
GELECEĞİNGELECEĞİN
ENERJİLERİENERJİLERİ



ENERJİ NEDİR?ENERJİ NEDİR?
Bir cisimde bulunan, bir iş meydana 
getirmeye yarayan güce "enerji" denir. 
Akan suda, hareket eden bir cisimde, bir 
makinede ya da insanda her an bir iş 
meydana getirme gücü olduğuna göre, 
bunlarda enerji var demektir.



ENERJİ İHTİYACIENERJİ İHTİYACI

�� Çağımızda yiyecek içecek Çağımızda yiyecek içecek 
kadar önemli tüketim kadar önemli tüketim 
maddelerinin biri ve maddelerinin biri ve 
vazgeçilmez uygarlık vazgeçilmez uygarlık 
aracı enerjidir. Ülkelerin aracı enerjidir. Ülkelerin aracı enerjidir. Ülkelerin aracı enerjidir. Ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerinin gelişmişlik düzeylerinin 
en önde ölçütlerinin en önde ölçütlerinin 
başında enerji tüketimi başında enerji tüketimi 
kabul edilmiş ve halen kabul edilmiş ve halen 
bir ölçüde kabul bir ölçüde kabul 
görmektedir.görmektedir.



ENERJİ KAYNAKLARIENERJİ KAYNAKLARI
1)Birincil enerji         
kaynakları
• a) Yenilenemeyen enerji 

kaynakları: 

• b) Yenilenebilir enerji • b) Yenilenebilir enerji 
kaynakları: 

2)Türetilmiş enerji 
kaynakları



Hidrojen enerjisi

Jeotermal enerji

Su enerjisi

Alternatif Enerji 

Güneş enerjisi Rüzgar enerjisi

Alternatif Enerji 
Kaynakları

BiyogazBiyogaz





GÜNEŞ ENERJİSİGÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerjisi yeni ve Güneş enerjisi yeni ve 
yenilenebilir bir enerji yenilenebilir bir enerji 
kaynağı oluşu yanında, kaynağı oluşu yanında, 
insanlık için önemli bir insanlık için önemli bir 
sorun olan çevreyi kirletici sorun olan çevreyi kirletici sorun olan çevreyi kirletici sorun olan çevreyi kirletici 
artıkların bulunmayışı, yerel artıkların bulunmayışı, yerel 
olarak uygulanabilmesi ve olarak uygulanabilmesi ve 
karmaşık bir teknoloji karmaşık bir teknoloji 
gerektirmemesi gibi gerektirmemesi gibi 
üstünlükleri olan bir enerji üstünlükleri olan bir enerji 
kaynağıdır.kaynağıdır.



AVANTAJLARAVANTAJLAR
�� Doğrudan güneş enerjisini Doğrudan güneş enerjisini 

kullanır.kullanır.

�� Doğal ısıtma ve soğutma Doğal ısıtma ve soğutma 
sistemleri kullanarak binaların sistemleri kullanarak binaların 
gereksiz ve aşırı ticari enerji gereksiz ve aşırı ticari enerji 
tüketimlerini önler,tüketimlerini önler,tüketimlerini önler,tüketimlerini önler,

�� Çevre değerlerini korur, Çevre değerlerini korur, 

�� Çevreye verilen zararları en Çevreye verilen zararları en 
aza indirir,aza indirir,

�� Doğal ve sağlığa zararsız Doğal ve sağlığa zararsız 
malzemeler kullanırmalzemeler kullanır

�� EkonomiktirEkonomiktir

�� Dışa bağımlı değildir.Dışa bağımlı değildir.



�� Dezavantajı bulunmamaktadır.Dezavantajı bulunmamaktadır.



RÜZGAR ENERJİSİ



AVANTAJLARAVANTAJLAR

�� Kararlı, güvenilir, Kararlı, güvenilir, 
sürekli bir kaynaktır.sürekli bir kaynaktır.

�� Dışa bağımlı değildir.Dışa bağımlı değildir.�� Dışa bağımlı değildir.Dışa bağımlı değildir.

�� Gelişen teknoloji ile Gelişen teknoloji ile 
birlikte enerji birim birlikte enerji birim 
maliyetleri maliyetleri 
düşmektedir.düşmektedir.



DEZAVANTAJLARDEZAVANTAJLAR

�� Görsel ve estetik Görsel ve estetik 
olarak olumsuzdur.olarak olumsuzdur.

�� Gürültülüdürler ve Gürültülüdürler ve 
kuş ölümlerine kuş ölümlerine kuş ölümlerine kuş ölümlerine 
neden olur.neden olur.

�� Radyo ve TV Radyo ve TV 
alıcılarında alıcılarında 
parazitlenme parazitlenme 
yaparlar.yaparlar.



HĐDROJENHĐDROJEN
�� Hidrojen 1500'lü yıllarda Hidrojen 1500'lü yıllarda 

keşfedilmiş, 1700'lü keşfedilmiş, 1700'lü 
yıllarda yanabilme yıllarda yanabilme 
özelliğinin farkına özelliğinin farkına 
varılmış, evrenin en varılmış, evrenin en 
basit ve en çok bulunan basit ve en çok bulunan 
elementi olup, renksiz, elementi olup, renksiz, elementi olup, renksiz, elementi olup, renksiz, 
kokusuz, havadan 14.4 kokusuz, havadan 14.4 
kez daha hafif ve kez daha hafif ve 
tamamen zehirsiz bir tamamen zehirsiz bir 
gazdır. Güneş ve diğer gazdır. Güneş ve diğer 
yıldızların termonükleer yıldızların termonükleer 
tepkimeye vermiş tepkimeye vermiş 
olduğu ısının yakıtı olduğu ısının yakıtı 
hidrojen olup, evrenin hidrojen olup, evrenin 
temel enerji kaynağıdır.temel enerji kaynağıdır.



AVANTAJLARAVANTAJLAR

�� Hidrojen karbon içermediği için Hidrojen karbon içermediği için 
fosil yakıtların neden olduğu fosil yakıtların neden olduğu 
çevresel sorunlar yaratmaz.çevresel sorunlar yaratmaz.

�� Isınmadan elektrik üretimine Isınmadan elektrik üretimine 
kadar çeşitli alanların ihtiyacına kadar çeşitli alanların ihtiyacına 
cevap verebilecektircevap verebilecektir..



DEZAVANTAJLARDEZAVANTAJLAR

�� Renksiz ve kokusuz olan karbon Renksiz ve kokusuz olan karbon 
monoksit gazı solunduğunda monoksit gazı solunduğunda 
tehlikeli bir zehirlenme etkisi tehlikeli bir zehirlenme etkisi 
yaratır.yaratır.yaratır.yaratır.

�� Sistemden atmosfere sızan gaz Sistemden atmosfere sızan gaz 
yakıt veya duman eğer ortamda yakıt veya duman eğer ortamda 
ateşleme yapılırsa patlama ateşleme yapılırsa patlama 
olabilir.olabilir.



JEOTERMAL ENERJĐJEOTERMAL ENERJĐ



JEOTERMAL ENERJĐJEOTERMAL ENERJĐ

�� Bu enerji direkt Bu enerji direkt 
olarak yerin kendi olarak yerin kendi 
ısısından elde ısısından elde ısısından elde ısısından elde 
edilebilir. Bu enerji edilebilir. Bu enerji 
yer kabuğunun yer kabuğunun 
kilometrelerce kilometrelerce 
derinliğindeki derinliğindeki 
erimiş kayalardan erimiş kayalardan 
oluşan mağmanın oluşan mağmanın 
ısısından oluşur. ısısından oluşur. 



AVANTAJLARAVANTAJLAR

�� Çevre dostudur.Çevre dostudur.

�� Suyun ısıtılması ve Suyun ısıtılması ve 
buharlaştırılması için fosil buharlaştırılması için fosil 
enerjiye ihtiyaç duymaz. enerjiye ihtiyaç duymaz. enerjiye ihtiyaç duymaz. enerjiye ihtiyaç duymaz. 

�� Doğal kaynaklar kullanılır, dışa Doğal kaynaklar kullanılır, dışa 
bağımlı değildir.bağımlı değildir.



DEZAVANTAJLARDEZAVANTAJLAR

�� Yapılarında bulunan hidrojen Yapılarında bulunan hidrojen 
sülfür ve karbondioksit gibi sülfür ve karbondioksit gibi 
gazların açığa çıkması nedeniyle gazların açığa çıkması nedeniyle 
re enjeksiyon gereklidir.re enjeksiyon gereklidir.re enjeksiyon gereklidir.re enjeksiyon gereklidir.



SU ENERJĐSĐSU ENERJĐSĐ



SU ENERJĐSĐSU ENERJĐSĐ
Nehirler ve akarsulardaki sular tutularak, Nehirler ve akarsulardaki sular tutularak, 
hidroelektrik güç olarak da adlandırılan su hidroelektrik güç olarak da adlandırılan su 
enerjisine dönüştürülebilir. Buna en iyi enerjisine dönüştürülebilir. Buna en iyi 
örnek barajlardır.örnek barajlardır.



AVANTAJLARAVANTAJLAR

� Kirlilik yaratmaz
� Acil durumlarda 

hızla devreden 
çıkarılabilir.

� Doğal kaynaklar � Doğal kaynaklar 
kullanılır dışa 
bağımlı değildir.

� Yapılan yatırım 
sadece enerji için 
değil sulama-
taşkın amaçlı 
kullanılabilmekte
dir.



DEZAVANTAJLARDEZAVANTAJLAR

�� Barajlar ve nehirlerin Barajlar ve nehirlerin 
çevresindeki bölgenin ekolojisini çevresindeki bölgenin ekolojisini 
değiştirir. değiştirir. 

�� Yatırım Maliyetleri fazladır.Yatırım Maliyetleri fazladır.�� Yatırım Maliyetleri fazladır.Yatırım Maliyetleri fazladır.

�� Toplam Đnşaat süresi uzundur.Toplam Đnşaat süresi uzundur.

�� Yağışlara bağlı olumsuz Yağışlara bağlı olumsuz 
etkilenmesi söz konusudur.etkilenmesi söz konusudur.



�� BĐYOGAZ; organik bazlı BĐYOGAZ; organik bazlı 
atık/artıkların oksijensiz ortamda atık/artıkların oksijensiz ortamda 
(anaeorobik) fermantasyonu (anaeorobik) fermantasyonu (anaeorobik) fermantasyonu (anaeorobik) fermantasyonu 
sonucu ortaya çıkan renksiz sonucu ortaya çıkan renksiz --
kokusuz, havadan hafif, parlak kokusuz, havadan hafif, parlak 
mavi renkli alevle yanan bir gaz mavi renkli alevle yanan bir gaz 
karışımıdır.karışımıdır.



GENEL OLARAK BĐYOGAZ;GENEL OLARAK BĐYOGAZ;

� Ucuz, çevre dostu bir enerji ve gübre 
kaynağıdır.

� Atıkların geri kazanımını sağlar.
� Biyogaz üretimi sonucunda hayvan 

gübresinin kokusu hissedilmeyecek ölçüde 
yok olmaktadır.yok olmaktadır.

� Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan 
sağlığını ve yeraltı sularını tehdit eden 
hastalık etmenlerinin büyük oranda 
etkinliğinin kaybolmasını sağlamaktadır. 

� Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok 
olmamakta, üstelik çok daha değerli bir 
organik gübre haline dönüşmektedir.





BĐYODĐZELĐN ETKĐLERĐBĐYODĐZELĐN ETKĐLERĐ
�� Biyodizel, tarımsal bitkilerden elde Biyodizel, tarımsal bitkilerden elde 

edilmesi nedeniyle, biyolojik karbon edilmesi nedeniyle, biyolojik karbon 
döngüsü içinde, fotosentez ile COdöngüsü içinde, fotosentez ile CO22 'i 'i 
dönüştürüp karbon döngüsünü dönüştürüp karbon döngüsünü 
hızlandırdığı için sera etkisini artırıcı hızlandırdığı için sera etkisini artırıcı hızlandırdığı için sera etkisini artırıcı hızlandırdığı için sera etkisini artırıcı 
yönde etki göstermez. yönde etki göstermez. 

�� Ayrıca CO, SOAyrıca CO, SOxx emisyonlarının, partikül emisyonlarının, partikül 
madde ve yanmamış hidrokarbonların madde ve yanmamış hidrokarbonların 
(HC) daha az salındığı kanıtlanmıştır.(HC) daha az salındığı kanıtlanmıştır.

�� Biyodizel kükürt içermez. Bu yüzden asit Biyodizel kükürt içermez. Bu yüzden asit 
yağmurlarına neden olmaz.yağmurlarına neden olmaz.



ALTERNATĐF ENERJĐ ALTERNATĐF ENERJĐ 
KAYNAKLARINDAKĐ GELĐŞMELERKAYNAKLARINDAKĐ GELĐŞMELER
Halen dünya enerji ihtiyacının %95 gibi Halen dünya enerji ihtiyacının %95 gibi 
bir kısmını karşılayan fosil yakıtlar (petrol, bir kısmını karşılayan fosil yakıtlar (petrol, 
doğalgaz, kömür, linyit), su gücü doğalgaz, kömür, linyit), su gücü 
(hidrolik) ve nükleer enerji çağımızın (hidrolik) ve nükleer enerji çağımızın 
geleneksel enerji kaynakları olmuşlardır.geleneksel enerji kaynakları olmuşlardır.geleneksel enerji kaynakları olmuşlardır.geleneksel enerji kaynakları olmuşlardır.





�� Sürdürülebilirliğin sağlanması enerji Sürdürülebilirliğin sağlanması enerji 
sektörünün tartışmasız bir önceliği sektörünün tartışmasız bir önceliği 
olmaktadır. 2004 Dünya Enerji olmaktadır. 2004 Dünya Enerji 
Kongresi’nin ana sonucu Kongresi’nin ana sonucu Kongresi’nin ana sonucu Kongresi’nin ana sonucu 
sürdürülebilir enerji sistemlerinin sürdürülebilir enerji sistemlerinin 
oluşturulabileceği; ancak bunun bu oluşturulabileceği; ancak bunun bu 
yüzyılda başarılabilmesi için büyük yüzyılda başarılabilmesi için büyük 
mücadelelerin gerektiğini mücadelelerin gerektiğini 
vurgulamaktadır. vurgulamaktadır. 



Kongredeki kapsamlı tartışmalar sonucunda Dünya Enerji Kongredeki kapsamlı tartışmalar sonucunda Dünya Enerji 

Konseyi tarafından aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:Konseyi tarafından aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

�� Küresel alt yapı yatırımlarının büyük bir kısmı Küresel alt yapı yatırımlarının büyük bir kısmı 
enerjiye tahsis edilmelidir. enerjiye tahsis edilmelidir. 

�� Enerjiyi araştırma ve geliştirme, şimdi olduğundan Enerjiyi araştırma ve geliştirme, şimdi olduğundan 

daha güçlü ve uyumlu bir şekilde desteklenmelidir.daha güçlü ve uyumlu bir şekilde desteklenmelidir.

�� Teknolojik yenilikler ve gelişmeler, adil bir ekonomik Teknolojik yenilikler ve gelişmeler, adil bir ekonomik 
kalkınmayı sağlayacak enerji hizmetlerinin kalkınmayı sağlayacak enerji hizmetlerinin 
genişletilmesi ile çevrenin korunması arasındaki genişletilmesi ile çevrenin korunması arasındaki 

uyum yaşamsal bir önem taşımaktadır.uyum yaşamsal bir önem taşımaktadır.

�� Kamu güveni kazanılmalıdır.Kamu güveni kazanılmalıdır.



YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ 
KAYNAKLARININ TÜRKĐYE ĐÇĐN KAYNAKLARININ TÜRKĐYE ĐÇĐN 

ÖNEMĐÖNEMĐ

�� Ülkemiz jeotermal kaynak bakımından Ülkemiz jeotermal kaynak bakımından 
dünyada yedinci sırada yer almaktadır. dünyada yedinci sırada yer almaktadır. 
Yüzey sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olan Yüzey sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olan 
140 civarında kaynak mevcuttur. Bu 140 civarında kaynak mevcuttur. Bu 140 civarında kaynak mevcuttur. Bu 140 civarında kaynak mevcuttur. Bu 
kaynakların 136 tanesi merkezi ısıtma ,sera kaynakların 136 tanesi merkezi ısıtma ,sera 
ve konut ısıtılmasına ve endüstriyel ve konut ısıtılmasına ve endüstriyel 
kullanıma uygun iken sadece 4 tanesinden kullanıma uygun iken sadece 4 tanesinden 
teknik ve ekonomik açıdan elektrik teknik ve ekonomik açıdan elektrik 
enerjisinin elde edilebilmesinin mümkün enerjisinin elde edilebilmesinin mümkün 
olduğu belirlenmiştir.olduğu belirlenmiştir.





• Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar, 
güneş, jeotermal, biyokütle ile kanal veya 
nehir tipi veya rezervuar alanı on beş 
kilometrekarenin altında olan hidroelektrik 
üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik 
enerjisi üretim kaynaklarını desteklenmesi 
gerekir.gerekir.



• Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının 
korunması, bu kaynaklardan elde edilen 
elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve 
bu kaynakların kullanımına ilişkin usul 
ve esasların belirlenmesi gerekir.



ENERJİ KAYNAKLARININ ENERJİ KAYNAKLARININ 
İNSAN VE ÇEVRE İNSAN VE ÇEVRE İNSAN VE ÇEVRE İNSAN VE ÇEVRE 

ÜZERİNE ETKİLERİÜZERİNE ETKİLERİ



Fosil yakıtların kullanılması, karbondioksit gazı Fosil yakıtların kullanılması, karbondioksit gazı 

biçiminde karbon açığa çıkmasına yol açar. biçiminde karbon açığa çıkmasına yol açar. 

Karbondioksit ise iklim değişikliği yaratan insan Karbondioksit ise iklim değişikliği yaratan insan 

etkinliklerinin yaydığı en önemli sera gazıdır. etkinliklerinin yaydığı en önemli sera gazıdır. 

Bugün, özellikle kuraklıklar, seller ve rekor kıran Bugün, özellikle kuraklıklar, seller ve rekor kıran 

sıcaklıklar yüzünden mercanların ağarması ve sıcaklıklar yüzünden mercanların ağarması ve 

kutupların erimesi gibi iklim değişikliği etkilerini tüm kutupların erimesi gibi iklim değişikliği etkilerini tüm 

dünyada tanık oluyoruz.dünyada tanık oluyoruz.dünyada tanık oluyoruz.dünyada tanık oluyoruz.



Bilim adamları iklim değişikliğine ilişkin güvenli 
sınırlar aşılmadan önce, atmosfere ne kadar karbon 
yayılabileceğini hesaplamışlardır. Bu sınır aşılırsa, 
iklim değişikliği o denli hızlı gerçekleşecektir ki 
ekosistemler, buna ayak uyduramayacak ve 
kontrolden çıkabilecek geri dönüşsüz bir süreç 
başlayacaktır.



• Đklim değişikliği açısından en fazla 
'güvenli' sıcaklık artışı, bir derece 
santigrattır. Fosil yakıtları bu hızla 
yakmaya devam edersek, bu sınıra yakmaya devam edersek, bu sınıra 
yalnızca 40 yılda ulaşılacaktır.



Yanda yıllara göre 

atmosfere salınan 

karbondioksit miktarları 

verilmiştir. Hidrojen verilmiştir. Hidrojen 

kullanımı ile bu miktarın 

azalacağı 

görülebilmektedir



Bütün bunlar şu anlama gelmektedir:

• Hemen yenilenebilir enerji kaynakları 
yatırımlarına geçerek, acilen 
karbondioksit yayılımını azaltmaya ve 
fosil yakıtlardan vazgeçmeye başlamak fosil yakıtlardan vazgeçmeye başlamak 
zorundayız.



ENERJĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÖNERĐLERENERJĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÖNERĐLER::
�� 11-- Türkiye enerji üretimini ve tüketimini hızla Türkiye enerji üretimini ve tüketimini hızla 

artırmalı ve sürdürülebilir kalkınması için enerji artırmalı ve sürdürülebilir kalkınması için enerji 
üretim ve tüketimini bugünkü düzeyin en az 5 üretim ve tüketimini bugünkü düzeyin en az 5 
katına ulaştırmalıdır. katına ulaştırmalıdır. 

��

22-- Enerji üretiminde temiz enerji olması Enerji üretiminde temiz enerji olması 
nedeniyle öncelik, elektrik üretiminde olmalıdır. nedeniyle öncelik, elektrik üretiminde olmalıdır. 

����

33-- Rüzgar enerjisi kullanılarak elektrik üretimi Rüzgar enerjisi kullanılarak elektrik üretimi 
teşvik edilmelidir. teşvik edilmelidir. 

��

44-- Odun ve bitkiOdun ve bitki--hayvan artıklarının enerji olarak hayvan artıklarının enerji olarak 
tüketimi biyogaz dışında asgariye indirilmeli, tüketimi biyogaz dışında asgariye indirilmeli, 

��

55-- Sanayi sektörü petrol yerine linyit ve doğal Sanayi sektörü petrol yerine linyit ve doğal 
gaz tüketimine yönelmeli ve linyiti çevre kirliliği gaz tüketimine yönelmeli ve linyiti çevre kirliliği 
yaratmayacak ve daha verimli yakacak teknikler yaratmayacak ve daha verimli yakacak teknikler 
geliştirilmelidir.geliştirilmelidir.



BĐZĐ DĐNLEDĐĞĐNĐZ ĐÇĐN 
TEŞEKKÜRLER



HAZIRLAYANLARHAZIRLAYANLAR

��ALTAN CANTÜRKALTAN CANTÜRK

��ARZU TEZELARZU TEZEL


