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ÖNSÖZ 

Bu projede; 4 barın üzerindeki bir basınçta faturalandırma amaçlı doğal gaz ölçümü yapan 

mekanik sayaçların, ölçüm hassasiyetlerinin ve belirsizliğin ideal düzeye ulaştırılması amacıyla 

yüksek basınç kalibrasyonu işlemi yapacak tesis dizaynlarını içeren fizibilite çalışması 

yapılmıştır. MID (Measuring Instruments Directive) direktifleri gereği zorunlu olan bu 

uygulamanın sağlanabilmesi için Türkiye’de bu hizmeti sunabilecek bir tesis bulunmamaktadır. 

Avrupa’ da ise kısıtlı bir imkan olduğundan hizmet alım süreleri uzun, maliyetler oldukça 

yüksek ve doğal gaz dağıtım sektörü açısından uygulanabilirlikten uzaktır. Böyle bir tesisin 

ülkemize kazandırılması vizyonu ile kurulacak tesisin özellikleri, yeri, piyasa gereksinimi, 

yatırım maliyetleri, yatırımın geri dönüş süresi konusunda detaylı bir fizibilite çalışması 

yapılmış ve bu sonuç raporu oluşturulmuştur.  Dizayn çalışmalarında 2 farklı özelikte açık 

döngü (open-loop) ve 2 farklı özelikte kapalı döngü (close-loop) olmak üzere toplamda 4 dizayn 

incelenmiştir. Bu dizaynlar çeşitli kriterler çerçevesinde birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bu yapılan 

karşılaştırmalara göre ülkemizde kurulmaya en uygun dizayn olarak “kapalı döngü kalibrasyon 

tesisi” dizaynı seçilmiştir. Yapılan bu çalışmalar, ülkemizde önümüzdeki dönemde kurulması 

planlanan yüksek basınç kalibrasyon tesisi projesi sürecine temel olacaktır. 
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ÖZET 

Doğal gazın ölçümün daha hassas yapılabilmesi, ekonomik olarak değerli bir ürün olan doğal 

gazın ticari tesliminin en az belirsizlikle gerçekleşebilmesi, tüketim miktarının ise gerçeğe en 

yakın şekilde tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ölçüm hassasiyeti ve 

güvenliğinin sağlanması konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar sürekli olarak 

yapılmaktadır. Son olarak;  Avrupa Birliği Ölçüm Direktifleri (EN) hükümleri gereği, 4 barın 

üzerinde ölçüm yapan doğal gaz sayaçları için yüksek basınç kalibrasyonu zorunlu hale gelmiş 

ve Ekim 2016 tarihinden itibaren bu şartı sağlamayan sayaçların piyasaya arzı yasaklanmıştır. 

Ülkemizde de Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında MID kuralları geçerlidir. Ülkemizde 

yüksek basınç kalibrasyonu yapabilecek tesis henüz bulunmadığından, iç uygulama 

prosedürlerinde bazı aksaklıklar yaşanmaktadır. Yüksek basınç kalibrasyonu; Avrupa’ da kısıtlı 

merkezlerde bulunduğu için erişimin zor, hizmet alımının uzun süre aldığı ve yüksek maliyetli 

bir çalışmadır.  

Türkiye doğal gaz piyasası ise her geçen gün büyüyen ve Avrupa’nın ilk 5 pazarı içerisinde yer 

alan bir piyasadır. Konut ve sanayi tüketimi yapan doğal gaz kullanıcı sayısı her yıl ortalama 

yüzde 8 civarında artış göstermektedir.  Ülkemizde ölçüm standartlarının en üst seviyede 

sağlanabilmesi, iç piyasada oluşacak ihtiyacın yine ülke içerisinde giderilerek, ekonomiye katkı 

sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, fiziki konumumuz dolayısıyla çevre ülkelerdeki 

ihtiyaçları karşılayarak uluslararası hizmet sunumunun sağlanması ve ölçüm konusunda 

yenilikçi çalışmalar yapılabilmesi gibi ileri seviye hedeflerimizi gerçekleştirmenin en önemli 

şartlarından birisi gelişmiş piyasalarda olduğu gibi bu donanımda merkezlere sahip olmaktır. 

Doğal gaz dağıtım ve iletim faaliyeti anlamında ülkemizin geçmiş 30 yılda edindiği tecrübe, 

dünya ölçeğinde geçerliliği olan bir doğal gaz piyasasının oluşmasına imkan sağlamıştır. Doğal 

gaz sektörü dağıtım ve iletim uygulamalarında en son teknolojileri kullanan ve geliştiren bir 

noktada bulunmaktadır. 

Buna ilave olarak; sistem içerisinde teknik kayba neden olan etkenlerin bu uygulama ile 

minimize edilmesi sonucunda, kayıp kaçak tespitinin gerçeğe uygun bir şekilde daha hassas 

yapılmasına katkı sağlanacaktır. 

Bu çalışmada, doğal gaz Türkiye doğal gaz piyasasının uluslararası alanda üst seviyedeki yerini 

koruyarak daha ileriye götürülmesi hedefi ile MID kapsamında gelen ve uyum yasaları 
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çerçevesinde yükümlülüğümüz halini alan yüksek basınç kalibrasyonunu uygulayabilmek için 

ihtiyaç duyulan tesisin teknik ve ticari fizibilite çalışması yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Doğal gaz, yüksek basınç kalibrasyon, açık döngü kalibrasyon, kapalı 

döngü kalibrasyon 
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1. GİRİŞ 

Sayaç üreticileri tarafından, sayaçların üretimi tamamlandıktan sonra kalibrasyonları atmosfer 

koşullarda yapılmakta, sertifikalandırma işlemleri bu veriler üzerinden yapılarak sayaçlar 

kullanıma sunulmaktadır. Yapılan analizler, 4 bar’ın üzerinde ölçüm yapılması halinde ölçülen 

ürün ve basıncın ölçüme etkisinin belirginleşmeye başladığını göstermiştir. Bu nedenle Avrupa 

Birliği Ölçüm Direktifleri (EN) 4 bar’ın üzerinde faturalandırma amaçlı ölçüm yapacak tüm 

sayaçlar için yüksek basınç kalibrasyonu zorunlu kılınmıştır. Bu koşul, kaliteyi arttırıcı bir 

uygulama olup sarfiyatı azaltarak, kayıp kaçak konusunda milli servetin değerlendirilmesinde 

son derece önemlidir. Doğru ölçümün yapılması tarafların çıkarlarını eşit şekilde gözeten en 

hakkaniyetli çözümdür.  

Üretim aşamasında hava ortamında ve atmosferik basınçta test edilen bu sayaçlar, kullanımda 

tamamen farklı olan doğal gaz ortamında ve 4-70 bar’ a kadar değişen basınçlarda ölçüm 

yapılmaktadırlar. Bu şartlar altında standartlarda kabul edilen ölçüm hatası ±1,0% belirsizlik 

ise ±0,2% seviyelerde gerçekleşmektedir. Uygulamalar yüksek basınç kalibrasyon imkanı ile 

toplam hatanın ±0,5% seviyesine düşürmeyi mümkün olduğunu göstermiştir. 4 bar basıncın 

üzerinde bileşen yapısındaki değişim ve hızın etkisiyle kabul edilebilir sınırlardan 

uzaklaşmakta, aynı şekilde yüksek basınçta tüketim miktarının da fazla olmasıyla toplam 

belirsizlik artmaktadır. 

Yüksek basınç kalibrasyon tesisleri her biri kendi özeliklerini taşıyan, farklı dizayn ve teknik 

kriterlere sahip tesislerdir. Uluslararası kalibrasyon standartları gereği; kalibrasyon tesisinin 

toplam belirsizliği, kalibre edilecek sayacın hata limitinin en fazla ⅓’ ü kadar olmalıdır. Doğal 

gaz sayaçlarının hata limitlerinin 0,2 Qmax-Qmax aralığında; ±1% olduğundan, bu sayacı 

kalibre edecek tesisin belirsizliğinin ±0,33%’ ün altında olması gerekmektedir. Bu da oldukça 

düşük bir belirsizlik rakamıdır. Bazı kalibrasyon tesislerinde inşa edildikten sonra 

belirsizliklerinin bu orandan büyük çıkması dolayısıyla atıl kaldıkları da bilinmektedir. 

Avrupa’nın önemli kalibrasyon merkezlerinden Force, Euroloop, Pigsar ±0,2%’ nin altında 

belirsizlik değerleri ile hizmet sunmaktadırlar. Dünya’da bu tesislerden sınırlı sayıda 

bulunmaktadır ve her biri farklı teknik özeliklerdedir.  

Bu çalışma ile Türkiye’ de kurulacak olan tesisin de kapalı döngü (Close-loop), açık döngü 

(Open-loop) veya hibrit başka bir teknikle yapılması konusunda teknik çalışma yapılacaktır. 

Potansiyel belirlenerek optimum kapasite seçimi yapılacaktır. Uç noktaları kapsayacak şekilde 



12 
 

dizayn edilen tesislerin piyasada rekabetçi olamadıkları görülmektedir. Bu nedenle rekabet 

edebilir bir tesis dizaynı için mümkün olan en büyük sayaç kümesini kapsayacak, en uygun 

maliyet kesişimi tespit edilerek, hangi basınçlarda kalibrasyon yapılacağı belirlenecektir. Pazar 

büyüklüğü belirlenerek, yatırımın geri dönüş süresi hesaplanacaktır. Belirsizlik hesapları 

yapılarak Avrupa’da kurulu olan 4 büyük tesisin standartlarını yakalayarak çevre ülkelere 

hizmet sunumu sağlayacak kalitede tesis dizayn edilecektir. 

1.1 Projenin Beklenen Katma Değeri 

1- Ölçüm standartları ve mevcut yönetmelikler gereği zorunlu olan yüksek basınç 

kalibrasyonunu, ülkemiz için makul koşularda uygulanabilir hale getirecek tesis 

gereksiniminin, Türkiye’ de kurulmasının şartları netleşecektir. 

2- Yapılacak kalibrasyonlar sonucu ölçüm kayıpları en az seviyeye indirilecektir. 

3- Kurulacak olan tesisin uluslararası piyasada rekabet edebilir şartlarda dizayn edilmesi 

sağlanacaktır. 

4- Çalışma sonucunda, kurulacak olan tesis, ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

5- Uluslararası düzeyde hizmet sunulması sayesinde çevre ülkelerdeki ihtiyaçlara hizmet 

verecek; ekonomiye ve ülkesel /sektörel vizyona katkı sağlayacaktır. 

6- Doğal gazın ölçümü alanında bilimsel ve akademik çalışmalara imkan sağlayacaktır.  

7- Ölçüm ve belgelendirme konusunda uluslararası piyasada önemli bir yer edinilecektir. 

1.2 Proje Kapsamında Beklenen Riskler ve Çözümler 

Dünya genelinde az sayıda proje yapılmış ve bu projeleri bir bütün olarak tek bir firma 

gerçekleştirmemiştir. Dolayısıyla tesisin her bir alanı ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu 

durum bilginin kısıtlı olmasının yanında dağınık ve tam olmaması sonucunu doğurmaktadır. 

Bu tip tesislerin bazı alanları da tesise özel uyarlama olarak yapılmıştır. Bunun doğurduğu 

sonuç ise, uygulamada baz alınabilecek model bir tesis olmayıp birden fazla değişkenin analiz 

edilip ihtiyacımıza ve koşullarımıza en uygun yönetimlerin bir araya getirilmesi gerekecektir. 

Karar verme aşamasını kolaylaştıracak yeterli doküman ve/veya işin bütününe hakim 

uygulamacı bulunmamaktadır. 

Bir diğer büyük risk, belirsizlik hesaplamaları olarak ortaya çıkmaktadır. Dizayn aşamasının en 

kritik parametrelerinden birisi tesis kurulduktan sonra hesaplanacak ve belgelenecek olan 

belirsizlik değeridir. Bu değer dizayn aşamasında hedeflenenden farklı olarak 

sonuçlanabilmektedir.  



13 
 

Ancak GAZBİR-GAZMER ile Avrupa’ da bulunan önemli merkezler (PİGSAR, EUROLOOP, 

FORCE, DNV, TIFORNEGAS) incelenmiş ve risklere neden olan etkenlerin giderilmesine 

ilişkin know-how edinilmiştir. Bu tesislerin kurulum ve işletme süreçlerinde yer alan anahtar 

kişilerle ileriye dönük hizmet alımı konusunda ön mutabakatlar sağlamıştır. Bu fizibilite 

kapsamında inşa edilecek tesisin tüm süreçleri bu kurum ve kişiler tarafından yürütülecek ve 

izlenebilirlik hizmeti yine bu önce kuruluşlardan sağlanacaktır. 

1.3 Projeden Etkilenenler 

1- Dağıtım Şirketleri 

2- İletim Şirketleri 

3- Doğal Gaz Müşterileri 

4- Sayaç üreticileri 

1.4 İş Paketleri 

Proje kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler, gerçekleştirilecek tüm eylemler ve elde edilecek 

çıktılar proje takvimine uyumlu bir şekilde iş paketleri olarak tanımlanmıştır. Projenin 

uygulaması temelde iş paketleri üzerinden izlenmiştir. Proje kapsamında yer alan iş paketleri 

aşağıdaki gibidir: 

1. İcra komitesi ve çalışma gruplarının oluşturulması 

 İcra Komitesinin oluşturulması 

 Alt çalışma gruplarının belirlenmesi 

 Tesis ziyaret planının oluşturulması 

 Hizmet alımlarının belirlenmesi 

2. Asgari standartların belirlenmesi 

 Çalışma gruplarını yönlendirecek minimum kalite standartlarının belirlenmesi 

3. Teknik ekip analizleri 

 Literatür taraması ve teknik alt yapının oluşturulması 

 Örnek tesis ziyaretleri 

 Piyasa analizinin yapılması 

4. Teknik ekip raporlarının incelenmesi ve uygun yer seçimi 

 Teknik ekip rapor çıktıları alınarak, şebeke incelemeleri yapılacak tesis kurulumu 

için yer seçimi yapılacaktır.   
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5. Sonuç raporlarının hazırlanması 

 Teknik ekip raporları, tesis yeri incelemeleri, fizibilite çalışmaları 

değerlendirilerek, sonuç raporu oluşturulacaktır.   

6. Proje sonuç raporunun sunumu 

 Projenin sonuç raporu icra kuruluna sunulacaktır. İcra kurulunun onayı alındıktan 

sonra Kuruma sunulacaktır.   

İş paketleri ve gerçekleşme sürelerine ilişkin detay çizelge; Ekler bölümünde, Tablo 30’da yer 

almaktadır. Devam eden süreçte hızla tesisin kurulum aşamasına geçilebilmesi için çalışmanın 

belirlenen süreden önce bitirilmesine özen gösterilmiştir. 

Piyasa analizi yapılması aşamasında, dağıtım sektöründe bulunan hedef sayaçlar %85 

doğrulukla tespit edilmiştir. İletim şirketinin yönetiminde bulunan sayaçlar ve Organize Sanayi 

Bölgeleri içerisinde yer alan ve çalışmanın kapsamına dahil olan sayaçlarla ilgili net tespit 

yapılamamış olup, yatırımın geri dönüşü hesaplamalarında tahmini ön görü dikkate alınmıştır.  

Alternatif dizaynları belirlemek ve daha önceden yapılan ve kabul görmüş tesisleri referans 

almak amacıyla, proje çözüm ortağı Natek Enerji firması aracılığıyla Hollanda merkezli DNV 

GL, FMG ve FORCE’ tan danışmanlık alınmıştır.  
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2.  LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Taraflar arasında ödemeye konu olacak her ölçüm sisteminin faturalandırılabilirlik ( custody 

transfer) sertifikasının olması gerekmektedir. Kasa işlemlerini konu olan toplam satılan 

enerjinin ölçüm ekipmanları tarafından tespit ediliyor olması dolayısıyla bu cihazlar 

faturalamaya tabi ekipman olarak tanımlanmaktadır. Bu tip ölçümlere örnek olarak; 

- Bir arama üretim şirketinin sıvı fazda LNG şirketine veya gaz fazında boru hattı ile 

iletim sistem operatörüne (TSO) satışı, 

- Bir TSO’ nun demir çelik, kimya veya elektrik üretim santrali gibi büyük sanayi 

kuruluşlarına doğrudan satışı, 

- Bir TSO’ nun dağıtım sistem operatörüne (DSO) satışı, 

Ticari Ölçüm; standart uygulamada faturanın satılan enerji miktarına göre hesaplanmasıdır. 

Gazın enerji içeriği; gazın bileşiminde kaynaklı olarak sahip olduğu her bir molekülün enerji 

değeridir, diğer bir deyişle gaz akış miktarı ve kalorifik değerin bileşimidir.  

Ticari ölçümün temel bileşenleri; 

- Sayaç; akış miktarını ölçer ( anlık akış m3/h, veya MMSCFD) 

- Basınç ve sıcaklık ölçümü 

- Gaz analizi; kalorifik içeriğin ve sıkıştırılabilirliğin belirlenmesi 

- Akış bilgisayarı; basınç/sıcaklık ölçümü ve gaz kompozisyonuna göre tanımlanan 

sıkıştırılabilirliği güncel akışla normalize eder. 

Genel olarak her sayacın bir hata değeri vardır. Üretilen her sayaç için başlangıç kalibrasyonu, 

toleransın belirlenmesi için bir gerekliliktir. Aynı zamanda saha şartlarında sayacın göstereceği 

ölçüm performansını mümkün olduğunca bilmek için önemlidir. Aşağıdaki şekilde farklı 

koşullar altında k faktörünün durumu çizilmiştir. 
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Şekil 1: Farklı koşullar altında k faktörünün durumu. 

Şekil 1; doğal gaz ortamında yapılan yüksek basınç kalibrasyonunun hava kalibrasyonuna göre 

tercih edilmesinin doğruluğunu göstermektedir. 

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya 

sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının 

belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir. 

Sayaç kalibrasyonu yapılırken; kalibrasyon yapılacak sayaç, kalibrasyon firmasına gönderilir. 

Kalibre edilecek sayaç, kalibrasyon firmasına ait, gaz hattına bağlı, referans olarak kabul edilen 

sayaca seri olarak bağlanır. Stabil basınç ve sıcaklıkta, stabil gaz akışı sağlanır. Hattan farklı 

gaz debilerinde gaz yollanır ve iki sayacın ölçtüğü akış hızları karşılaştırılır ve aradaki fark 

üzerinden kalibre edilen sayacın ölçüm hatası belirlenir. Eğer sayacın ölçüm hata aralığı istenen 

sınırlar içerisinde değil ise aşağıdaki işlemler uygulanabilir: 

a) Akış bilgisayarındaki program, ölçüm hatasını elemine edecek şekilde 

programlanabilir. 

b) Eğer sayaç elektronik ise, sayaç üzerinde bulunan program, ölçüm hatasını elemine 

edecek şekilde programlanabilir. 

c) Sayacın içindeki dişliler değiştirilerek, fiziksel olarak ölçüm hatası elemine edilebilir. 

Kalibrasyon sayesinde sayaca ait olan ölçüm hatası öğrenilmiş olur. Bu şekilde ölçüm hatası 

istenen sınırlar arasında kontrol altına alınmış olur. 
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Kalibrasyon yapılırken, sayaçların kapasitelerine oranla belirli akış hızlarındaki ölçüm hataları 

regülasyon gereği belirlenmiş hata oranları arasında kalmalıdır. Sayacın sahip olduğu 

hassasiyete göre ölçüm yapabildiği maksimum akış hızına Qmax, minimum akış hızına ise 

Qmin denir. Regülasyonlara göre, Qmin’den, 0.2*Qmax’a kadar izin verilen hata +/- 2% ve 

0.2*Qmax’tan, Qmax’a kadar izin verilen hata +/- 1%’dir. Bahsi geçen kalibrasyon hata 

limitleri Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 2: Örnek kalibrasyon eğrisi 

Ülkemizde yapılan sayaç kalibrasyonları, atmosfer basıncında ve hava ile yapılmaktadır. Fakat 

sayaçların fiili çalışma şartları bu koşullardan farklıdır. Ayrıca akışkan olarak doğal gaz 

kullanılmadığı için havayla yapılan kalibrasyon saha koşullarını yansıtmamakta ve daha yüksek 

hata aralıkları vermektedir. G1000 tip bir sayacın %40 kapasite ile %1 ölçüm hatası ile 

çalışması halinde bir yılda oluşacak ölçüm kaybı 56.064 m3 olacaktır. Tarafların kullandıkları 

kadar doğal gazın bedelini doğru bir şekilde tespit edilmesi ve mülkiyet riskini taşıyan idarenin 

de kayba uğramaması adına uygun koşullarda gerçekleştirilmiş kalibrasyonun ve bunun 

sürekliliğinin sağlanmasının önemi büyüktür. 

Buna ek olarak; sadece Türkiye’de değil, global çapta da kalibrasyon ihtiyacı göz ardı edilemez 

bir yer taşır. Farklı bölgelerde oluşan kalibrasyon ihtiyacı aşağıdaki gibidir: 

Yüksek: Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya 

Artan ama orta: Asya, Çin, Kore, Orta Doğu 

Düşük: Afrika, Güney Amerika 

Dünya üzerinde aktif olarak çalışan yüksek basınç kalibrasyon tesisleri: 

● Kuzey Amerika: Amerika ve Kanada 

● Avrupa: Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Hollanda 

● Hindistan 
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● Güneydoğu Asya, Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu’da ise yüksek basınç 

kalibrasyon tesisi bulunmamaktadır 

Kalibrasyon başına oluşan giderler de tahmini olarak aşağıdaki gibidir: 

- Büyük çaplı sayaçlar (20” ve üzeri) : 10.000 Euro – 25.000 Euro 

- Orta büyüklükteki sayaçlar (8” ve 16” arası) : 5.000 Euro – 10.000 Euro 

- Düşük çaplı sayaçlar (2” ve 6” arası) : 2.000 Euro – 5.000 Euro 

- Ekstra ücretler: Kargo, kalibrasyona tanık olacak ekibin masrafları, eğer kalibrasyona 

giden sayacın yerine yedek sayaç yok ise atıl kalan üretim masrafları, operatör 

masrafları da toplamda 20.000 Euro’ya kadar çıkabilir. Türkiye’de kurulacak bir 

kalibrasyon tesisi sayesinde bu ücretler büyük oranda azaltılabilir. 

Normal şartlar altında, bir yüksek basınç kalibrasyon merkezi senede 250 ile 500 arasında sayaç 

kalibre edebilir. Fakat sayaçların seri veya paralel bağlanması durumunda bu sayı artabilir. 

Türkiye’de kurulabilecek bir tesisin kapsayacağı sayaç tipleri düşük çaplı ve orta büyüklükteki 

sayaç aralığındadır. Büyük çaplı sayaçların kalibrasyon piyasası küçüktür ve bu da zaten belli 

tesisler arasında paylaşılmıştır. Düşük çaplı ve orta büyüklükteki sayaçların piyasası bölgesel 

iken büyük çaplı sayaçların piyasası dünya çapındadır. 

Sayaç kalibrasyonu yapılırken, kalibre edilecek sayaçtan geçen hacim göz önüne alınarak 

belirsizlik aralığı ve kalite standartları belirlenir. Örneğin, oluşabilecek bir ölçüm hatası 

durumunda, büyük kapasiteli ve çok büyük hacimler ölçen sayaçlarda oluşacak hatalar, küçük 

kapasiteli sayaçlara göre çok daha büyük oranda olur. Bu durumda meydana gelen kaybı arttırır. 

Bu riski ortadan kaldırmak ve masrafları minimize etmek için yapılan tablolar aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1: Farklı istasyon kapasitelerine göre belirsizlik aralığı ve masraf tablosu 

Kapasite 

Kaliteye ulaşmak için gereken 

masraf 

Kalite 

sınıfı 

Belirsizlik 

aralığı 

Büyük ülke giriş istasyonu, gaz üretim 

santrali Masraf > 100 Meuro/sene AAA 0.3% - 0.6% 

Küçük ülke girişi istasyonu, büyük 

endüstriyel alan 

10MEuro/sene < Masraf  < 

100MEuro/sene AA 0.4% - 0.8% 

Endüstriyel alan, şehir girişi 

1MEuro/sene < Masraf  < 

10MEuro/sene A 0.5% - 1% 

Küçük endüstriyel alan, şehir girişi 

0.1MEuro/sene < Masraf  < 

1MEuro/sene B 0.8% - 1.5% 
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Tablo 2: Farklı istasyon kapasitelerine göre önerilen belirsizlik aralığı kalite seviyesi 

DOĞRULUK SINIFI AAA AA A B MID 

DOĞRULUK <0.6 % <0.8 % <1% <1.5%   

Kapasite          

Masraf > 100 Meuro/sene                                              

Büyük ülke giriş istasyonu, gaz üretim 

santrali                                                     

Önerilen 

kalite 

seviyesi 

    
Büyük 

Risk 
  

10MEuro/sene < Masraf  < 

100MEuro/sene                                              

Küçük ülke giriş istasyonu, büyük 

endüstriyel alan                                                     

  

Önerilen 

kalite 

seviyesi 

      

1MEuro/sene < Masraf  < 

10MEuro/sene                                              

Endüstriyel alan, şehir girişi                                                     

    

Önerilen 

kalite 

seviyesi 

    

0.1MEuro/sene < Masraf  < 

1MEuro/sene                                              

Küçük endüstriyel alan, şehir girişi                                                     

Yüksek 

Masraf 
    

Önerilen 

kalite 

seviyesi 

  

 

Görünen o ki, Türkiye’de yüksek basınç tesisinin kurulması halinde, hali hazırda talep bulunan 

Avrupa, Asya ve Ortadoğu kıtalarına kalibrasyon servisi sağlanmasının önünü açılacaktır. İç 

piyasaya hizmet sunumu dışında bölgesel bir merkez olma fırsatı beraberinde, güvenilirlik ve 

deneyimi de getireceğinden alternatif iş fırsatlarının da önünü açacaktır. Bu yüzden yapılan 

fizibilite çalışması ve devamında kurulacak olan tesisin önemi çok büyüktür. 

Yüksek basınç kalibrasyonu yapılmasını motive eden faktörler bununla bitmez. Buna ek olarak 

aşağıdaki sebeplerden sayılabilir: 



20 
 

 

Şekil 3: Yüksek basınç kalibrasyon faktörleri 

Aşağıdaki şekilde kalibrasyon yapılmayan bir sayacın ölçüm hata aralığının zamanla nasıl 

arttığı gösterilmiştir. 

 

Şekil 4:Uzun süredir kalibre edilmeyen bir sayaçtaki hata oranı artışı 
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2.1 Basınç aralıklarına göre sayaç tipleri 

Piyasada farklı basınç aralıklarında çalışan farklı tiplerde sayaçlar bulunmaktadır. Bu sayaçlar 

bazı özelliklerine göre 3 tipe ayrılmıştır. Buna göre: 

2.1.1 Yüksek Basınç altında çalışan sayaçlar 

 Ülke, Şehir Giriş, Elektrik Santralleri veya Sanayi hatlarında bulunur 

 50-60 bar aralığında çalışır 

 Çapları 16”-24” arasında değişir 

 Ortalama akış 28.000 m3/h. 

 Piyasada bu sayaçlardan çok fazla bulunmaz 

 Akış değerleri çok yüksek olduğu için ölçüm hataları ne kadar minimize edilirse yüksek 

basınç kalibrasyonu ekonomik açıdan o kadar avantajlı hale gelir. 

2.1.2 Orta Basınç altında çalışan sayaçlar 

 Elektrik üretim santrallerinde ve sanayi bölgelerinde bulunur 

 35-50 bar aralığında çalışır 

 Çapları 10”-16” arasında değişir 

 Ortalama akış 10.000 m3/h. 

 Piyasada bu sayaçlardan orta düzeyde bulunur 

 Akış değerleri orta olduğu için yüksek basınç kalibrasyonu açısından kar marjları orta 

düzeydedir 

2.1.3 Düşük Basınç altında çalışan sayaçlar 

 Küçük çapta üretim yapan istasyonlarında bulunur 

 8-35 bar aralığında çalışır 

 Çapları 4”-10” arasında değişir 

 Ortalama akış 4000 m3/h. 

 Piyasada bu sayaçlardan yüksek düzeyde bulunur 

 Akış değerleri düşük olduğu için yüksek basınç kalibrasyonu açısından kar marjları 

nispeten düşük, fakat hissedilir düzeydedir 
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2.2 Yüksek basınç kalibrasyon tesisi tipleri 

2.2.1 Açık döngü (Open-loop) kalibrasyon tesisi 

Açık döngü kalibrasyon tesisi, sürekli olarak yüksek basınçlı doğal gaz akışının bulunduğu boru 

hattına bağlı olan yöntemlere denir. Bu kalibrasyon tesisi tipinde, sürekli olarak yüksek basınçlı 

gaz akışı bulunduğu için kalibrasyon yapılırken yüksek basınçlı gaz ortamı sağlanmış olur. 

Ayrıca kullanılan gaz, doğal gaz olduğu için saha koşullarına çok yakın bir ortam sağlanacaktır 

ve bu da sayaçların en uygun çalışma şartlarına göre kalibre edilmesine imkan verecektir. Şehir 

giriş hatları bu sistemin kurulması için en uygun noktalardır. Ancak bu tesislerin kurulması 

planlanan bölgelerin iki önemli gereksinimi karşılıyor olmasına ihtiyaç vardır. Birincisi düzenli 

ve yüksek miktarda akış, diğeri ise kalibrasyon sonrası doğal gazın sevk edileceği basınç 

sınıflarına uygun hatların bulunmasıdır. Bunlara ilave olarak iletim hattı basıncının da stabil 

olması veya eşik değerin altına düşmüyor olması da önemlidir. Örneğin; G 1600 tip bir sayacın 

40 bar’ da kalibrasyonunu yapabilmek için 100.000 m3/h’ in üzerinde düzenli akışa ihtiyaç 

vardır. Bu büyüklükteki bu akışı sürekli olarak sağlayan bir noktanın bulunması oldukça güçtür. 

Buna ilave olarak, orta basınçta yapılacak bir kalibrasyon sonrasında regüle edilmiş olan ve 

basıncı düşürülen gazın verilebileceği ve stabil gaz akışı sağlanan düşük basınç hattına ihtiyaç 

vardır. Uluslararası örneklerde yüksek basınç kalibrasyonun asgari olarak 8 (veya 10) ve 35 

(veya 40) bar’ da yapılabiliyor olması şartı aranır. Bu değer MID kurallarında sayacın çalışma 

şartlarının belirlenmesinde, test edildiği basıncın 2 katı ve yarısı aralığında ölçüm yapmasına 

müsaade edilmesi ilkesi dikkate alınmıştır. 8 bar’ da test edilen sayaç; 4-16 bar aralığında 

çalışabilirken, 35 barda test edilen sayaç; 17,5-70 bar aralığında çalışabilecektir. Dolayısıyla 

MID gereksinimlerinin başladığı 4 bar’dan 70 bar’ a kadar olan basınç aralığı sağlanmış 

olacaktır. Bazı tesislerin 10-40 bar test noktalarını kendilerine esas aldıkları da görülmektedir. 

Bu değerler kullanım koşullarındaki yaygınlığa göre belirlenmektedir. 8 veya 10 bar’ da 

kalibrasyon yapıldıktan sonra kullanılan doğal gazın yeniden şebekeye verilmesi gerekecektir. 

Türkiye’ de dağıtım hatları ortalama 16 bar’ da çalıştırıldığı için 8 veya 10 bar basınçtaki doğal 

gazın yeniden şebekeye verilmesi mümkün değildir. İşletme standartları gereği dağıtım hattı 

basıncını da bu seviyelere indirmek söz konusu olmayacaktır. Bu da minimum kalibrasyon 

basıncını 16 bar’ da tutma zorunluluğunu getirecektir. Bu şartlar altında 4-8 bar aralığında 

ölçüm yapan sayaçlar portföy dışında kalacaktır.  
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2.2.2 Kapalı döngü (close-loop) kalibrasyon tesisi 

Kapalı döngü kalibrasyon tesisi tipleri, sürekli yüksek miktarda akış ve yeterli basıncın 

olmadığı yerler için uygun bir yöntemdir. Bu sistemlerde şartlandırma kompresör sistemi 

yardımıyla yaratılır. Önceden yoğunluğu ve içeriği bilinen gaz kalibrasyon işleminde kullanılır. 

Kalibrasyonda kullanılan gaz bir sonraki kalibrasyon işleminde tekrardan kullanılabilir. Kapalı 

sistemler olduğu için doğal gaz akış hatlarından bağımsız yerlere kurulabilir, bu sebeple yer 

seçimi açık döngü sistemlere nispeten daha kolaydır. Farklı basınç ve çaplardaki sayaçların 

kalibrasyonunu yapabilme konusunda daha esnek imkanlar sunabilmektedir.  

2.3 Tesis ziyaretleri 

Yapılan fizibilite çalışmaları kapsamında; yurtdışında faaliyette olan ve güvenilirliği 

kanıtlanmış kalibrasyon firmalarına ziyaretler yapılmıştır. Bu ziyaretlerde açık ve kapalı döngü 

tesis dizaynlarının hangi özelliklere sahip olduğu, maliyeti, nasıl çalıştığı, hangi ekipmanlara 

ihtiyaç olduğu, günde kaç tane kalibrasyon yapılabileceği ve bu tesislerin ne kadar yer kapladığı 

konusunda bilgi alınmıştır. Edinilen bilgiler yapılan fizibilite çalışmasında kullanılmıştır. 

Ziyaret edilen tesisler hakkında teknik bilgiler ve fotoğraflar aşağıda gösterilmiştir. DNV-GL 

firmasına ait açık ve kapalı döngü dizaynlara ait teknik özellikler raporun bir sonraki bölümü 

olan teknik dizayn çalışmasında detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Tablo 3: DNV GL Açık döngü kalibrasyon tesisi teknik özellikleri 

DNV-GL 

Akış aralığı 50 m3n /saat - 36.000 m3n/saat 

Basınç aralığı 9 bar - 40 bar 

Sıcaklık aralığı -20 °C ‘den 50 °C’ye kadar  

Kalibrasyon yapılan sayaç çapı DN25 – DN200 

Ölçüm belirsizliği 0.19 % - 0.32 % (hacimsel)  

 

DNV-GL ‘nin Groningen’de yer alan yüksek basınç açık döngü kalibrasyon dizaynının 2D 

halindeki şeması aşağıdaki gibidir. 



24 
 

 

Şekil 5: DNV-GL yüksek basınç açık döngü kalibrasyon dizaynı 2D şeması 

 

 

 

Şekil 6:DNV-GL Open-loop kalibrasyon tesisi (Hollanda, Groningen) 

 

 

SOURCE

SINK

DNV GL FLG facility (open)
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PIGSAR firmasına ait olan açık döngü kalibrasyon sisteminin 2D şeması aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 7: PIGSAR açık döngü kalibrasyon sistemi 2D şeması 

PIGSAR firmasına ait olan açık döngü (open-loop) sistemin teknik özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tablo 4: PIGSAR teknik özellikler 

PIGSAR 

Akış aralığı 8 m3 /saat - 6.500 m3/h 

Basınç aralığı 16 bar - 50 bar 

Sıcaklık aralığı 8 °C to 20 °C  

Kalibrasyon yapılan sayaç çapı DN 400’e kadar 

Sayaç öncesi boru uzunluğu 15.5 mt 

Çalışma şartları 
8 paralel türbinmetre, 1 paralel 

rotarymetre ve piston prover 

Ölçüm belirsizliği Maks. 0.16 %  
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Şekil 8:PIGSAR Open-loop kalibrasyon tesisi (Almanya, Dortmund) 

FORCE firması, yüksek basınç sayaç kalibrasyonu yaparken referans ölçüm yöntemi olarak 

“Prover” sistemini kullanmaktadır. Prover sisteminde; sayaca önceden hacmi bilinen gaz, sabit 

bir akışta gönderilir. Sayacın bu sabit akışta, gönderilen hacim bitene kadar kaç m3 gaz ölçtüğü 

belirlenir. Gönderilen ve ölçülen gaz hacimleri arasındaki hata oranlarına bakılarak sayacın 

uygunluğu gözden geçirilir. Prover yöntemi, referans olarak kullanılan ana ölçüm sayacı 

yöntemine göre daha hassas bir metottur. Öyle ki; referans sayacı olarak kullanılacak sayaçların 

kalibrasyonu yapılırken prover yöntemi kullanılır.  
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Şekil 9: FORCE firmasına ait prover sistemi 

FORCE firmasına ait olan kapalı döngü (close-loop) sistemin teknik özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tablo 5: FORCE teknik özellikler 

FORCE 

Özellikler 12” tesis 24” tesis 

Kalibrasyon basıncı 
0 - 50 bar / 0 - 

725 PSI 

0 - 65 bar / 0 - 945 

PSI 

Akış 8 - 6.500 m3/h 10 - 32.000 m3/h 

Güç 310 KW 2,000 kW 

Sayaç çapı 
2” - 18” (50 mm - 

450 mm) 

4”- 30” (50”) (100 

mm - 1.250 mm) 

 



28 
 

 

Şekil 10:FORCE Close-loop kalibrasyon tesisi (Danimarka, Vejen) 

Euroloop firmasına ait olan kapalı döngü (close-loop) sistemin 2D şeması ve teknik özellikleri 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

Şekil 11: Euroloop kapalı döngü kalibrasyon tesisi 2D şeması 
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Tablo 6: Euroloop teknik özellikler 

NMI EUROLOOP 

Akış aralığı 20 – 30000 m3/h 

Sayaç çapları 6” – 36” (150 – 900 mm) 

Test hattı çapları 10" / 16" / 24" 

Sıcaklık kararlılığı <0.05 C 

En düşük belirsizlik 0.16 % 

 

 

Şekil 12:Euroloop Close-loop kalibrasyon tesisi (Hollanda, Rotterdam) 

Kalibrasyon tesislerine ek olarak İtalya’da bulunan ve belgelendirme ve sertifika konularında 

uzman olan TIFERNOGAS firmasına ziyaret yapılmıştır. Yapılan ziyarette ortak mühendislik 

çalışması yapılarak yüksek basınç kalibrasyon tesislerinin kurulumu ve globalde uygun olarak 

çalışması için gereken belgeler konusunda çalışma yapılmıştır. 
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Şekil 13:TIFERNOGAS toplantı (İtalya, Perugia) 
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3. TEKNİK DİZAYN ÇALIŞMASI 

3.1 Yüksek basınç kalibrasyon tesisi dizaynları 

Bahsi geçen sayaç kategorilerine göre, yüksek basınç kalibrasyon tesisi kurulurken piyasa 

araştırması yapılıp buna göre parametrelere karar verilmelidir. Bu proje için Türkiye gaz 

dağıtım şirketlerine ait 4 bar üstü ölçüm yapan sayaç bilgilerinin büyük çoğunluğu toplanmıştır 

ve fizibilite çalışması yapılırken tasarım buna göre yapılmıştır. 

Bu çalışmada dört farklı koşulda tesis dizaynı üzerinde çalışılmış ve her bir tesisin fizibilitesi 

oluşturulmuştur. Farklı türdeki tesisler üzerine yapılan bu çalışmalar sonuca gidip karar verme 

açısında en önemli gösterge olmuştur. Fizibilitesi yapılan 4 tip tesisin ayrışımı; 

1. Açık Döngü (Open-loop), ANSI300 

2. Açık Döngü (Open-loop), ANSI600 

3. Kapalı Döngü (Close-loop), ANSI300 

4. Kapalı Döngü (Close-loop), ANSI600 

3.1.1 Açık Döngü (Open-loop), ANSI 300 Kalibrasyon Tesisi (Dizayn O1) 

Sistemin özellikleri aşağıdaki gibidir. 

-Yüksek basınç kaynağı hattı basınç (>35 bar) 

- Düşük basınç kaynağı hattı basınç (<8 bar) 

 

 

Şekil 14:Açık döngü yüksek basınç kalibrasyon tesisi tasarım örneği 
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 Kalibrasyon gazı: Doğal gaz 

 Beklenen akış: 65.000 m3/h 

 Dizayn basıncı (max): 50 bar(a). / PN40, ANSI 300 borulama 

 Operasyon basıncı: 8 - 40 barg 

 Nominal akış aralığı:  

-10 bar: 10 – 6.500 m3/h 

-20 bar: 10 – 3.200 m3/h 

-35 bar: 10 – 1.800 m3/h 

 Test edilecek sayaç çapları: 2” (G250 sayaç) – 12” (G4000 sayaç) 

 Referans sayaç tipleri (Örnek): 1* 12” (G4000), 2* 8” (G1000) Türbinmetre 

4” (G250) Türbinmetre + 2” DUAL rotarimetre 

 Monitor Sayaç Tipi: 12” Ultrasonikmetre veya Çift Ultrasonikmetre 

 Kalibre edilecek sayaç çapları: 1*12” ve 1* 6” 

 Sıcaklık, çalışma koşulları: 15 – 40° C (Dizayn aralığı: 10 - 50° C) 

 Beklenen belirsizlik aralığı -Yüksek akış (> 250 m3/h) < 0.25% 

 

Bu dizaynda, basınç 8 bar’da başlar ve 35 bar’a kadar çıkar. 12 inç’ten büyük çaplı sayaçlar 

istisnadır. Bu basınç, sayaç kapasitesi ve akış aralığı (6500 m3/h) küçük ve orta büyüklükteki 

sayaçlar için uygundur. İlgili tasarımın örneği aşağıdaki gibidir: 

 

Şekil 15: Açık döngü kalibrasyon tesisi 3 boyutlu dizaynı 
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3.1.2 Açık Döngü (Open-loop) Kalibrasyon Tesisi (Dizayn O2) 

 Kalibrasyon gazı: Doğal gaz 

 Beklenen Akış: 140.000 m3/h 

 Dizayn basıncı (max): 60 bar(a). / ANSI 600 borulama 

 Operasyon basıncı: 8 - 55 barg veya 16-55 

 Nominal akış aralığı:  

-16 bar: 10 – 9.300 m3/h 

-25 bar: 10 – 5.900 m3/h 

-35 bar: 10 – 4.000 m3/h 

-55 bar: 10 – 2.500 m3/h 

 Test edilecek sayaç çapları: 2” (G250 sayaç) – 16” (G6500 sayaç) 

 Referans sayaç tipleri (Örnek): 2* 16” (G6500 sayaç) , 2* 8” (G1000 sayaç), 4” (G250) 

Türbinmetre + 2” Çift Rotarimetre 

 Monitor Sayaç Tipi: 16” Ultrasonikmetre veya Çift Ultrasonikmetre 

 Kalibre edilecek sayaç çapları: 1*16” ve 1* 8” 

 Sıcaklık, çalışma koşulları: 15 – 40° C (Dizayn aralığı: 10 - 50° C) 

 Beklenen belirsizlik aralığı -Yüksek akış (> 500 m3/h) < 0.25% 

3.1.3 Kapalı Döngü (Close-loop) Kalibrasyon Tesisi ( Dizayn C1) 

 Kalibrasyon gazı: doğal gaz 

 Dizayn basıncı (max): 50 bar(a). / ANSI 300 borulama 

 Operasyon basıncı: 8 - 40 barg 

 Nominal akış aralığı:  

-Tüm basınçlarda: 10 – 6.500 m3/h 

 Test edilecek sayaç çapları: 2” (G250 sayaç) – 12” (G2500 sayaç) 

 Referans sayaç tipleri (Örnek): 12” (G4000) Türbinmetre, 2*8” (G1000) Türbinmetre, 

4” (G250) Türbinmetre + 2” Çift Rotarimetre 

 Monitor Sayaç Tipi: 12” Ultrasonikmetre veya Çift Ultrasonikmetre 

 Kalibre edilecek sayaç çapları: 1*12” ve 1* 6” 

 Sıcaklık, çalışma koşulları: 15 – 40° C (Dizayn aralığı: 10 - 50° C) 

 Beklenen belirsizlik aralığı  

-Yüksek akış (> 250 m3/h) < 0.30% 
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-Düşük akış (<250 m3/h) < 0.40% 

 Tek Pompa sistemi 

Bu dizaynda, pompa ve çevrim dizaynı kullanılabilir basınç ve akış aralığını kontrol eder. 12 

inç’ten büyük sayaçlar istisnadır. Bu basınç, sayaç kapasitesi ve akış aralığı (6500 m3/h) düşük 

düzey ve orta düzey sayaçlar için uygundur. İlgili tasarımın örneği aşağıdaki gibidir: 

 

Şekil 16: Kapalı döngü yüksek basınç kalibrasyon tesisi 2D şeması 
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Şekil 17:Kapalı çevrim yüksek basınç kalibrasyon tesisi tasarım örneği 

3.1.4 Kapalı Döngü (Close-loop) Kalibrasyon Tesisi (Dizayn C2) 

 Kalibrasyon gazı: doğal gaz 

 Dizayn basıncı (max): 80 bar(a). / ANSI 600 borulama 

 Operasyon basıncı: 4 - 55 barg 

 Nominal akış aralığı:  

-Tüm basınçlarda: 10 – 10.000 m3/h 

 Test edilecek sayaç çapları: 2” (G250 sayaç) – 16” (G6500 sayaç) 

 Referans sayaç tipleri (Örnek): 2* 16” (G6500)+ 2*10 (G1600) Türbinmetre, 4” 

Türbinmetre+ 2” Çift Rotarimetre 

 Monitor Sayaç Tipi: 16” Ultrasonikmetre veya Çift Ultrasonikmetre 

 Kalibre edilecek sayaç çapları: 1*16” , 1* 8”, 1* 4 

 Sıcaklık, çalışma koşulları: 15 – 40° C (Dizayn aralığı: 10 - 50° C) 

 Beklenen hata aralığı  

-Yüksek akış (> 250 m3/h) < 0.30% 

-Düşük akış (<250 m3/h) < 0.40% 

 Çift Pompa sistemi 

 

Bu dizaynda, pompa ve çevrim dizaynı kullanılabilir basınç ve akış aralığını kontrol eder. 16 

inç’ten büyük sayaçlar istisnadır. Bu basınç, sayaç kapasitesi ve akış aralığı (10.000 m3/h) 

orta düzey ve yüksek düzey sayaçlar için uygundur. 
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3.2 Sayaç analizi 

Türkiye’deki doğal gaz dağıtım firmalarına ait 4 bar üstü ölçüm yapan sayaçların bilgisi 

toplanmıştır. Bu verilerin toplanmasındaki sebep, piyasadaki yüksek basınç kalibrasyon ihtiyacı 

olan sayaç sayısını belirlemek ve ayrıca bu belirlenen sayılar üzerinden fizibilite çalışması 

yapılacak olan dizaynların parametrelerini belirlemektir. Örneğin; açık ve kapalı döngü 

dizaynlarda yer alan çap ve kapasite değişkenlerinin büyüklüğü piyasadaki üst, orta ve düşük 

düzey sayaç sayısı göze alınarak belirlenmiştir. Şirketlerden toplanan verilere göre Türkiye’de 

doğal gaz dağıtım şirketlerine ait 4 bar üstü ölçüm yapan sayaç dağılımı aşağıdaki gibidir.  

 

Şekil 18:Türkiye'de gaz dağıtım şirketlerine ait 4 bar üstü ölçüm yapan sayaç dağılımı 
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Şekil 19:Türkiye'de gaz dağıtım şirketlerine ait 4 bar üstü ölçüm yapan toplam sayaç sayısı 

Grafik verilerine göre analiz edilen sayaçlar ağırlıklı olarak küçük ve orta büyüklükteki 

sayaçlardan oluşmaktadır. Bu sayaç bilgilerine, iletim şirketinin sorumluluğunda olan RM-A 

istasyonu sayaçları ve organize sanayi bölgelerinde kullanılan sayaç bilgileri dahil değildir.  

Türkiye piyasası verileri incelendiğinde kurulacak tesisin; 8-40 bar’ da test yapabilmesi G2500’ 

e kadar olan sayaçları mutlaka kalibre edebilmesi, uygun şartlar oluşması halinde G4000 tipini 

de portföyüne dahil edebilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

3.3. Açık Döngü - Kapalı Döngü Sistemlerin Karşılaştırılması 

3.3.1 Açık Döngü (Open-loop) Kalibrasyon Tesisi Analizi 

Avantajlar 

 Kurulum ve operasyon maliyetleri kapalı döngüye göre daha düşüktür. 

 Gaz akışı şehir giriş ve çıkış hattı arasında oluştuğu için, kalibrasyon gazını sirküle 

etmek için ekstra bir çabaya ihtiyaç yoktur. Bu yüzden kapalı döngüye göre daha düşük 

enerji harcar. 

 Saha koşullarında test yapıldığı için yapılacak kalibrasyon verileri fiili duruma çok 

yakın olacaktır. 

G16 G25 G40 G65 G100 G160 G250 G400 G650 G1000 G1600 G2500 G4000 G6500

Kümüle Sayaç Sayısı
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 Soğutma cihazına ihtiyaç duymaz, bu da maliyeti düşürür ve ayrıca soğutma için 

gereken zamanı ortadan kaldırır. 

 Yüksek stabilite ve kararlılıkta kalibrasyon sağlar. 

Dezavantajlar 

 Tesis kapasitesi ve kalibrasyon basıncı bağlı bulunduğu RM-A istasyonuna bağlıdır. 

 Stabil akış olmayan ve dalgalı akış olan yerlere kurulması uygun değildir. 

 Kurulacak yerde saha şartları sağlansa bile, ulaşım hatlarına, yerleşim yerine ve sayaç 

üreticilerine olan yakınlık da önemlidir. Bu da yer seçimini ekstra önemli hale getirir. 

 Kapasite artırımı mümkün değildir. Böyle bir durumda sistemin tamamen sökülüp daha 

büyük kapasiteli bir RMS-A’ya bağlanması gerekmektedir. 

 Şehir giriş hattından alınıp çıkıştan verilecek gaz satışı ticari bir işlem olduğu için 

kurulacak kalibrasyon tesisine sahip olan firmanın gaz satış lisansının olması ve 

mevzuatların alım satım işlemi yapmaya müsaade ediyor olması gerekmektedir. 

 Gaz satıcı ve alıcının aynı işletmede yer aldığı durumlarda, kalibrasyon tesisinin 

eklenmesi de kontrole tabii tutulan ekipmanların sayısını arttıracaktır. 

 Şehir giriş istasyonunun regülasyon öncesinden doğal gazın alınıp, kalibrasyon tesisine 

getirilmesi ve kalibrasyon sonrası doğal gazın Şehir giriş istasyonu çıkış hattına 

verilmesi gerekmektedir. Bu durumda şehir giriş istasyonu by-pass edilip gaz akışının 

yönü değiştirilecektir. Bu tesiste bir sorun olması halinde şehir hattının beslemesinde 

sorun yaşanma ihtimali söz konusudur. Tüm akış bu tesis üzerinden geçeceğinden yüklü 

miktarda doğal gazın sürekli el değiştirmesi gerekecektir. 

3.3.2 Kapalı Döngü (Close-loop) Kalibrasyon Tesisi Analizi 

Avantajlar 

● Tesis kapasitesi ve kalibrasyon basıncı RM-A istasyonuna bağlı değildir. İstenilen 

basınç ve akış kurulum limitlerine göre oluşturulabilir. 

● Sabit akışa ihtiyaç yoktur. Kalibrasyon sırasında gaz akışı kapalı sistem içerisinde 

gerçekleştirilir. 

● Tesisin kurulacağı yer seçimi açık döngüye göre çok daha geniş kapsamdadır. 

● Gaz akışında dalgalanma olmadığı için açık döngüde kalibrasyon sırasında 

yaşanabilecek problemlerin yaşanma ihtimali daha düşüktür. 
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● Kapasite artım gereksinimi durumunda ekipmanlar değiştirilerek yer değiştirme 

yapılmadan sistem ölçeklendirilebilir. 

Dezavantajlar 

 Sistemde gaz akışını sağlamak için kullanılan pompalar yüksek enerji harcamaktadır, 

bu da ekstra maliyet yaratmaktadır. 

 Kurulum ve operasyon maliyetleri açık döngü sisteme göre daha yüksektir. 

 Yaşanabilecek herhangi bir enerji kesintisi durumunda kalibrasyon sürecinin 

durmaması için büyük enerji ihtiyaçlarını karşılayacak yedekli bir sisteme ihtiyaç 

duymaktadır. 

3.4 Maliyet analizi 

Açık döngü ve kapalı döngü sistemler için yapılan maliyet analizleri için iki tip vardır. Bunlar 

ilk kurulum maliyetleri ve operasyonel maliyetler olarak ikiye ayrılır. İlk kurulum maliyetleri 

(CAPEX) işi başlatmak için gereken ekipman, makine, tesis kurulumu için kullanılır. 

Operasyonel maliyetler (OPEX) ise işin yürütülmesi için gereken çalışan maaşları, elektrik ve 

su giderleri, bakım maliyetleri gibi harcamaları içermektedir. 

3.4.1 Maliyet analizi yapılan yüksek basınç kalibrasyon tesisi tipleri 

Bu bölümde; açık döngü ve kapalı döngü kalibrasyon tesisi dizaynları maliyet yönünden 

incelenecektir. CAPEX analizi ile ilgili parça bazında yapılan detaylı analiz; Ekler 

bölümünde, Tablo 24 – Tablo 27 arasında belirtilmiştir. 
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3.4.1.1 Açık Döngü Dizayn- O1 

Açık döngü kalibrasyon tesisi Dizayn-O1 için tahmini kurulum maliyetleri aşağıdaki gibidir: 

3.4.1.1.1 Kurulum Maliyetleri 

Tablo 7: Açık döngü Dizayn-O1 kurulum maliyetleri 

Maliyet Kalemleri Bedel (kEuro) 

Tesis binası ve Çevresel Kurulum 1062,50 

Depo 12,50 

Ana hattan tesise olan gaz hattı 36,25 

Tesis içi akış ekipmanları 1268,75 

Elektrik, gaz, su hatları kurulum 25,00 

İşçilik 696,25 

İşletme 46,25 

Kalite sistemler 227,50 

Beklenmeyen giderler 500,00 

Yaklaşık Kurulum Maliyeti  

(MEuro) 
3,88 (MEuro) 

 

3.4.1.1.2 Operasyon Maliyetleri 

Tesisi belli kalite ve güvenlik standartlarında çalıştırmak için gereken operasyon maliyetleri 

aşağıdaki gibidir: 

● Çalışan maliyetleri (operatör, bakım mühendisi, kalite mühendisi, yönetim desteği) 

Kalite sertifikaları 

● Enerji maliyetleri 

● Bakım maliyetleri 

● Kira ücreti, diğer tesis giderleri 

● Vergiler 
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Şekil 20:Açık Döngü Dizayn-O1 Operasyonel Maliyetleri(Euro) 

Bu şartlarda kurulacak bir tesisin operasyon maliyeti ilk sene için, 3 tam zamanlı çalışan ile 

senede minimum 150 sayacı kalibre edebildiği durumda 456.000 Euro’dur. Paralel kalibrasyon 

hatları dizayn edilirse bu sayı 500 sayaç civarlarına kadar çıkabilir. 

Operasyon maliyetlerinin detaylı analiz tablosu Tablo 28’de yer almaktadır. 
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3.4.2.1 Açık Döngü Dizayn-O2 

Açık döngü kalibrasyon tesisi Dizayn-O2 için tahmini kurulum maliyetleri aşağıdaki gibidir: 

3.4.2.1.1 Kurulum Maliyetleri 

Tablo 8: Açık döngü Dizayn-O2 kurulum maliyetleri 

Maliyet Kalemleri Bedel (kEuro) 

Tesis binası ve Çevresel Kurulum  1.242,50 

Depo  16,25 

Ana hattan tesise olan gaz hattı  41,25 

Tesis içi akış ekipmanları  1.545,00 

Elektrik, gaz, su hatları kurulum  31,25 

İşçilik  800,00 

İşletme   47,50 

Kalite sistemleri  238,75 

Beklenmeyen giderler  627,50 

Yaklaşık Kurulum Maliyeti 

(MEuro) 
4,59 (MEuro) 

 

3.4.2.1.2 Operasyon Maliyetleri 

Açık döngü kalibrasyon tesisi Dizayn-O2 için oluşan operasyon maliyetleri Dizayn-O1 ile 

aynıdır. Bu şartlarda kurulacak bir tesisin operasyon maliyeti ilk sene için, 3 tam zamanlı 

çalışan ile senede minimum 150 sayacı kalibre edebildiği durumda 456.000 Euro’dur. Paralel 

kalibrasyon hatları dizayn edilirse bu sayı 500 sayaç civarlarına kadar çıkabilir. 
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Şekil 21: Açık Döngü Dizayn-O2 Operasyonel Maliyetleri(Euro) 

3.4.3.1 Kapalı Döngü Dizayn-C1 

Kapalı döngü kalibrasyon tesisi Dizayn-C1 için yapılan kurulum maliyetleri analizi aşağıdaki 

gibidir. Akışı sağlamak için kullanılan pompa teknolojisi ve buna ek olarak satın alınan soğutma 

ekipmanları ekstra maliyet oluşturmaktadır. Bu yüzden açık döngü dizaynlara göre ilk kurulum 

maliyetleri daha yüksektir. 
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3.4.3.1.1 Kurulum Maliyetleri 

Tablo 9: Kapalı döngü Dizayn-C1 kurulum maliyetleri 

Maliyet Kalemleri Bedel (kEuro) 

1-Tesis binası ve Çevresel Kurulum  1125,00 

2-Depo  12,50 

3-Ana hattan tesise olan gaz hattı  67,50 

4-Tesis içi akış ekipmanları  2,14 

5-Elektrik,gaz,su hatları kurulum  87,50 

6-İşçilik  760,00 

7-İşletme   46,25 

8-Kalite sistemleri  227,50 

9-Beklenmeyen giderler  625,00 

Ekstralar     

Yaklaşık Kurulum Maliyeti  (MEuro) 5,1 (MEuro) 

 

Açık döngü Dizayn-O1’e göre kurulum maliyetinde yaşanan ekstralar aşağıdaki gibidir: 

 (1) Pompa kurulumu için gereken ekstra alan/ metrekare/ beton zemin : +75K euro) 

 (2) Değişim yok 

 (3) Eğer binaya yakın yüksek basınç gaz kaynağı yok ise: +75K Euro, var ise: -37,5K Euro 

 (4) Ekstra pompa ve soğutucu için: 1050K Euro 

 (5) Güç kaynağı ve dönüştürücü için gereken ekstralar : 75K Euro 

 (6) Pompa ve kompresör için gereken ekstra işçilik maliyetleri : 75K Euro 

 (7) ve (8) değişim yok 

 (9) Projedeki finansal risk arttığı için ekstra: 125K Euro 

Tüm bu kriterler incelendiği zaman Kapalı döngü dizayn-C1 için gereken kurulum maliyetleri 

Açık döngü dizayn-O1’e göre 1,25M Euro daha yüksektir. 
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3.4.3.1.2 Operasyon Maliyetleri 

Bu tip bir tesisi belirli güvenlik standartları ve kalite seviyesinde yürütmek için gereken 

operasyon maliyetleri aşağıdaki gibidir: 

-İşçilik maliyetleri (operatör, bakım mühendisi, kalite mühendisi, yönetici), buna ek olarak sabit 

maliyetler 

-Kalite teminat maliyeti (ISO akreditasyonu, kalibrasyon standartları) 

-Enerji maliyetleri 

-Tesisin bakım maliyetleri 

-Kira bedeli ve diğer tesis giderleri 

-Diğer maliyetler (vergiler) 

Açık döngü Dizayn-O1’e göre operasyonel maliyetlerindeki değişimler aşağıdaki gibidir: 

 Kalibrasyon başına 500 Euro maliyeti olan enerji tüketimi (pompa ve soğutma) maliyeti 

(150 sayaç kalibrasyonu için +75K Euro, 300 sayaç kalibrasyonu için +150K Euro) 

 Pompanın bakım maliyeti (Açık döngü dizayn O1’e göre %20 daha yüksek bakım maliyeti) 

 Genel olarak toplamda enerji tüketiminden kaynaklanan ek operasyonel maliyetler; 150 

sayaç kalibrasyonunda +90K Euro, 300 sayaç kalibrasyonunda ise +165K Euro ekstra 

maliyete sebep olmaktadır. 
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Şekil 22: Kapalı Döngü Dizayn-C1 Operasyonel Maliyetleri(Euro) 

Operasyon maliyetlerinin detaylı analiz tablosu Tablo 29’da belirtilmiştir. 

Bu şartlarda kurulacak bir tesisin operasyon maliyeti ilk sene için, 3 tam zamanlı çalışan ile 

senede minimum 150 sayacı kalibre edebildiği durumda 546.000 Euro’dur. Paralel kalibrasyon 

hatları dizayn edilirse bu sayı 500 sayaç civarlarına kadar çıkabilir. 

3.4.4.1 Kapalı Döngü Dizayn-C2 

3.4.4.1.1 Kurulum Maliyetleri 

Kapalı döngü sistemlerde kurulum maliyetlerinin açık döngü sistemlere göre yüksek olması 

genelde standart dışı kabul edilen pompa teknolojisi ve kalibrasyon esnasında ısının bu 

pompaların soğutulması için gereken enerji tüketiminden dolayıdır.  
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Tablo 10: Kapalı döngü Dizayn-C2 kurulum maliyetleri  

Maliyet Kalemleri Bedel (kEuro) 

1-Tesis binası ve Çevresel Kurulum  1227,50 

2-Depo  12,50 

3-Ana hattan tesise olan gaz hattı  70,00 

4-Tesis içi akış ekipmanları  3,06 

5-Elektrik,gaz,su hatları kurulum  148,75 

6-İşçilik  831,25 

7-İşletme   47,50 

8-Kalite sistemleri  236,25 

9-Beklenmeyen giderler  775,00 

Ekstralar   

Yaklaşık Kurulum Maliyeti  (MEuro) 6,4 (MEuro) 

 

Kapalı döngü dizayn-C1’e göre kurulum ücretlerine yansıyan ekstra maliyetler aşağıdaki 

gibidir: 

 (1) Pompa kurulumu için gereken ekstra alan/ metrekare/ beton zemin (+75K Euro) 

 (2) Değişim yok 

 (3) Değişim yok 

 (4)-1 Pompa ve soğutma için : +600K Euro 

 (5) Güç kaynağı ve dönüştürücü için gereken ekstralar : +44K Euro 

 (6) %10 ekstra pompa ve kompresör için gereken ekstra işçilik maliyetleri  

 (7) ve (8) değişim yok 

 (9) Projedeki finansal risk arttığı için ekstra: 125K Euro 

Tüm bu kriterler incelendiği zaman Kapalı döngü dizayn-C2 için gereken kurulum maliyetleri 

Kapalı döngü dizayn-C1’e göre 1,25M Euro daha yüksektir. 

3.4.4.1.2 Operasyon Maliyetleri 
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Kapalı döngü kalibrasyon tesisi Dizayn-C2 için oluşan operasyon maliyetleri Dizayn-C1 ile 

aynıdır. Bu şartlarda kurulacak bir tesisin operasyon maliyeti ilk sene için, 3 tam zamanlı 

çalışan ile senede minimum 150 sayacı kalibre edebildiği durumda 546.000 Euro’dur. Paralel 

kalibrasyon hatları dizayn edilirse bu sayı 500 sayaç civarlarına kadar çıkabilir. 

Avrupa’nın önde gelen kalibrasyon laboratuvarları yılda ortalama 900 sayacın kalibrasyonunu 

yapmaktadır. Operasyon maliyetlerinde belirsiz alan ise uluslara arası piyasada kabul görmek 

adına içinde bulunulması gereken izlenebilirlik ve belgelendirme kuruluşlarından doğacak 

maliyettir.  

 

Şekil 23: Kapalı Döngü Dizayn-C2 Operasyonel Maliyetleri (Euro) 

3.5 Yer Seçimi 

Yer seçimi yapılırken birçok faktörün göz önüne alınması gerekmektedir. Bu faktörlerden 

bazıları operasyonun başarılı bir şekilde yürümesinde etken iken bazı faktörler de verilen 

hizmet kalitesini arttırma ve müşterileri etkileme konusunda önem arz etmektedir. Yer seçimi 

kriterleri 3 başlık altında incelenecektir. Türkiye’de yüksek basınç hatları BOTAŞ tarafından 

kontrol edilmektedir. Bu yüzden BOTAŞ hattına yakın bir tesis dizaynı mantıklı olacaktır. 

Kapalı döngü için ise pompa soğutmasını sağlamak adına çevrede su kaynağı olması önemli bir 

kriterdir. 

 Yer seçimi sürecinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler aşağıdaki gibidir. 
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3.5.1 Gaz Kaynağı 

Verimli ve karlı bir tesisin kurulmasında bazı faktörler öne çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi 

tesis çevresinde sabit ve sürekli bir gaz kaynağının bulunmasıdır. Bu durum açık ve kapalı 

döngü dizaynlar için de geçerlidir. Sürekli gaz akışı sayesinde atıl zaman minimize edilecek ve 

kalibrasyon süreleri arasındaki zaman uzamayacaktır. 

Buna ek olarak, açık döngü kalibrasyon tesisi kurulmasında en önemli kriterlerden biri 

kalibrasyon tesisi kapasite alt limiti üstünde stabil bir akışın sağlanmasıdır. Aynı zamanda 

RMS-A’dan yüksek basınçla alınan gaz en fazla RMS-A çıkış basıncına kadar düşürülebilir. 

Bu durum da orta büyüklükteki ve büyük çaplardaki sayaçları kalibre etmeyi zorlaştırır. Belli 

bir hacimde giriş ve çıkış arasında basınç farkı yaratılarak sağlanmış hacimsel akış debisini 

arttırmak için daha büyük bir basınç farkı gerekir. AKSA doğal gazın dağıtım bölgelerinde bu 

çekiş profiline uyabileceği düşünülen RMS-A’lar incelenmiştir. Bu yapılan analize göre 

istasyonlardan senelik saatlik veriler alınmıştır. Bazı RMS-A’lar gereken akış limiti altında 

kalırken, bazıları ise akış limitlerini karşılasa bile stabil bir akış profili olmadığı için uygun 

değildir. Yıllık tüketim verilerini içeren RMS-A çekiş grafikleri aşağıda gösterilmiştir. 

Dağıtım bölgelerimiz arasında düzenli ve yüksek akışa sahip olan şehir giriş istasyonlarına ait 

1 saat periyotlu datalar, bir yıllık dönemde incelemiştir. İncelemeyle ilgili grafikler aşağıda yer 

almaktadır. 

 

Gerekli

• Yerine getirilmesi gereken ve kritik olan temel 
kriterler

İstenen

• Lokasyona özel olarak ek avantaj sağlayan 
özellikler

Tercih 
edilen

• Hissedarların tercihi

Şekil 24: Yer Seçimi Kriterleri 
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Şekil 25:Balıkesir RMSA Yıllık Tüketim 

 

Şekil 26:Bolu RMSA Yıllık Tüketim 
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Şekil 27:Bozüyük RMSA Yıllık Tüketim 

 

Şekil 28:Çan RMSA Yıllık Tüketim 
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Şekil 29:Çukurhisar RMSA Yıllık Tüketim 

 

Şekil 30:Dörtyol RMSA Yıllık Tüketim 
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Şekil 31:Düzce-Doğu RMSA Yıllık Tüketim 

 

Şekil 32:Ereğli RMSA Yıllık Tüketim 
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Şekil 33:İskenderun Şehir RMSA Yıllık Tüketim 

 

Şekil 34: Malatya RMSA Yıllık Tüketim 
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Şekil 35: Mersin RMSA Yıllık Tüketim 

 

 

Şekil 36: Manisa RMSA Yıllık Tüketim 
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3.5.2 Tesisin kurulacağı alan özellikleri 

Yer seçimindeki en önemli kriter olan gaz kaynaklarına olan yakınlık bir yana, tesisin 

kurulacağı yerin yeterli düzeyde büyük bir arsaya sahip olması gerekir. Açık ve kapalı döngü 

tesisler için; ofis, depo, park alanı, kamyon ve arabaları da kapsayacak şekilde bir alana ihtiyaç 

vardır. Aynı zamanda gelecekte büyüme de göze alınmalıdır. Gaz hatlarına yakınlık, arsa gibi 

kriterlerin yanı sıra, tesisin şehre, otellere, havaalanına, anayollara, toplu ulaşıma yakınlığı da 

önemli kriterlerden biridir. Hem çalışan, hem de müşteri memnuniyeti için tesis yeri seçilirken 

bu faktörler de göze alınmalıdır. Bu tesisi uluslararası bir öneme sahip olacağından, tesisi 

ziyaret etmek veya bir görevi yerine getirmek için gelecek olan nitelikli yerli ve yabancı 

misafirlerin, ulaşım imkanlarının sağlanması için hava alanı yakınlığı ve konaklama 

imkanlarının yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Nitelikli iş gücüne ulaşmanın ve lojistik 

imkanının da uygun olması önemlidir. 

3.5.3 Seçilen yerler 

Açık Döngü (Open-loop) tesisler için yer seçiminde incelenen istasyonlar arasında en uygun 

sayılabilecek yerler aşağıdaki gibidir: 

1- Mersin RMS-A: 60.000 m3/h’in üstünde ve sabite yakın bir karakteristik gösterdiği için 

açık döngü kalibrasyon tesisi için en uygun yer olarak görülmektedir. 

2- Ereğli RMS-A: Yıl içinde 60.000 m3/h’in üzeri akış debisi gösterse bile genel olarak 

stabil bir akışa sahip değildir. Bu durumda istenen her zaman kalibrasyon 

yapılamayacağı göze alınmalıdır. 

3- Manisa Şehir RMS-A: Yıl içinde gösterdiği akış debisi 100.000 m3/h ile 30.000 m3/h 

arasında salınım gerçekleştirmektedir. Tesis kurulumu için bazı gereklilikleri sağlasa da 

elektrik üretim amaçlı tüketim profiline bağımlılığı dolayısıyla sürdürülebilirlik riski 

taşımaktadır.  

Açık döngü sistem tercih edilmesi halinde seçenekler arasında en uygun şartlar Mersin RM-A 

istasyonunda bulunmaktadır. 

Kapalı Döngü (Close-loop) tesisler için yer sürekli ve yüksek akış, Açık Döngü sistemler kadar 

öncelik taşımamaktadır. Bu nedenle tesisin lojistik imkanları, insan kaynağına erişim, ulusal ve 

uluslararası ulaşıma yakınlık, konaklama imkanları gibi tesisin daha profesyonel olmasını 

sağlayacak kriterlere dikkat etmek mümkün olabilmektedir. Bu şartlar ve optimum akış ve 

kalibrasyon sonrası gazın hatta verileceği koşullar düşünüldüğünde Düzce oldukça iyi bir 
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seçenek olarak öne çıkmaktadır. Düzce’ nin tüketiminin minimumda 10.000 m3/h ‘ yi 

sağlayabilmesi, ortalamada da 35.000 m3/h seviyesinde gerçekleşmesi, kapalı sistemin 

basınçlandırılması için yeterli miktarda akışı sağlamaktadır. İletim hattı güzergahında yer aldığı 

konumu dolayısıyla yıl için basınç seviyeleri, acil durum zor gün koşulları dışında 40 bar’ ın 

üzerinde seyretmektedir. Şehir giriş istasyonu ve tüketim noktası arasında yeterli ölü hacim 

olması dolayısıyla, dağıtım hattı basıncını 8 bar’ a kadar düşürerek, 8 bar’ da kalibrasyon 

yapmaya imkan verecek şekilde basıncı ayarlamak mümkündür. Uluslararası havaalanına 

yakınlığı, işgücü kaynağına erişim ve lojistik imkanı kaliteli işletmecilik açısından gerekli olan 

şartları sağlamaktadır. 

3.6 Yatırımın geri dönüş süreleri (ROI) 

Kurulum ve operasyon maliyetleri değerlendirilerek, farklı senaryolar ele alınarak, tesisin geri 

dönüş süreleri belirlenmiştir. Geri dönüşü sağlayabilmek için tesisin ürettiği gelir toplamının, 

o güne kadar harcanmış maliyetlere eşit veya üstünde olması gerekmektedir. Geri dönüş süresi 

hesaplanırken kullanılan değişkenler ve bu değişkenlerin zamanla değişimi aşağıdaki gibi 

öngörülmüştür. 

-Amortisman süresi : 10 sene 

-Enflasyon : 2% (Euro bazında) 

-Enerji maliyetlerinde gerçekleşen enflasyon: 2% (Euro bazında) 

-İşçilik giderlerinde gerçekleşen enflasyon : 2% (Euro bazında) 

-Vergiler : 25% 

3.6.1 Sayaç başı kalibrasyon geliri 

-Düşük basınç (8 bar)   - 2,5 bin Euro 

-Orta basınç (16 bar)     - 3,75 bin Euro 

-Yüksek basınç (35 bar) - 6,9 bin Euro 

3.6.2 Öngörülen kalibrasyon maliyetleri 

-Tam zamanlı saha çalışanı ücreti - 4 bin Euro 

-Kalibrasyon başına materyal ücreti- 0.125 bin Euro 
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-Kalibrasyon başına enerji gideri (Close-loop) - 0.6 bin Euro 

-Kalibrasyon başına enerji gideri (Open-loop) - 0.125 bin Euro 

Bu değişenler göze alınarak kurulan özet tablolarda, fizibilite çalışması yapılan dizaynlar için 

maliyet tabloları oluşturulmuştur. 

Tablo 11: Açık döngü Dizayn-1 için farklı senaryolara göre kurulum ve operasyon maliyetleri 

  

Kurulum maliyetleri 

(mEuro/sene) 

Operasyon maliyetleri 

(kEuro/sene) 

Zor 
4,88 537,50 

Normal 
3,88 456,25 

Optimist 
3,38 375,00 

 

Tablo 12: Açık döngü Dizayn-2 için farklı senaryolara göre kurulum ve operasyon maliyetleri 

  

Kurulum maliyetleri 

(mEuro/sene) 

Operasyon maliyetleri 

(kEuro/sene) 

Zor 
5,50 537,50 

Normal 
4,59 456,25 

Optimist 
4,00 375,00 

 

Tablo 13: Kapalı döngü Dizayn-1 için farklı senaryolara göre kurulum ve operasyon 

maliyetleri 

  

Kurulum maliyetleri 

(mEuro/sene) 

Operasyon maliyetleri 

(kEuro/sene) 

Zor 
6,13 625,00 

Normal 
5,10 546,25 

Optimist 
4,63 462,50 
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Tablo 14: Kapalı döngü Dizayn-2 için farklı senaryolara göre kurulum ve operasyon 

maliyetleri 

  

Kurulum maliyetleri 

(mEuro/sene) 

Operasyon maliyetleri 

(kEuro/sene) 

Zor 
7,38 625,00 

Normal 
6,40 546,25 

Optimist 
5,88 462,50 

 

Kalibrasyon piyasası; tekrardan kalibrasyona giden sayaçlar ve yeni üretilen sayaçlar olarak 

ikiye ayrılmıştır. Aşağıdaki tabloda farklı market senaryolarına göre kalibrasyon yapılabilecek 

sayaç sayıları gösterilmiştir. 

Tablo 15: Tekrardan kalibrasyon ve yeni üretilen sayaçlara göre farklı piyasa senaryoları 

Piyasa Seneryoları 
Tekrarlanan 

Kalibrasyon 
Yeni Üretim Toplam 

Zor 150 80 230 

Normal 200 100 300 

Optimistik 250 120 370 

 

 Açık döngü dizayn-O1 için varsayılan piyasa senaryosu: 50% düşük düzey basınç ve 50% 

orta düzey basınç 

 Açık döngü dizayn-O2 için varsayılan piyasa senaryosu: 40% düşük düzey basınç ve 60% 

orta düzey basınç 

 Kapalı döngü dizayn-C1 için varsayılan piyasa senaryosu: 40% düşük düzey basınç ve 60% 

orta düzey basınç 

 Kapalı döngü dizayn-C2 için varsayılan piyasa senaryosu: 35% düşük düzey basınç ve 65% 

orta düzey basınç 



60 
 

Bu analizlere ek olarak yapılan varsayımlarda; kapalı döngü dizayn senaryoları için yapılan 

analizde piyasada kalibre edilebilecek sayaç potansiyelinin artıyor olması bu dizaynın daha 

geniş kapsamlı sayaç kalibre edebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Örneğin; Kapalı döngü 

dizayn-C1 G4000 kapasiteli bir sayacı 10 bar üzerinde kalibre edebilme yetisine sahiptir. 

 Açık döngü dizayn-O1, Açık döngü dizayn-O2’ye göre %4 daha fazla kalibrasyon yapabilir 

 Kapalı döngü dizayn-C1, Açık döngü dizayn-O1’e göre %5 daha fazla kalibrasyon yapabilir 

 Kapalı döngü dizayn-C2, Kapalı döngü dizayn-C1’ye göre %14 daha fazla kalibrasyon 

yapabilir 

Yapılan varsayımlara göre geri dönüş ve ilk kar süreleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

 Açık döngü dizayn-O1 geri dönüş süresi 7 sene; ilk kar süresi 2 sene 

 Açık döngü dizayn-O2 geri dönüş süresi 7 sene; ilk kar süresi 2 sene 

 

 Kapalı döngü dizayn-C1 geri dönüş süresi 8 sene; ilk kar süresi 3 sene 

 Kapalı döngü dizayn-C2 geri dönüş süresi 9 sene; ilk kar süresi 4 sene 

3.6.3 Kalibrasyon piyasası senaryoları 

Bu kısımda sayaç kalibrasyonu piyasasındaki potansiyel ele alınacaktır. Bu piyasa tekrardan 

kalibre edilmesi gereken sayaçlar ve ilk üretimden çıkan sayaçlar oluşturmaktadır. 

Tablo 16:Kalibre edilebilecek sayaç sayısı 

KALİBRE EDİLEBİLECEK 

SAYAÇ SAYISI 

  
Tekrardan 

Kalibrasyon 
İlk Üretim Toplam 

Zor 150 80 230 

Normal 200 100 300 

Optimist 250 120 370 

Açık ve kapalı döngü tesis dizaynlarında piyasa göze alınarak yapılan analizde kalibre 

edilebilecek sayaç sayıları için varsayım yapılmıştır. Bu değerler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 17:Yüksek basınç kalibrasyon tesislerinde kalibre edilebilecek farklı basınç 

aralıklarındaki sayaç yüzdeleri 

 Düşük basınç sayaç Orta basınç sayaç 

Açık döngü dizayn-O1 50% 50% 

Açık döngü dizayn-O2 40% 60% 

Kapalı döngü dizayn-C1 40% 60% 

Kapalı döngü dizayn-C2 35% 65% 

 

Fizibilite çalışması yapılan dizaynlar için geri dönüş süreleri ve ilk kar sürelerini gösteren 

varsayımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

Tablo 18:Fizibilite çalışması yapılan dizaynlara ait geri dönüş süreleri 

Yöntem ROI İlk Kar 

Açık döngü dizayn-O1 7 sene 2 sene 

Açık döngü dizayn-O2 7 sene 2 sene 

Kapalı döngü dizayn-C1 8 sene 3 sene 

Kapalı döngü dizayn-C2 9 sene 4 sene 

 

Açık ve kapalı döngü dizaynlar için optimist, normal ve zor olmak üzere 3 adet senaryo 

kurulmuştur. Bu senaryolara göre senelik kalibre edilebilecek sayaç sayısı ve tesis için yapılan 

yatırım maliyetleri değişken olarak atanmıştır. Yatırım maliyetleri arttıkça ve kalibre 

edilebilecek sayaç sayısı azaldıkça geri dönüş süreleri uzamaktadır. Yapılan bu senaryolarda 

hesaplanan geri dönüş süreleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
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Tablo 19: Açık Döngü Dizayn-O1 Geri Dönüş Süreleri 

AÇIK DÖNGÜ DİZAYN-1       

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 

  Yatırım Maliyetleri 

Sayaç Sayısı Optimist Normal Zor 

Optimist 5 6 8 

Normal 5 7 10 

Zor 7 9 15 

İLK KAR SÜRESİ 

  Yatırım Maliyetleri 

Sayaç Sayısı Optimist Normal Zor 

Optimist 1 1 3 

Normal 1 2 5 

Zor 2 4 9 

Tablo 20:Açık Döngü Dizayn-O2 Geri Dönüş Süreleri 

AÇIK DÖNGÜ DİZAYN-2       

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 

  Yatırım Maliyetleri 

Sayaç Sayısı Optimist Normal Zor 

Optimist 5 6 8 

Normal 5 7 10 

Zor 7 9 14 

İLK KAR SÜRESİ 

  Yatırım Maliyetleri 

Sayaç Sayısı Optimist Normal Zor 

Optimist 1 1 3 

Normal 1 2 5 
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Zor 2 4 8 

Tablo 21:Kapalı Döngü Dizayn-C1 Geri Dönüş Süreleri  

KAPALI DÖNGÜ DİZAYN-1       

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 

  Yatırım Maliyetleri 

Sayaç Sayısı Optimist Normal Zor 

Optimist 6 7 10 

Normal 6 8 13 

Zor 8 12 21 

İLK KAR SÜRESİ 

  Yatırım Maliyetleri 

Sayaç Sayısı Optimist Normal Zor 

Optimist 1 2 5 

Normal 1 3 7 

Zor 3 6 12 

Tablo 22: Kapalı Döngü Dizayn-C2 Geri Dönüş Süreleri 

KAPALI DÖNGÜ DİZAYN-2       

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 

  Yatırım Maliyetleri 

Sayaç Sayısı Optimist Normal Zor 

Optimist 6 8 11 

Normal 7 9 14 

Zor 9 13 21 

İLK KAR SÜRESİ 

  Yatırım Maliyetleri 

Sayaç Sayısı Optimist Normal Zor 

Optimist 1 3 5 

Normal 2 4 9 

Zor 4 7 12 
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3.7 Seçilen dizayn 

Türkiye’de kurulabilecek yüksek basınç kalibrasyon tesislerine yönelik yapılan fizibilite 

çalışmasında iki farklı tipte ve iki farklı basınç sınıfında olmak üzere toplamda 4 farklı dizayn 

incelenmiştir. Bu tipler açık ve kapalı döngüler olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca alternatif 

olarak bu dizaynlar da kendi içinde farklı kapasitelerde incelenmiştir. Farklı kapasiteli 

dizaynların incelenme sebebi, kalibre edilebilecek en yüksek kapasiteli sayacı belirlemek ve en 

geniş kapsamlı tasarımı seçmektir. Bunu sağlamak için Türkiye’de gaz dağıtım şirketlerinin 

kullandığı, 4 bar üzerinde ölçüm yapan sayaç bilgileri toplanmış, alt ve üst limitler 

belirlenmiştir. Standart sapması hesaplanarak genel yığını bozan kümeler değerlendirme 

dışında tutulmuştur. Bu eliminasyondaki amaç maksimumum kümeyi kapsamak yerine rekabet 

edebilir, bir tesise ulaşmaktır. Değerlendirilen tesis parametreleri de bu limitleri göz önünde 

bulundurarak seçilmiştir.  

Sayaç kapasitesi yanı sıra, seçim yapılırken dikkat edilen diğer hususlar aşağıdaki gibidir: 

 Tesisin kurulabileceği yerin uygunluğu 

 Maliyet analizi 

 Geri dönüş analizi 

 Yıllık minimum kalibrasyon sayısı 

 Ölçeklendirme & Kapasite artırımı 

 Kompleksite 

Bu kriterler incelendiği zaman Türkiye’de kurulabilecek yüksek basınç tesislerin en uygunu 

“Kapalı döngü Dizayn-C1” olarak belirlenmiştir. Bu dizaynın açık döngü sisteme karşı 

seçilmesinin en büyük sebebi, Türkiye’de açık döngü sistemin kurulabileceği uygun bir yerin 

olmamasıdır. Kapalı döngü sistemlerin akışı pompalar sayesinde sağlandığı için stabil bir akışa 

ihtiyaç yoktur. Böyle bir akışa dışarıdan ihtiyaç duyulmadığı için yer konusunda çok daha esnek 

hareket edilebilir. Buna ilave olarak dağıtım şebekeleri 12-19 bar aralığında ortalamada da 16 

bar’ da dizayn edildiği için, açık döngüde minimumum 16 bar’ a düşmek mümkün olmaktadır. 

Bu durumda 4-8 bar aralığındaki sayaçlar kapsam dışında kalacaktır. İlave olarak da ileride 

alınabilecek bir karar ile 4 bar’ın da yüksek basınç kalibrasyon gereksinimine dahil edilmesi 

halinde en önemli küme tesis kapasitesi dışında kalmış olacaktır. Kapalı döngü sistemlerin aynı 

zamanda gaz kaynağına da bağlı olması ara basınçlar da dahil her basınçta kalibrasyon yapma 

imkanını sağlamaktadır. İleride test basıncının yarısı ve iki katı arasında çalışma esnekliği 

kaldırılıp, sayaçları sadece test edildikleri basınçta çalışma şartı getirilmesi halinde daha büyük 
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bir esneklik sağlanmış olacaktır. Çünkü seçilen dizaynda 8-40 bar arasındaki her basınçta test 

yapmak mümkün olacaktır. 

Açık döngü sistemlerde, gaz kaynağına doğrudan bağlantı ve tüm akışın kalibrasyon işlemi için 

tesise yönlendirilmesi gerektiğinden, doğal gazın hukuki ve ticari teslimini yönetmek ve 

faturalamak taraflar için büyük sorun olacaktır. Buna ek olarak açık döngü sistemin RMS-A’ya 

bağlanması ve ölçümün buradan yapılması durumunda, oluşabilecek herhangi bir problemde 

kalibrasyon süreçleri de bundan etkilenecek ve proses uzayacaktır veya duracaktır. Daha kötü 

senaryoda şehir besleme hattının arz güvenliği tehlikeye girecektir. Fakat kapalı döngü 

sistemlerde RMS-A’ya bağımlı olma durumu yoktur. Sadece içerde devir daim yapılan gaz 

bittiği zaman RMS-A yüksek basınç hattından kısıtlı miktarda gazın sisteme alınması veya daha 

düşük bir basınçta kalibrasyon yapılması gerekirse, kalibrasyon tesisi çıkışından şehir hattına 

gaz verilmesi yeterli olacaktır. Bu işlem de sadece kalibrasyonu yapılacak sayaçların basınç 

sınıflarının değişmesinde bir defaya mahsus olarak yapılacağından, oldukça düşük miktarda bir 

gazın el değiştirmesi söz konusu olacaktır. Taraflar için daha yönetilebilir bir durumdur. 

Bunun yanı sıra, kapalı döngü sistemlerde akışı kontrol etmek çok daha kolaydır. Bu özelliği 

sayesinde dalgalı akışlar sonucu oluşabilecek türbülans durumu da önlenmiş olur. 

Açık döngü sistemlerin temel gereksinimi yüksek ve düzenli akıştır. Bu da genellikle elektrik 

üretim santrali veya büyük bir sanayi tüketicisi ile sağlanmaktadır. Bu tüketim noktalarındaki 

tüketimlerindeki değişkenlikten kalibrasyon tesis doğrudan etkilenecek hatta devre dışı 

kalabilecektir. 

İki adet kapalı döngü dizayn arasından birincisinin seçilmesinin sebebi ise: 

-Kapalı döngü dizayn-C2, dizayn-C1’e göre daha yüksek maliyetli. 

-Yüksek basınç altında çalışan sayaç sayısı, Türkiye’deki yüksek basınç altında çalışan 

sayaçların çok düşük bir kısmını oluşturuyor. 

-Globalde ise yüksek basınç altında çalışan sayaçların kalibrasyon işlemi zaten belli firmalar 

tarafından üstlenilmiş durumda, bu yüzden büyük kapasiteli bir dizaynın kurulumu ekonomik 

olarak avantajlı olmayacaktır. 

-Dizayn-C2’nin getirdiği avantajların getirisi, oluşturacağı maliyetin altında kalacaktır. 
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4.  SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Proje kapsamında yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda Türkiye’de doğal gaz sayaçlarını 

yüksek basınç altında kalibrasyon edebilecek bir tesis kurulumunun uygun olup olmadığı, eğer 

uygunsa hangi özelliklere sahip olması gerektiğine karar verilmiştir. Proje sürecinde detaylı 

literatür araştırılması yapılmış, yurtdışında bu ihtiyacı güvenilir bir şekilde karşılayan firmalar 

ziyaret edilmiştir. Toplanan veriler, yapılan mühendislik çalışmaları ve alınan danışmanlıklar 

öncülüğünde açık ve kapalı döngü olmak üzere iki ayrı tasarım incelenmiş ve toplamda 4 adet 

dizayn karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.  

Değerlendirme sürecinde farklı kriterlere yer verilmiştir. Bu kriterler arasında; Türkiye’de şehir 

hatlarına giren maksimum ve minimum basınç, şehir hatlarından çıkan maksimum ve minimum 

basınç, kalibrasyon yapılabilecek sayaçların gerektirdiği maksimum ve minimum akış debisi 

aralığı, dizaynın kurulabileceği alan, maliyet analizi, geri dönüş analizi, bir gün içerisinde 

yapılabilecek kalibrasyon sayısı, Türkiye’de doğal gaz dağıtım firmalarına ait olan ve 4 bar’ ın 

üzerinde çalışan sayaçların tipi, çapı ve sayısı bulunmaktadır.  

Bu değişkenler göz önüne alınarak karşılanması gereken bazı limitler belirlenmiştir. Bu 

limitleri karşılayacak dizaynlar birbiriyle karşılaştırılarak, en avantajlı sistem seçilmiştir. 

İşletme maliyetleri ve yatırım açısında ekonomik görünse de, sürekli olarak yüksek akış ve 

basınca bağımlılığı, sürekli olarak akışın bir şebekeye verilmesi gerekliliği ve istenilen şartlarda 

kalibrasyon yapabilmek için 8 bar’ da sisteme gaz enjekte etme gereksinimine karşın Türkiye’ 

deki şebekenin 12-19 bar’ a göre dizayn edilmiş olması ve yeterli esnekliği sağlayamaması açık 

döngü (open-loop) sistemin elenmesine neden olmuştur. Seçilen sistem; teknik dizayn çalışması 

başlığı altında teknik özellikleri yer alan; Kapalı döngü (close-loop) Dizayn-C1 ile belirtilen 

sistem olacaktır. Burada önemli bir husus tesisin tamamen boru hattı bağlantısı kesilmeyecek 

ve iletim hattına bağlantısı olacaktır. Tesis içerisindeki basınçlandırma iletim hattından gaz 

alma, basınç düşürme işlemi de dağıtım şebekesine gaz enjekte etme yöntemi ile yönetilecektir. 

Dünyada uygulamaya geçilen bu yöntem kapalı döngünün daha ekonomik koşullarla kurulması 

ve hizmet sunumu için tercih edilmektedir.  

Geçmiş yıllarda da yüksek basınç kalibrasyon tesisi için bazı kurum ve kuruluşlar çalışmalar 

yapmış ve 12-20 milyon Euro seviyelerinde yatırım maliyeti hesaplamalarına ulaşmışlardır. 

Gelişen teknoloji ile birlikte maliyetlerin düşmesine ek olarak, bu çalışmada yapılan maliyet 

optimizasyonu ile yatırım maliyetleri makul seviyelere gelmiştir. Böyle bir tesisin fizibilite 
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çalışması değerlendirilirken ticari hususlar kadar, her ülkede böyle bir tesisten bir tane 

olduğundan ulusal alanda edinilecek prestij de dikkate alınmalıdır. Ülkemizde doğal gaz 

sektörü teknolojik açıdan ve kalite açısından üst düzey bir seviyede yer almaktadır. Fizibilite 

çalışması bu yaklaşımla değerlendirildiğinde;  incelenen dizaynlardan Dizayn-C2 ise C1’ e göre 

%25’ lik bir maliyet farkı ile 50 bar’ ın üzerinde de kalibrasyon yapmaya imkan sağlayacaktır. 

Mevcut durumda 50 bar basıncın üzerinde kalibrasyon yapmaya ihtiyaç yoktur. Fakat yatırımcı, 

ileride bu yönde bir irade oluşması halinde bu koşulu da sağlayabilmek adına %25’ lik bir 

maliyet fazlasına katlanmayı tercih edebilir.  

Kapalı döngü sistemin tercih edilmesi ile birlikte tesisin kurulacağı yer konusunda daha esnek 

davranmak mümkün olabilmiştir. Raporda yer alan kapalı döngü için tesis seçim kriterleri 

dikkate alındığında optimum şartların sağlanacağı lokasyon olarak Düzce belirlenmiştir. 

Düzce’ nin seçilmesinde tüketimin yeterli seviyede olması, bağlantı noktasına yakın mesafede 

arazi bulunması, iş gücü kaynağına yakınlığı, İstanbul ve Ankara gibi önemli merkezlere ulaşım 

kolaylığı, yaklaşık 2 saatlik bir karayolu ulaşımı ile uluslararası seyahat imkanı sağlaması, 

Tubitak yerleşkesine yakınlığı ve lojistik avantajı dikkate alınmıştır. 

Seçilen bu dizaynının yapılan mühendislik çalışmaları sonucunda Türkiye’de kurulması en 

uygun olan tesis olduğunu düşünülmektedir. Yapılan çalışmanın sonuçları; gelecekte başvurusu 

yapılması planlanan “Türkiye’de yüksek basınç kalibrasyon tesisi kurulumu” projesine girdi 

olarak kullanılacaktır. 
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5. EKLER 

5.1 Ekipman listesi ve Capex Analizi 

5.1.1 Açık Döngü O1-O2 Parça Listesi 

Tablo 23: Açık Döngü O1-O2 Parça Listesi 

Sıra No 
Parça 

sayısı 
Parça tanımı 

Parça 

açıklaması 

1 2 sayaç 300# 12 inch L900 sayaç 

2 1 boru 12 inch L9000 300#   

3 1 Akış düzenleyici canaltaflow-08 
akış 

düzenleyici 

4 4 
ASME B16,34 Flanşlı sürgülü vana - Class 300 

12" 
küreli valf 

5 2 boru 12 inch L900 300#+ sıcaklık transmitter   

6 2 sayaç 300# 8'' sayaç 

7 1 sayaç 300# 4'' sayaç 

8 2 
boru 8 inch L1240,894 300#+ sıcaklık 

transmitter 
  

9 1 
boru 4 inch L1647,694 300#+ sıcaklık 

transmitter 
  

10 1 rotor sayaç FMG 2 inch 300# L 241 sayaç 

11 1 
boru 2 inch L1660,346 300#+ sıcaklık 

transmitter 
  

12 1 12 inch outlet spool ref, ölçüm   

13 4 
ASME B16,34 Flanşlı sürgülü vana - Class 300 

8 
küreli valf 

14 2 
ASME B16,34 Flanşlı sürgülü vana - Class 300 

4 
küreli valf 

15 2 
ASME B16,34 Flanşlı sürgülü vana - Class 300 

2 
küreli valf 
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16 1 Akış düzenleyici canaltaflow-01 

akış 

düzenleyici 

600lbs 

17 1 Akış düzenleyici canaltaflow-03 

akış 

düzenleyici 

600lbs 

18 2 Akış düzenleyici canaltaflow-06 

akış 

düzenleyici 

600lbs 

19 2 boru 8 inch L9336,3 300#   

20 1 boru 4 inch L9485,3 300#   

21 1 boru 2 inch L9514,3 300#   

22 1 12 inch giriş spulu test kısmı   

23 1 6 inch giriş spulu test kısmı   

24 1 12 inch giriş spulu test kısmı    

25 2 
ASME B16,34 Globe Valve Flanged Ends - 

Class 300 6" 
küreli valf 

26 1 12 inch inlet spool ref, ölçüm   

27 1 çıkış test kısmı 12 inch T to 6 inch flange    

28 1 RMG502 600# Dn150 Dn300 L750  
Basınç 

regülatörü 

29 1 SSD 600# 10 inch L787  Slam Shut 

30 1 spool 6,7 600# Dn 250 150 L961    

31 1 spool 3,4 600# Dn 300 250 L1029    

32 1 Filter 600# 12 inch L1050 Filtre 

33 1 spool Akış kontrolü 12 inch and  4 inch çıkış Akış kontrolü 

34 1 Isı alışverişi 12 inch 600# L750 Isı alışverişi 

35 2 T 12 inch 600#    

36 2 bend 12 inch 600#   

37 2 Fisher V Ball 12 inch 600# L338 
Sıcaklık + Akış 

kontrolü 

  1 Fisher V Ball 4 inch 300# L338 Akış kontrolü 
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38 1 12 inch spool 600 to 300# L6882,7    

39 9 rotorc IQ3-90SP-BC Aktüatör 

40 1 
ASME B16,34 Açılı flanş sonlu vana - Class 

600 12 

Açılı valf (giriş 

bağlantısı) 

EKSTRA   
50-100 Ekstra spool, 12", 10", 8" 6" ANSI 

150/300/600;  
  

EKSTRA   
* 12" değişebilir uzunlukta boru parçası x-

x+1000 mm 
  

EKSTRA   
* 6" değişebilir uzunlukta boru parçası y-y+500 

mm 
  

 

 

 

Şekil 37: Açık Döngü O1-O2 Parça Listesi BOM Görünümü 
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5.2 Detaylı  Kurulum (CAPEX) maliyet analizi 

5.2.1 Açık Döngü – O1 Kurulum (CAPEX) Analizi 

Tablo 24: Açık Döngü - O1 Detaylı CAPEX Analizi 

Bina & Çevre Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Zemin işleri, kurulum, beton atma 1 125,00 125,00 

  -Tesis (m2 fiyatı) (500eur/m2 -- ne kadar m2) 500 0,63 312,50 

  - Vinç  1 125,00 125,00 

  -Ortam soğutması 1 250,00 250,00 

  - Güvenlik sistemleri (yangın, gaz tespit, 

güvenlik kamerası) 
1 125,00 125,00 

  - Forklift 1 62,50 62,50 

  - Kontrol odası / ofis alanı 50 1,25 62,50 

  -Havalandırma (Ofis alanı da dahil)       

  - Yeterli genişleme alanı       

TOPLAM     1062,50 

    

Depo / Tesis kurulumu Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  -Tesis (m2 fiyatı) (0,5/m2 -- ne kadar m2) 200 0,13 12,50 

TOPLAM     12,50 

    

Yüksek basınç tarafından tesise kadar olan 

borulama ANSI 300 12" 
Adet 

Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  -Vanalar, güvenlik ekipmanları vs. (standart)   2,50   

  - Vanalar, güvenlik ekipmanları vs. (opsiyonel)   2,50   

  - Filtre 1 25,00 25,00 

  - Borulama (Çapı in ANSI300, 12") 10 1,13 11,25 

TOPLAM     36,25 
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Bina içi - Akış ekipmanları ANSI 300 12" Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Borulama 16" (Çapı)   1,50   

  - Borulama 12" (Çapı) 50 1,13 56,25 

  - Borulama 8" (Çapı) 24 0,75 17,50 

  - Borulama 4" (Çapı) 12 0,38 5,00 

  - Borulama 2" (Çapı) 12 0,25 2,50 

  - Akış kontrol valfi 12" 2 50,00 100,00 

  - Akış kontrol valfi 16" (opsiyonel)   62,50   

  - Basınç kontrol valfi 12" (35-8bar) 2 50,00 100,00 

  - Basınç kontrol valfi 16" (50-8bar)   62,50   

  - Isı eşanjörü ve kazan 2 37,50 75,00 

  - Ana türbin sayacı 12" 1 37,50 37,50 

  - Ana türbin sayacı 8" 2 31,25 62,50 

  - Ana türbin sayacı 4" 1 25,00 25,00 

  - Çift rotari piston (ana sayaç) 2" 1 25,00 25,00 

  - Ultrasonik metre (monitor sayaç) 12"  1 37,50 37,50 

  -Ultrasonik metre akış gösterge kelepçesi   37,50   

  -akış düzenleyici (1x12" 2x8" 1x4" ) 5 2,50 12,50 

  - Valf 16"   17,50   

  - Valf 12" 3 15,00 45,00 

  - Valf 8" 4 10,00 40,00 

  - Valf 6" 4 7,50 30,00 

  - Valf 4" 2 5,00 10,00 

  - Valf 2" 2 2,50 5,00 

  - Sensörler (Basınç ve Sıcaklık) 20 1,00 20,00 

  - Gaz kromotografı, tüp vs. 1 62,50 62,50 

  - Veri sistemi (1  per I/O) 200 1,88 375,00 

  - Kontrol sistemi  1 125,00 125,00 

TOPLAM     1268,75 
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Diğer hizmetler Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Güç bağlantısı 1 25,00 25,00 

  -Ek giderler (telefon, su, kanalizasyon)       

TOPLAM     25,00 

    

İşçilik Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Mühendislik (adam gün * Mühendislik günlük 

ücreti) 
200 0,88 180,00 

  - Proje yönetimi (gün * ücret) 25 1,25 31,25 

  - Proje sahibi maliyeti  (gün * ücret) 50 1,88 95,00 

  - İzinler ve benzer ücretler 1 37,50 37,50 

  - Kurulum ücreti       

  - Dizaynın gözden geçirilmesi (gasFip, etc) 1 62,50 62,50 

  - Çalışan eğitimi 70-20-10 1 37,50 37,50 

  - Tesisin montajı (gün) 700 0,13 87,50 

  - HAZOP/GAZMER ile dizaynın gözden 

geçirilmesi 
80 1,88 152,50 

  - Kurulum için İş Güvenliği Planı 15 0,88 13,75 

  - 1 Full Time İş güvenliği saha yetkilisi       

TOPLAM     696,25 

    

İşletme Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - İşletme Mühendisi (3) (adam gün * adam gün 

ücreti) 
30 0,88 27,50 

  - İşletme Danışmanı (adam gün * adam gün 

ücreti) 
10 1,88 18,75 

  - ,,, (adam gün * adam gün ücreti)   1,25   
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TOPLAM     46,25 

    

Kalite sistemi Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - ISO 17025, Harmonized CM (adam gün * 

adam gün ücreti) 
90 1,88 171,25 

  - İzlenebilirlik sistemleri (adam gün * adam gün 

ücreti) 
10 1,88 18,75 

  - Prosedürlerin yazımı (adam gün * adam gün 

ücreti) 
20 1,88 37,50 

TOPLAM     227,50 

    

Beklenmeyen giderler Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Sayaca ait spool 2 31,25 62,50 

  -Sayaca ait ekstra spool 75 2,50 187,50 

  - Diğer beklenmeyen ekipman giderleri 1 250,00 250,00 

TOPLAM     500,00 

GENEL TOPLAM   3,88 MEuro 
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5.2.2 Açık Döngü – O2 Kurulum (CAPEX) Analizi 

Tablo 25: Açık Döngü - O2 Detaylı CAPEX Analizi 

Bina & Çevre Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet fiyatı 

(kEuro) 

  - Zemin işleri, kurulum, beton atma 1 125,00 125,00 

  -Tesis (m2 fiyatı) (500eur/m2 -- ne kadar m2) 600 0,63 375,00 

  - Vinç  1 125,00 125,00 

  -Ortam soğutması 1 300,00 300,00 

  - Güvenlik sistemleri (yangın, gaz tespit, 

güvenlik kamerası) 
1 125,00 125,00 

  - Forklift 1 75,00 75,00 

  - Kontrol odası / ofis alanı 50 1,25 62,50 

  -Havalandırma (Ofis alanı da dahil)       

  - Yeterli genişleme alanı       

TOPLAM     1187,50 

    

Depo / Tesis kurulumu Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet fiyatı 

(kEuro) 

  -Tesis (m2 fiyatı) (0,5/m2 -- ne kadar m2) 240 0,13 15,00 

TOPLAM     15,00 

    

Yüksek basınç tarafından tesise kadar olan 

borulama ANSI 600 16" 
Adet 

Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet fiyatı 

(kEuro) 

  -Vanalar, güvenlik ekipmanları vs. (standart)   2,50   

  - Vanalar, güvenlik ekipmanları vs. (opsiyonel)   2,50   

  - Filtre 1 32,50 32,50 

  - Borulama (Çapı in ANSI600, 16") 10 1,95 19,50 

TOPLAM     52,50 

    

Bina içi - Akış ekipmanları ANSI 600 16" Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet fiyatı 

(kEuro) 
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     (ANSI300)  (ANSI600) 

  - Borulama 16" (Çapı) 60 1,50 117,98 

  - Borulama 12" (Çapı) 30 1,13 43,88 

  - Borulama 8" (Çapı) 15 0,75 14,63 

  - Borulama 4" (Çapı) 15 0,38 7,31 

  - Borulama 2" (Çapı) 15 0,25 4,88 

  - Akış kontrol valfi 12"   50,00   

  - Akış kontrol valfi 16" (opsiyonel) 2 62,50 162,50 

  - Basınç kontrol valfi 12" (35-8bar)   50,00   

  - Basınç kontrol valfi 16" (50-8bar) 2 62,50 162,50 

  - Isı eşanjörü ve kazan 2 37,50 97,50 

  - Ana türbin sayacı 16" 2 43,75 87,50 

  - Ana türbin sayacı 12"   37,50   

  - Ana türbin sayacı 10"   33,75   

  - Ana türbin sayacı 8" 2 31,25 62,50 

  - Ana türbin sayacı 4" 1 25,00 25,00 

  - Çift rotari piston (ana sayaç) 2" 1 25,00 25,00 

  - Ultrasonik metre (monitor sayaç) 16"  1 43,75 43,75 

  -Ultrasonik metre akış gösterge kelepçesi   37,50   

  -akış düzenleyici (1x16", 12", 10"",4" ) 5 3,13 15,63 

  - Valf 16" 4 17,50 91,00 

  - Valf 12" 2 15,00 39,00 

  - Valf 10"   12,50   

  - Valf 8" 4 10,00 52,00 

  - Valf 6"   7,50   

  - Valf 4" 4 5,00 26,00 

  - Valf 2" 2 2,50 6,50 

  - Sensörler (Basınç ve Sıcaklık) 20 1,00 20,00 

  - Gaz kromotografı, tüp vs. 1 62,50 62,50 

  - Veri sistemi (1  per I/O) 200 1,88 375,00 

  - Kontrol sistemi  1 125,00 125,00 
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TOPLAM     1667,50 

    

Diğer hizmetler Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet fiyatı 

(kEuro) 

  - Güç bağlantısı 1 30,00 30,00 

  -Ek giderler (telefon, su, kanalizasyon)       

TOPLAM     30,00 

    

İşçilik Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet fiyatı 

(kEuro) 

  - Mühendislik (adam gün * Mühendislik günlük 

ücreti) 
220 0,88 197,50 

  - Proje yönetimi (gün * ücret) 28 1,25 35,00 

  - Proje sahibi maliyeti  (gün * ücret) 50 1,88 95,00 

  - İzinler ve benzer ücretler 1 37,50 37,50 

  - Kurulum ücreti       

  - Dizaynın gözden geçirilmesi (gasFip, etc) 1 62,50 62,50 

  - Çalışan eğitimi 70-20-10 1 37,50 37,50 

  - Tesisin montajı (gün) 770 0,13 96,25 

  - HAZOP/GAZMER ile dizaynın gözden 

geçirilmesi 
100 1,88 190,00 

  - Kurulum için İş Güvenliği Planı 15 0,88 13,75 

  - 1 Full Time İş güvenliği saha yetkilisi       

TOPLAM     765,00 

    

İşletme Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet fiyatı 

(kEuro) 

  - İşletme Mühendisi (3) (adam gün * adam gün 

ücreti) 
30 0,88 27,50 

  - İşletme Danışmanı (adam gün * adam gün 

ücreti) 
10 1,88 18,75 
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  - ,,, (adam gün * adam gün ücreti)   1,25   

TOPLAM     46,25 

    

Kalite sistemi Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet fiyatı 

(kEuro) 

  - ISO 17025, Harmonized CM (adam gün * adam 

gün ücreti) 
90 1,88 171,25 

  - İzlenebilirlik sistemleri (adam gün * adam gün 

ücreti) 
10 1,88 18,75 

  - Prosedürlerin yazımı (adam gün * adam gün 

ücreti) 
20 1,88 37,50 

TOPLAM     227,50 

    

Beklenmeyen giderler Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet fiyatı 

(kEuro) 

  - Sayaca ait spool 2 31,25 62,50 

  -Sayaca ait ekstra spool 75 2,50 187,50 

  - Diğer beklenmeyen ekipman giderleri 1 350,00 350,00 

TOPLAM     600,00 

GENEL TOPLAM   4,59 MEuro 
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5.2.3 Kapalı Döngü – C1 Kurulum (CAPEX) Analizi 

Tablo 26: Kapalı Döngü - C1 Detaylı CAPEX Analizi 

Bina & Çevre Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Zemin işleri, kurulum, beton atma 1 125,00 125,00 

  -Tesis (m2 fiyatı) (500eur/m2 -- ne kadar m2) 600 0,63 375,00 

  - Vinç  1 125,00 125,00 

  -Ortam soğutması 1 250,00 250,00 

  - Güvenlik sistemleri (yangın, gaz tespit, güvenlik 

kamerası) 
1 125,00 125,00 

  - Forklift 1 62,50 62,50 

  - Kontrol odası / ofis alanı 50 1,25 62,50 

  -Havalandırma (Ofis alanı da dahil)       

  - Yeterli genişleme alanı       

TOPLAM     1125,00 

    

Depo / Tesis kurulumu Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  -Tesis (m2 fiyatı) (0,5/m2 -- ne kadar m2) 200 0,13 12,50 
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TOPLAM     12,50 

    

Yüksek basınç tarafından tesise kadar olan borulama 

ANSI 300 2" (instead of 12" for O1) 
Adet 

Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  -Vanalar, güvenlik ekipmanları vs. (standart)   2,50   

  - Vanalar, güvenlik ekipmanları vs. (opsiyonel)   2,50   

  - Filtre 1 2,50 2,50 

  - Borulama (Çapı in ANSI300, 12") 10 0,25 2,50 

  - Fill compressor  1 62,50 62,50 

TOPLAM     67,50 

 

 

 

   

Bina içi - Akış ekipmanları ANSI 300 12" Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Borulama 16" (Çapı)   1,50   

  - Borulama 12" (Çapı) 50 1,13 56,25 

  - Borulama 8" (Çapı) 24 0,75 17,50 

  - Borulama 4" (Çapı) 12 0,38 5,00 

  - Borulama 2" (Çapı) 12 0,25 2,50 

  - Akış kontrol valfi 12" 2 50,00 100,00 

  - Akış kontrol valfi 16" (opsiyonel)   62,50   

  - Basınç kontrol valfi 12" (35-8bar) 2 50,00 100,00 

  - Basınç kontrol valfi 16" (50-8bar)   62,50   

  - Isı eşanjörü ve kazan 2 37,50 75,00 

  - Ana türbin sayacı 12" 1 37,50 37,50 

  - Ana türbin sayacı 8" 2 31,25 62,50 

  - Ana türbin sayacı 4" 1 25,00 25,00 

  - Çift rotari piston (ana sayaç) 2" 1 25,00 25,00 

  - Ultrasonik metre (monitor sayaç) 12"  1 37,50 37,50 

  -Ultrasonik metre akış gösterge kelepçesi   37,50   
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  -akış düzenleyici (1x12" 2x8" 1x4" ) 5 2,50 12,50 

  - Valf 16"   17,50   

  - Valf 12" 3 15,00 45,00 

  - Valf 8" 4 10,00 40,00 

  - Valf 6" 4 7,50 30,00 

  - Valf 4" 2 5,00 10,00 

  - Valf 2" 2 2,50 5,00 

  - Sensörler (Basınç ve Sıcaklık) 20 1,00 20,00 

  - Gaz kromotografı, tüp vs. 1 62,50 62,50 

  - Veri sistemi (1  per I/O) 200 1,88 375,00 

  - Kontrol sistemi  1 125,00 125,00 

  - Akış üretici fan 1 625,00 625,00 

  - Isı alışverişi + Soğutma  1 250,00 250,00 

TOPLAM     2143,75 

 

 

   

Diğer hizmetler Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Güç bağlantısı 1 25,00 25,00 

Power transformer 1 62,50 62,50 

  -Ek giderler (telefon, su, kanalizasyon)       

TOPLAM     87,50 

    

Labour Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Mühendislik (adam gün * Mühendislik günlük ücreti) 250 0,88 225,00 

  - Proje yönetimi (gün * ücret) 25 1,25 31,25 

  - Proje sahibi maliyeti  (gün * ücret) 50 1,88 95,00 

  - İzinler ve benzer ücretler 1 37,50 37,50 

  - Kurulum ücreti       

  - Dizaynın gözden geçirilmesi (gasFip, etc) 1,1 62,50 68,75 
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  - Çalışan eğitimi 70-20-10 1,1 37,50 41,25 

  - Tesisin montajı (gün) 770 0,13 96,25 

  - HAZOP/GAZMER ile dizaynın gözden geçirilmesi 80 1,88 152,50 

  - Kurulum için İş Güvenliği Planı 15 0,88 13,75 

  - 1 Full Time İş güvenliği saha yetkilisi       

TOPLAM     760,00 

    

İşletme Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - İşletme Mühendisi (3) (adam gün * adam gün ücreti) 30 0,88 27,50 

  - İşletme Danışmanı (adam gün * adam gün ücreti) 10 1,88 18,75 

  - ,,, (adam gün * adam gün ücreti)   1,25   

TOPLAM     46,25 

 

 

 

   

Kalite sistemi Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - ISO 17025, Harmonized CM (adam gün * adam gün 

ücreti) 
90 1,88 171,25 

  - İzlenebilirlik sistemleri (adam gün * adam gün ücreti) 10 1,88 18,75 

  - Prosedürlerin yazımı (adam gün * adam gün ücreti) 20 1,88 37,50 

TOPLAM     227,50 

    

Beklenmeyen giderler Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Sayaca ait spool 2 31,25 62,50 

  -Sayaca ait ekstra spool 75 2,50 187,50 

  - Diğer beklenmeyen ekipman giderleri 1 375,00 375,00 

TOPLAM     625,00 

GENEL TOPLAM   5,1 MEuro 
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5.2.4 Kapalı Döngü – C2 Kurulum (CAPEX) Analizi 

Tablo 27: Kapalı Döngü - C2 Detaylı CAPEX Analizi 

Bina & Çevre Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Zemin işleri, kurulum, beton atma 1 125,00 125,00 

  -Tesis (m2 fiyatı) (500eur/m2 -- ne kadar m2) 700 0,63 437,50 

  - Vinç  1 125,00 125,00 

  -Ortam soğutması 1 250,00 250,00 

  - Güvenlik sistemleri (yangın, gaz tespit, güvenlik 

kamerası) 
1 125,00 125,00 

  - Forklift 1 62,50 62,50 

  - Kontrol odası / ofis alanı 50 1,25 62,50 

  -Havalandırma (Ofis alanı da dahil)       

  - Yeterli genişleme alanı       

TOPLAM     1187,50 
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Depo / Tesis kurulumu Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  -Tesis (m2 fiyatı) (0,5/m2 -- ne kadar m2) 200 0,13 12,50 

TOPLAM     12,50 

    

Yüksek basınç tarafından tesise kadar olan borulama 

ANSI 600 2" (instead of 12" for O1) 
Adet 

Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  -Vanalar, güvenlik ekipmanları vs. (standart)   2,50   

  - Vanalar, güvenlik ekipmanları vs. (opsiyonel)   2,50   

  - Filtre 1 2,50 2,50 

  - Borulama (ANSI600, 2") 10 0,25 2,50 

  - Fill compressor  1 62,50 62,50 

TOPLAM     67,50 

 

 

   

Bina içi - Akış ekipmanları ANSI 600 16" Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

     ANSI300  ANSI600 

  - Borulama 16" (Çapı) 60 1,50 117,98 

  - Borulama 12" (Çapı) 30 1,13 43,88 

  - Borulama 8" (Çapı) 15 0,75 14,63 

  - Borulama 4" (Çapı) 15 0,38 7,31 

  - Borulama 2" (Çapı) 15 0,25 4,88 

  - Akış kontrol valfi 12"   50,00   

  - Akış kontrol valfi 16" (opsiyonel) 2 62,50 162,50 

  - Basınç kontrol valfi 12" (35-8bar)   50,00   

  - Basınç kontrol valfi 16" (50-8bar) 2 62,50 162,50 

  - Isı eşanjörü ve kazan 2 37,50 97,50 

  - Ana türbin sayacı 16" 2 43,75 87,50 

  - Ana türbin sayacı 12"   37,50   
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  - Ana türbin sayacı 10" 2 33,75 67,50 

  - Ana türbin sayacı 8"   31,25   

  - Ana türbin sayacı 4" 1 25,00 25,00 

  - Çift rotari piston (ana sayaç) 2" 1 25,00 25,00 

  - Ultrasonik metre (monitor sayaç) 16"  1 43,75 43,75 

  -Ultrasonik metre akış gösterge kelepçesi   37,50   

  -akış düzenleyici (2x16" 2x10" 1x4" ) 5 2,50 12,50 

  - Valf 16" 4 17,50 91,00 

  - Valf 12" 2 15,00 39,00 

  - Valf 10"   12,50   

  - Valf 8" 4 10,00 52,00 

  - Valf 6"   7,50   

  - Valf 4" 4 5,00 26,00 

  - Valf 2" 2 2,50 6,50 

  - Sensörler (Basınç ve Sıcaklık) 20 1,00 20,00 

  - Gaz kromotografı, tüp vs. 1 62,50 62,50 

  - Veri sistemi (1  per I/O) 200 1,88 375,00 

  - Kontrol sistemi  1 125,00 125,00 

  - Akış pompası (incl drives, sealing, etc) 1 1025,00 1025,00 

  - Isı alışverişi(s) + Soğutma (gas conditioning) 1 450,00 450,00 

TOPLAM     2953,75 

    

Diğer hizmetler Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - Güç bağlantısı 1 41,00 41,25 

Power transformer 1 102,50 102,50 

  -Ek giderler (telefon, su, kanalizasyon)       

TOPLAM     143,75 

    

İşçilik Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 
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  - Mühendislik (adam gün * Mühendislik günlük ücreti) 275 0,88 247,50 

  - Proje yönetimi (gün * ücret) 25 1,25 31,25 

  - Proje sahibi maliyeti  (gün * ücret) 50 1,88 95,00 

  - İzinler ve benzer ücretler 1 37,50 37,50 

  - Kurulum ücreti       

  - Dizaynın gözden geçirilmesi (gasFip, etc) 1,21 62,50 76,25 

  - Çalışan eğitimi 70-20-10 1,21 37,50 45,00 

  - Tesisin montajı (gün) 847 0,13 106,25 

  - HAZOP/GAZMER ile dizaynın gözden geçirilmesi 80 1,88 152,50 

  - Kurulum için İş Güvenliği Planı 15 0,88 13,75 

  - 1 Full Time İş güvenliği saha yetkilisi       

TOPLAM     803,75 

 

 

 

 

   

İşletme Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - İşletme Mühendisi (3) (adam gün * adam gün ücreti) 30 0,88 27,50 

  - İşletme Danışmanı (adam gün * adam gün ücreti) 10 1,88 18,75 

  - ,,, (adam gün * adam gün ücreti)   1,25   

TOPLAM     46,25 

    

Kalite sistemi Adet 
Adet fiyatı 

(kEuro) 

Toplam adet 

fiyatı (kEuro) 

  - ISO 17025, Harmonized CM (adam gün * adam gün 

ücreti) 
90 1,88 171,25 

  - İzlenebilirlik sistemleri (adam gün * adam gün ücreti) 10 1,88 18,75 

  - Prosedürlerin yazımı (adam gün * adam gün ücreti) 20 1,88 37,50 

TOPLAM     227,50 
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  - Sayaca ait spool 2 31,25 62,50 

  -Sayaca ait ekstra spool 75 2,50 187,50 

  - Diğer beklenmeyen ekipman giderleri 1 500,00 500,00 

TOPLAM     750,00 

GENEL TOPLAM   6,4 MEuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Detaylı  Operasyonel (OPEX) maliyet analizi 

5.3.1 Açık Döngü – O1-O2 Operasyonel (OPEX) Analizi 

Tablo 28: Açık döngü dizayn-O1-O2 operasyon maliyetleri detaylı inceleme (kEuro) 

Personel   

Personel sayısı              3.0  

Personel masrafı   

Personel 187,50 

Diğer personel masrafları 18,75 

Geçici personel masrafları                -    

Toplam personel masrafları 206,25 

Değişken maliyetler   

Sayaç başına materyal masrafı 0,125 
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Sayaç başına enerji masrafı 0,125 

Toplam sayaç başına maliyet 0,250 

Toplam değişken maliyetler (150 sayaç) 37,50  

Sabit maliyetler   

Bakım maliyeti 75,0 

Metroloji bakım maliyeti 50,0 

Tesis bina giderleri 75,0 

İzlenebilirlik maliyeti 12,5 

Toplam diğer maliyetler                212,5    

  

Toplam maliyetler 456,25 kEuro 

 

Not: Operasyonel maliyet analizi; tesisin kurulumunun yapıldığı ilk sene içerisinde toplamda 

minimum 150 sayaç kalibrasyonu yapılacağı varsayımı üzerinden yapılmıştır. 

 

 

 

5.3.2 Kapalı Döngü – C1-C2 Operasyonel (OPEX) Analizi 

Tablo 29: Kapalı döngü dizayn-O1-O2 operasyon maliyetleri detaylı inceleme (kEuro) 

Personel   

Personel sayısı              3.0  

Personel masrafı   

Personel 187,50 

Diğer personel masrafları 18,75 

Geçici personel masrafları                -    

Toplam personel masrafları 206,25 

Değişken maliyetler   

Sayaç başına materyal masrafı 0,125 

Sayaç başına enerji masrafı 0,625 
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Toplam sayaç başına maliyet 0,750 

Toplam değişken maliyetler (150 sayaç) 112,50 

Sabit maliyetler   

Bakım maliyeti 90,0 

Metroloji bakım maliyeti 50,0 

Tesis bina giderleri  75,0 

İzlenebilirlik maliyeti 12,5 

Toplam diğer maliyetler 222,50    

Toplam maliyetler 546,25 kEuro 

 

Not: Operasyonel maliyet analizi; tesisin kurulumunun yapıldığı ilk sene içerisinde toplamda 

minimum 150 sayaç kalibrasyonu yapılacağı varsayımı üzerinden yapılmıştır.
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5.4 Planlanan ve Gerçekleşen İş Planı 

Tablo 30: Planlanan ve Gerçekleşen İş planı 



1 
 

 


