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Hedefler 
• Yenilenebilir enerjinin diğer enerji kaynaklarına göre öneminin anlaşılması. 

• Güneş kolektörleri, güneş enerjisi sistemleri, fotovoltaik sistemler ve pasif 

güneş uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli güneş enerjisi 

uygulamalarını incelemek.  

• Güneş enerjisi uygulamalarının performans değerlendirmesi.  

• Rüzgar türbinlerinin analizi ve rüzgar türbini uygulamalarını etkileyen çeşitli 

faktörlerin tartışılması.  

• Çeşitli hidrolik türbin türlerinin öğrenilmesi ve hidrolik türbinlerin performans 

değerlendirmesi. 

• Jeotermal enerji ile ısıtma, soğutma ve güç üretim uygulamalarının 

tanıtılması. 

• Çeşitli jeotermal santrallerin performans değerlendirmesi. 

• Biyokütle kaynaklarının bio yakıtlara ve biokütle ürünlerine dönüşümü ve 

katı belediye atıkları üzerine genel bir değerlendirme.  

• Enerji taşıyıcısı olarak hidrojen. 

• Deniz kökenli yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi. 
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Bölüm açılışı 
• Fosil yakıtların tükenmesi ve yanmalarıyla ilişkili kirletici ve sera gazı 

emisyonlarının azaltılması konusundaki endişeler, temelde iki yöntemle ele 

alınabilir: (i) Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanılması. (ii) Enerji üretim, dağıtım ve tüketiminin her alanında enerji 

verimliliği uygulanmalı, böylece aynı oranda enerji elde etmek için daha az 

yakıt kullanılacaktır. 

• Enerji verimliliği sadece fosil yakıt kullanımını azaltabilirken, yenilenebilir 

enerji doğrudan fosil yakıtların yerini alabilir. 

• Temel yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal 

ve biokütledir. 

• Okyanus, dalga ve gelgit enerjileri de yenilenebilir kaynaklardır ancak 

mevcut teknolojide ekonomik değildir ve teknolojiler hala deneme 

aşamasındadır. 

• Bu ders kapsamında, her bir yenilenebilir kaynak için ortak sistemler ve 

uygulamalar hakkında genel bir bakış sunulmaktadır. Güneş enerjisi, bilinen 

ve en yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynağıdır ve ilk önce 

ondan başlayacağız. 
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Giriş 
• Dünya halihazırda enerji ihtiyacını karşılamak için, çevre dostu olmayan ve 

yenilenemeyen fosil yakıtlara bağımlıdır. 

• Yakıtların sektörsel dağılımı verilmiş ve 2007'de fosil yakıtlar toplam enerji 

kullanımının yüzde 85'ini (% 27 kömür,% 35 yağ,% 23 doğal gaz) ve toplam 

elektrik üretiminin % 68'ini oluşturuyordu. 

• Çevre dostu ve her zaman elde edilebilir olan yenilenebilir enerjiler 

(hidroelektrik enerji dahil), toplam enerji kullanımının yüzde 10'unu ve 

elektrik üretiminin yüzde 18'ini oluşturmaktadır. 

• Nükleer enerji ise, toplam enerji kullanımının kalan yüzde 5'ini ve elektrik 

üretiminin yüzde 14'ünü oluşturmaktadır. 

• Aynı dönemde yıllık toplam karbon dioksit (CO2) üretimi 15.6 milyar tondan 

29.0 milyar tona yükselmiştir. 

• 2035 yılına kadar toplam enerji kullanımının yüzde 49 oranında artması 

sonucunda, CO2 emisyonlarının 2035 yılında 42.4 milyar tona ulaşması 

beklenmektedir ve bu da yüzde 43'lük bir artışa işaret etmektedir. 
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YAKIT VE SEKTÖRÜNÜN ENERJİ KULLANIMI 

*Elektrik üretmek için yakıt tüketiminin toplam enerji değeri arasındaki fark (194.1 Quad 

Btu) ve tarafından gerçek tüketilen elektrik miktarı tüm son kullanım sektörleri (57,8 Quad 

Btu), 194.1 – 57.8 = 136.2 Quad Btu'ya eşit olan elektrik üretiminde kaybedilen enerjiye 

eşittir. Sonuç olarak, ikinci ve son sütundaki toplamlar arasındaki fark da  

495.2 - 359.0= 136.2 Quad Btu'ya eşittir. 

**Petrol için verilen değerler ayrıca etanol, biyodizel, sıvı-kömür, sıvı doğal gaz ve sıvı 

hidrojen gibi diğer petrol dışı sıvı yakıtları da içerir. 

Dünyada toplam, 2007 yılı için nihai kullanımın sektörel ve yakıt türüne göre enerji 

tüketimi gösterilmiştir. Tüm değerler katrilyon (dörtlü) Btu civarındadır. (1 katrilyon Btu = 

1015 Btu ve 1 kJ = 0.95 Btu) 
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Yakıt türlerine göre dünyada toplam enerji tüketim yüzdeleri. 



Enerji kaynaklarının sınıflandırılması 
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Enerji Kaynakları 

Kullanışlarına göre  Dönüştürülebilirliklerine göre  

A. Yenilenemez (Tükenir)  I. Birincil  

 Fosil kaynaklı  

 Kömür 

 Petrol 

 Doğla gaz 

 Çekirdek kaynaklı  

 Uranyum  

 Toryum  

 Kömür 

 Petrol 

 Doğal gaz 

 Nükleer 

 Biyokütle 

 Hidrolik 

 Güneş 

 Rüzgâr 

 Dalga, Gel-Git 

B. Yenilenebilir (Tükenmez) II. İkincil  

 Hidrolik 

 Güneş  

 Biyokütle  

 Rüzgâr  

 Jeotermal 

 Dalga 

 Hidrojen  

 Elektrik, benzin, mazot, motorin 

 İkincil kömür 

 Kok, petrokok  

 Hava gazı 

 LPG  

 Hidrojen 



8 

2007'de yakıt olarak toplam dünya 

enerji tüketim yüzdeleri.  

2007 yılı sonu itibarıyla toplam yakıt 

tüketimi endüstrisi tüketim yüzdeleri. 
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Sektöre Göre Enerji Kullanımı 

2007'de son kullanım 

sektörlerine göre toplam enerji 

tüketim yüzdeleri.  

 Sanayi sektörü imalat, tarım, 

madencilik, inşaat ve diğer süreç 

faaliyetlerinden oluşur. 

 Bütün bu faaliyetler yoğun enerji 

kullanımı ile çeşitli biçimlerde 

gerçekleştirilir.  

 Endüstri, dünyadaki toplam 

enerjinin yüzde 51'ini kullanıyor. 

Endüstri tarafından enerji kullanımı 

2007'de 184 katrilyon Btu ve 2035 

yılında 262 katrilyon Btu'ya çıkması 

bekleniyor. 

 Bu artış, çoğunlukla OECD 

olmayan ülkelerde (diğer bir deyişle 

gelişmekte olan ülkeler) 

ekonomilerindeki sürekli büyüme 

nedeniyle gerçekleşirken, endüstriyel 

enerji kullanımı sadece OECD 

ülkelerinde (yani gelişmiş ülkelerde) 

biraz artacaktır. 
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Bir elektrik santralinin termal verimliliği, üretilen enerjinin tüketilen enerjiye oranıdır. Tablo 1-

1'deki verilere göre, 194.1 Quad Btu enerji, tüm dünya santrallerinde tüketilmektedir ve 57.8 

Quad Btu da elektrik üretilmektedir. O halde, elektrik üretimin genel termal verimi: 

Elektrik üretmek için yakıt tüketiminin toplam enerji değeri (194.1 Quad Btu, ikinci sütun ve son 

satır) ile tüm son kullanım sektörleri tarafından tüketilen gerçek elektrik miktarı arasındaki fark 

(57.8 Quad Btu, son sütun, altıncı sıra) elektrik üretimi sırasında kaybedilen enerjiye eşittir: 
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 Yenilenebilir enerjiler, 2035'te dünya toplam enerji kullanımının yüzde 

14.3'ünü oluşturacak ve yüzde onunda yüzde 7 olacak. 

 Yenilenebilir enerjilerin yıllık yüzde 3 oranında bir artışla en hızlı 

büyüyen enerji kaynağı olması bekleniyor. 

 Fosil yakıt kullanımı ve artan petrol fiyatı ve devlet teşvikleriyle ilgili 

tükenme ve emisyon endişeleri önümüzdeki on yıllarda yenilenebilir 

enerjilerin kullanımında beklenenden yüksek artışa neden olabilir. 

Yakıt türü, 1990-2035 

(katrilyon Btu) ile 

dünya pazarında enerji 

kullanımı (ÇED, 2010) 
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 Günümüzde, yenilenebilir kaynaklar 3462 milyar kWh ile dünyadaki elektrik 

üretiminin yüzde 18'ini oluşturmaktadır, ancak bu durumun yılda yüzde 3 büyüyerek 

2035 yılında üretiminin yüzde 23'üne ulaşması beklenmektedir. 

 Hidroelektrik ve rüzgar enerjisi, yenilenebilir elektrik üretiminin büyük kısmını 

yüzde 91 ile temsil ediyor.  

 Yenilenebilir enerjide öngörülen artışın neredeyse yüzde 80 hidroelektrik (yüzde 

54 - 2.4 trilyon kWh) ve rüzgar (yüzde 26 - 1.2 trilyon kWh) olacak. 

 En hızlı büyüyen 

yenilenebilir enerji kaynağı 

rüzgardır.  

 Kurulu rüzgar kapasitesi 

2000'de 18 GW'dan 2010'da 

159 GW'a yükselmiştir.  

 Kurulu hidroelektrik 

kapasitesi dünya genelinde 

850 GW‘ı aşıyor. 
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o Hidroelektrik, jeotermal ve rüzgar enerjisi üretimi fosil yakıtlı elektrik üretimiyle 

ekonomik olarak rekabet edebiliyor ancak güneş enerjisi ile elektrik üretimi hala 

pahalı bir seçenek.  

o Bununla birlikte, güneş elektrik maliyetindeki istikrarlı azalma ve devlet teşvikleri, 

güneş enerjisinin daha geniş bir alana yayılmasına yardımcı olabilir. 

o Biyokütle, güneş enerjisi ve jeotermal elektrik üretiminin önümüzdeki 25 yıl içinde 

artması bekleniyor. 

Rüzgar ve hidroelektrik hariç 

olmak üzere, enerji 

kaynakları ile dünya 

yenilenebilir elektrik üretimi, 

2007-2035 (milyar 

kilowatthours) (ÇED, 2010) 
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 Fosil yakıtların yakılması sırasında çıkan kirleticiler sis, asit yağmuru ve küresel 

ısınmadan sorumlusudur.  

 Çevre kirliliği, bitki örtüsü, vahşi yaşam ve insan sağlığı (astım, kanser vb.) için ciddi 

bir tehdit haline gelerek yüksek seviyelere ulaşmıştır. 

Fakat bu fosil yakıtlı ekonomi sürdürülebilir değildir, çünkü bilinen rezervlerin tahmini 

ömrü kömür için yaklaşık 250 yıl, petrol için 60 yıl ve doğalgaz için 80 yıldır. 

 Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş kaçınılmazdır. 

 Fosil yakıtların tükenmesi ve bunların yanmalarından kaynaklanan kirlilik ve sera 

emisyonu konusundaki endişeler esas olarak iki yöntemle çözülebilir: 

Güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarını kullanarak fosil yakıtların yerini alması.  

 Aynı verimli çıktıyı elde ederken daha az yakıtın kullanılması için enerji üretimi, 

dağıtımı ve tüketimi ile ilgili tüm alanlarda enerji verimliliği uygulamalarını 

yapmak. 

 Enerji verimliliği, enerji kullanımını asgari seviyeye indirmektir ancak bu yaşam 

standartlarını ve üretim kalitesini ve karlılığı azaltmadan yapılmalıdır. Enerji verimliliği, 

enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için bir yaklaşımdır ve enerji 

tasarrufu sağlar. Enerji verimliliği sadece fosil yakıt kullanımını azaltabilirken, 

yenilenebilir enerji doğrudan fosil yakıtların yerini alabilir. 
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GÜNEŞ: Bilinen en iyi yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, dünyanın tüm 

enerji ihtiyacını karşılamak için yeterli olmasına rağmen, şu anda dünyadaki 

konsantrasyonun düşük olması ve düşük güneş enerjisinden kaynaklı ve 

kullanımının yüksek sermaye maliyeti nedeniyle ekonomik değildir. 

RÜZGAR: Rüzgar türbinleri vasıtasıyla rüzgarın elektrik enerjisine dönüştürülmesi, 

rüzgar enerjisini temsil eder ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sektörüdür. 

YENİLENEBİLİR: Bir enerji kaynağı, 

herhangi bir tükenme olmaksızın ve 

çevre üzerinde zararlı bir etkiye 

sebep olmadan yenilenebilir ve 

sürdürülebilirse, yenilenebilir enerji 

olarak adlandırılır. Buna alternatif, 

sürdürülebilir veya yeşil bir enerji 

kaynağı da denir. Öte yandan kömür, 

petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar 

yenilenemez ve kullanılarak 

tükenirler. Ayrıca zararlı kirleticiler ve 

sera gazı yayarlar. 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KAYNAKLARI  

Güneş  

Rüzgar 

 Hidrolik  

Jeotermal 

 Biyokütle 

Deniz Kökenli Enerjiler  

Hidrojen (enerji taşıyıcı) ve yakıt 
pilleri 
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HİDROLİK: Belli bir yükseklikte büyük barajlara nehir suyunun toplanması 

ve toplanan suyun hidrolik bir türbine yönlendirmesi, su enerjisini elektriğe 

dönüştürmede etkin bir yöntemidir. Hidro veya su enerjisi, en büyük elektrik 

üretim miktarını temsil etmektedir ve bazı ülkelerin elektrik ihtiyacının 

çoğunu bunla karşılanır. 

JEOTERMAL: Jeotermal enerji yer kürenin ısısını ifade eder. Bazı yerlerde 

bulunan yüksek sıcaklıktaki jeotermal su yeraltından çıkarılır ve jeotermalin 

enerjisi elektrik veya ısıya dönüştürülür. Jeotermal enerji dönüşümü en 

olgun yenilenebilir enerji teknolojilerinden biridir. Jeotermal enerji 

çoğunlukla elektrik üretimi ve bölgesel ısıtma için kullanılır.  

BİYOMASS: Organik yenilenebilir enerjiler biyokütle olarak adlandırılır ve 

biyokütle enerjisi üretmek için çeşitli kaynaklar (tarım, orman, artıklar, 

bitkiler vb.) kullanılabilir. Mevcut kaynaklardan yararlanarak biyokütle daha 

popüler hale gelmektedir. 

HİDROJEN: Yenilenebilir elektriği depolamak için kullanılabilen bir enerji 

taşıyıcısıdır. 
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ŞEKİL 1-6 Güneş enerjili su toplayıcısı gibi, yenilenebilir enerjilere kirli madde 

veya sera gazı salınımı yapmadıklarından yeşil enerji denir. 
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Elektrikli arabalar sıfır emisyonlu araçlar mıdır? 

Elektrikli otomobiller (ve diğer elektrikle çalışan ekipmanlar) genellikle 

sıfır emisyonlu araçlar olarak iddia edilmekte ve bunların yaygın 

kullanımı bazıları tarafından hava kirliliği sorununun en iyi çözümü 

olarak görülmektedir.  

Bununla birlikte, elektrikli otomobillerin kullandığı elektriğin çoğunlukla 

yakıt yakılmasıyla ve dolayısıyla kirlilik yayması nedeniyle başka bir 

yerde üretildiği unutulmamalıdır.  

Bu nedenle, elektrikli bir otomobil her 1 kWh elektrik tüketirken, 1 kWh 

elektrik olarak çıkan kirleticilerin sorumluluğunu üstlenir (dahası başka 

yerlerde üretilen dönüşüm ve iletim kayıpları).  

Elektrikli otomobillerin yalnızca sıfır emisyonlu araç oldukları iddia 

edilebilirken, tükettiği elektriğin, hidroelektrik, güneş, rüzgar ve 

jeotermal enerji gibi emisyonsuz yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi ile 

mümkündür.  

Bu nedenle, yenilenebilir enerjinin kullanılması, dünyayı daha 

yaşanacak daha iyi bir yer haline getirmek için gerekli olan teşviklerle 

dünya çapında teşvik edilmelidir.  
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Aslında, yenilenebilir 

enerji olarak 

adlandırdığımız şey, 

güneş enerjisinin farklı 

biçimlerde tezahür 

etmesinden başka bir şey 

değildir.  

Bu enerji kaynakları 

arasında rüzgar enerjisi, 

hidroelektrik enerji, 

okyanus termal enerjisi, 

okyanus dalgası enerjisi 

ve odun bulunmaktadır.  

Örneğin, güneş enerjisini 

emerek su buharlaşıp 

suyun kaynağını 

doldurmak için bir yağış 

olarak geri dönmedikçe, 

hiçbir hidroelektrik 

santrali yıldan yıla elektrik 

enerjisi üretemez.  

ŞEKİL 1-7 Suyun bir hidroelektrik santralinde geçirdiği 

döngü. 
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FOSİL YAKITLAR VE ELEKTRİK 

ENERJİ KAYNAKLARI  

Kömür  

Petrol 

Doğal gaz  

Nükleer  

Yenilenebilir 
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Kömür  

 Kömür çoğunlukla karbondan oluşur ve ayrıca hidrojen, oksijen, azot, kükürt ve 

kül içerir (yanıcı olmayan maddeler). 

 Karbon ve diğer bileşenlerin yüzdeleri üretim alanına bağlı olarak değişir.  

 Karbonun ısıl değeri 32,800 kJ/kg dır.  

 Birim kütle başına enerji içeriği (ör. ısıl değeri) ve kükürt içeriği, kömürün 

krakateristik bir özelliğidir.  

 Yüksek enerji içeriği, kömürden daha çok ısı çıkarılmasını ve yakıtın daha 

değerli olmasını sağlayan bir parametredir. 

 Düşük kükürt içeriği kükürt bileşiklerinin emisyon sınırlarını karşılamak için çok 

önemlidir. 

 Kömürün yanmasında ilk hidrojen ve sülfür, en son karbon yanar. 

 Sonuç olarak, yanan tüm kükürt SO2'ye ve yana tüm hidrojen H2O'ya 

aşağıdaki tepkimeler ile dönüşür: 
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Eğer karbon monoksit (CO), yanma tamamlandığında yanması için yeterli oksijen 

bulamazsa, yanma ürünlerinde bir miktar CO bulunur. 

 Bu CO’in enerji içeriğine sahip olması nedeniyle istenmeyen bir emisyon ve yakıt 

israfını gösterir. 

 Bu olay, zayıf karışım ve çok kısa yanma süreci nedeniyle stoikometrik veya 

fazla oksijen varlığında bile olabilir.  

 Kömür yakılması olarak yanmamış karbon parçacıkları (duman), yanmamış 

hidrokarbonlar (HC), kükürt bileşikleri (SOx) ve azot oksit (NOx) gibi kirletici 

emisyonlara neden olur.  

 Karbon dioksit (CO2) emisyonu oranı, kömürün içindeki karbon yüzdesine ve 

karbonun yanması tamamlanma derecesine bağlıdır.  

 Kömür, sıvı ve gaz yakıtlara kıyasla en kirletici yakıt olarak kabul edilir ve aynı 

zamanda karbondioksit emisyonlarının en büyük sebebidir. 

 Kömür çoğunlukla buhar güç santrallerinde elektrik üretimi için kullanılır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kazanlarda yerden ısıtma ve su ısıtma ve 

buhar üretimi için de kullanılır. 

 Dünya kömür tüketiminin 2007'de 132 katrilyon Btu iken 2035 yılında 206 

katrilyon Btu'ya yükselmesi bekleniyor (1 katrilyon Btu = 1015 Btu ve 1 kJ = 0.95 

Btu). 

Bu artışın yaklaşık yüzde 95'inin gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi 

bekleniyor. 
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 Petrol, farklı kompozisyonlara sahip çok sayıda hidrokarbon (HC) karışımıdır. 

 Ham petrol yüzde 83 ila 87 karbon ve yüzde 11 ila 14 hidrojen içerirken az 

miktarda diğer bileşenler de bulunmaktadır. 

 Benzin, hafif dizel yakıt, jet yakıtı, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) ve ağır dizel 

yakıt (fuel-oil) gibi nihai ürünler petrol rafinerileri tesislerinde damıtma ve cracking 

yoluyla elde edilir. 

 Petrol olmayan sıvı yakıtlar etanol, biyodizel, sıvılaştırılmış kömür, doğal gaz 

sıvıları ve sıvı hidrojen içerebilir.  

 Benzinli ve hafif dizel yakıtlar otomobillerde kullanılır ve sırasıyla C8H15 ve 

C12H22 ile temsil edilebilir. 

 Benzin ve hafif dizel yakıtın üst ısıl değerşleri sırasıyla 47,300 kJ / kg ve 46,100 

kJ/kg'dır. 

 Dizel yakıtı ayrıca bir miktar sülfür de içermekle birlikte, ABD ve Avrupa 

Birliği'ndeki son düzenlemeler, sülfür sınırını yaklaşık 300 ppm'den 50 ppm'e 

düşürmüştür (milyonda bir parça). Bir sonraki hedef yalnızca 10 ppm'dir. 

 Dünya petrol tüketimi 2007'de günlük 86.1 milyon varil olduğu ve 2035 yılında 

günde 103.9 milyon varile yükseleceği tahmin edilmektedir. 

 Bu artış, ulaştırma ve sanayi sektöründe artan talebe bağlı olurken, elektrik 

üretimi için petrol talebinde ise azalma bekleniyor.  

Petrol   
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Doğal gaz 

 Doğal gaz çoğunlukla yüzde 60 ila yüzde 98 arasında değişen metan (CH4)’dan 

oluşmaktadır.  

 Aynı zamanda bir miktar azot, helyum, karbon dioksit ve diğer gazları da içerir. 

 Normal atmosfer şartlarında gaz fazında bulunur ve yüksek basınç altında gaz 

olarak depolanır (15 ila 25 MPa). 

 Çoğunlukla gaz fazında olarak şehirler ve ülkeler arasındaki boru hatları ile 

taşınmaktadır.  

Boru hattı nakliyesi mümkün olmadığı zaman, deniz taşımacılığı ile büyük 

izolasyonlu tanklarda taşınmadan önce, konvansiyonel olmayan soğutma teknolojileri 

kullanılarak yaklaşık 160C civarında sıvılaştırılırak taşınır.  

 Doğalgaz, konut ısıtmada, sıcak su ve buhar üretiminde, endüstriyel fırınlarda, 

elektrik üretimi için elektrik santrallerinde ve içten yanmalı motorlar için kazanlarda 

kullanılır.  

 Doğal gaz kömür ve petrol ile karşılaştırıldığında, yanma sürecinde daha az 

hidrokarbon, duman, karbon monoksit ve azot oksit ürettiği için daha temizdir. 

 Doğal gaz boru hatlarının şehirlere ulaşmasıyla ve kömürle çalışan yaygın kazanlar 

yerine doğal gaz muadilleri geldiğinde bazı şehirlerdeki hava kalitesi büyük ölçüde 

değişmiştir.  

 Toplu taşımada (otobüsler ve taksi) doğalgaz kullanılması, şehirlerdeki hava 

kalitesini iyileştirmek için bir önlem olarak tercih edilmektedir. 
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 Dünyadaki doğalgaz tüketiminin 2007'de 108 trilyon kübik feet (3.06 × 1012 m3) 

ile 2035 yılında 156 trilyon kübik feet (4.42 × 1012 m3) arasında artması 

öngörülüyor. 

 Doğalgazın yaklaşık yüzde 40'ı sanayi sektörü tarafından kullanılırken yüzde 33'ü 

elektrik santrallerinde elektrik üretimi için kullanılmaktadır. 

 Doğal gazın geri kalan kullanımı için konutsal ve ticari uygulamalar hesaba 

katılmıştır. 

 Doğal gaz talebinin ABD, Kanada ve Çin'de önemli ölçüde artması bekleniyor. 

 Bu çoğunlukla yatay sondaj ve hidrolik kırma teknolojileri ile mümkün olan şeyl 

gazı kaynaklarının işletilmesine bağlı olacaktır.  

 Şeyl gazı üretiminin, 2035 yılında ABD'de doğal gaz üretiminin yüzde 26'sını 

oluşturduğu tahmin edilmektedir. 

 Tight gas, shale gas, coal-bed (sıkı gaz, şeyl gazı, kömür yatağı metan 

kaynakları) sırasıyla Kanada ve Çin'deki üretiminin yüzde 63'ünü ve yüzde 56'sını 

oluşturuyor.  

Metanın üst ve alt ısıl değerleri sırasıyla 55.530 kJ / kg ve 50.050 kJ / kg'dır. Doğal 

gazın üst ısıl değeri esas olarak metan fraksiyonuna bağlıdır. Doğalgazın ısıl değeri 

genellikle kJ/m3 birimi olarak ifade edilir ve kaynağın durumuna bağlı olarak daha yüksek 

ısıl değeri 33.000 kJ /m3 ila 42.000 kJ /m3 arasında değişir. 
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Çeşitli yakıtların üst ısıl değerleri, MJ/kg olarak. Kömür yaklaşık Karbon 

olarak, doğal gaz ise metan olarak hesaplanmaktadır. 
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 Elektrik enerjinin en değerli ve verimli formudur.  

 Yakıtlar onun yerini alamaz çünkü insanlar tarafından kullanılan 

cihazların, ekipmanların ve aletlerin büyük çoğunluğu elektrikle çalışır.   

 Elektrik enerjisi kömür, petrol ve doğal gaz yakan santrallerde ve 

nükleer santrallerde üretilmektedir.  

 Güneş, rüzgar, jeotermal ve hidrolik gibi yenilenebilir enerji kaynakları 

da elektrik üretmek için kullanılır.  

 2007'de, elektrik enerjisinin yüzde 44'ü kömürlü santrallerden elde 

edildi.  

 Bunu yüzde 19’la doğalgaz, yüzde 18‘le yenilenebilir enerji kaynakları, 

yüzde 14 oranında nükleer ve yüzde 5 oranında petrol izliyor.  

 Dünyadaki elektrik tüketimi 2007'de 18.8 trilyon kWh iken 2035 yılında 

35.2 trilyon kWh ile neredeyse iki katına çıkması bekleniyor.  

Elektrik   



Türkiye için Kurulu Güç 

• 2016 yılında kurulu güç geçen yıla oranla %6,27 artarak 77.737 MW 

olmuştur.  

• Kurulu güç içerisinde doğal gaz santrallerinin payı %32,77, barajlı-

hidroelektrik santrallerin payı %25,16, akarsu-hidroelektrik santrallerinin 

payı %9,16, linyit santrallerin payı % 11,92, rüzgar santrallerinin payı %7,39 

olarak gerçekleşmiştir.  

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik dahil) toplam kurulu güç 

içerisindeki payı %43,41 olmuştur.  

• Toplam termik kurulu gücün oranı ise %56,59 olarak gerçekleşmiştir. 

• 2016 yılında elektrik üretim miktarı, 2015 yılına göre %4,12 artarak 272,56 

TWh olmuştur.  

• Tüketim miktarı ise 2015 yılına göre %4,44 artarak 277,52 TWh’a 

ulaşmıştır.  

• Üretim miktarının %32,16’sı doğal gazdan, %24,7’si hidroelektrikten, 

%15,35’i taş kömürü ve linyitten, %17,52’si ithal kömürden, %5,69’u 

rüzgardan, geri kalan kısım ise diğer kaynaklardan elde edilmiştir. 
29 
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2016 Yılı Sonu İtibariyle Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı (%) 
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Kurulu gücün kaynak bazında 1980 yılından bu yana gelişimine yer 

verilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere, jeotermal, rüzgar, güneş ve 

biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güç içerisindeki payı 

her geçen yıl artmıştır. 
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Faturalanan tüketimin tüketici türüne göre dağılımı gösterilmiş olup sanayi 

tüketimi %42.35 ile en yüksek paya sahiptir. Ticarethane tüketimi %28.65 ile 

ikinci sırada, mesken tüketimi ise %24.06 ile üçüncü sırada yer almaktadır. 

Aydınlatma ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketimi toplamı %4.94 

olmuştur. 
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ENERJİ VE ÇEVRE 
• Enerjinin bir biçimden diğer biçime dönüşmesi, çevreyi ve farklı yollarla 

soluduğumuz havayı etkilemektedir. Bu nedenle enerji ile ilgili çalışmalar 

çevreye olan etkisi incelenmeden bitirilemez. 

• Fosil yakıtlarının yakılması boyunca açığa çıkan kimyasallar hava kirliğine, asit 

yağmurlarına, küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır 

• Çevre kirliliğinin yüksek seviyelere ulaşması, bitki örtüsünü, vahşi yaşamı ve 

insan sağlığı için tehlikeli duruma gelmiştir. 

Araç motorları hava kirliliğinin 

önemli nedenlerindendir. 

Enerji dönüşümleri genellikle çevre 

kirliliğini beraberinde getirmektedir. 
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OZON VE DUMANLI SİS 

Yer seviyesindeki ozon dumanlı sisin temel 

bileşenlerindendir ve sıcak durgun günlerde gün ışığında, 

HC ve NOx emisyonlarının tepkimeye girmesi ile oluşur. 

• Dumanlı sis: Dumanlı sis, genellikle yer seviyesindeki ozondan (O3) oluşur, ancak ayrıca, 

karbon monoksit gibi kimyasallardan, kurum gibi küçük zerrelerden, benzen, bütan ve diğer 

hidrokarbonlar gibi uçucu organik bileşenlerden (VOCs) oluşur. 

• Dumanlı sis, genellikle yer seviyesindeki ozondan (O3)oluşur, ancak ayrıca, karbon monoksit 

gibi kimyasallardan, kurum gibi küçük zerrelerden, benzen, bütan ve diğer hidrokarbonlar gibi 

uçucu organik bileşenlerden (VOCs) oluşur. 

• Ozon: Ozon gözleri ve akciğerlerde oksijen ile karbondioksitin yer değiştiği bronşları tahriş eder 

ve bu yumuşak süngerimsi dokuların sertleşmesine neden olur. 

• Ayrıca soluma sıklığına, hırıltıya, aşırı yorgunluğa, baş ağrısına, mide bulantısına, astım gibi 

solunumla ilgili problemlere neden olur.   

• Sis içerisindeki diğer ciddi kirletici; renksiz, kokusuz ve zehirli bir 

gaz olan karbon monoksittir. 

• Genellikle motorlu araçlardan bırakılırlar.  

• Düşük seviyelerde, karbon monoksit beyine giden ve diğer 

organlar ve kasalardaki oksijen miktarında ve vücut 

reaksiyonları ile beraber reflekslerde azalmaya ve karar verme 

gücünde zayıflamaya neden olur. 

• Sis ayrıca araçlar ve sanayilerden bırakılan toz ve kurum gibi 

küçük parçacıklarda içermektedir. Bu maddeler asit ve metal 

taşıdıkları için göz ve akciğerler için tahriş edicidir. 
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ASİT YAĞMURU 

Kükürt oksit ve nitrik oksidin atmosferdeki 

gün ışığının fazla olması ile su buharı ve 

diğer kimyasallarla tepkimeye girmesi ile 

sülfürik asit ve nitrik asit oluşur. 

• Hava kirliliğine sebep olan kükürt dioksit (SO2), yakıtların içinde bulunan 
kükürdün oksijen ile tepkimeye girmesi sonucu oluşur . 

• Yüksek kükürt oranlı kömür yakan güç santralleri kükürt dioksitin temel edenidir. 

• Motorlu araçlarda ayrıca SO2 emisyonları bırakmaktadır. Çünkü benzin ve dizel 
yakıt az miktarda kükürt içermektedir. 

• Kükürt oksit ve nitrik oksidin atmosferdeki gün 

ışığının fazla olması ile su buharı ve diğer 

kimyasallarla tepkimeye girmesi ile sülfürik 

asit ve nitrik asit oluşur 

• Oluşan asit çözülmeden bulut ve sis 

içersindeki su damlalarına asılı olarak kalır. 

• Limon suyu gibi asitli olan asit yüklü bu 

damlalar gökyüzünden yağmur ve kar ile 

toprağa düşerler. Bu olay asit yağmuru olarak 

bilinmektedir. 
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Sera Etkisi: Küresel 

Isınma Ve İklim 

Değişikliği 

• Sera etkisi: Bunun nedeni belli bir kalınlıktaki 

camın ışınımın yüzde 90’ını görülebilir aralıkta 

geçirmesi ve pratik olarak uzun dalga 

boyundaki kızılötesi ışıkları geçirmez 

olmasıdır. Bu nedenle cam, güneş ışınımı 

geçişini sağlamakta ancak iç yüzeylerin kızıl 

ötesi ışınım emmesini engellemektedir. Bunun 

sonucu olarak enerjinin artması ile iç sıcaklık 

artmaktadır. Güneş enerjisinin soğrulması ile 

gün boyunca yeryüzü ısınmakta ve gece 

boyunca soğrulan enerjinin, kızılötesi ışınım 

şeklinde derin boşluklara gönderilmesinden 

dolayı soğuma meydana gelmektedir. 

• Carbon dioxide (CO2), Karbon dioksit (CO2), 

su buharı, metan ve azot oksit gibi diğer 

gazların bir kısmı battaniye gibi davranırlar. 

Böylece yeryüzünden ısı ışınımını 

engelleyerek gece dünyanın ılık kalmasını 

sağlarlar.  

• Bunun için temel bileşeni CO2 olan bu gazlar 

sera gazları olarak adlandırılırlar. 

• CO2 kömür, yağ gibi fosilleşmiş yakıtların ve 

doğal gazın yakılması ile üretilir. 



•  1995 raporu: Dünyadaki iklim bilimcileri geçen yüzyıl boyunca dünyadaki sıcaklık 

artışının yaklaşık 0.5˚C olduğunu belirtmişler ve 2100 yılına kadar bu artışın 2˚C 

civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

• İklimlerdeki değişikliklerle beraber fırtına ve şiddetli yağmurların, su baskınlarının 

ve kuraklıkların meydana gelmesi, kutuplardaki buzların erimesi ile denizlerdeki 

su seviyelerinin yükselmesi, sulak alanların su kaynaklarının azalması, bazı 

hayvan türlerinin azalması ile ekolojik sistemin değişmesi, salgın hastalıkların 

artması, insan sağlığını tehdit etmesi ve bazı bölgelerdeki sosyoekonomik 

koşulların değişmesi gibi korkutucu etkileri örnek olarak verilebilir. 

• Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın daha yaşanır bir yer 

olması için dünya genelinde kullanımı teşvik edilmelidir. 

Ortalama bir araç her yıl kendi 

ağırlığının üzerende miktar CO2 

üretmektedir (yılda 12000 mil yol giden 

araç, 600 galan benzin yakmakta ve her 

galon için 20 lbm CO2 üretmektedir). 

Rüzgar gibi yenilenebilir enerji sera 

gazları ve kirletici madde 

bırakmadığından “yeşil enerji” olarak 

adlandırılır. 
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FOSİL YAKITLARININ YANMASINDAN KARBON 

DİOKSİT ÜRETİMİ 

 Karbon içeren bir yakıt yakıldığında, karbon reaksiyon yolu ile önce CO'ya 

dönüştürülür C + ½ O2  CO ve daha sonra tepkime ile CO2'ye CO + ½ O2  

CO2.  

 Yanma sürecinde O2 eksikliği olduğunda, bazı CO, CO2 oluşturacak şekilde 

O2 bulamaz ve yanma odasını CO olarak bırakır. 

 CO çok istenmeyen ve zehirli bir emisyondur. 

 CO2 kirletici değildir. Küresel ısınmaya neden olan birincil sera emisyonu 

olması nedeniyle arzu edilmemektedir. 

 Tüm fosil yakıtlar (kömür, yağ, doğal gaz) karbon içerir ve bu yakıtların daha 

çok yakılması daha fazla CO2 üretir.  

 CO2 emisyonları, fosil yakıtların yerine güneş, rüzgar, biyokütle, hidro ve 

jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması ile minimize edilebilir.  

 Fosil yakıtların tüketimi enerji verimliliği önlemleri ile de azaltılabilir.  

 Kütlece daha büyük bir karbon yüzdesine sahip yakıtların yakılması daha 

fazla CO2 emisyonu üretir.  
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Dünya Karbon Dioksit Emisyonları 

Dünya enerji ile ilgili karbon dioksit emisyonları, 2007-2035 (milyar 

metrik ton) (ÇED, 2010) 
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 Kömür, 2007 yılında 12,5 milyar ton CO2 emisyonunu temsil eden en büyük 

kaynaktır. Bu, toplam enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının yüzde 42'sini temsil 

etmektedir. 

 Sıvı yakıtlar, toplam emisyonların yüzde 38'ini temsil eden 11.3 milyar ton ile 

ikinci en büyük CO2 emisyon kaynağıdır. 

 Doğal gaz, yüzde 20 katkı ile 5.9 milyar ton CO2 emisyonundan sorumludur. 

 Karbon dioksit emisyonlarındaki eğilimler, aşağıdaki parametrelerden 

etkilenmektedir:  

 enerjinin karbon yoğunluğu (üretilen enerji birimi başına yayılan enerji ile 

ilgili karbon dioksit emisyonu miktarı) 

 ekonominin enerji yoğunluğu (dolar başına gayri safi milli hasıla, GDP 

için tüketilen enerji) 

 kişi başına çıktı (kişi başına GSYİH) 

 nüfus 

 Enerji yoğunluğu enerji verimliliği önlemleri ile de azaltılabilir. Yenilenebilir 

enerjiye geçmek suretiyle enerjinin karbon yoğunluğu azaltılabilir. Bunların her 

ikisi de CO2 emisyonlarında bir azalmaya neden olacaktır. 

 Bununla birlikte, kişi başı üretimdeki güçlü artış ve dünya nüfusundaki 

doğrusal bir artış nedeniyle önümüzdeki yıllarda CO2 emisyonları artmaya 

devam edecektir. 
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Dört parametrenin dünya karbon dioksit emisyonlarına etkisi, 1990-2035 

(endeks: 2007 = 1.0) (ÇED, 2010) 
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