


Küresel Isınma Nedir?

Đnsanların çeşitli aktiviteleri 
sonucunda meydana gelen "sera gazları"
olarak nitelenen gazların miktarlarının 
artması sonucu  dünya yüzeyinin ve 
yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarının  
sıcaklığındaki  artmaya  ’KÜRESEL 
ISINMA’ denir.



Đnsanların çeşitli faaliyetlerinin küresel ısınmaya katkısı

şöyledir:

Enerji kullanımı %49, 

Endüstrileşme %24 
Ormansızlaşma %14

Tarım %13



Sanayi devriminden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, 
ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile 
atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki 
hızlı artışa bağlı olarak, şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera 

etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzündeki ve atmosferin alt 
bölümlerindeki (alt troposfer) sıcaklık artışı sonucu küresel ısınma

oluşmuştur.



Yeryüzü güneşten gelen bir ışık enerjisi alır. Bu enerjinin 
bir kısmı bulutlar ve yer yüzeyi tarafından yansıtılır. Geriye 
kalan kısım atmosfer ve yeryüzü tarafından toplanır.

Yeryüzü, bir kısmı atmosfer tarafından 
soğurulan kızılötesi ışınlar yayar. Bu 
kızılötesi ışınların uzaya giden kısmıyla 
yeryüzünde biriken güneş enerjisi 
dünyanın ortalama sıcaklığını
sabitleyebilecek şekilde dengelenir. 

Eğer atmosfer daha fazla kızılötesi ışın soğurursa, 
yeryüzü topladığından daha az enerji yayar ve bu 
ısınmasına neden olur. 



Atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, 
buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha 
az geçirgen olması nedeniyle Yerküre’nin beklenenden daha fazla 
ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu doğal süreç
sera etkisi olarak adlandırılmaktadır. 

Sera Etkisi Sera Etkisi 

(C02, Metan, Ozon, Kloroflorokarbon)



Kızılötesi ışınları soğuran tüm 
gazlar sera etkisine neden olan 
gazlardır. Bunlar, 
karbondioksit, su buharı, metan 
gazı, azot protoksit, ozon ve 
sentetik endüstri 
molekülleridir. 

Sera etkisine neden olan gazların dağılımı;
Hidrokarbon:%11, Ozon: %12, N2O: %5,5,                        
CO2: %56,   CH4: %16,5







Küresel ısınmanın sebebi sera gazlarının gereğinden 
fazla atmosfere salınarak daha fazla ısının atmosferde 
tutulmasıdır. 

Sera gazları neden artıyor?

Endüstri yani insandır. Sanayi devrimi’nden (1800’lü yıllar) sonra 
binlerce fabrika kuruldu, yeni teknolojiler icat edildi, bilinçsizce 
fosil yakıtlar tüketildi ve sonuç şu an dünya sıcaktan pişiyor, 
kışlar ise belli değil bir sert bir ılık…



Neticede sanayi gelişti 
atık arttı, ormanlar 

yakıldı, atom bombaları, 
savaşlar derken insanlık 
kendini kendi ürettiği 

bataklıkta buldu.

Tüm bu hareketlenmelerin, devrimlerin ve sanayinin 
atığı sera gazları her geçen gün bilinçsizce atmosfere 
salındı. 



Sera gazları dediğimiz CO2, metan, su buharı, 
azot oksit, kloroflorokarbon ve ozon neden bir 
artış içindeler? 

Aslında hepsinin bir artış ivmesi yakaladığını
söyleyemeyiz. En çok salınanı karbondioksit ancak 
en risklisi metan ve kloroflorokarbondur. 

Metan, bir karbondioksitten 21 kat, azot oksitten de 
270 kat daha fazla ısı soğurma kapasitesine sahip. 



Küresel ısınmaya katkıda bulunan ana insan 
aktiviteleri: fosil yakıt ların yakılması

(kömür, petrol ve doğal gaz) ve ormanların 
yok edilmesidir.

Karbondioksitin neden artış gösterdiğine 
gelince, kimyasal olarak olayı ele 
aldığımızda yanma reaksiyonları sonucu 
atmosfere ya da ortama karbondioksit 
gazı salınır. 



Ormanların yok edilmesi, bitkiler tarafından yok edilen 
gaz miktarı oranını indirgeyerek ya da ölü bitki örtüsü

ayrıştırılması ile CO2’nin çoğalmasına katkıda bulunuyor.

Fosil yakıtlarının yakılması ile karbondioksit gazı
açığa çıkmaktadır. CO2 ısının uzaya çıkışını
yavaşlatan bir sera gazı’dır. 

Ağaçlar ve diğer bitkiler besin 
üretmek için havadaki 
karbondioksiti kullanırlar.



*Bölgesel yağış örüntüleri değişebilir.

*Đklim ve tarım kuşakları kutuplara doğru kayabilir. 



*Eriyen buzullar ve deniz suyunun ısıyla genleşmesi denizlerde 
yükselmeye yol açabilir ve bu da alçak kıyı şeritleri ve küçük adalar 

için tehdit oluşturabilir.



• Elektrikli cihazların stand by
konumunda bırakmayın

• Bulunduğunuz ortam sıcaklığını
düşürün

•Şarj cihazlarını prizlere 
takılı bırakmayın

• Daha fazlasını kaynatmayın



• Uçağa daha az binmeye çalışın

•Daha verimli ampul kullanın 

•Arabanızı olabildiğince az kullanın

•Dondurucularınızı sızdırmaz hale 
getirin





Enerji Nedir?
Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak 
tanımlanır.

Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve 
refahı için hizmet veren her enerji 
türü mühendislik ilgi alanına girer. 

Günümüzde, endüstrinin en temel 
enerji tüketimi elektrik enerjisi olup, 
onu ısınma veya ısıtma amaçlı fosil 
yakıtlar (petrol, kömür, doğal gaz...) 
takip etmektedir.



Geçmişten  günümüze elektrik ekseriyetle 
hidrolik santraller vasıtasıyla 
üretilmektedir. Arazi yapısı ve nehir 
potansiyeli uygun olmayan ülkeler ise 
termik santraller vasıtasıyla elektrik 
ihtiyacını karşılamışlardır.

Tüm ülkeler yine ısınma 
ihtiyacını kömür veya petrol 
ile karşılamaktadırlar. Diğer 
taraftan enerji ve yakıt talebi 
sürekli olarak artmaktadır.

Dolayısıyla hidrolik santraller veya termik santraller 
vasıtasıyla ve kömür veya petrol vasıtasıyla yakıt 
talebi karşılanamaz hale gelmesi kaçınılmaz bir 
gelecektir.



Ülke politikalarında enerji 
başrolü oynamaktadır. Bir 

noktada bir ülkenin 
bağımsızlığı “artık kendi 
enerjisini karşılayabilme 

potansiyeli” ile 
belirlenmektedir.

Enerji olmadan endüstri, 
endüstri olmadan refah ve 
mutlu toplum veya 
bağımsızlığını koruyabilme 
yeteneği olmayacağı için 
enerjisiz bir ülke siyaseti 
düşünülemez.



Bu etmenlerde enerji kaynaklarının 
önemini bizlere açıklar.



Tükenebilir enerji ise, 

kullanılan ve fakat kısa zaman 
aralığında yeniden oluşmayan 
enerji olarak tanımlanır. Bunlar 
genelde, petrol, doğal gaz ve 
kömür gibi fosil yakıtlardır. Bu 
tür enerjiler, yaşamları
milyonlarca yıl önce sona ermiş
bitki ve hayvan gibi organik 
kalıntıların fosillerinden 
kaynaklanmaktadır. 

Yenilenebilir enerji,
pratik olarak sınırsız 

varsayılan, sürekli ve tekrar 
kullanılabilen enerjidir. Örneğin 
güneş enerjisi, güneşten gelir 
ve elektriğe veya ısı enerjisine 
dönüştürülebilir. Rüzgâr 
enerjisi, yerküreden gelen 
jeotermal enerji, bitkilerden 
üretilen biokütle ve sudan elde 
edilen hidrogüç de yenilenebilir 
enerji grubunda 
değerlendirilmektedir. 
Yenilenebilir enerji, kısa sürede 
yerine konulan enerjidir. 



Kömür
Yeraltı madenciliği 
veya açık işletme 
metotları
kullanılarak çıkarılan 
fosil kaynaklı
yakıttır. Genellikle 
hayvan fosillerinden 
oluşur 

Petrol
Günümüzün en önemli 
enerji kaynaklarından 
biri petroldür. Petrol 
ulaşım araçlarında yakıt 
olarak ve plastik, gübre, 
boya gibi çok değişik 
sanayilerde kullanılır



Metan, etan, propan, azot ve az 
miktarda karbondioksit gazlarının 
bileşiminden oluşan, renksiz,kokusuz 
havadan hafif olan yanıcı bir 
maddedir. Yataklarda gaz halinde 
bulunur. Genellikle borularla,basınç
ayarlı (tazyikli) taşınır. Kullanılmadan 
önce kaçakların oluşturacağı
olumsuzlukların önceden insanlar ve 
cihazlar tarafından anlaşılması için 
ilave koku maddeleri katılır.



Fosil yakıtlar içindeki karbon havadaki oksijen ile 
birleşerek CO2 (tam yanma halinde) veya CO (yarım 
yanma halinde veya yanma havasının az olması) gazları
ortaya çıkmaktadır. 

Yine yakıt içerisinde eser miktarda bulunan kurşun, 
kükürt gibi elementler yanma sıcaklığında oksijen ile 
birleşerek insan sağlığı açısından önemli tehdit 
oluşturan bileşikler (SOx,PbO, NOx...)
oluşturmaktadır.

Bu yanma ürünleri atmosfere bırakılmakta ve 
atmosfer içerisinde birikmektedir. Fotosentez, 
çürüme gibi tabii dönüşümler bu birikime engel 
olabilse de, aşırı yakıt tüketimi kısa süreli bir 
birikime neden olmaktadır.



Atmosfer içinde biriken yanma gazları güneş ve 
yer arasında tabii olmayan katman meydana 
getirmekte, insan ve bitki hayatı üzerinde negatif 
etkiye neden olmaktadır.

Sera Etkisi olarak ta bilinen bu etki ve 
insan sağlığı bugün önemle üzerinde 
durulan olgulardır.



Kömür rezervlerinin yaklaşık 200 yıl, petrol 
rezervlerinin yaklaşık 30 yıl dayanacak olması
alternatifenerji kaynağına olan ihtiyacı daha 
önemli yapmaktadır.

Gelecek nesillerin sanayisinde üretilecek 
plastik-sentetik kumaş,solventler, yağlar, 
karbon lifli ürünler içinde mevcut fosil yakıt 
kaynaklarının muhafazası gerekir.



Hiç şüphesiz 
en temel 
alternatif 
enerji, 
tasarruf veya 
izolasyon ile 
kazanılan 
enerjidir.

Petrol, kömür ve fosil 
kaynaklara 
dayanmayan, bilimsel 
terminolojide

Alternatif(Yenilenebilir
) Enerji Kaynakları
olarak isimlendirilen, 
yeni enerji kaynakları
geliştirmişlerdir.



Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Tabloda verilen ve kaynak itibariyle insanlık hayatı
açısından sonsuz sayılacak kadar çok olan enerjiler 
Yenilenebilir Enerji olarak isimlendirilmektedir.





Güneş Enerjisi

Bugün kullanılan çeşitli enerji 
kaynaklarına büyük kısmı, güneşin 
sebep olduğu olaylar sonucu ortaya 
çıkar. Günlük güneş
enerjisi ile dünya 
aydınlatılabilmekte; yağışlar ile su 
döngüsü sağlanabilmekte ve en 
önemlisi de, fotosentez ile canlı
yaşam sürdürülebilmektedir.

Güneş ve çevresinde dolanan 
gezegenlerden oluşan güneş
sistemi dünya için, temel bir 
enerji kaynağıdır. Özellikle, 
dünyada yaşayan canlılar 
vazgeçilmez bir kaynaktır.

Hayati önemdeki bu yıldızın 
endüstriyel manada enerji üretimi 
de mümkündür.



Güneşin yaklaşık % 90’ı hidrojendir.Güneşin korunda hidrojen 
çekirdekleri füzyon yaparak helyum çekirdekleri oluşmakta ve 
bu tepkimeler sonucu büyük bir enerji ortaya çıkmaktadır.

Güneş enerjisinin üstünlükleri şu şekilde 
sıralanabilir:

- Güneş enerjisi tükenmeyin bir enerji kaynağıdır.

-Güneş enerjisi, arı bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon 
veya kükürt gibi zararlı maddeleri yoktur.

-Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji 
kaynağıdır. 

-Bu sayede ülkelerin enerji açısından bağımlılıkları ortadan 
kalkacaktır. Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji 
gerektirmemektedir. Hemen hemen bütün ülkeler, yerel sanayi 
kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.



Bugünkü bu enerjinin karşılaştığı
sorunlar ise şöyledir:

• Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir. Đstenilen 
anda istenilen yoğunlukta bulunamayabilir.

• Güneş enerjisinden yararlanmak için yapılması gereken 
düzeneklerin yatırım giderleri bugünkü teknolojik aşamada 
yüksektir.

•
• Güneşten gelen enerji miktarı bizim isteğimize bağlı değildir ve 

kontrol edilemez.

• Bir çok kullanım alanının, enerji arzı ile talebi arasındaki zaman 
farkı ile karşılaşılmaktadır. Güneş enerjisinden elde edilen ışınım 
talebinin yoğun olduğu zamanlarda kullanılmak üzere 
depolanmasını gerektirir. Enerji depolaması ise birçok sorun 
yaratmaktadır.



GÜNEŞ ENERJĐSĐNDEN YARARLANMA ALANLARI

GÜNEŞ ENERJĐSĐNDEN 
YARARLANARAK KONUT 
ISITILMASI

GÜNEŞ ENERJĐSĐ
ĐLE KURUTMA

GÜNEŞ ENERJĐSĐ ĐLE DAMITMA

GÜNEŞ
ENERJĐSĐ ĐLE 

PĐŞĐRME

GÜNEŞ
ENERJĐSĐ

ĐLE 
SOĞUTMA



GÜNEŞ ENERJĐSĐ ĐLE ELEKTRĐK 
ÜRETĐMĐ: GÜNEŞ PĐLĐ

Güneş pilleri, güneş enerjisini 
dogrudan dogruya elektrik 
enerjisine dönüştüren, yarı
iletken
sistemlerdir. Güneş pillerinin 
ömürleri ve güç yoğunlukları
oldukça yüksektir. Genel 
olarak 2 elekrottan meydana 
gelir. Bu elektrotların biri 
üzerine güneş düştügü zaman 
bir potansiyel fark oluşur. 
Elektrik bir elektron akımı
oldugu için, güneş ışınları
çarptığı elektronun 
potansiyelini ve elektron 
düzenini değiştirerek elektrik 
akımına neden olur.



RÜZGAR ENERJĐSĐ

Yenilenebilir bir enerji türü olan rüzgar, eski 
çağlardan beri kullanılmaktadır. Endüstriyel manada 
kullanımı ise araştırılmaya devam edilmektedir. Bu 
amaçla, hareketli havanın bünyesindeki kinetik enerji 
bir eksen etrafında dönen kanatlar vasıtasıyla 
mekanik enerji dönüştürülmek durumundadır.

Temiz ve diger enerji türlerine kolayca 
çevrilebilmeleri avantajları, zamana göre düzensiz ve 
yogunlugunun az olması dezavantajlarıdır. Rüzgar 
enerjisinin elde edilişi ve nerelerde kullanıldıgı veya 
hangi enerji türlerine dönüştürüldügü takip eden 
şekilde görülmektedir.



Genelde, rüzgar 
kinetigi
bir mil üzerinde 
kanatlar 
vasıtasıyla dönel 
harekete çevrilir.



DALGA ENERJĐSĐ

Med-cezir enerjisinde 
faydalanmak ideal bir 
fikirdir. Suyun kabarması
ve inmesi şeklinde gelişen 
gelgit hareketi süresince 
suyun hareket enerjisinin 
faydalı amaçlar için 
kullanımı mümkündür.
Med-cezir vasıtasıyla 

enerjinin daha verimli elde
edilebilmesi için sahillerin 
okyanusa açık olmalıdır. Bu 
manada bu enerji Türkiye 
açısından kullanışlı
olmayacaktır.

Çok önceleri Med
değirmenleri ismi verilen ve 
eski vapurların kepçe 
çarklarına benzeyen 
sistemler ile değirmen 
yapılmıştır. Değirmen 
denizin üstünde olup çarkın 
alt kısmı suya dalmaktadır. 
Dalan çark kısmı gelip giden 
suyun zorlamasıyla itilmekte 
ve dönme hareketi elde 
edilmektedir.



JEOTERMAL ENERJĐ
• Jeotermal enerji doğal bir 

enerji türüdür. Yenilenebilen 
bu enerjinin oluşumunda 
kullanılan ısı kaynağı yer 
kabuğunun derinliklerindeki 
magmadır. Yer yuvarlağının 
iç kısmına doğru yerin 
sıcaklığı artar.

• Yer kabuğunun 
derinliklerinde bulunan ısı
enerjisi yüklü yağmur 
sularının sondajla 
yeryüzüne çıkarılarak 
insanlara yararlı bir duruma 
getirilmesine jeotermal 
enerji elde etmek denir.



• Avantajları :Çok yüksek verimlidir ve direkt olarak elde 
edilebildiği için maliyeti düşük iyi bir güç kaynağıdır.

• Dezavantajları : Yeraltından çıkarılan tüketilen kısmın, 
aynı oranda, kısa süreçte tekrar oluşması mümkün 
olmamaktadır. Ayrıca bu kaynaklardan elde edilen su 
genellikle aşındırıcı ve kirlilik yaratıcı minareller de 
içermektedir.

Jeotermal Enerjiden Yararlanma Alanları
• Elektrik enerjisi üretimi.
• Konutların ısıtılması.
• Tarım seralarının ısıtılması.
• Yüzme havuzları, kaplıcalar ve hamamlar gibi sıhhi 

tesislerin ısıtılması.
• Kimyasal madde üretimi.
• Kağıt endüstrisi.
• Tekstil endüstrisi.
• Hayvancılık
şeklindedir.



HĐDROLĐK ENERJĐ

• Elektrik üretimi amaçlı
kullanımı son 100 yılda 
gerçekleşmesine rağmen, 
asırlardan bu yana suyun 
gücünden bir enerji kaynağı
olarak yararlanılmaktadır. 
Günümüzde en fazla kullanılan 
yenilenebilir enerji 
kaynağıdır.

• Hidrolik enerjinin kaynağı
sudur; Hareket eden su bir 
türbindeki pervaneleri 
çevirerek bir jeneratörü
çalıştırır ve böylece mekanik 
enerjisi elektrik enerjisine 
dönüştürülür. 



• Büyük güçlü hidroelektrik santral uygulamaları, literatürde 
klasik yenilenebilir enerji üretimleri arasında yer alırken, 
küçük hidroelektrik santraller yoluyla üretilen enerji yeni ve 
yenilenebilir enerjiler kapsamına sokulmaktadır; ancak 
ülkemizde bu kaynaktan bugüne kadar yararlanılmamıştır.

• Avantajları : Hidrolik santraller sayesinde üretilen 
enerjinin maliyeti düşüktür ve kirlilik oluşturmaz. Aynı
zamanda yüksek verimlidir (% 80).

• Dezavantajları : Barajlar, çevrelerindeki bölgenin 
ekolojisini değiştirir. Örneğin, barajlarda toplanan su 
her zaman için, nehirlerden akan durumda olan suya 
göre daha soğuktur ve bu durum bazen balık 
ölümlerine neden olur. Barajlardan dolayı, 
nehirlerdeki su seviyesi doğal ortamından daha 
aşağıda veya yukarıda olduğunda nehir çevresindeki 
bitki gelişimini olumsuz etkiler.



HĐDROJEN ENERJĐSĐ
• Fosil kökenli yakıtların 

teknolojisinin gelişmesi ve 
aşırı kulanım sonucu hızla 
tükenmesi, araştırmacıları
alternatif yakıt arayışına 
itmiştir. Sudan elde 
edilebilirliği sayesinde 
sonsuz bir enerji kaynağı
olan hidrojen günümüz 
teknolojisi ile motorlu 
taşıtlarda yakıt olarak 
kullanılabilme sınırına 
gelmiştir. Hidrojenin çevre 
dostu olması ve geleneksel 
yakıtlara göre avantajlarının 
bulunması, en gözde enerji 
kaynağı olmasını
sağlamaktadır.



• Çevre kirliliğine sebep olan önemli etkenlerden 
birisi de içten yanmalı motorlardan kaynaklanan 
egzoz emisyonlarıdır. Fosil kaynaklı yakıtların 
aşırı kullanımı sonucu azalması ve artan çevre 
kirliliği, çevre bilincine uygun ve yenilenebilir 
alternatif yakıtların araştırılmasını gündeme 
getirmiştir. Araştırılacak alternatif yakıtın içten 
yanmalı motorun performansını fazla 
düşürmemesi ve egzoz emisyonlarını olumlu 
yönde etkilemesi gerekmektedir. 



• Ayrıca bu yakıtın elde edilebilirliği, maliyetinin 
düşük olması, kullanılabilirliği, bulunabilirliği ve 
motorda fazla değişiklik gerektirmeden 
kullanılması da önem taşımaktadır. Yüksek 
verim, çevre sorunları ve fosil yakıt rezervlerinin 
azalması gibi sorunlar 21.yy enerji tercihinin 
elektrik ve hidrojenden yana olması sonucunu 
doğurmaktadır. Bu iki alternatif yakıt birbirine 
dönüştürülebilmektedir. Ayrıca hidrojen 
elektrikten daha iyi depolanabilmekte ve uzun 
mesafelere taşınabilmektedir. Bu özelliği 
hidrojenin uçaklar ve motorlu taşıtlar içinde yakıt 
olarak kullanılabilmesini sağlamaktadır.



HĐDROJEN HAKKINDA GENEL BĐLGĐ VE 
KULLANIM ALANLARI

• Renksiz, yanıcı bir gazdır. Diğer kimyasallarla çabuk 
reaksiyona girer. Fiziksel özellikleri şu şekildedir:

12.8 atmKritik Basınç

-239.9 oCKritik Sıcaklık 

0.07Spesifik ağırlık, gaz 
(Hava:1)

14.32 Joule/kg KIsıl kapasite 

0.0852 kg/m3Yoğunluk,gaz (b.pt.,1 
atm)(15 C, 1 atm) 

3.41 J/gm oCSpesifik Isı (b.pt) 

0.071 kg/l Yoğunluk, sıvı (b.pt)  

—252.87 oCKaynama Noktası (1 
atm) 

2,016 gMoleküler Ağırlık



• Kullanıldığı yerler:
• Rafineride desülfirizasyon ve 

hidrokraking işlemlerinde
• Düz cam üretiminde
• Işıl işlemlerde koruyucu ve reaktif 

atmosfer bileşeni olarak
• Enerji santral ekipmanlarının 

soğutulmasında
• Bitkisel yağların 

katılaştırılmasında
• Roket yakıt karışımlarında



MOTOR YAKITI OLARAK HĐDROJEN

• Günümüzde yakıt seçiminde ölçüt olarak alınan 
ulaştırma yakıtı olma özelliği, çok yönlü kullanıma 
uygunluk, kullanım verimi, çevresel uygunluk, 
emniyet ve maliyet açısından yapılan 
değerlendirmeler hidrojen lehine sonuç
vermektedir.

• 1970’lerde hidrojenin alternatif motor yakıtı olarak 
kullanılması yeniden gündeme gelmiştir. Egzoz 
emisyon değerlerinin düşük olması, petrole olan 
bağımlılığı azaltması hidrojenin uzun yıllar 
önceden tespit edilmiş olan avantajlarıdır.



• Bu önemli özelliklerinin yanında hidrojeni 
üstün bir alternatif yakıt yapan özellikler 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

0.080.20.63Difüzyon 
katsayısı
(cm2/s)

304038270Max. Laminer
alev hızı
(cm/s)

6.7–3,61.3–7,12.2–9,55–154–75Tutuşma 
aralığı
(%hacim )

0.250.250.280.02Min. Tutuşma 
enerjisi (MJ)

385440510540585Kendi kendine 
tutuşma 
sıcaklığı (0C)

MetanolBenzinPropanMetanHidrojenYakıt



• Benzin motorları stokiyometrik orana daha yakın 
oranlarda yada zengin karışım oranlarında 
çalıştırılmak zorunda olduklarından egzoz 
gazlarında önemli miktarda azot oksit (NOx,), 
karbonmonoksit (CO) ve yanmamış hidrokarbon 
(HC)’lar oluşur. Hidrojen motorları, maksimum 
yanma sıcaklığını azaltacak biçimde fakir 
karışım ile çalıştırılabilirler. Böylece daha az 
NOx oluşurken, HC ve CO emisyonları oluşmaz.



HĐDROJENĐN DEPOLANMASI

• Hidrojenin kimyasal ve fiziksel 
özelliğinden kaynaklanan 
problemlerden dolayı depolanma 
sorunları ortaya çıkmaktadır. 
Hidrojenin depolanmasında üç ana 
yöntem vardır;

1. yüksek basınçlı gaz şeklinde,
2. kroyojenik (aşırı soğutulmuş) sıvı

haldeki depolama; bu durumda 
hidrojen genellikle alçak basınçlıdır

3. metal-hidrit şeklinde 
depolanmasıdır.



YAKIT PĐLLERĐNĐN TEMELLERĐ

• Bir yakıt pili kimyasal bağ
enerjisini elektrik enerjisine 
dönüştüren elektro-kimyasal 
bir aygıtıdır. Yakıtı güce 
çevirmede bir içten yanmalı
motordan iki yada üç kat 
daha fazla verime sahiptir. 
Bir yakıt pili yakıt ve havanın 
oksijenini kullanarak elektrik, 
su ve ısı üretir. 



• Hidrojen yakıt olarak kullanıldığında tek 
emisyon sudur. Hidrojeni Yakıt olarak 
kullanan bir Yakıt pilinde gerçekleşen 
anot, katot ve toplam pil reaksiyonları
şöyle açıklanabilir:

• Anot: H2 → 2H+ + 2e-
• Katot: 1/2O2 + 2H+ + 2e- → H2O
=============================
• Pil: H2 + 1/2O2 → H2O + ısı



• YAKIT PĐLLERĐNĐN KULLANIM ALANLARI
• Yakıt pilleri hareketli ve sabit sistemlerde güç

kaynağı olarak kullanılmaktadır. Hareketli 
kaynaklar arasında otomobiller, otobüsler ve 
uzay araçları bulunmaktadır. Sabit kaynaklar 
arasında ise taşınabilir güç üniteleri, büyük 
binaların elektrik gücünün sağlanmasında 
(örneğin Los Angeles şehrinde bir yüksek 
binanın elektrik enerjisi alkali yakıt pili sistemiyle 
tamamen hidrojen enerjisi yakıt 
kullanılaraksağlanmaktadır) ve hızlı alış-veriş
makinelerinin elektriğinin sağlanmasında 
kullanılmaktadır.



BĐODĐZEL, BĐOGAZ VE BĐTKĐSEL 
YAĞLAR

• Yeryüzünde bilinen enerji kaynaklarının 
sınırlı olması ve çevre faktörleri, bu 
kaynakları daha ekonomik kullanmaya ve 
daha iyi yönetmeye yöneltmektedir. Özellikle 
fosil kökenli (petrol ve ürünlerinin) 
kaynakların yerini alabilecek yeni, çevreci ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması
ön plana çıkmıştır. Bitkisel yağlar ve alkol 
gibi yenilenebilir kaynaklı alternatif motor 
yakıtları, petrol ve ürünlerinin daha ucuz ve 
çok üretilmesi nedeniyle, petrol ile rekabet 
edememiştir.



• Petrolün belirli bir rezerve dayalı sonlu kaynak 
olması ve motor teknolojisinin de petrole bağımlı
gelişmesi, mevcut motor teknolojisinde fazla bir 
değişiklik yapmadan, dizel yakıtına alternatif 
olacak yeni ve daha çevreci yakıtların 
araştırılarak ortaya çıkarılması zorunlu hale 
gelmiştir. Bu konuda özellikle, tarımsal 
potansiyeli yüksek olan ülkelerde bitkisel yağlar 
ön plana çıkmaktır. Bitkisel yağların ve atıkları, 
motor yakıtı olarak kullanımı üzerinde, ülkemizin 
de içinde bulunduğu çeşitli ülkelerde çok sayıda 
araştırma yapılmıştır. 



• Araştırma sonuçları, bitkisel yağların 
ve atıklarının içten yanmalı
motorlarda, motorin yerine 
kullanılabilecek özelliklere sahip 
olduklarını göstermiştir. Motor yakıtı
olarak kullanılabilecek bitkisel 
yağların başlıcaları; kolza yağı, soya 
yağı, ayçiçek yağı, keten tohumu 
yağı, yer fıstığı yağı, pamuk tohumu 
yağı, aspir yağı ve bunların 
kullanılmış şekilleridir.



• Bugün, bio-yakıtların kullanılması ile 
çevresel yararlar arttı. Bio-yakıtların 
çevresel faydalarına karşın, CO2 
kararsızlığı (bitkilerin büyümeleri süresince 
çok fazla CO2 tüketmeleri) gözardı
edilemez. Bazı çalışmalara göre CO2 
dengesi, asit yağmurları gözönüne
alındığında olumsuz bir etken olmaktadır.



BĐTKĐSEL YAĞLAR
• Kolza tohumu, keten tohumu, pamuk, ayçiçeği, biber, 

yerfıstığı, hindistan cevizi, hurma ve diğerler bitkisel 
yağlar, dizel motorlarda aday alternatif yakıtlardır.

• Bazı çalışmalara göre CO2 dengesi, asit yağmurları
gözönüne alındığında olumsuz bir etken olmaktadır. Bir 
çok bitkisel yağ, doğrudan dizel yakıtların yerine 
kullanılabilmektedir. Ancak bunların kullanımı sırasındaki 
tamamlanmamış yanma problemi ortaya çıkmaktadır.

• Bitkisel yağlardan, kimyasal değişimle daha üstün 
yakıtlar elde etmek mümkündür. Đyi bilinen bir örnek yağlı
etil asit içersindeki dönüşüm işlemidir. En yaygın biodizel
yakıt kolza metil esteri (RME)’dir.



• Atık Bitkisel Yağ Metil Esterin Elde 
Edilmesi

1. Bitkisel yağ ön işleme tabi tutulur.
2. Metanol ve katalizör ile ön karıştırma.
3. Reaksiyon Basamağı.
4. Faz ayırma işlemi. (Ticari amaçlı Gliserin)
5. Yıkama
6. Biodizel Elde Edilmesi



BĐODĐZEL
• Biodizel yerli bir üretimdir. 

Biodizel yenilenebilir bir 
yakıttır, bitkisel yağlardan ve 
artık restoran yağlarından 
üretilebilir. Biodizel güvenlidir, 
bakterilerle ayrışabilir, hava 
kirletici partikül maddeler, 
karbon monoksit ve 
hidrokarbon gibi kirleticileri 
azaltır. %20 biodizel ile %80 
petrole dayanan normal dizel 
yakıt karışımı (B20) dizel 
motorlarda değişiklik 
yapılmadan 
kullanılabilmektedir. Biodizel
hiçbir katkı yapmadan saf 
biçimde (B100) de 
kullanılabilmektedir.



• Biodizel kullanımı ile partikül maddelerde katı karbon 
parçaları azalır, (biodizel de yanma daha fazla 
tamamlandığından oksijen CO2’e dönüşür) kükürt 
bileşikleri 24 ppm’den daha azdır, buna karşın çözülebilir 
maddeler veya hidrokarbonlar artar yada aynı miktarda 
kalırlar. Bundan dolayı, biodizel katalizatör (buradaki 
katalizatör dizeldeki çözülebilir parçaları azaltır, fakat katı
karbon parçalarını değiştirmez), egzoz gazlarının 
yeniden dolaşımı gibi yeni teknolojilerle daha iyi 
çalışır.Azot oksit emisyonu (NOx) yakıttaki biodizelin
konsantrasyonu ile artmaktadır. Biodizelin fiziksel 
özellikleri geleneksel dizel yakıta çok benzerdir. Buna 
rağmen, emisyon özellikleri dizel yakıttan daha iyidir.





BĐYOGAZ ENERJĐSĐ
• Çiftlik gübresi yani hayvan gübresi 

başta olmak üzere, çeşitli organik 
artıkların (bitkisel artıklar, deniz ve 
kara yosunları, özel olarak 
yerleştirilen bazı bitkiler gibi) 
oksijensiz bir ortamda 
fermantasyona uğratılması sonucu 
elde edilen yanıcı gaz karışımına 
biyogaz denir. Metan gazı CH4 
organik kökenli kaynaklara dayanan 
bu enerji üretim yöntemlerinde temel 
enerji kaynağı organik kökenli artık 
ve atıklardır.



• Örneğin ot ve saman artıkları, 
kent ve çöpleri tarla ürün 
artıkları hayvan besi artıkları
çiftlik hayvancılığının küçük ve 
büyükbaş hayvan dışkıları vb. 
olabilecekleri gibi bizzat bu 
amaçla yerleştirilen bazı
bitkiler (yeşil gübre) ve deniz 
yosunları (alg, diyamolit) ya da 
karayosunları (likenler) 
olabilirler.

• Bunlardan belli bir miktarı tekniğine uygun olarak inşa 
edilmiş havasız bir depoda toplanarak depolanırsa belli 
aşamalarda kimyasal tepkimelerin oluşması ve yanıcı gaz 
karışımının açığa çıkması mümkün olmaktadır. Bu nedenle 
de dönüştürülmüş enerji üretmek için yararlanılan bu gibi 
organik kökenli maddelere genel bir terimle biyomas ve 
bunlardan elde edilen enerjiye ise biyomas enerjisi adı
verilmektedir.



Türkiye bugün yeterli miktarda linyit ve kömür rezervine 
sahiptir. Linyit kalitesi (alt ısıl değeri) iyi olmasa da 
koklaştırma gibi yöntemlerle ıslahı mümkündür.

Özellikle son zamanlarda çevresel 
etki nedeniyle tercih edilen 
doğalgaza bir yönlenme vardır. 

Endüstrinin temel ihtiyacı olan elektrik tamamen hidrolik santraller 
ve linyitli veya doğalgazlı termik santraller vasıtasıyla 
karşılanmaktadır. Dünya elektrik enerji üretiminin yaklaşık %20’
sinin karşılandığı nükleer enerji ve teknolojisi ülkemize hiç
girmemiştir.

Yandaki tabloda muhtemel yakıtların 
1 kg’dan alınan enerji değerleri 
görülmektedir.



Dalga enerjisi hiç ele alınmamışken, ekonomik olmayan 
hidrojende geniş olarak kullanılmamaktadır.

Güneş enerjisi sadece ısınma, kurutma ve sıcak su 
eldesinde kullanılmaktadır.

Bio gaz veya kütle geniş bir kullanıma sahip değildir

Rüzgar enerjisi lokal olarak birkaç uygulaması
vardır.

Jeotermal enerjinin yine birkaç lokal 
uygulaması mevcuttur.



Dünyadaki Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Kullanımı Küresel Isınmayı
Ne Ölçüde Etkiler?

Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık %4–5 oranında 
artmaktadır. Buna karşılık bu ihtiyacı karşılayan fosil-yakıt 
rezervi ise, çok daha hızlı bir şekilde azalmaktadır. 

En iyimser tahminler bile, en geç
2030 – 2050 yılları arasında petrol 
rezervlerinin büyük ölçüde 
tükeneceğini ve ihtiyacı
karşılayamayacağını göstermektedir. 
Kömür ve doğal gaz için de benzer bir 
durum söz konusudur.



Fosil yakıtlar içindeki karbon havadaki oksijen ile 
birleşerek CO2 (tam yanma halinde) veya CO (yarım 

yanma halinde veya yanma havasının az olması) 
gazları ortaya çıkmaktadır. 

Yine yakıt içerisinde eser miktarda 
bulunan kurşun, kükürt gibi elementler 
yanma sıcaklığında oksijen ile birleşerek 
insan sağlığı açısından önemli tehdit 
oluşturan bileşikler (SOx, PbO, NOx…) 
oluşturmaktadır. 

Bu yanma ürünleri atmosfere bırakılmakta 
ve atmosfer içerisinde birikmektedir. 



Ayrıca fosil yakıtların kullanımı dünya ortalama sıcaklığını son bin yılın 
en yüksek değerlerine ulaştırmıştır. Bu durum ise, yoğun hava kirliliğinin 
yanı sıra milyonlarca dolar zarara yol açan sel, fırtına gibi doğal 
felaketlerin gözle görülür şekilde artmasına neden olmuştur. 

Bu nedenle insanoğlu fosil yakıt rezervlerinin bitmesini  
beklemeden temiz enerji kaynaklarına yönelmek zorundadır.



Küresel ısınma problemi açısından en önemli olan unsur bir enerji 
kaynağının atmosfere sera gazları salıp salmamasıdır ki fosil 
yakıtlar ( doğalgaz da dâhil olmak üzere) yakıldığında 
karbondioksit açığa çıkarır. 

Đkinci ve küresel ısınma bakımından önemi 
nispeten daha az olan husus ise bir enerji 
kaynağının yenilenebilir olup olmamasıdır ki 
hidroelektrik enerji kullanıldıkça 
tükenmediğinden dolayı yenilenebilir bir 
enerji türüdür.



Yenilenebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar 
tarafından kullanımı ile ilgilidir. 

Hızla artan nüfusun ve gelişen sanayinin enerji gereksinimleri 
kısıtlı kaynaklarla karşılanamamakta, enerji üretimi ve tüketimi 
arasındaki açık giderek artmaktadır. 

Küresel enerji tüketiminin, 2035 yılına 
gelindiğinde, 1998 yılında tüketilen enerji 
miktarının iki katı, 2055 yılında ise 3 katı
olacağı tahmin edilmektedir.



Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksit miktarı
ormanların azalmasıyla giderek artmakta, bu nedenle atmosferdeki diğer 
gazlarla birlikte güneş ışığının yansımalarını engellemektedir. Bu nedenle, 

sera etkisi oluşmakta ve iklim değişiklikleri görülmektedir.

Öte yandan, petrol, doğal gaz ve kömür gibi yenilenemeyen, geleneksel 
enerji kaynakları çevreye ve insan sağlığını giderek daha fazla tehdit 
eder hale gelmiştir. 



Fosil yakıtların yanması
sonucu ortaya çıkan gazlardan 
biri olan karbon monoksit 
vücuttaki oksijen oranını
azaltarak ölümlere yol 
açarken, kükürt dioksit 
kansere sebep olmaktadır. 

Doğal gazın yanmasıyla ortaya 
çıkan kokusuz ve gözle 
görülemeyen azot oksit ise 
atmosferde diğer gazlarla 
etkileşime girerek vücudun 
bağışıklık sistemini 
çökertmektedir.



Bu kapsamda, zaman açısından sürdürülebilir 
olmakla birlikte, dünyanın her bölgesinde var 

olabilme özelliğini de taşıyan yenilenebilir 
enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması

yönünde adımlar atılmaya başlanmıştır.

Bütün bu gelişmelerin yanı sıra petrolün 50 yıl, doğal gazın ise 
200 yıl içinde tükeneceğinin tahmin edilmesiyle, insanoğlu 
doğa ile dost, temiz ve nispeten ucuz enerji kaynakları
arayışına yönelmiştir. 



• Dünya Toplam Birincil Enerji 
Kaynaklarının Dağılımı

• 2003 yılı dünya birincil enerji arzı 10 
579 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (MTEP)

• Petrol % 34,4
• Kömür % 24,4
• Doğal gaz % 21,2
• Nükleer enerji % 6,5
• YEK %13,3 (biyokütle %10,6, hidrolik 

%2,2, diğer yek %0,5)



Yenilenebilir enerji kaynağı “doğanın kendi evrimi içinde bir 
sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı’’ olarak 
tanımlanmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, 
karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin 
korunmasına yardımcı olmaları, yerli kaynaklar 
oldukları için, enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve 
istihdamın artmasına katkıda bulunmaları ve 
kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almalarıdır. 



Yenilenebilir enerji kaynakları, hidro, 
jeotermal, güneş, odun, bitki artıkları, 
biokütle, gelgit ve dalga olarak kabul 
edilmektedir



Dünyada güneş
enerjisinden ısı elde 
edilmesine yönelik, 
teknolojiler giderek 

gelişmektedir.

Hidro enerji ve barajlar atmosferi kirleten zehirli gaz ve parçacık 
deşarjlarının olmamasını, yenilenemeyen enerji kaynaklarıyla 
karşılaştırıldığında, işletim maliyetliklerinin azlığı, ayrıca tarım 
sektöründe kullanımları nedeniyle vazgeçilmez görülmektedirler .



Özelikle Avrupa birliği başta olmak üzere, gelişmiş ülkeler yenilenebilir 
enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması yönünde somut adımlar atmaya 

çalışmaktadır.

Uluslararası enerji ajansının 2002 tarihli raporunda, küresel enerji 
üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı % 13,8 olarak 
belirtilmektedir. Bu rakamdan yenilenebilir enerji kaynaklarının oldukça 
sınırlı olduğu sonucuna ulaşılsa da 20–30 yıl içinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının öneminin giderek artacağı tahmin edilmektedir. 



Ancak bu konuda yatırım, 
üretim ve tüketim 

maliyetlerinin 
yüksekliğinin 

yenilenebilir enerji 
kaynaklarının dahafazla
kullanılmasının önünde 

engel olmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir 
bölgede yer alan Türkiye’de yapılan bu düzenlemeler çevre 
dostu ve ucuz enerji üretimini arttıracaktır. 



Ayrıca dışa bağımlılığı azaltması, yakıt 
giderinin olmaması, amortisman sonrası ucuz 

enerji sağlaması, çevre dostu olması, tarım ve 
imalat sanayine yeni iş fırsatları sunması gibi 
nedenlerle yenilenebilir enerjikaynaklarının

kullanımını yaygınlaştırmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dünya atmosferindeki fosil 
kaynakların neden olduğu sera etkisini önemli ölçüde azaltacak ve 
dolayısıyla küresel ısınmayla beraberinde gelen birçok çevre ve enerji 
sorunu ortadan kalkacaktır. 



Sürdürülebilir bir    
kalkınma, ancak temiz 
ve sürekli enerjilerle 
sağlanabilir.
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