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Spor Tesislerinde Yeşil Enerji 
Kullanımı ve Farkındalık Ar-

tırma Projesi ile başta yerel yö-
netimler, ilgili kurumlar ve va-
tandaşlar üzerinde yenilenebilir 
enerji ve verimlilik sistemlerinin 
kullanımının yaygınlaştırılması 
konusunda farkındalık oluşturul-
ması, halkın ortak kullanımına 
açık olan spor tesislerinde enerji 
giderlerinde azalma sağlanması 
ve bu sayede sürdürülebilir spor 
alanlarının sayısının artırılması 
amaçlanmaktadır.

Projenin yürütücülüğünü Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına 
bağlı Projeler Şube Müdürlüğü 
üstlenirken, güneş enerji santrali 
ve enerji takip sistemleri de dahil 
olmak üzere ilgili tüm süreçlerde 
Enerji Şube Müdürlüğü ve İnşa-
at Yapım Şube Müdürlüğünün 
destekleri ile projemiz amaçları-
na ulaşmış ve hedeflenen çıktılar 
üretebilmiştir.



Proje uygulama yeri 
olan Kuşcağız Aile Ya-

şam Merkezi’nin terasın-
da kurulan 131,60 kWp 
kapasiteli Güneş Enerji 
Santralinde 418 adet 
315 W monokristal foto-
voltaik panel ve 27,6 kW 
kapasiteli 5 adet evirici 
kullanılmıştır.

Kuruluma 04.02.2020 
tarihinde başlanmış olup 
imalat, tedarik ve mon-
taj 22 iş günü içerisinde 
tamamlanmıştır. Santral- 
in faaliyete geçmesi ile 
birlikte yıllık 173.367,5 
kWh enerji üretimi ve 
yaklaşık 105.000 kg CO2 
emisyonunun önlenmesi 
beklenmektedir.  Karbon 
ayak izi ölçümlerinin yanı 
sıra yerli ve yabancı he-
yetlere iyi uygulama ör-
neği olarak proje sahası 
gezdirilecektir.

Güneş Enerji
Santrali



Enerji Takip ve 
Yönetim Sistemi

Proje kapsamında Belediyemize ait 
Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nin 

elektrik panolarına yerleştirilen 
donanımlar sayesinde Aile Yaşam 
Merkezi’nde yer alan 88 adet 3 faz 
elektrik alt yüklerinin (kat panoları, 
UPSler, soğutma sistemleri, yangın 
pompaları, jeneratörler vb.) tek bir 
platform üzerinden izlenmesi sağ-
lanmıştır. 

Elektrik alt yüklerine ek olarak, 
proje kapsamında,  Aile Yaşam Mer-
kezi’ne ait doğalgaz ve su sayaçları 
da uzaktan izlenilebilmekte ve aynı 
platformdan takip edilebilmektedir.

Sistem, gerçek zamanlı olarak takip 
edilen noktalardaki yüklerin kont-
rolünü sağlamak için enerji akışının 
detayını verir. Ayrıca platform saye-
sinde sistemimizde izlenilen tüm alt 
yüklerin tüketimlerini yorumlayabil-
mekte ve olağan dışı durumlardan 
haberdar olabilmekteyiz. Keza siste-
me tanımlanabilen alarmlar sayesin-
de istendiği zaman tüm alt yüklere 
ait bildirimleri sistemden otomatik 
olarak alabilmekteyiz. Açık unutu-
lan ekipmanların belirlenebilmesi 
sayesinde sistemimizin daha verimli 
olmasını sağlayabiliyor ve tasarrufa 
gidebiliyoruz.

Bu sistem, 
enerji 
sistemlerinin 
verimliliğini 
artırmayı ve 
enerji 
maliyetlerinin 
yükünü 
azaltmayı 
amaçlayan 
güçlü ve çok 
yönlü bir 
enerji yönetim 
sistemidir. 



Yenilenebilir Enerji, Yerel Yönetim-
ler ve İklim Değişikliği ile Mücadele 

konu başlıklarında düzenlenen açılış 
toplantısına yerel yönetimler, kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşların-
dan 150 temsilci katıldı.

Açılış Konuşmalarını Belediyemiz 
Başkan Vekili Hayrettin Çetin ve Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Deği-
şikliği ve Uyum Dairesi Başkanı Orhan 
Solak’ın gerçekleştirdiği toplantıda ik-
lim eylem planları, yerel yönetimlerde 
yenilenebilir enerji finansmanı, ekoloji 
envanteri ve iklim değişikliğinde top-
lumsal boyut konuları ele alındı.



Aile Yaşam Merkezlerimiz ve Ço-
cuk Kulüplerimizdeki 1600 çocuğa 
yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji 
tasarrufu konusunda bilgilendirmeler 
yapıldı, her bir çocuğumuz
“Enerji Koruyucusu”
olarak görevlerine
başladı.

Farkındalık Çalışmaları

Enerji Koruyucuları



0 312 507 24 33

projeler@ankara.bel.tr


