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HEDEF SORUSUHEDEF SORUSU

DDÜÜNYADAKNYADAKĐĐ ALTERNATALTERNATĐĐF ENERJF ENERJĐĐ
KAYNAKLARI NELERDKAYNAKLARI NELERDĐĐR?              R?              

VE VE 
BUNLARIN BUNLARIN ÇÇEVRE KORUNMASI EVRE KORUNMASI 

AAÇÇISINDAN FAYDALARI NELERDISINDAN FAYDALARI NELERDĐĐR?R?
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ALTERNATALTERNATĐĐF ENERJF ENERJĐĐ
KAYNAKLARI NELERDKAYNAKLARI NELERDĐĐR?R?

�HĐDROJEN ENERJĐSĐ
�JEOTERAL ENERJĐ
�GÜNEŞ ENERJĐSĐ
�RÜZGAR ENERJĐSĐ
�BĐOKÜTLE ENERJĐSĐ
�DENĐZ KÖKENLĐ ENERJĐ
�HĐDROELEKTRĐK ENERJĐ
�OKYANUS ENERJĐSĐ
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ALTERNATALTERNATĐĐF ENERJF ENERJĐĐ
KAYNAKLARININ KAYNAKLARININ 

ÜÜLKEMLKEMĐĐZDEKZDEKĐĐ MEVCUT MEVCUT 
DURUMUDURUMU

74%
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3% 4% Biyokütle

Güneş

Hidrolik

Jeotermal

Rüzgar
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DDÜÜNYA, TEMNYA, TEMĐĐZ ENERJZ ENERJĐĐYE YE 
YYÖÖNELNELĐĐYORYOR

Fosil yakFosil yakııtlartlarıın sn sıınnıırlrlıı olmasolmasıı ve ve 
ççevre kirlilievre kirliliğğine yol aine yol aççmasmasıı
insanlarinsanlarıı yenilenebilir enerji yenilenebilir enerji 
kaynaklarkaynaklarıına dona doğğru yru yöönlendiriyor. nlendiriyor. 
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RRÜÜZGAR ENERJZGAR ENERJĐĐSSĐĐ

�� RRüüzgar enerjisi, gzgar enerjisi, güüneneşş
radyasyonunun yer radyasyonunun yer 
yyüüzeylerini farklzeylerini farklıı
ııssııtmastmasıından kaynaklanndan kaynaklanıır. r. 
Yer yYer yüüzeylerinin farklzeylerinin farklıı
ııssıınmasnmasıı, havan, havanıın n 
ssııcaklcaklığıığınnıın, neminin ve n, neminin ve 
basbasııncncıınnıın farkln farklıı olmasolmasıına, na, 
bu farklbu farklıı basbasıınnçç da havanda havanıın n 
hareketine neden olur.hareketine neden olur.
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RRÜÜZGAR JENERATZGAR JENERATÖÖRRÜÜ
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TTÜÜRKRKĐĐYE RYE RÜÜZGAR ATLASIZGAR ATLASI
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RRÜÜZGARENERJZGARENERJĐĐSSĐĐNNĐĐN N 
DDÜÜNYADAKNYADAKĐĐ DURUMUDURUMU

1998'in sonunda yakla1998'in sonunda yaklaşışık 50 k 50 üülkede lkede 
10.000MW 10.000MW ‘‘tan fazla tan fazla elektrikelektrik üüreten reten 
rrüüzgar tzgar tüürbinleri irbinleri işşletmedeydi. letmedeydi. 
GeGeççtitiğğimiz 6 yimiz 6 yıılda ise rlda ise rüüzgar tzgar tüürbini rbini 
satsatışışlarlarıında ynda yııllllıık %40'lk %40'lıık bir bk bir büüyyüüme me 
gergerççekleekleşşti.ti.
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RRÜÜZGAR ESMEZSE, ZGAR ESMEZSE, ĐĐHTHTĐĐYACIM YACIM 
OLAN ENERJOLAN ENERJĐĐYYĐĐ
NASILNASIL KARKARŞŞILAYABILAYABĐĐLECELECEĞĐĞĐMM??

KKüçüüçük rk rüüzgar jeneratzgar jeneratöörleri irleri iççin in 
belirli bir sbelirli bir süüre re öörnerneğğin 5 gin 5 güün n 
boyunca bile rboyunca bile rüüzgar esmemesi zgar esmemesi 
halinde, sistem akhalinde, sistem aküülerde lerde 
depolanmdepolanmışış enerjiyi kullanenerjiyi kullanıır.r.
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RRÜÜZGAR JENERATZGAR JENERATÖÖRLERRLERĐĐNNĐĐN N 
DDĐĞĐĞER ENERJER ENERJĐĐ KAYNAKLARINA KAYNAKLARINA 
GGÖÖRE AVANTAJLARI NELERDRE AVANTAJLARI NELERDĐĐR?R?

Elektrik Elektrik üüretildiretildiğği i 
yerde, tyerde, tüüketildiketildiğği i 
iiççin, ayrin, ayrııca enerji ca enerji 

tataşışıma yatma yatıırrıım m 
maliyetleri, maliyetleri, 

kakaççaklaraklarıı, kay, kayııplarplarıı
yoktur. yoktur. 
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RRÜÜZGAR ZGAR 
JENERATJENERATÖÖRLERRLERĐĐNNĐĐN N ÖÖMRMRÜÜ

NEDNEDĐĐRR ??

RRüüzgar jeneratzgar jeneratöörlerinin rlerinin öömrmrüü 20 y20 yııldldıır.r.
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GÜNEŞ ENERJĐSĐ
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Güneşten enerji elde 
etmek, güneşin 
doğuşundan batışına 
kadar atmosferin içine 
verdiği ısı ve ışığı, 
insanların ihtiyaç
duyduğu elektrik ve 
proses ısı (sıcak su ve 
buhar gibi) ihtiyacıyla 
buluşturup 
yararlanmakla mümkün 
oluyor. Güneşin ulaştığı
yere bir düz depolayıcı
koyulduğunda bunun 
ısısıyla 70-80 derece su 
elde etmek mümkündür. 
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GÜNEŞTEN ELEKTRĐK ÜRETĐMĐ

Güneşten elektrik üretmek için yarı
iletken malzemelerin özelliğinden 
yararlanılıyor. Yarı iletken 
malzemelerde elektronlar atomlarına 
gevşekçe bağlı. Yalıtkan malzemede bu 
elektronlar sıkıca bağlı, iletken 
malzemedeyse serbest dolaşımdalar.
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GGÜÜNENEŞŞ ENERJENERJĐĐSSĐĐNDEN ISI NDEN ISI 
ÜÜRETRETĐĐMMĐĐ



21

Güneş pillerinin diğer enerji 
kaynaklarına göre avantajları

nelerdir?
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Güneş pillerinin yakıtı güneş enerjisidir. 
Yakıt masrafı yoktur. 
Çevreyi kirletmezler. 
Đleride dünyayı bekleyen en önemli sorunların 
global kirlenme ve sera gazı emisyonu olacağı
artık bilinmektedir. Petrol türevi tüm yakıtlar 
sera gazı emisyonu yaparlarken, güneş
pillerinin diğer sürdürülebilir enerji 
kaynaklarında olduğu gibi doğaya hiçbir 
zararlı etkisi yoktur. 
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SOKAK LAMBASISOKAK LAMBASI
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BBĐĐYOKYOKÜÜTLE ENERJTLE ENERJĐĐSSĐĐ



2626

YeniYeni--yenilenebilir yenilenebilir 
enerji kaynaklarenerji kaynaklarıı
iiççinde en binde en büüyyüük teknik k teknik 
potansiyele potansiyele 
““BiyokBiyoküütletle”” sahiptir. sahiptir. 
Ana bileAna bileşşenleri enleri 
karbonhidrat karbonhidrat 
bilebileşşikleri olan ikleri olan 
bitkisel ve hayvansal bitkisel ve hayvansal 
kköökenli tkenli tüüm maddeler m maddeler 
""BiyokBiyoküütletle Enerji Enerji 
KaynaKaynağığı", bu ", bu 
kaynaklardan kaynaklardan üüretilen retilen 
enerji ise "enerji ise "BiyokBiyoküütletle
Enerjisi" olarak Enerjisi" olarak 
tantanıımlanmaktadmlanmaktadıır. r. 



27Entegre Biyokütle Gazlaştırma Tesisi - Đsveç
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Gazlaştırma sisteminin apartman 
içi kullanımı
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GAZLAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI

DEZAVANTAJLARI
� Koku,
� Gürültü,
� Yanma/Patlama Riski,
� CO zehirlenmesi,
� Akıt Gaz ve Pis Su Çıkışı ( gazın temizlenme prosesinden 

kaynaklı)
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BBĐĐYODYODĐĐZEL NEDZEL NEDĐĐR?R?
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Ay Ay ÇÇiiççekten ekten BiyodizelBiyodizel ÜÜretimiretimi
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YYııllara gllara gööre dre düünya nya biyomotorinbiyomotorin
üüretim miktarlarretim miktarlarıı..
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ÖZELLĐKLERĐ

� Çevre dostu

� Yenilenebilir hammaddelerden 

elde edilebilen

� Atık bitkisel ve hayvansal 

yağlardan üretilebilen

� Anti-toksin etkili 
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BĐYOGAZ NEDĐR?
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BBĐĐYOGAZ BYOGAZ BĐĐLELEŞĐŞĐMMĐĐ

00--55HH22: : HidrojenHidrojen

00--33NN22: : AzotAzot

0.00050.0005--0.00010.0001NHNH33: : AmonyakAmonyak

0.00050.0005--0.0002 0.0002 HH22S: S: HidrojenHidrojen ssüülflfüürr

2020--5050COCO22: : KarbonKarbon dioksitdioksit

4040--8080CHCH44: : MetanMetan

HacHac. . %%’’sisiBBĐĐLELEŞŞENLERENLER
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BĐYOGAZ; organik bazlı atık/artıkların 
oksijensiz ortamda (anaerobik) fermantasyonu 

sonucu ortaya çıkan renksiz - kokusuz, 
havadan hafif bir gazdır. Parlak mavi bir 

alevle yanar.
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BĐYOGAZ ÜRETĐMĐNĐN 
YARARLARI



38

� Ucuz - çevre dostu bir enerji ve 
gübre kaynağıdır.

� Atık geri kazanımı sağlar.
Biyogaz üretimi sonucu hayvan 
gübresinde bulunabilecek 
yabancı ot tohumları çimlenme 
özelliğini kaybeder.

� Biyogaz üretimi sonucunda 
hayvan gübresinin kokusu 
hissedilmeyecek ölçüde yok 
olmaktadır.

� Hayvan gübrelerinden 
kaynaklanan insan sağlığını ve 
yeraltı sularını tehdit eden 
hastalık etmenlerinin büyük 
oranda etkinliğinin 
kaybolmasını sağlamaktadır.
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BĐYOGAZ ÜRETĐM TESĐSĐ
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Biyogaz üretim tesisleri
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JEOTERMAL ENERJĐ

Jeotermal enerji sistemlerinin odak 
noktası suyun taşınmasının esas 

olduğu ısı motorları olan hidrotermal
sistemlerdir.
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Jeotermal Enerji ve Jeotermal Enerji ve 
ÇÇevreevre

•• Jeotermal enerji geliJeotermal enerji gelişşimine imine 
olan ilginin son yolan ilginin son yııllarda llarda 
artmasartmasıı, , ççevremizi tehdit evremizi tehdit 
eden kirlenme tehlikelerine eden kirlenme tehlikelerine 
karkarşışı koruma duyarlkoruma duyarlııllığıığınnıın n 
ortaya ortaya ççııkmaskmasııyla eyla eşş zamanlzamanlıı
olmuolmuşştur tur 
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HHĐĐDROJEN ENERJDROJEN ENERJĐĐSSĐĐ

Hidrojen doğada serbest halde 
bulunmaz, bileşikler halinde 
bulunur. En çok bilinen bileşiği ise 
sudur. 
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� Hidrojen enerjisinin insan ve çevre 
sağlığını tehdit edecek bir etkisi yoktur. 
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Hidrojen enerjisi ile çalışan uzay 
mekikleri
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HHĐĐDROJEN ENERJDROJEN ENERJĐĐSSĐĐNNĐĐN N 
AVANTAJLARIAVANTAJLARI
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Hidrojenden enerji 
elde edilmesi 
esnasında su 
buharı dışında 
çevreyi kirletici 
ve sera etkisini 

artırıcı hiçbir gaz 
ve zararlı

kimyasal madde 
üretimi söz 

konusu değildir.
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DENĐZ KÖKENLĐ
YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ
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HĐDROELEKTRĐK ENERJĐSĐ

Enerji amacı dahil su 
kaynaklarının 
geliştirilmesi ve 
kullanımı olarak 
tanımlanabilir.
Ülkemizdeki mevcut 
yağış miktarları ve 
akarsularımızın durumu 
göz önüne alındığında bu 
enerji kaynağından 
güvenilir olarak tam 
kapasite ile yararlanma 
oranımız ancak % 65 
olabilecektir. 
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Atatürk Barajı
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Barajlar Nasıl Çalışır?

Barajlar nehirden gelen suları,

� suyun yetersiz olduğu 
zamanlarda kullanmak için,

� taşkınla gelen fazla suların 
kontrollünü sağlamak için

� göl alanında depolarlar.
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Hidrolik Güç

• En eski enerji 
kaynaklarından biridir. Đlk 
olarak binlerce yıl önce 
insanlar akan sudan 
faydalanarak tahta bir 
tekeri çevirip tahıl 
öğütmüşlerdir. Hidrolik 
enerji kaynağı sudur. Bu 
nedenle hidroelektrik 
santraller bir su kaynağı
üzerinde olmak 
zorundadır.
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Türkiye'deki En Yüksek Barajlar

Keban Barajı
/ ELAZIĞ

Altınkaya Barajı / 
SAMSUN

Oymapınar Barajı / 
ANTALYA

Atatürk Barajı / 
ŞANLIURFA
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OKYANUS ENERJĐSĐ

Tüm dünya bilim 
adamlarının 
üzerinde 
araştırma 
yapmakta olduğu, 
temiz enerji 
arayışı’nın bir 
parçası da dalga 
enerjisidir. 
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Amaç

�Temiz, Ucuz ve Doğal enerji 
üretmek.
�Primer enerjiye bedel ödememek.
�Doğal dengeyi korumak.
�Ormanların kesilmesini önlemek.
�Solunabilir temiz havaya kavuşmak.
�Kısa iletim hatları ile çalışmak.
�Turizm sektörüne yeni boyut 
kazandırmak.
�Ülke ekonomisine destek vermek.
�Üretimde rekabet gücünü arttırmak



61Okyanus enerjisinden yaralanabilecek bir tesis projesi
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ELEKTRELEKTRĐĐK K SARFSARFĐĐYATINI YATINI 
ÖÖNLEMEK NLEMEK ĐĐÇÇĐĐN NELER N NELER 

YAPMALIYIZ?YAPMALIYIZ?
�� KullanKullanıılmadlmadııklarklarıı zaman zaman ışıışıklarklarıı ssööndndüürrüün.n.

�� Elektrikli Elektrikli ııssııttııccıılara ihtiyalara ihtiyaççtan fazla su koymaytan fazla su koymayıın.n.
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Elektrikli diElektrikli dişş ffıırrççasasıı gibi gibi 
gereksiz elektrikli gereksiz elektrikli 
aletleri kullanmaktan aletleri kullanmaktan 
kakaççıınnıın. Din. Dişşlerinizi lerinizi 
kendiniz de kendiniz de 
ffıırrççalayabilirsinizalayabilirsiniz..
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KAYNAKLARKAYNAKLAR
1.Richard SPURGEON 1.Richard SPURGEON –– MikeMike FEODFEOD

TTüübitakbitak Enerji ve GEnerji ve Güçüç
TTüübitakbitak YayYayıınlarnlarıı

2.www.2.www.youthyouth forfor habitat Thabitat Tüürkiye.rkiye.htmhtm
3.www.e3.www.eğğitimitim--sen.sen.htmhtm
DoDoçç. Dr. Tanay S. Dr. Tanay Sııtktkıı UyarUyar

4.www.4.www.haupteilhaupteil..htmhtm
5.www.bilim ve teknoloji.5.www.bilim ve teknoloji.htmhtm
6.www.gezegenim.com.6.www.gezegenim.com.htmhtm
7.www.h7.www.hüürriyet internet.rriyet internet.htmhtm
8.www.alternatif enerji.8.www.alternatif enerji.htmhtm
9.www.b9.www.bööllüüm14.m14.htmhtm
10.www.10.www.ççevre koruma @evre koruma @mynetmynet.com.tr.com.tr
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