıtlı 
Dünya kaynaklarının kirlenmesi ya da yok olması ile sonuçlanmaktadır. 
Bu kirliliklerden en önemlisi sera gazlarının etkilediği hava kirliliğidir. 
Bu nedenle sera gazlarının salınımı en az seviyede olması 
sürdürülebilirlik açısından son derecede önemlidir. 

Salınımların en aza indirilmesi açısından hem gemilerde hem de 
limanlarda uygulamalar son 20 yılda arttırılmıştır. Gemilerden 
kaynaklanan hava kirliliği kademeli olarak indirilmeye başlanmıştır. 
Liman hizmetlerindeki gemilerin dahili elektrik sistemleri 
kullanılmadığında jeneratörleri soğutmayı sağlayan deniz suyuna ihtiyaç 
duyulmayacağından su politikası, egzoz gazlarından kaynaklanan 
emisyon değerlerini azaltmaya yönelik olan hava politikası, ayrıca 
alternatif yenilenebilir enerji kullanıldığında enerji politikası konuları 
yeşil liman politikası ile örtüşmektedir. 

Son yıllarda da bu yönde limanların daha iyi hizmet verebilmesi 
ve gemilerin limanda kaldığı süre içerisinde elektriğini tesisten elde 
ettikleri görülmektedir. Bu anlamda yenilenebilir enerji kaynakları 
olarak rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji 
limanların kullanabileceği başlıca alternatif enerjilerdir. 

Bu çalışmada alternatif enerjilerin Türkiye ve Dünya 
limanlarında uygulanması, geliştirilen yeni teknolojiler ile Türkiye’de 
rüzgar, yer altı jeotermal kaynaklar ve güneş enerjisi potansiyeli oransal 
olarak incelenmiş, elde edilen bulgular alternatif enerji kaynaklarının 
sürdürülebilirliğe ve ekonomiye katkısı mevcut kaynaklar taranarak 
açıklanmıştır. Limanlar açısından yenilenebilir enerji tercihinde üretim 
maliyetlerin azalması ile son yıllarda artan yakıt ve yenilenebilir 
enerjilerin yaygınlaşması özellikle rüzgar enerjisinin uygulamalarının 
arttığı görülmüştür. Bu eğilimin liman işletmeciliğinde de kullanıldığı, 
ülkemizde de kullanılabilirliği araştırılmıştır. 
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1.GİRİŞ 
 

Deniz taşımacılığı yüzyıllardır ticaretin gerçekleşmesinde büyük 
rol oynamaktadır. 19. yüzyılda deniz ticaretinde yakıt kullanılarak hızlı 
ticaret mümkün olmuştur. İlk gemi kaynaklı hava kirliliği de bu devrimin 
bir sonucu olarak oluşmuştur. Günümüzde bu kirlilik Uluslararası 
Denizcilik Örgütünün Marpol Ek 6 uygulamalarıyla azaltılmaya 
çalışılırken, liman ve terminallere yanaşan gemilerin kalış süreleri ve 
yanaşmaları esnasında gemi bacalarından kaynaklanan emisyonlar hava 
kirliliğine neden olmaktadır. (Koldemir ve Yapıcı, 2014: 97) 

Özellikle şehirle iç içe olan ve yoğun gemi trafiği olan limanlarda 
kirlilik daha da fazla olmaktadır. Bu etkiyi azaltmak amacıyla limanlarda 
‘‘Cold Ironing’’ olarak bilinen gemilere liman tarafından elektriğin belli 
bir ücret karşılığında verilmesi sonucunda gemilerin elektrik enerjisi 
üretmek için kullandıkları jeneratörlerini çalıştırmalarına gerek kalmamış 
olur. Bu durumda önemli olan nokta tesisten verilen elektriğin birim 
fiyatının geminin ürettiği elektriğin maliyetine en az eşit bir noktada 
olması gerekmektedir. Eğer bu durum gerçekleşirse jeneratörün bakım-
tutum masrafları da düşeceği için sahil elektriği tercih edilecektir. 

Liman tarafından verilen bu hizmetin tüm gemilere verilmesi 
liman içerisinde ayrı bir bölümün oluşturulmasına ihtiyaç duyulacaktır. 
İhtiyaç duyulan elektriğin liman tarafından mı üretileceği ya da dağıtıcı 
görevi üstlenerek şehir şebekesinden mi alacağı belirlenirken, liman 
tarafından üretilecek bir enerjinin gemilere temini petrol türevli yakıtlar 
kullanarak gerçekleştirilirse emisyon azaltma yönünde sadece iyileştirme 
olarak fayda sağlayacaktır. Liman işletmelerinin emisyonları daha çevreci 
bir enerji kullanımı ile azaltması tesisin yeşil liman politikasını 
gerçekleştirmesi için önemli bir adım olacaktır. 

Avrupa’da önde gelen Antwerp, Roterdam, Hamburg gibi 
limanlar, tamamen gönüllük esasına dayanan yeşil liman politikası ile  
müşterilerine farklı tarifeler belirleyerek alternatif enerji kullanımını 
cazip hale getirmektedirler. 

Limanlar tarafından verilecek olan elektriğin ekonomik bir 
maliyet ile yenilenebilir enerji türlerinin kullanımıyla limanlar tarafından 
verilmesi önemli bir kazanç olacaktır. 
 
2. ENERJİ KAVRAMI VE KAYNAKLARI 
 

Bir sistemin iş yapabilme yeteneğine enerji denilmektedir. Bir 
sistemin hangi miktarda iş ya da ısı iletimi görevini gerçekleştireceğini 
enerji belirler. Başlıca enerji birimleri; joule, kalori, kWh (kilovatsaat), 
BTU (İngiliz Isı Birimi)’dir. 
 



 
 

Şekil 1:Enerji kaynakları.  
Kaynak: Öztürk, 2013:2 

 
Enerjinin üretilerek kullanımını sağlayan kaynaklar enerji 

kaynaklarıdır. Enerji kaynakları tükenebilir yani fosil yakıtlar, 
yenilenebilir yani doğal enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır. Fosil enerji 
kaynakları başlıca; taş kömürü, petrol, doğalgaz, uranyum, linyit, toryum, 
asfaltit gibi kaynaklardan oluşmaktadır. Başlıca yenilenebilir enerji 
kaynakları ise güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal 
enerji, deniz kökenli enerjiler (dalga, gelgit vb.), biyokütle gibi 
kaynaklardan oluşmaktadır. (Öztürk,2013:2). 

Bir enerjinin tükenebilir enerji kaynağı yada yenilenebilir enerji 
kaynağı olup olmadığı tespit edilirken oluşma ve tüketilme hızları baz 
alınır. Eğer oluşma hızı tüketilme hızından düşük ise yenilenemeyen 
enerji kaynağı olarak görülür ve tükenebilir enerji kaynağı olarak 
sınıflandırılır. 
 



2.1.Tükenebilir Enerji Kaynakları 
 

Tükenebilir enerji kaynakları genelde yakıt olarak kullanılan katı, 
sıvı ve gaz yakıtlardan oluşan kaynaklardır. Katı yakıtlar; doğal katı 
yakıtlar ( taş ve linyit kömür türevleri), yapay katı atıklar (kok, odun 
kömürü) olarak sınıflandırılır. Sıvı yakıtlar doğal sıvı ve yapay sıvı 
yakıtlar olarak sınıflandırılır. 

Tükenebilir yakıt olarak kullanılan enerji kaynaklarının temel 
maddesi karbon oluşumudur. Oksijen ile olan reaksiyon ile ısı enerjisi 
ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde bu şekilde ortaya çıkan kimyasal enerji 
hareket enerjisine çevirerek birçok aracın kullanımı sağlanmaktadır. 
 

 
Şekil 2: Küresel sıcaklık ortalamaları ve trend (1880-2020) 
Kaynak: NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) 

 
Deniz taşımacılığında ve liman tesislerinde son yirmi yıla kadar 

yaygın olarak kullanılan tükenebilir enerji kaynakları Dünya petrol 
rezervlerinin azalması, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Uluslararası hava 
kirliliğini engellemeye dönük kurallar yeni enerji kaynakları arayışını 
hızlandırmıştır. 

Şekil 2’de görüldüğü üzere, NASA Goddard Enstitüsü’nün 
verilerine göre Dünya küresel sıcaklık ortalamaları geçmiş yıllar baz 
alındığında artarak devam etmektedir. 

Fosil yakıtların kullanımı sonucunda oluşan küresel iklim 
değişikliklerinin direk ve dolaylı etkileri; 
 
• küresel iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinde oluşan 

yükselme, 
• bölgesel olarak iklim değişimleri, 
• sel ve su baskınlarının artası, 
• bölgesel kuraklık riskinin artması su kaynaklarının azalması, 



• toprak kaybının, heyelan ve erozyonun artması, 
• su kaybı ile deniz, göl, akarsu ve barajların su seviyelerinin 

düşmesi çöl vakalarının artması, 
• yetersiz su ve hijyen koşullarının sağlanamaması sıcaklığa bağlı 

olarak mikrop etkilerinin artması, 
• toprak veriminin düşmesi ve kıtlık oluşması, 
• doğal yaşamın yitirilmesi, 
• başta akciğer kanseri ve solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere 

insan sağlığının çeşitli rahatsızlıklardan etkilenmesi, 
• canlı hayatının gereksinimi için mutlak öneme sahip temiz su 

kaynaklarının azalması, 
• asit yağmurlarının artması tarım arazilerinin yitirilmesi, 
• tsunami, hortum gibi doğal afetlerin sayı ve etki olarak artması, 
• metal aksamlı bina, köprü gibi yapıların paslanma ve korozyona 

maruz kalmasının artması  
şeklinde sıralanabilir  (Öztürk, 2013:11). 
 
2.2.Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
 

Yenilenebilir enerji kaynakları; doğal yaşama ve çevreye duyarlı, 
kullanıma hazır olarak bulunan, süreklilik sağlayarak sürdürülebilirlik 
özelliği olan kaynaklardır.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük üstünlüğü düşük 
karbon emisyonları sağlayarak elektrik enerjisi üretmesi ile çevreye olan 
duyarlılığıdır. Bu nedenle özellikle enerjide dışa bağımlı ülkeler için 
çözüm modeli oluşturmaktadır. Bu nedenle devletler tarafından 
desteklenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tek dezavantajı 
birim maliyetinin halen teknolojisinin yeni olması nedeniyle tükenebilir 
yakıtların birim maliyetine göre fazla oluşudur. Ancak zaman içersinde 
bu dezavantaj ortadan kalkacaktır. 

Limanların enerji verimliliği açısından uygulanabilecek 
yenilenebilir enerji kaynakları; Güneş enerjisi, yakıt pili, hidrolik güç, 
rüzgar gücü, gel-git akıntıları ile oluşan kaynaklardır. 

Limanlar açısından yenilenebilir enerji kaynakları kıyaslaması 
Tablo 1’de görülmektedir. Tablo incelendiğinde liman yatırım maliyetleri 
açısından en düşük enerji kaynağının rüzgar enerjisi olduğu 
görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 

 



Tablo 1:Limanlar açısından yenilenebilir enerji kaynakları  
Değerlendirme 

Kriteri Güneş 
Enerjisi 

Yakıt 
Pili 

Hidrolik 
Güç 

Rüzgar 
Enerjisi 

Gel-Git 
Enerjisi 

Liman Yatırım 
Maliyeti Fazla Fazla Çok Fazla Orta Çok Fazla 

Liman İşletme 
Maliyeti Orta Orta İhmal 

Edilebilir Düşük İhmal 
Edilebilir 

Etkinlik %15 %5-
%10 %80 %42 %25 

Enerji 
Yenilenebilme Evet Evet Evet Değişken Evet 

Depolama Gerekli 
Değil 

Net 
Değil - Önemli Net değil 

Kirlilik Yok Atık 
Isı Yok Görsel Yok 

Birim Maliyeti 
2.5 

Sent/ 
kWh 

16 
Sent/ 
kWh 

4 
Sent/ 
kWh 

4.5  
Sent/ 
kWh 

Bilinmiyor 

Çevresel Etki Orta Fazla Çok fazla Az - 

Büyük Ölçekli Pahalı Çok 
Pahalı İyi Çok Olası Ayrı 

bölgeler 

Küçük Ölçekli Hayır Zor Mümkün Mümkün Hayır 

Birim Kapasite 1000 MW - 2000 -6000 
MW 

Çok 
Değişken 250 MW 

Kaynak: Öztürk, 2013:16 
 

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları çeşitlerinden biyokütle 
ve hidrolik enerji en fazla kullanılan kaynaklardır. Son yıllarda Rüzgar 
enerjisinin etkin kullanımı ile ilgili özellikle Ege bölgesinde artma 
sağlanmıştır. Yenilenebilir bir enerji kaynağının limanlarda 
kullanılabilmesi için üç temel kriter göz önünde tutulmalıdır. 
 

• Liman işletmesinin yatırım kararında sermaye maliyetinin 
miktarı, 

• Liman tarafından dahilimi yoksa harici bir bölgede olacak 
olması, amortisman ve bakım masrafları, 



• Kullanılan yenilenebilir enerji kaynağının bölgesel avantajlar göz 
önünde tutularak limana yarar sağlaması geleneksel yönteme 
göre yakıt maliyet faydası sağlaması. 

 
3. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDA LİMAN 
UYGULAMALARI 
 
Yenilenebilir enerji kaynakları geleneksel enerji kaynakları için önemli 
bir alternatiftir ancak etkin bir şekilde yenilenebilir enerji türü seçilirken 
bölgesel avantajlar göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin Karadeniz 
bölgesinde faaliyet gösteren liman tesisi için güneş enerjisinden 
yararlanılan bir teknolojinin kullanımı için o bölgenin yıl içinde kaç gün 
güneş gördüğü önem kazanmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji 
kullanımı bölgenin üstün doğal yapısı göz önünde tutularak doğru enerji 
çeşidinin seçilmesi uygun olacaktır. 
 
Yenilenebilir enerji kaynakları yeşil enerji politikasının tamamlayıcısıdır. 
Bu politikanın genel amaçları; 

• Doğal yaşam ve ekosistemi korumak, iyileştirmek, 
• Hava kalitesini iyileştirmek liman kaynaklı kirliliği azaltmak, 
• Su kaynaklarındaki temizliği sağlamak, 
• Liman alanlarındaki toprak yapısının temizliğini korumak, 
• Liman işletme çevresinde yer alan ortak paydaşlarla uyum 

içerisinde eğitim planlamak, 
• Liman fiziki yapı, işletim imkanının süreklilik arz etmesi, 

sürdürülebilir olması 
şeklinde sıralanabilir (TÜRKLİM  Raporu 2013). 
 
Avrupa liman işletme sektörü açısından güncel çevresel öncelik hava 
kalitesinin iyileştirilmesi ve enerji tüketimi üzerinedir. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı bu önceliğin hedefine ulaşmasını 
sağlamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo 2:Dünya yenilenebilir enerji kaynak gelişimi ve geleceği  

 
Kaynak: OECD/IEA 

 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynak gelişimi Tablo 2’de 

görülmektedir. Türkiye’de en büyük yenilenebilir enerji kaynağı 
kullanımı hidro-elektrik olurken rüzgar enerjisindeki artış her geçen gün 
artmaktadır. 

Yenilenebilir enerji formu olarak limanlar için yaygın olarak  
Rüzgar, Güneş ve Jeotermal enerji kullanılmaktadır. Bunun haricinde 
biyokütle ve dalga-akıntı gibi enerji kaynakları da katkı sağlamaktadır 
(Boyle, 2004:6). 
 
3.1. Güneş Enerjisi 
 

Güneş enerjisi hidrojen gazının helyuma dönüşmesi yani füzyon 
sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan ışıma enerjisi olarak ifade edilir. 
Dünyaya gelen bu ışınımlar farklı dalga boylarına sahiptir. Bu ışınların 
dünyaya varış süresi yaklaşık sekiz dakikadır. Güneş enerjisi limanlarda 
uygulama alanı olarak ısı ve elektrik üretimi amacıyla 
kullanılabilmektedir. Bu uygulamalar düşük (20-1000C), orta (100-
3000C) ve yüksek sıcaklıklar (>3000C) ile ısıtma ve elektrik enerjisi 
üretmede kullanılmaktadır (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü.-1, 
2015). 



Şekil 3: Dünya güneş enerji kapasitesi 
Kaynak: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) 

(2014) 
 

Dünya toplam Güneş enerji kapasitesinin 139 GW olduğu 
bilinmektedir. Bu kapasitenin 81 GW’lık enerjisi Avrupa’da yer 
almaktadır. Dünya toplam Güneş enerji kapasitesi ve bölgelere göre 
dağılımı şekil 3’te görülmektedir. 

Güneş enerjisi Avrupa limanlarında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Özellikle Almanya, Belçika ve Hollanda limanlarında 
kullanılmaktadır. Belçika Antwerp limanında Solar Güneş Panellerinin 
rıhtım depoları üzerine yerleşimi şekil 4’te görülmektedir. Liman bu 
enerji sistemini 2009 yılından beri kullanmaktadır (Antwerp Limanı, 
2015). 
 

 
Şekil 4: Belçika Antwerp Limanı 



 
Şekil 5’te Türkiye’nin toplam güneş enerjisi potansiyeli 

bulunmaktadır. Liman tesislerinde kurulacak güneş panellerinin verimi 
için yılın kaç günü güneş göreceği ve ne kadar enerjiye sahip olacağı 
önemlidir. Yeni liman yeri seçiminde tamamen yeşil enerji kaynakları 
kullanılarak kurulacak liman için kaynakların şiddeti önemli bir kriter 
olacaktır.  
 

 

 
 

Şekil 5: Toplam güneş radyasyonu kWh/m2-yıl  
Kaynak: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü.-2, 2015 

 
3.2. Rüzgar Enerjisi 
 

Bilinen en eski yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar 
enerjisinin kullanımı M.Ö. 5000 yıl kadar önceye dayanmaktadır. O 
dönemki kullanım amacı günlük işlere ve tarıma yardımcı olmaktır. 
Bugün bu enerji elektrik enerjisi elde etmede yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 2014 sonu itibariyle küresel rüzgar enerji kapasitesi 318 
GW’tır. Toplam kapasitenin 121 GW’lık bölümü Avrupa bölgesinde yer 
almaktadır. 

Türkiye’de kurulan ilk tesis 1986’da 55kW’lık güce sahip olan 
Çeşme Altınyunus tesisidir. Daha sonra bu tesislerin sayısı artmış 
Türkiye’nin dört bir yanına yayılmıştır (Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü.-1, 2015). Özellikle Ege bölgesinde Çeşme yarımadasında 
önemli bir kaynak elde edilmektedir. Bu kaynaklardan liman tesislerinin 
ve marinaların yararlanması gerekmektedir. Günümüzde rüzgar enerjisi 
maliyeti 4.5 Sent/kWh dolaylarındadır. 
 



 
Şekil 6: Dünya rüzgar enerjisi kapasitesi 

Kaynak: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) 
(2014) 

 
Rüzgar enerjisinin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü.-1, 2015). 
 
• Atmosferde bol miktarda bulunmaktadır. 
• Çevre dostu yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 
• Kaynağı güvenilirdir zamana bağlı olarak fiyatında artma gibi bir 

durum söz konusu olamaz. 
• Maliyeti limanlarda yaygın olarak kullanılabilir bir seviyeye 

gelmiş rekabet gücü yükselmiştir. 
• Gelişen teknolojisi ile beraber bakım masrafları daha ekonomik 

hale gelmiştir. 
• Rüzgar enerjisini kullanarak iş gücüne katkıda bulunarak 

istihdama önemli bir katkı sağlar. 
• Yerli üretime imkan sağladığından dışa bağımlılık azalmıştır. 
• Tesis işletilmesi kolaydır. 
• İşletmeye alınması ve kullanılması faaliyete geçmesi çabuktur 

uzun bir kurulum aşaması yoktur. 
 

Günümüzde 1 ile 6 MW arasında rüzgar türbinleri 
kullanılmaktadır. Rüzgar türbinlerinin tek dezavantajı çalışma anında 
doğal ekosisteme kuşların karanlıkta pervanelerini fark etmemesidir. Bu 
konuda Azzellino ve diğerlerinin Danimarka’da kurulan rüzgar 
türbinlerinin yerleşim yeri ile ilgili önemli çalışmalarda bulunmuşlardır. 



Bu çalışmaya göre offshore olarak deniz üzerine yerleştirilecek rüzgar 
türbini tarlalarının ve karada oluşturulacak tesislerin doğal göç yolları ile 
olan kesişimi incelenmiştir. Sonucunda doğal ekosisteme zarar vermeden 
nasıl yer seçimi yapılacağı belirilmiştir. (Azzellino, 2013:1623-1628) 
 

 
 

Şekil 7: Hanstholm Limanı 
 

Dünya’da rüzgar enerjisi incelendiğinde Hollanda-Rotterdam 
limanın toplam 200 MW’lık bir rüzgar türbini alanına sahip olduğu 
görülmektedir. Bu oran Hollanda’nın tüm rüzgar enerji kapasitesinin %10 
u dolaylarındadır. Liman yenilenebilir enerji kapasitesini 2020 yılında 
300 MW’a çıkarmayı hedeflemektedir. 
Avrupa limanlarındaki liman enerji yenilemelerinin çoğu liman 
geliştirme projeleri kapsamında finansal anlamda desteklenmektedir 
(Danimarka Rüzgar Türbini Tarlası, 2015). 
 

 
 

Şekil 8: Hartel Kanalı Rotterdam Limanı 



 

  
 

Şekil 9: Belçika Antwerp Limanı 
 

 
 

Şekil 10: Danimarka’da Rüzgar Türbini Tarlası 



 
 

Şekil 11: Türkiye’nin Farklı Yüksekliklere Göre Rüzgar Enerjisi Potansiyeli 
Kaynak: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü.-1, 2015 

 
Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli 30, 50, 70 ve 100 m 

yüksekliklerdeki rüzgar hız ortalamaları incelendiğinde özellikle 
Çanakkale ve Marmara bölgesi ile Hatay bölgesinin Limanlar açısından 
en yüksek Rüzgar gücüne eriştiği görülmektedir (Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü.-1, 2015). 
 

 
Şekil 12: Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Güç Yoğunluğu (W/m2) 

Kaynak: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü.-1, 2015  



Seçilen tirbüne ve kullanıcak bölgenin rüzgar gücüne göre yatırımın geri 
ödeme süresi 4 ile 7 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşebilmektedir. 
(Emniyetli, 2007:111) 
 
3.3. Jeotermal Enerji 
 

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığının verilerine göre Türkiye 
jeotermal enerji potansiyeli 31.500 MW olarak belirtilmektedir.Bu 
enerjinin kıyılarda yoğunlaştığı Ege bölgesinde jeotermal enerjiden 
faydalanabilir. Sıcaklık standardı olarak yüksek sıcaklık (>1500C), orta 
sıcaklık (150-700C) ve düşük sıcaklık (<700C) olarak ayrılmaktadır. 
(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü.-3, 2015). 
 

 
 

Şekil 13: Türkiye Jeotermal Alanları 
Kaynak:Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü.-3, 2015 

 
Türkiye’de jeotermal enerji elektrik üretimi konut ve sera ısıtması 

gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Limanlar açısından kullanımının yeni 
olduğu bu enerji için yeteri kadar enerji bulunmaktadır. Bu sistem için 
güçlü pompa ve ısı değiştiricilerin kullanılması gerekmektedir.  
 
3.4. Yenilenebilir Diğer Enerji Kaynakları 
 

Yenilenebilir enerjilerin limanlar tarafından başlıca uygulananları 
rüzgar enerjisi ve Güneş enerjisidir. Bunun yanında son yıllarda Tektonik 
hareketlerin yoğun olduğu ve fay hatlarına yakın kıyı bölgelerinde 
Limalarda jeotermal enerji kaynaklarının kullanıldığı görülmektedir. 

Bu enerjilerin haricinde Biyokütle enerjisi, dalga enerjisi gibi 
enerji kaynakları kullanımı henüz istenilen yaygın seviyede değildir veya 
ekonomik nedenlerden Liman uygulamaları sınırlı bulunmaktadır. Ancak 
Dünya’nın kıt kaynakları nedeniyle masrafsız enerjilere yönelim 
hızlanmıştır. 



4. SONUÇ 
 

Dünya’nın birçok ülkesinde enerji kaynaklarının daha çevreci bir 
yapıya kavuşması sağlanmaktadır. Örneğin Dünya’nın 15., Avrupa’nın 2. 
Büyük limanı olan Hamburg limanına ait Altenwerder konteyner 
Terminali tüm enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlamaktadır. 

Avrupa’nın modern birçok limanı mevcut teknolojilerini 
geliştirirken kapasitelerini arttırırken sürdürülebilirlik ön plana çıkmıştır. 
Doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları için ar-ge çalışmalarını 
desteklemektedirler. 

Yenilenebilir enerji kullanımında özellikle rüzgar enerjisinde 
büyük gelişme olmuştur bu sayede yeni istihdam ve iş alanı oluşmuştur. 
Özellikle son yılarda İzmir-Aliağa bölgesinde liman sınırları içinde veya 
çok yakınında çeşitli rüzgar türbinleri kurularak Türkiye’de yenilenebilir 
enerji ile liman birleşmesi sağlanmıştır. 

Tükenebilir enerji kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle artacak 
petrol fiyatlarında yenilenebilir enerji çözümleri büyük avantaj 
sağlayacaktır. Limanlar açısından Cold- Ironing çözümlerinde mevcut 
durum kWh olarak 4 sentin altı maliyet tercih sebebi olacaktır. Gelişen 
rüzgar türbini teknolojisi ve artan yakıt fiyatları bunun mümkün 
olduğunu göstermektedir. Dünya limanlarında gönüllük esasına dayalı 
olarak yapılan yeşil liman uygulaması yakın bir gelecekte zorunluluk 
olabilir.  

Bu durumda yenilenebilir enerji teknolojilerine sahip limanlar, 
liman kullanıcıları tarafından tercih edilecektir. Bu nedenle yenilenebilir 
enerji kaynakları ile ilgili gelişimlerin limanlara uygulanması önemli bir 
gereksinimdir. 
 Türkiye’de Rüzgar enerjisi kullanan liman bulunmamaktadır. 
Avrupa’da rüzgar enerjisi kullanan limanlar gibi uygun rüzgar gücüne 
sahip olan limanların bu sağlıklı enerjiden faydalanmak için yatırım 
yapmaları özellikle geri ödeme süresinin kısa olması göz önüne 
alındığında kısa vadede limana avantaj, uzun vadede oldukça önemli kar 
sağlayacaktır. 
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