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Bu konun seçilme nedeni?

• Alternatif enerji kaynaklarından 
çevre dostu biomas, biodisel ve 
enzimatik hidroliz teknolojileriyle 
elde edilen enerjilerin neler olduğu 
enzimatik hidroliz teknolojileriyle 
elde edilen enerjilerin neler olduğu 
avantaj  ve dezavantajlarını paylaşmak 
ve insanları bilinçlendirmek için bu 
konuyu seçtik. 



Tarih Çalışmalar

21 Ekim 2006 Bilgi toplamak için, Internet dışında hangi kaynaklardan faydalanacağımızı
kararlaştırdık.

23 Ekim2006 Internetten topladığımız bilgileri düzenledik.

24 Ekim 2006 Çevre ve Orman Bakanlığından bilgi ve doküman aldık.

25 Ekim 2006 Milli Kütüphaneye gittik.

26 Ekim 2006
27 Ekim 2006

Çalışma grubu olarak bir araya gelip, elimizdeki dökünları inceledik.

28 kasım TÜBĐTAK’ta konumuzla ilgili bir seminer olduğunu öğrenip konuyla ilgili olarak

PORTFOLYO  GÜNLÜĞÜ

28 kasım
2005

TÜBĐTAK’ta konumuzla ilgili bir seminer olduğunu öğrenip konuyla ilgili olarak
Şeyma Hanımla görüşmüştük

29 Ekim 2006 Ankara Üniversitesine gittik,



30 Ekim 2006 Gazi Üniversitesine gittik, bilgi topladık.

01 Kasım2005 Elimizdeki bilgileri gözden geçirerek portfolyoyu oluşturmaya başladık.

02 Aralık 2005 TÜBĐTAK’ta düzenlenen, alternatif enerji kaynaklarından biodizelle ilgili olan seminere katılmıştık.

02 Kasım 2006
21 Kasım 2006

Yapılan portfolyo çalışmalarını düzenlendik, bilgisayar çıktısı alındı.



PORTFOLYO 
DEĞERLENDĐRME SORULARI

• Eksik ve gereksiz bilgiler var mı?
• Metinlerde geçen resimler konuyla ilgili mi?
• Enerji tanım ve kapsam yeterliliği tam olarak incelenmiş mi?
• Bütün enerji kaynakları yeterli derecede araştırılmış mı?
• Yenilenebilir enerji kaynaklar hakkındaki bilgiler yeterli mi?• Yenilenebilir enerji kaynaklar hakkındaki bilgiler yeterli mi?
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitleri ve kullanım alanları 

hakkında bilgi verilmiş mi?
• Enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları yeterli düzeyde 

anlatılmış mı?
• Enerji kaynaklarının kimyasal zararları vurgulanmış mı?
• Enzimatik hidroliz yöntemi tam anlamıyla anlatılmış mı?
• Proje hedef sorusu güncelliğini koruyor mu?
• Proje hedef sorusu tam olarak açıklanmış mı?



BELĐRLENEN HEDEFLER ve 
DAVRANIŞLAR

• HEDEF 1:Gereksiz ve eksik bilgileri gözden geçirebilme.

• DAVRANIŞLAR:
1. Kaynak, resim ve tablolar incelenir.
2. Metinlerin konuyla uygunluğunu ve sıralamasını kontrol eder.
3. Uygun olmayan metinler çıkarılır, yerine uygun bulununlar eklenir.3. Uygun olmayan metinler çıkarılır, yerine uygun bulununlar eklenir.

• HEDEF 2:Fosil enerji kaynaklarını kavratabilme.

• DAVRANIŞLAR:
1. Fosil enerji kaynakları nelerdir açıklanır.
2. Fosil enerji kaynaklarının yarar ve zararları açıklanır.
3. Fosil enerji kaynaklarının kullanım alanları açıklanır.
4. Fosil enerji kaynaklarının yeterlikleri açıklanır.



• HEDEF 3:Alternatif enerji kaynaklarını kavratabilme.   

• DAVRANIŞLAR:
1. Alternatif enerji kaynaklarına neden gerek duyulduğu açıklanır.
2. Alternatif enerji kaynakları nelerdir açıklanır.
3. Alternatif enerji kaynaklarının yarar ve zararları açıklanır.
4. Alternatif enerji kaynaklarının kullanım alanları açıklanır

• HEDEF 4: Enzimatik hidroliz yöntemiyle elde edilen alternatif 
enerji kaynaklarının      kavratabilme

• DAVRANIŞLAR:• DAVRANIŞLAR:
1. Bu yötemin özellikleri açıklanır.
2. Bu yöntemle elde edilen kaynakların neler olduğu açıklanır.
3. Bu yöntemin yarar ve zararlarının açıklanır.
4. Bu yöntemden  elde edilen alternatif enerji kaynaklardan 

hangilerinin ,hangi fosil enerji kaynağına karşılık geldiğinin açıklanır.
5. Bu yönteme dünyanın bakış açısının ne olduğunun açıklanır.



KAYNAKLAR:

1-Alternatif Enerji Kaynakları ve 
Türkiye’de Kullanılabilirliği

G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi
CEMAL BÜKECĐK

2-Şekerpancarı Küspelerinden 
Etanol Eldesi

4- htpp://www.tubitak.gov.tr
5- htpp://www.eie.gov.tr
6- htpp://www.tusiad.gov.tr
7-

htpp://www.youthforheb.org.t
r

8- htpp:// Etanol Eldesi
G.Ü. Kimya Mühendisliği 

Anabilimdalı
Yüksek Lisans Tezi
DEMET SUNGUR

3-Etanol-dizel Yakıtı 
Karışımlarının Dizel Motor 
Performansı ve Egzoz 
Emisyonlarına Etkisi

G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 
Yüksek Lisans Tezi
ÖZER CAN 

8- htpp:// 
www.filizkaraosmanoglu.gov.tr

9- htpp://www.obitet.gazi.edu.tr
10- htpp:// www.enerji.gov.tr 
11- htpp://www.haberci.com
12- htpp:// www.bugday.org
13-

htpp://yunus.hacettepe.edu.tr 
14- htpp:// www.help.lycos.com



BĐLGĐLERĐN 
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Geçen seneki projemizi titizlikle Geçen seneki projemizi titizlikle 
hazırladığımız için fazla değişiklik 

yapmadık.  Değişikliklerimizi genellikle 
görsel alanda yaptık ve birkaç güncel 

makale ekledik.



Enerji Nedir?

• Enerji, iş yapabilme kapasitesidir. 
Çağımızda yiyecek, içecek kadar 
önemli tüketim maddelerinden biri ve 
vazgeçilmez uygarlık aracıdır.
önemli tüketim maddelerinden biri ve 
vazgeçilmez uygarlık aracıdır.





Fosil Enerji Kaynakları 
Nelerdir?

• Petrol
• Doğalgaz
• Kömür• Kömür



Kömürden elektrik üretimi



Fosil Yakıt Kullanımındaki
Sorunlar Nelerdir?

1. Kısa vadede yenilenememesi
2. Çevresel etkileri

• Çevre kirliliği• Çevre kirliliği
• Asit yağmurları
• Sera etkisi



• Çevre; insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca 
ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve 
toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, 
hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise 
biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir.

• Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve 
toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya 
çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz 
önde etkileyen çevre sorunlarına "Çevre Kirliliği" adı 
çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz 
önde etkileyen çevre sorunlarına "Çevre Kirliliği" adı 
verilmektedir.Çevre kirliliği:

• Fiziksel Kirlenme 
• Kimyasal Kirlenme 
• Biyolojik Kirlenme 



Đnsan etkinliği olarak sanayi, endüstri, tarım ve diğer 
çevresel işlemler sonucunda birçok atıklar atmosfere 
atılmaktadır. Fabrikalar, enerji santralları, motor eksozları ve 
benzeri kaynaklardan atmosfere atılan kükürt dioksit (SO2) ve 
azot oksitleri (NOx) atmosferdeki taşınımı sırasında bulut 
içindeki su ile reaksiyona girerler. Bu reaksiyonlar sonucunda 
sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşur. 
Oluşan sülfürik asit ve nitrik asitin yağmur, kar, sis ve diğer 
şekillerde yağışlarla beraber yeryüzüne düşmesine asit 
yağışları adı verilir. Yağışların normal yağıştan daha fazla 
asitlik derecesine sahip olmaları, düştükleri bölgeyi (bitkiler, 
toprak, yapılar, göller, akarsular, denizler vb) kirletmekte, 
doğal yapılara ve canlılara zarar vermektedirler.doğal yapılara ve canlılara zarar vermektedirler.



Dünya atmosferi çeşitli gazlardan oluşur. Ayrıca 
küçük miktarlarda bazı asal gazlar bulunmaktadır. 
Güneşten gelen ışınlar (ısı ışınları/kısa dalgalı ışınlar), 
atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. Atmosferdeki gazlar 
yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı 
kaybına engel olurlar.
(CO2, havada en çok ısı tutma özelliği olan gazdır.) 

Atmosferin, ışığı geçirme ve ısıyı tutma özelliği 
vardır. Atmosferin ısıyı tutma yeteneği sayesinde suların vardır. Atmosferin ısıyı tutma yeteneği sayesinde suların 
sıcaklığı dengede kalır. Böylece nehirlerin ve okyanusların 
donması engellenmiş olur. Bu şekilde oluşan, atmosferin 
ısıtma ve yalıtma etkisine sera etkisi denir. Dünya 
atmosferi cam seralara benzer bir özellik gösterir. 



Alternatif Enerji Kaynakları 
Nelerdir?

1. Rüzgar
2. Güneş
3. Jeotermal3. Jeotermal
4. Hidro
5. Biomas
6. Hidrojen



Rüzgar Enerjisi

• Dev kulelerin üzerine monte edilen kanatlar 
yardımı ile rüzgardan elektrik enerjisi 
üretilir.

• Avantajları• Avantajları
– Bedava ve temizdir.
– Đşletme maliyeti düşüktür.

• Dezavantajları
– Kullanım verimi %30’dur.



Güneş Enerjisi

• Güneş enerjisi eskiden beri bilinen ve 
tarihin değişik zamanlarında yararlanılması 
için çaba gösterilen enerji türlerinden 
biridir.biridir.

• Avantajları
– Ekonomiktir.
– Temizdir.



Jeotermal Enerji

• Jeotermal enerji kısaca yer ısısı olup, yer 
kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş
basınç altındaki sıcak su, buhar, gaz veya 
sıcak kuru kayaçların içerdiği termal enerji sıcak kuru kayaçların içerdiği termal enerji 
olarak tanımlanmaktadır.

• Dezavantajları
– Yapısında, H2S, CO2

gibi gazlar bulunur.



Hidro Enerji

• Suyun potansiyel enerjisinin, kinetik 
enerjiye dönüştürülmesi ile elde edilen 
enerji türüdür.

AvantajlarAvantajlar
• Kirlilik yaratmaz
• Doğal kaynaklar kullanılır

Dezavantajlar
• Yatırım maliyeti fazla
• Yağışlara bağımlı



Biomas

Biomas enerji kullanımı:
• Klasik
• Modern• Modern

olmak üzere 2 grupta ele 
alınır.



Klasik Yöntem

Klasik biomas enerji 
kullanımının temel karakteri,
ilkelden gelişmişine dek ilkelden gelişmişine dek 
çeşitli yakma araçları ile 
biomas materyalden
enerjinin direkt yanma 
tekniği ile elde olunmasıdır.





Modern Yöntemler

Biomas materyaller alçak ve yüksek biomas yakıt
teknikleri ile işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara
çevrilir. 

Biomas yakıtlar odun biriketi ve alkolden sentetikBiomas yakıtlar odun biriketi ve alkolden sentetik
ham petrole kadar uzanmaktadır.
Yöntemler:
• Fermantasyon
• Havasız çürütme
• Gazlaştırma
• Transesterifikasyon
• Biofotoliz



Fermantasyon
Glikozun fermantasyonu ile etanol, aseton ve 

bütanol gibi petrol ürünlerine eşdeğer birçok
kimyasal ürün elde edilir. 





Etanol
• Etanol motorlu taşıtlarda yakıt olarak 

kullanılmaktadır. ABD de tarımla uğraşan 
eyelatlerde %80 etanol, %20 benzin karışımı olan 
E80 yakıtları kullanılmaktadır.





Havasız Çürütme

• Biyolojik bir işlem olup, oksijensiz ortamda 
yaşayabilen mikroorganizmalar tarafından yapılır.

• En iyi bilinen ürünü biogazdır.



Organik madde + bakteri + H2O = CH4 + CO2 + H2S + Gübre + bakteri





Gazlaştırma Yöntemi

• Gazlaştırma karbon içeren biokütle gibi katıların 
yüksek sıcaklıkta bozulmasıyla yanabilir gaz elde 
etme işlemidir.





Gazlaştırma
Dezavantajları:
• Yanma/patlama riski
• CO zehirlenmesi
• Koku• Koku
• Gürültü
• Atık gaz 
• Pis su çıkışı



Transesterifikasyon Yöntemi

• Bu yöntemle, genellikle bitkisel yağlardan ve 
yanısıra bitkisel atık yağlar, hayvansal yağlardan 
dizel araç yakıtı üretilir. 





• Biodizel, biyolojik kaynaklardan elde edilen, ester 
tabanlı bir tür oksijenli yakıttır ve sıkıştırmalı dizel 
motorlarda kullanılabilir. 





Biodizelle çalışan araç



Biofotoliz Yöntemi

• Bazı mikroskobik alglerden güneş enerjisi yardımı 
ile hidrojen ve oksijen elde etme işlemidir. Deniz 
suyu içindeki bu algler bir tür güneş pili gibi 
çalışarak deniz suyunu fotosentetik olarak çalışarak deniz suyunu fotosentetik olarak 
ayrıştırmaktadırlar.

• Kullanım alanları:
• Taşımacılık
• Yakıt pili
• Taşınabilir cihaz
• Sabit cihaz





Enerji Kaynaklarının Kullanım 
Oranları



Bu projede düzeltmek istediğimiz 
noktalar var mıydı?

• Yandaki resmi 
hidratasyon 
enerjisinin 
bulunduğu yere bulunduğu yere 
görsellik açısından 
iyi olacağını 
düşünerek ekledik.



Aşağıdaki dergi küpürünü eklemenin konumuzun güncelliğini proje 
raporu biterken bir kere daha hatırlatmak için uygun olduğunu 

düşündük..

Geleceğin Yakıt Kaynakları

Amerikalı bilim adamları  
ülkede yetiştirilecek 
ayçiçeklerini ve meyveleri 
geleceğin yakıtı olarak 
görüyor.ABD'de 
yayınlanan Newsweek 
dergisinde yer alan habere 
göre, bilim adamları, göre, bilim adamları, 
tamamı ABD toprakları...

içinde bulunmasa bile Kuzey Yarıküre ürünü olan ayçiçeği, muz, altın ve hatta deniz 
planktonlarının çevre dostu enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini belirtiyorlar. 
ABD'de kısa süre önce alternatif enerji kaynakları konusunda araştırma yapan bilim adamları, 
ayçiçeği, muz ve altının yarının yakıtı olabileceğini açıkladılar. 
Amerikalı bilim adamları, ayçiçek yağının yakıt hücresi ile çalışan otomobillerde 
kullanılabilecek hidrojen açığa çıkardığını belirterek, su ile karbonmonoksite tepki veren altının 
da bir çeşit ters çevirme yöntemiyle yine yakıt hücresi ile çalışan otomobillerde yakıt olarak 
kullanılabileceğini kaydettiler. 
Bilim adamları, kızarmış muzların da metan gazı açığa çıkardığının tespit edildiğini ve bunun 
da etkin bir yakıt olarak kullanılabileceğini ifade ettiler. 



Uzun dönem için hedeflenen amaçları 
aktararak insanları bilinçlendirmek adına 

aşağıdaki yazıyı ekledik

UZUN DÖNEM ĐÇĐN TEKNOLOJĐLER
• Enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanan emisyonların 2010-2020 yılları arasında 

düşürülmesi, ikinci bölümde incelenen teknolojilerin yaygınlaşması kaydıyla mümkün 
görülmektedir. Ancak, bu zaman periyodunda gerçekleşebilecek emisyon düşüşleri, 
atmosferdeki sera gazı konsantrasyonları artışının yavaşlatılması için yeterli 
olmayacaktır. 

• Kyoto Protokolü ile ülkeler, emisyonların kısa dönemde azaltılmasını sağlayacak teknoloji 
ve önlemlere odaklanmıştır. Halbuki, bir taraftan kısa dönemde yapılabilecekler 
belirlenirken, diğer taraftan da uzun dönem hedeflerine yönelik faaliyetlere ivme 
ve önlemlere odaklanmıştır. Halbuki, bir taraftan kısa dönemde yapılabilecekler 
belirlenirken, diğer taraftan da uzun dönem hedeflerine yönelik faaliyetlere ivme 
kazandırmak için çaba göstermek gerekmektedir. Uzun döneme yönelik faaliyetler iki 
kategoride ele alınmalıdır: 

• 1. Uzun dönemli Ar-Ge faaliyetleri 
2. Teknolojilerin yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılması ve desteklenmesi

• Bu bölümde ele alınacak olan Ar-Ge faaliyetleri, 2020 yılı ötesinde yaygınlaşmaları ile 
emisyonlarda büyük ölçekte düşüşler sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik 
olanlardır. Bu teknolojilerden bazıları mevcut enerji sistemlerine kolayca adapte 
edilebilir mahiyettedir, bazılarının uygulanabilmesi için az veya kapsamlı altyapı 
değişikliklerine ihtiyaç olacaktır. Bir kısım yeni teknolojiler ise, enerji üretim ve 
kullanımında çok farklıklar gerektirebilir. 



• Dalga enerjinde 
bulunan yandaki 
resmi    asağıdaki 
resimle 
değiştirmemizin değiştirmemizin 
görsellik açısından   
daha uygun 
olacağını düşündük .



Proje Sorumlusu

• Prof. Dr. Đnci MORGĐL



Hazırlayanlar

• Hatice Elik
• Esra Orhan



Katılım  ve  ilginiz 
için için 

teşekkür ederiz.


