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Müfredat 

Fikri Çıktı: IO1/A2 

1 GENEL 

Program Adı ÇİFTÇİLER İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MÜFREDATI 

Amaç/ları  
Eğitimin amaçları; 
• Çiftçiler arasında yenilenebilir enerji faaliyetlerinin 

benimsenmesini etkileyen bir tutum geliştirmek, 
• Çiftçilerin yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanmaları 

konsundaki motivasyonlarını artırmak, 
• Enerji kullanımının çevresel etkileri konusunda çiftçilerin 

farkındalık düzeylerini artırmak, 
• Yenilenebilir enerjinin kaynağı olacak tarım sektörüne katkıda 

bulunmak. 
 

Tarım sektörü yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanabilir, ilgili 
teknolojileri kullanarak yenilenebilir enerji üretebilir ve bu enerjiyi 
satabilir veya tarımsal üretim süreçlerine dahil edebilir. 
 
Eğitimin temel amacı çiftçilere yenilenebilir enerji kaynakları ve 
fırsatları hakkında bilgi vermektir. Bu bilgi aynı zamanda çiftçilerin 
geleneksel enerji üretiminin çevresel etkilerini ve yenilenebilir enerji 
kullanımının çevre dostu yönlerini bütünsel olarak anlamalarına 
yardımcı olacaktır.Eğitim, vergi teşvikleri gibi yenilenebilir enerji 
üreticilerine yönelik fırsatları konularını da kapsayacaktır. Eğitimde, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının geleneksel enerji kaynakları ve 
yakıtlara kıyasla çevresel ve ekonomik maliyetleri ve faydaları da 
tartışılacaktır. 
 

Hedef Kitle Eğitim programının hedef kitlesi; çiftçiler, tarım sektöründeki küçük 
ve orta ölçekli işletmeler ve çalışanlar, belediye birimleri, çevre  
kuruluşları, kırsal kalkınma  temsilcileri ve ilgili diğer paydaşlardır. 
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Hedef/leri Eğitim programının hedefleri: 
• Tarım sektörünün yenilenebilir enerji üretimine katkı 
sağlayabileceği konusunda farkındalığı artırmak, 
• Enerjinin biyokütle, biyogaz, güneş, rüzgar, jeotermal ve su 
kaynaklarından elde edilebileceği ve bu kaynaklardan küçük 
ölçeklerde enerji elde etmek için çeşitli teknolojilerin var olduğu 
konusunda farkındalığı artırmak, 
• Geleneksel enerji yöntemlerinin ve yakıtların kullanımının 
getirdiği olumsuz ekonomik ve çevresel etkiler konusunda 
farkındalığı artırmak, 
• Çiftçilerin kararlarının iklim değişikliği ve küresel ısınmayı olumlu 
ya da olumsuz etkileyebileceği konusunda farkındalığı artırmaktır. 

2 İçerik 

2.1 Eğitim konuları 

Konu Süre 
Modül 0: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş 3 saat 
Modül 1: Biokütle Enerjisi 5 saat 
Modül 2: Biyogaz Enerjisi 5 saat 
Modül 3: Güneş Enerjisi 5 saat 
Modül 4: Fotovoltaik Enerji 5 saat 
Modül 5: Rüzgar Enerjisi 5 saat 
Modül 6: Jeotermal Enerji 5 saat 
Modül 7: Hidroelektrik Enerji 5 saat 

 

2.2 Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları)   

Bu eğitim programı tamamlandıktan sonra, katılımcılar; 

• Çiftçilerin kendi kendilerine daha yeterli hale gelmelerine yardımcı olacak olan 
yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmenin olası yollarını açıklayabilirler, 

• Enerji tasarrufu uygulamaları geliştirebilirler, 
• Çiftçilerin para tasarrufu etmelerinde yenilenebilir enerjisinin yardımcı olabileceğini 

bilirler ve aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına katkıda bulunarak 
daha çevre dostu davranırlar, 
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• Çiftçilerin biyokütle, jeotermal, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisini 
kullanabileceklerini ve sürdürülebilir çiftlikler için çeşitli amaçlarla elektrik 
üretebileceklerinni bilirler, 

• Metan çürütücülerle çiftlikte de elektrik üretilebileceğini bilirler. 

2.3 Öğrenme Materyalleri ve Okumalar 

Tüm eğitim materyallerine ve okuma listelerine www.resor-project.eu.sayfasından ulaşılabilir. 

2.4 Eğitim Sürecinin Organizasyonu 

Bu bölüm "eğitim metodolojisi-O1/A1" ile ayrıntılı olarak detaylandırılmıştır. 

Eğitim süreci, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda sanal ortamda pilot uygulamanın 
yapılmasından sonra eğitim materyallerinin teslim edilmesi sürecini kapsayacaktır: 

• Eğitim materyalleri sanal ortamda e-öğrenme materyali olarak teslim edilecektir. 

• Her bir modüle ait metin (Word) ve sunum (PPT) belgeleri internet ortamı üzerinden 
indirilebilir olacaktır. 

• E-öğrenme sürecini kolaylaştırmak için her modüle özel, öz değerlendirme soruları 
olacaktır. 

Eğitim materyalleri İngilizce, Türkçe, Lehçe, İspanyolca, Slovakça ve Macarca dillerinde 
katılımcılara sunulacaktır. 

2.5 Eğitim Materyallerinin Değerlendirilmesi 

Tüm ortaklar tarafından, nitelikli çiftçiler ve uzmanlarla merkezi bir pilot uygulama 
gerçekleştirilecektir. Pilot uygulama, ortaklar tarafından kesin olarak onaylanmadan ve ulusal 
dillerine çeviri yapılmadan önce eğitim materyallerini içeren e-öğrenme platformunda 
yapılacaktır.Değerlendirme metodolojisi/ yöntemi, iç memnuniyet üzerine bir ankete ve 
yetenekli çiftçiler ve uzmanlarla yapılan görüşmelere dayanacaktır.  

http://www.resor-project.eu/
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3 MODULLER 

3.1 MODUL 0: GİRİŞ 

3.1.1 Genel 

Modülün Konusu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş 

Süre 3saat 

3.1.2 Eğitim Konuları 

Konu 
Küresel ısınma  
Enerji tüketiminde artış, dünya petrol ve gaz üretimi, sayısal verilerde enerji üretimi  
Kömür, petrol ve gaz oluşumu 
İklim değişikliğinin/ küresel ısınmanın olumsuz etkilerini azaltmak için potansiyel enerji 
kaynakları, sürdürülebilir enerji için ileriye dönük çözümler, sürdürülebilir enerji için çözümler, 
küresel ısınmayla mücadele 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının tanımlanması, yenilenebilir ve yenilenebilir olmayan enerji 
kaynakları 
Biyokütle enerjisine giriş  
Biyogaz enerjisine giriş 
Güneş enerjisi ve fotovoltaik enerjiye giriş 
Rüzgar enerjisine giriş 
Jeotermal enerjiye giriş 
Hidroelektrik enerjiye giriş 

 

3.1.3 Özet 

Bu modülde enerji tanımına giriş ile birlikte, spesifik enerji türleri ve pratik enerji kaynakları 
tartışılacaktır. Geleneksel enerji üretimi ve yakıt kullanımının çevresel etkileri de 
tartışılacaktır. Katılımcılar, yenilenebilir enerjiyi elektriğe dönüştürmek için çeşitli 
yenilenebilir enerji kaynakları ve ilgili teknolojiler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 
Eğitim boyunca katılımcılar: 

• Enerji ve enerji kaynakları tartışacaklardır. 
• Çiftliklerindeki enerji tüketimini değerlendirecek ve enerji tasarrufu için olası yolları 

tartışacaklardır. 
• Enerji kaynaklarını öğrenecek ve yenilenebilir ve yenilenebilir olmayan kaynaklar 

arasındaki farkı tartışacaklardır. 
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• Biyokütle, güneş, fotovoltaik, rüzgar, jeotermal, hidro ve biyogaz enerjileri 
tanıyacaklardır. 

3.1.4 Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

Bu eğitim programı tamamlandıktan sonra, katılımcılar; 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı türlerini bilirler, 
• Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin gerekliliği hakkında tartışabilirler, 
• Geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji kullanımları hakkında 

tartışabilirler, 
• Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji arasındaki farkı tanımlayabilirler, 
• Yaygın/ bilinen yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına örnek verebilirler,  
• Yenilenebilir kaynakları kullanmanın avantajlarını ve dezavantajlarını bilirler. 

3.1.5 Kılavuz Konular 

• Güneş, Dünya'nın enerjisinin çoğunun kaynağıdır. 
• Her enerji kaynağı ve dönüşüm teknolojisinin çevresel etkileri vardır, 
• Yenilenebilir enerji kaynaklarını küçük birimlerde kullanılabilir enerjiye dönüştürmek 

için teknolojiler bulunmaktadır, 
• Enerji problemiyle başa çıkmak için temel çözüm, tarımda kullanılan yenilenebilir 

enerjiyi fosil yakıtlarla değiştirmektir. 

3.1.6 Kılavuz Sorular 

1. Güneş, Dünya'nın enerjisinin çoğunu nasıl sağlayabilir? 
2. Günlük hayatta kullandığımız elektriği nasıl üretebiliriz? 
3. Geleneksel enerji kaynakları ile ilişkili çevresel etkiler nelerdir? 
4. Araçlarımıza yakıt olarak hangi enerji kaynaklarını kullanıyoruz? 
5. Geleneksel enerji üretimine, çiftçiler tarafından uygulanabilecek alternatifler var mı? 

 

3.1.7 Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

Gerçek şu ki, fosil yakıtlar sınırlıdır, sonsuza dek sürdürülebilir enerji formları 
değillerdir.Geleneksel enerji formlarından daha çevre dostu ve daha verimli enerji 
üretebilmek mümkündür.Alternatif yakıtlar ve enerji kaynakları ile ilgili önemli miktarda (çok 
sayıda) araştırma yürütülmüştür.Fosil yakıtların ve geleneksel enerji üretim yöntemlerinin 
kullanımından kaynaklanan kirliliğin antropojenik küresel ısınmaya neden olduğu ile ilgili çok 
sayıda kanıt bulunmaktadır.Bu etki, sürekli artan enerji talebi ve bu enerji ihtiyacının fosil 
yakıtların yakılarak karşılanması nedeniyle daha da kötüleşecektir.Bu kötüleşen eğilimi 
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değiştirmek için enerjinin nasıl tasarruf edileceğnii ve düşük emisyonlu çevre dostu enerji 
kaynaklarının nasıl kullanılacağını öğrenmek gerekmektedir. 
 
Biyokütle, güneş, fotovoltaik, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyogaz gibi alternatif enerji 
teknolojileri iyi araştırılmış ve geliştirilmiş teknolojilerdir. Güneş pilleri elektrik üretmek için 
güneş enerjisini kullanır, rüzgarın kinetik enerjisi türbinlerle elektriğe dönüştürülür, 
biyoenerji biyokütleden ve biyogaz herhangi bir organik malzemeden elde edilebilir.Bu 
alternatif enerji kaynaklarının her biri, çeşitli koşullara bağlı olarak çiftçiler tarafından 
uygulanabilir. 
 
İkmali yapılabilen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji adı verilir. Bu kaynaklar, elektrik, ısı, 
hidrojen v.b.üretimi için kullanılabilir. 

3.1.8 Kelime Bilgisi  
Güneş enerjisi 
Biyokütle Enerjisi 
Jeotermal Enerji 
Fosil Yakıtlar 
Hidroelektrik 
Rüzgar Enerjisi 
Elektrik enerjisi 
Yenilenebilir olmayan enerji 
Yenilenebilir enerji 
Aktif güneş sistemi 
Fotovoltaik sistem  

3.1.9 Kaynaklar ve Bağlantılar 

Bu bölümde, modülün konularıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen kursiyerlere kaynaklar ve 
bağlantılar sağlanacaktır. 

3.1.10 Öz Değerlendirme Soruları 

Bu bölümde, katılımcıların/kursiyerlerin her bir modülün konularını anlamaları noktasında 
kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için on çoktan seçmeli soru (cevaplar dahil) 
sunulacaktır. 



RESOR –Kırsal Alanlarda Kalkınma için  
Bir Fırsat Olarak 

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini 
yansıtmaktadır ve Komisyon, yayın içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu 
tutulamaz. 

7 
 

3.2 MODUL 1: BİYOKÜTLE ENERJİSİ MODÜLÜ 

3.2.1 Genel 

Modülün Konusu Biokütle Enerjisi Eğitimi 

Süre 5saat 

3.2.2 Eğitim Konuları 

Konu  
Biyokütle: tanımı ve türleri 
Fotosentez 
Biyokütlenin kullanımı 
Biyokütle kaynakları 
Hammaddenin temini, hasat ve elleçleme 
Biyokütle dönüşüm teknolojileri 
Avantajları ve dezavantajları 
Biyokütle ve çevre 
Elektrik üretmek için biyokütlenin kullanımı 
Biyoyakıt üretmek için biyokütlenin kullanımı (etanol, biyodizel, vb.) 
Teknik engeller 
Biyokütle enerjisi kullanımının çevresel etkileri 
Küçük ölçekli biyokütle enerji sistemlerinin ekonomisi 

3.2.3 Özet 
Bu modül, katılımcıları, tarım sektöründe bol miktarda bulunan biyokütleden enerjinin 
dönüştürülmesinin mümkün olduğu konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu alternatif 
enerji, iklim değişikliğiyle mücadele etmeye, ekonomik girdi sağlamaya ve çiftçilerin enerji 
bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olacaktır. Modül, biyokütle kavramına bir giriş ile 
başlayacak ve biyokütle kaynakları, dönüşüm teknolojileri, biyoyakıtlar v.b. konuları 
kapsayacaktır. 

3.2.4 Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

Bu eğitim programı tamamlandıktan sonra, katılımcılar; 

• Biyokütleyi tanımlayabilirler, 
• Biyokütle enerjisinin üretimini tartışabilirler, 
• Biyokütle enerjisinin teknik engellerini bilirler ve bu engellerin nasıl aşılabileceğini 

tartışabilirler, 
• Biyokütlenin sürdürülebilir yönlerini tartışabilirler, 
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• Biyokütle enerjisi ile ilgili kavram ve ilkeleri kavrayabilirler, 
• Biyokütle enerjisi örneklerini tanımlarlar. 

3.2.5 Kılavuz Konular 

• Bitkiler, yiyecek yapmak için fotosentez yoluyla güneş enerjisini alır. 
• Biyokütle" terimi, enerji kaynağı veya yakıt olarak kullanılan bitki ve hayvan atıkları 

için bir isim olarak kullanılır. Biyokütle, kömür gibi organik materyal değil, biyolojik 
materyalle ilgilidir. 

• Elektrik üretmek veya ısı üretmek için kullanılabilecek enerji, biyokütleden elde 
edilebilir.  

• Termal enerji, yanma, kurutma, piroliz ve gazlaştırma teknolojileri ile biyokütleden 
elde edilebilir. 

• Biyokütle kimyasal olarak ulaşım, ısı ve elektrik için kullanılabilen biyoyakıtlara 
dönüştürülebilir. 

• Petrol, kömür ve benzinin aksine bitkiler yeniden ikmal edilebilir. 
• Bitki şekeri, nişasta ve selüloz, etil alkole (etanol) dönüştürülebilir. 
• Mikroorganizmalar alkol üretmek için şekeri ve nişastayı yerler. Alkol benzin olarak 

kullanılabilir.     
• Bitkisel yağ ve hayvansal yağ biyodizel (bitkilerden dizel) yapmak için kullanılabilir. 
• Biyodizel, yağ veya yağın alkolle reaksiyona girmesi sonucu kimyasal değişim yoluyla 

elde edilir. 

3.2.6 Kılavuz Sorular 

1. Biyokütle nedir? 
2. Biyokütle enerjisi nereden geliyor? 
3. Biyokütle enerjisi yenilenebilir bir kaynak mıdır?  
4. Biyokütle türleri nelerdir? 
5. Biyokütle enerjisinin olası kullanımları nelerdir?  
6. Biyoyakıtlar nasıl üretilebilir?  

 

3.2.7 Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

Enerji kaynağı olarak da kullanılabilecek ağaç parçaları, ekinler, hayvan atıkları gibi biyolojik 
maddelere biyokütle denir. Biyokütle, enerjisini fotosentez yoluyla güneşten alır. Bitkiler 
(biyokütle), su ve karbondioksiti oksijen ve şekerlere dönüştürmek için güneş ışığı enerjisini 
kullanır. 
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Karbonhidratlar olarak adlandırılan bu şekerler bitkilere enerji sağlarlar. Karbonhidrat 
bakımından zengin gıdalar iyi enerji kaynaklarıdır. 
 
Biyokütle yenilenebilir bir enerji kaynağıdır; ağaç parçaları ve ekinler her zaman olur ve 
atıklar her zaman üretilebiir. Şeker kamışı, tatlı Mısır, patates, kereviz, selüloz, ayçiçeği 
tohumları ve soya fasulyesi yağları gibi ürünler sadece gıda olarak değil, aynı zamanda 
elektrik üretmek veya evleri ısıtmak için biyokütle olarak da kullanılabilir. Biyokütle doğrudan 
sıvı yakıtlara dönüştürülebilir, bu ürünler biyoyakıtlar olarak adlandırılır. Etanol ve biyodizel 
en yaygın biyoyakıt türleridir. Etanol, nişastalar ve şekerler gibi karbonhidratlarda yüksek 
olan biyokütlenin fermantasyonu ile yapılır. 
 
Etanol, yüksek sıcaklıkta, düşük oksijenli bir ortamda gazlaştırma teknolojisi ile 
üretilebilmektedir. Biyokütle, gazlaştırma işlemi esnasında hidrojen ve karbon monoksit 
karışımı olan sentez gazına dönüştürülür.Elde edilen sentez gazı daha sonra etanol ve diğer 
yakıtlara dönüştürülebilir.Etanol genellikle, oktan oranını arttırmak ve karbon monoksit ve 
diğer emisyonları azaltmak için benzinle karıştırılır. 
 
Biyodizel, bitkisel yağ, hayvansal yağ veya geri dönüştürülmüş yemeklik yağı ile alkol 
kombinasyonunun bir ürünüdür. Biyodizel, araç emisyonlarını azaltmak için bir katkı maddesi 
olarak veya dizel motorlar için alternatif bir yakıt olarak kullanılabilir. Son zamanlarda, 
alglerden biyodizel üretimi ile ilgili araştırmalara ilgi artmaktadır. 

3.2.8 Kelime Bilgisi 
Biyoenerji 
Biyokimyasal dönüşüm 
Biyoyakıt 
Biyogaz 
Fermantasyon 
Anaerobik sindirim 
Gaz haline getirme 
Etanol 
Sentez gazı 
Biyodizel 

3.2.9 Kaynaklar ve Bağlantılar 

Bu bölümde, modülün konularıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen kursiyerlere kaynaklar ve 
bağlantılar sağlanacaktır. 
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3.2.10 Örnek Uygulama 

Bu bölüm, biyokütle enerjisinin aynı ölçekte uygulanması üzerine bir örnek uygulama 
içerecektir. Aşağıdaki tabloda yer alan konular, örnek uygulamanın sunumu sırasında ele 
alınacaktır. 

Örnek Uygulamanın Adı  

Örnek Uygulamanın İçeriği  

Özet  

Örnek Uygulama için Görseller  

 

3.2.11 Öz Değerlendirme Soruları 

Bu bölümde, katılımcıların/kursiyerlerin her bir modülün konularını anlamaları noktasında 
kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için on çoktan seçmeli soru (cevaplar dahil) 
sunulacaktır.  
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3.3 MODUL 2: BIYOGAZ ENERJİSİ MODÜLÜ 

3.3.1 Genel 

Modülün Konusu Biyogaz Enerjisi Eğitimi 

Süre 5 saat 

3.3.2 Eğitim Konuları 

Konu  
Biyogazın tanımı 
Biyogaz kaynakları 
Anaerobik sindirim, süreç 
Biyo-sindiriciler 
Biyogaz üreten atıklar 
Biyogazın enerji içeriği 
Sindiricinin temel tasarımları 
Biyogazın son kullanımları 
Biyogaz enerjisi kullanımının çevresel etkileri 
Küçük ölçekli biyogaz enerji sistemlerinin ekonomisi 

 

3.3.3 Özet 

Bu bölümde biyogaz enerjisinin üretimi ve olası kullanımları tartışılacaktır. Anaerobik bir 
biyo-çürütmenin temel tasarımı hakkında bilgiler verilecektir. 

3.3.4 Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

Bu eğitim programı tamamlandıktan sonra, katılımcılar; 

• Biyogazın nasıl üretilebileceğini açıklayabilirler, 
• Biyogaz kaynaklarını tanımlarlar, 
• Bir biyogaz sisteminin temel bileşenlerini tanımlarlar. 

3.3.5 Kılavuz Konular 

• Biyogaz ağırlıklı olarak metan (CH4) ve karbon dioksitten (CO2) oluşur. Organik 
bileşiklerin anaerobik ayrışmasının bir ürünüdür. 

• Atık madde ağırlıklı olarak glikoz ve diğer basit şekerler gibi karbonhidratlardan ve 
selüloz ve hemiselüloz gibi yüksek moleküler bileşiklerden (polimerler) oluşuyorsa, 
metan üretimi düşüktür. 
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• Eğer yağ içeriği yüksekse, metan üretimi de yükselir.  

3.3.6 Kılavuz Sorular 
• Biyogaz enerjisi nedir? 
• Biyogazdan elektrik nasıl üretilir? 
• Biyogaz kalitesini nasıl artırabiliriz? 
• Ev biyogazı nasıl çalışır? 
• Biyogaz üretmek ne kadar sürer? 
• Anaerobik çürümeyi ne hızlandırabilir? 

3.3.7 Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

Biyogaz, organik atıkların anaerobik ayrışmasından doğal olarak üretilir. Gıda artıkları ve 
hayvan atıkları gibi organik maddeler anaerobik bir ortamda parçalandığında, öncelikle 
metan ve karbondioksit olmak üzere biyogaz salgılarlar.Biyogaz üretimi anaerobik çürüme 
olarak da bilinir. 

Hayvan gübresi, gıda artıkları, atık su ve kanalizasyon, anaerobik çürüme yoluyla biyogaz 
üretebilen organik madde örnekleri olarak sayılabilir. Yüksek metan içeriği nedeniyle, biyogaz 
bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. 

Organik madde bir çürütücü haznede veya reaktörde ayrışır. Çürütücü hazne tamamen suya 
batırılır.Anaerobik ortam, mikroorganizmaların organik malzemeyi ayrıştırmasına ve biyogaza 
dönüştürmesine izin verir. 

Atıklarda bulunan besinler suda çözülür ve çürütücü haznenin sıvı ortamında besin açısından 
zengin bir çamur oluşturur. Yan ürün olan bu çamur genellikle bitkiler için gübre olarak 
kullanılır. 

Anaerobik ayrışma, organik maddenin ilk bileşiminden biyogaz durumuna kadar dört 
aşamada gerçekleşir.İlk aşama hidroliz aşamasıdır.Çözünmeyen organik polimerler 
(karbonhidratlar gibi) bu aşamada parçalanırlar.Organik madde bu aşamada asidojenik 
bakteriler olarak adlandırılan bakterilerin bir sonraki aşamasına erişilebilir olacaktır.İkinci 
aşamada, asidojenik bakteriler, şekerleri ve amino asitleri karbon dioksit, hidrojen, amonyak 
ve organik asitlere dönüştürür.Üçüncü aşamada, asetojenik bakteriler organik asitleri 
asetikasit, hidrojen, amonyak ve karbondioksite dönüştürür.Dördüncü aşamada, metanojen 
bakterileri dördüncü aşamanın son bileşenlerini biyogaz olarak adlandırılan ve daha sonra 
enerji üretmek için kullanılabilen metan ve karbondioksite dönüştürür. 

3.3.8 Kelime Bilgisi 
Anaerobik bakteriler 
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Fermantasyon 
Çürüme 
Hidroliz 
Biyokimyasal Dönüşüm 
Biyoreaktör 
Ortak nesil 
Çürüme ürünü 
Metan 
pH 

3.3.9 Kaynaklar ve Bağlantılar 

Bu bölümde, modülün konularıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen kursiyerlere kaynaklar ve 
bağlantılar sağlanacaktır. 

3.3.10 Örnek Uygulama 

Bu bölüm, biyogaz enerjisinin aynı ölçekte uygulanması üzerine bir örnek uygulama 
içerecektir. Aşağıdaki tabloda yer alan konular, örnek uygulamanın sunumu sırasında ele 
alınacaktır. 

Örnek Uygulama Adı  

Örnek Uygulamanın İçeriği  

Özet  

Örnek Uygulama için Görseller  

 

3.3.11 Öz Değerlendirme Soruları 

Bu bölümde, katılımcıların/kursiyerlerin her bir modülün konularını anlamaları noktasında 
kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için on çoktan seçmeli soru (cevaplar dahil) 
sunulacaktır. 
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3.4 MODULE 3: GÜNEŞ TERMAL ENERJİ MODÜLÜ 

3.4.1 Genel 

Modülün Konusu Güneş Termal Enerji Eğitimi 

Süre 5 saat 

3.4.2 Eğitim Konuları 

Konu 
Güneş ve güneş enerjisi 
Güneş enerjisinin tarihi 
Güneş termal enerjisinin kullanımı 
Sera etkisi 
Güneş panelleri 
Güneş alan ısıtma 
Pasif güneş tasarımı 
Aktif güneş tasarımı 
Güneş enerjili su ısıtma 
Güneş termal enerjisi kullanmanın faydaları 
Termal güneş enerjisi kullanmanın zorlukları 
Güneş termal enerjisi kullanmanın çevresel etkileri 
Küçük ölçekli güneş termal enerji sistemlerinin ekonomisi 

 

3.4.3 Özet 

Bu modülde, katılımcılar güneş termal enerjisi ve olası kullanımları hakkında bilgi 
edineceklerdir. Belirli bir yerde ve günün saatinde mevcut olan güneş enerjisi miktarının 
önemi de tartışılacaktır.Güneş enerjisi cihazları için güneş enerjisi kazancının belirlenmesinin 
önemi tartışılacaktır.Modül aynı zamanda çiftçilerin faaliyetlerinde güneş sistemini 
kullanmaları için çeşitli fırsatları da kapsayacaktır. 

3.4.4 Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

Bu eğitim programı tamamlandıktan sonra, katılımcılar; 

• Güneş enerjisi termal enerjisini ve güneş enerjisinden faydalanmak için zaman ve yerin 
önemini açıklayabilirler, 

• Güneş termal enerjisinin büyük ve küçük ölçekli uygulamalarda nasıl kullanılabileceğini 
açıklayabilirler, 

• Termal güneş enerjisi kullanmanın faydalarını ve zorluklarını açıklayabilirler. 
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3.4.5 Kılavuz Konular 

• Güneş'ten gelen radyant enerji (ışık) uzayda Dünya'ya doğru hareket eder. 
• Güneş enerjisi yayılır; herhangi bir alanda yoğunlaşmaz. 
• Güneş kollektörleri güneş enerjisini ısıya dönüştürebilir. 
• Fotovoltaik hücreler radyant enerjiyi elektriğe dönüştürür. 

3.4.6 Kılavuz Sorular 

• Sera etkisi olmasaydı, dünyada yaşam nasıl olurdu? 
•  Güneş enerjisini tek bir alanda nasıl yoğunlaştırabiiriz* 
•  Güneşin enerjisini nasıl yakalayabiliriz? 
•  Radyant enerjiyi doğrudan elektriğe nasıl dönüştürebiliriz? 

3.4.7 Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

Güneş enerjisi, günlük hayatımızda enerji kaynağı olarak doğrudan veya dolaylı olarak 
kullanılabilir. Bir saatte yeryüzüne düşen güneşten gelen enerji miktarı, dünyadaki herkesin 
bir yılda kullandığı miktardan fazladır. Çeşitli teknolojiler, güneş ışığını binalar için 
kullanılabilir enerjiye dönüştürebilir. Binalar ve küçük uygulamalar için en yaygın güneş 
enerjisi teknolojileri, güneş enerjili su ısıtma, alan ısıtma ve soğutma için pasif güneş enerjisi 
tasarımı ve elektrik için güneş fotovoltaikleri olarak sıralanabilir.  

Solar ısıtma pasif veya aktif olabilir. Pasif sistem, düşük sıcaklıkta ısı sağlamak için güneş 
enerjisini bir yapı içinde yoğunlaştırır.Aktif ısıtma sisteminde, toplayıcılar güneş enerjisini 
yakalamak için kullanılır; pompalar ısıtılmış sıvıyı sirküle etmek için kullanılır.Belirli bir yerde 
mevcut güneş enerjisi, bir güneş (solar) cihazının verimliliği için önemlidir. 

3.4.8 Kelime Bilgisi  
Güneş radyasyonu 
Toplayıcılar 
Isı enerjisi 
Işınlama 
Aktif sistem 
Pasif sistem 
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3.4.9  Kaynaklar ve Bağlantılar 

Bu bölümde, modülün konularıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen kursiyerlere kaynaklar ve 
bağlantılar sağlanacaktır. 

3.4.10 Örnek Uygulama 

Bu bölüm, güneş termal enerjisinin aynı ölçekte uygulanması üzerine bir örnek uygulama 
içerecektir. Aşağıdaki tabloda yer alan konular, örnek uygulamanın sunumu sırasında ele 
alınacaktır. 

Örnek Uygulamanın Adı  

Örnek Uygulamanın İçeriği  

Özet  

Örnek Uygulama için Görseller  

 

3.4.11 Öz Değerlendirme Soruları 

Bu bölümde, katılımcıların/kursiyerlerin her bir modülün konularını anlamaları noktasında 
kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için on çoktan seçmeli soru (cevaplar dahil) 
sunulacaktır. 
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3.5 MODÜL 4: FOTOVOLTAIK ENERJİ MODÜLÜ 

3.5.1 Genel 

Modülün Konusu Fotovoltaik Enerji Eğitimi 

Süre 5 saat 

3.5.2 Eğitim Konuları 

Konu 
 Fotovoltaik sistemler 
 Fotovoltaik sistemlerin kısa tarihi 
 Fotovoltaik etki 
 Fotovoltaik hücreler 
 Geleneksel bir fotovoltaik hücre 
 PV sistem bileşenleri 
 Fotovoltaik sistemlerin ölçeği 
 Avantajlar ve sınırlamalar 
 Elektrik ölçümü 
 Fotovoltaik sistemleri kullanmanın çevresel etkileri 
 Küçük ölçekli fotovoltaik enerji sistemlerinin ekonomisi 

 

3.5.3 Özet 

Bu bölümde katılımcılar, fotovoltaik hücrelerin güneş enerjisini elektriğe nasıl 
dönüştürdüğünü öğreneceklerdir. Fotovoltaik hücreleri çiftlikler gibi küçük ölçekli sistemlere 
entegre etme fırsatları tartışılacaktır. 

3.5.4 Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

Bu eğitim programı tamamlandıktan sonra, katılımcılar; 

• Fotovoltaik, fotovoltaik (güneş) hücresi, güneş enerjisi ve güneş paneli teknoloji 
terimlerini tanımlayabilirler, 

•  Fotovoltaik hücrelerin küçük ölçekli uygulamalarda kullanılıp kullanılamayacağını 
tartışabilirler, 

• Fotovoltaik güneş pilleri kullanmanın kısıtlarını ve faydalarını tartışabilirler. 

 



RESOR –Kırsal Alanlarda Kalkınma için  
Bir Fırsat Olarak 

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini 
yansıtmaktadır ve Komisyon, yayın içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu 
tutulamaz. 

18 
 

3.5.5 Kılavuz Konular 

• Fotovoltaik sistemler güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştürür. 
• Fotovoltaik, ışık - elektrik anlamına gelir. 
• Pek çok küçük hesap makinesi, kol saati ve dış mekan aydınlatması fotovoltaik 

sistemlerin basit örneklerini kullanır. 
• Büyük fotovoltaik sistemler, fabrikalar ve birçok ekipman türü için elektrik üretirler ve 

evleri aydınlatırlar. 

3.5.6 Kılavuz Sorular 
• Fotovoltaik teknolojisi nasıl elektrik üretir? 
• Yarı iletken nedir? 
• Fotovoltaik hücreler yapmak için hangi tür malzemeler kullanılır? 
• Bir fotovoltaik hücrenin ürettiği elektrik miktarını hangi parametreler etkiler? 
• Fotovoltaik hücre türleri nelerdir? 
• Geleneksel bir fotovoltaik hücre nasıl yapılır? 
• Bir fotovoltaik sistemin bileşenleri nelerdir? 
• Fotovoltaik sistemleri nereye kurabiliriz? 
• Fotovoltaik sistemlerin uygulanan kısıtlamaları nelerdir? 

3.5.7 Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

Güneş ışığı, fotovoltaik hücreler yardımıyla elektriğe dönüştürülür. Fotovoltaik, güneş 
ışığından (fotonlar) elektrik (voltaj) elde etmek anlamına gelir. Güneş pilleri sadece uydular 
için değil, hesap makineleri ve saatler gibi daha küçük parçalar için de yıllardır 
kullanılmaktadır. Şu anda evleri ve işyerlerini ayrı güneş fotovoltaik sistemleri ile donatmak 
mümkündür. 
 
Binalarda, güneş pilleri tipik olarak yaklaşık 40 hücreli modüller halinde birleştirilir. Tipik bir 
ev, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 10-20 güneş paneli kullanır. Güneş panelleri 
genellikle güneş ışığını toplamak için belirli yerlere monte edilir. Birçok güneş paneli, güneş 
dizisi adı verilen tek bir sistem oluşturmak için birleştirilir.Büyük endüstriyel uygulamalar için 
yüzlerce güneş paneli birbirine bağlanabilir. 
 
Silikon, genellikle düz plaka tipi olan geleneksel güneş pillerini yapmak için kullanılan temel 
malzemedir.Amorf silikon veya kadmiyum tellürür gibi silikon olmayan malzemeler, ince film 
güneş pilleri olan ikinci nesil güneş pilleri tarafından kullanılmaktadır.İnce film güneş pilleri 
esnektir ve yarı iletken malzeme katmanları içerir.Çatı kiremitleri, fayanslar vb.olarak 
kullanılabilirler.Üçüncü nesil güneş pilleri üretmek için geleneksel matbaa teknolojilerine 
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sahip güneş mürekkepleri, güneş boyaları ve iletken plastikler gibi silikonun yanı sıra yeni 
malzemeler kullanılmaktadır.Güneş ışığını fotovoltaik malzemeye konsantre etmek için 
plastik lensler veya aynalar da kullanılır. 
 
Güneş ışığının fotonları, güneş spektrumunun farklı dalga boylarına karşılık gelen çeşitli 
miktarlarda enerji içerir. Fotovoltaik bir hücreye çarpan fotonlar yansıtılabilir, geçebilir veya 
absorbe edilebilir.Sadece emilen fotonlar elektrik üretmek için enerji sağlar.Malzeme (yarı 
iletken) tarafından yeterli güneş ışığı emildiğinde malzemenin atomlarının elektronları 
yerlerinden ayrılmaya başlar ve delikler oluşur. 
 
Negatif yüklü elektronlar hücrenin ön yüzeyine doğru ilerlediğinde, hücrenin ön ve arka 
yüzeyleri arasında voltaj oluşturan bir yük dengesizliği oluşur. İki yüzey bir cihaz aracılığıyla 
bağlandığında elektrik akar. 

3.5.8 Kelime Bilgisi  
Fotovoltaik hücre 
Güneş paneli 
Albedo 
Yarı iletken 
Voltaj 
Akım 
Direnç 
Foton 
Güneş pili 

3.5.9 Kaynaklar ve Bağlantılar 

Bu bölümde, modülün konularıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen kursiyerlere kaynaklar ve 
bağlantılar sağlanacaktır. 

3.5.10 Örnek Uygulama 

Bu bölüm, fotovoltaik enerjisinin aynı ölçekte uygulanması üzerine bir örnek uygulama 
içerecektir. Aşağıdaki tabloda yer alan konular, örnek uygulamanın sunumu sırasında ele 
alınacaktır. 

Örnek Uygulamanın Adı  

Örnek Uygulamanın İçeriği  
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Özet  

Örnek Uygulama için Görseller  

 

3.5.11 Öz Değerlendirme Soruları 

Bu bölümde, katılımcıların/kursiyerlerin her bir modülün konularını anlamaları noktasında 
kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için on çoktan seçmeli soru (cevaplar dahil) 
sunulacaktır. 
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3.6 MODUL 5: RÜZGAR ENERJİSİ MODÜLÜ 

3.6.1 Genel 

Modülün Konusu Rüzgar Enerjisi Eğitimi 

Süre 5 saat 

3.6.2 Eğitim Konuları 

Konu 
Rüzgar nedir? 
Rüzgar enerjisi nedir? 
Rüzgarın gücünü kullanan küçük ölçekli rüzgar enerjisi sistemleri 
Rüzgar türbini 
Rüzgar türbinlerinin sınırlamaları ve avantajları 
Türbinlerden elektrik 
Rüzgar türbini yerleştirmek 
Rüzgar enerjisi kullanmanın çevresel etkileri 
Küçük ölçekli rüzgar enerjisi sistemlerinin ekonomisi 
 

3.6.3 Özet 

Ders süresince rüzgar enerjisinin yenilenebilir yönleri tartışılacaktır. Rüzgar türbinlerinin ve 
rüzgar çiftliklerinin yararları ve olumsuz etkileri araştırılacaktır. Rüzgar türbinlerinin değişen 
hava koşullarındaki etkinliği ve rüzgar enerjisi yaratmanın etkili yolları tartışılacaktır 

3.6.4 Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

Bu eğitim programı tamamlandıktan sonra, katılımcılar; 

• Rüzgar enerjisini yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak tanımlamanın nedenini 
tartışabilirler, 

• Rüzgar türbini ve rüzgar çiftliğini tartışabilirler, 
• Rüzgar türbinlerinin rüzgar enerjisini elektriğe nasıl aktardığını açıklayabilirler, 
• Rüzgar türbinlerinin bazı avantaj ve dezavantajlarını listeleyebilirler, 
• Rüzgar enerjisinden yararlanan teknolojileri tartışabilirler. 
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3.6.5 Kılavuz Konular 

• Rüzgar, Dünya yüzeyinin Güneş tarafından eşit olmayan şekilde ısıtılmasıyla üretilir. 
• Rüzgar enerjisi elektrik üretmek için kullanılabilir. 
• Rüzgar hızı Dünya yüzeyinin üst kısında artar, bu nedenle rüzgar türbinleri yüksek 

kulelere monte edilir. 

3.6.6 Kılavuz Sorular 

• Rüzgar türbini nedir? 
• Rüzgar çiftliği nedir? 
• Rüzgar enerjisi toplamak nasıl mümkün olabilir? 
• Bir rüzgar türbininin dezavantajları nelerdir? 
• Bir rüzgar çiftliği için en iyi yer neresidir? 

3.6.7 Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

Havanın Dünya yüzeyine göre hareketi rüzgar olarak tanımlanabilir. Güneşin atmosferin 
dengesiz ısınmasından kaynaklanan atmosferik basınç farklılıkları, havanın rüzgar gibi 
akmasına neden olur.Dünyanın arazisi, su kütleleri ve bitki örtüsü, rüzgarın yönü ve gücünde 
değişikliklere neden olur.Bazı bölgelerde belirli bir yönde kuvvetli rüzgarlar sürekli olarak 
yaşanırken, diğer yerlerde durum tersine döner. 

Rüzgarın enerjisi yüzlerce yıldır kullanılmaktadır.Örneğin yel değirmenleri su pompalamak 
veya tahıl öğütmek için yıllardır kullanılmaktadır.Yel değirmenleri, rüzgarın kinetik enerjisini 
mekanik enerjiye dönüştürür.Rüzgar değirmenlerine benzer şekilde rüzgar türbinleri rüzgar 
enerjisini elektriğe dönüştürür.Rüzgar türbinleri, mekanik enerjiyi elektriğe dönüştüren 
jeneratörlere sahiptir.Rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisini verimli bir şekilde yakalamak için 
genellikle yüksek seviyelere monte edilir. Yerden yüksek seviyelerde daha hızlı ve daha az 
türbülanslı rüzgar vardır. Rüzgar türbinlerinin kanatları rüzgarın enerjisini yakalamaya 
yardımcı olur. Bir rüzgar türbininin rotorunu oluşturmak için genellikle bir şaft üzerine üç 
kanat monte edilir.Rüzgar türbinleri bir kule, bir rotor, bir hız kontrol sistemi ve bir elektrik 
jeneratöründen oluşur. 

Rüzgar türbinleri bağımsız uygulamalar olarak kurulabilir. Bir şebekeye de bağlanabilirler.Bir 
rüzgar santrali veya rüzgar çiftliği oluşturmak için çok sayıda rüzgar türbini yakın bir şekilde 
inşa edilebilir. Rüzgarlı bölgelerdeki ev sahipleri, çiftçiler ve rençberler, rüzgar türbinlerini 
enerji açısından kendi kendine yeterli olmanın bir yolu olarak kullanabilirler. 

Türbin kanadı tasarımında kaldırma ve sürükleme gibi aerodinamik prensipler kullanılır. 
Rüzgar türbinlerinin ürettiği enerji, kanatların çapı ile ilgilidir. Kanatlar ne kadar genişse, 
üretilen enerji miktarı o kadar yüksek olur.  
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Rüzgar enerjisi, sürekli olarak yenilenebilir bir enerji kaynağıdır, çünkü dolaylı olarak dünya 
yüzeyine ulaşan sürekli güneş radyasyonundan elde edilir. 

3.6.8 Kelime Bilgisi  
Anemometre 
Jeneratör 
Kinetik enerji 
Rotor 
Rüzgar türbini 
Rüzgar enerjisi 
Rüzgar çiftliği 
Jeneratör 

3.6.9 Kaynaklar ve Bağlantılar 

Bu bölümde, modülün konularıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen kursiyerlere kaynaklar ve 
bağlantılar sağlanacaktır. 

3.6.10 Örnek Uygulama 

Bu bölüm, rüzgar enerjisinin aynı ölçekte uygulanması üzerine bir örnek uygulama içerecektir. 
Aşağıdaki tabloda yer alan konular, örnek uygulamanın sunumu sırasında ele alınacaktır. 

Örnek Uygulamanın Adı  

Örnek Uygulamanın İçeriği  

Özet  

Örnek Uygulama için Görseller  

 

3.6.11 Öz Değerlendirme Soruları 

Bu bölümde, katılımcıların/kursiyerlerin her bir modülün konularını anlamaları noktasında 
kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için on çoktan seçmeli soru (cevaplar dahil) 
sunulacaktır. 
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3.7 MODUL 6: JEOTERMAL ENERJİ MODÜLÜ 

3.7.1 Genel 

Modülün Konusu Jeotermal Enerji Eğitimi 

Süre 5saat 

3.7.2 Eğitim Konuları 

Konu 
Jeotermal enerji: Tanımı ve Üretimi 
Jeotermal enerjinin kaynakları ve kullanımları 
Jeotermal enerjinin kullanılabilirliği 
Keşif ve Sondaj 
Jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı 
Enerji dönüşümü 
Jeotermal enerji santralleri 
Kuru buhar santralleri 
Flaş buhar santralleri 
Jeotermal ısı pompaları 
Avantajları ve dezavantajları 
Jeotermal enerji kullanımı ile ilgili riskler 
Jeotermal enerji kullanımının çevresel etkileri 
Küçük ölçekli Jeotermal Enerji sistemlerinin ekonomisi 
 

3.7.3 Özet 

Bu modülde ısı transferinin prensipleri tartışılacaktır. Elektrik üretmek için jeotermal 
enerjinin nasıl kullanılacağı ilr ilgili bilgi verilecektir.Avantajları ve dezavantajları da 
tartışılacaktır. 

3.7.4 Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

Bu eğitim programı tamamlandıktan sonra; 

• Katılımcılar jeotermal enerjinin varlığını ve kaynaklarını bilirler ve kavrarlar, 
• Katılımcılar, termal enerjinin bir sıvıdan diğerine aktarılabileceğini anlayabilirler, 
• Katılımcılar, buhardaki termal enerjinin, bir türbin ile elektrik üretmek için 

kullanılabilecek mekanik enerjiye dönüştürülebileceğini anlarlar, 
• Katılımcılar jeotermal enerjinin dezavantajlarını ve avantajlarını bilirler. 
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3.7.5 Kılavuz Konular 

• Jeotermal enerji, Dünya'nın yeraltı katmanlarından kaynaklanan/gelen ısı enerjisidir. 
• Sığ yeraltı kaynakları (düşük sıcaklık), sıcak sular, yer yüzeyinin altındaki buhar ve kaya 

oluşumları (yüksek sıcaklık) jeotermal enerji kaynaklarıdır. 
• Düşük sıcaklıktaki jeotermal kaynaklar, toprağın veya yüzey suyunun sabit sıcaklığını 

kullanır. 
• Yüksek sıcaklıktaki jeotermal kaynaklar, sıcak su veya buharın yeraltı rezervuarlarını 

kullanır. 

3.7.6 Kılavuz Sorular 

• Jeotermal enerji nasıl üretilir? 
• Jeotermal enerji nerede bulunur? 
• Bir jeotermal enerji santralindeki akışkanlar arasında enerji nasıl aktarılır? 
• Tuzluluk suyun kaynama noktasını nasıl etkiler? 
• Jeotermal enerji santralinin çevresel etkileri nelerdir? 
• Jeotermal enerji üretiminde türbin kanatlarının ve buhar jetlerinin önemi nedir? 

3.7.7 Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

Jeotermal, Dünya'nın içinden gelen ısıyı ifade eder. Jeotermal enerji uygulamalarında 
toprağın veya suyun doğal sıcaklıkları kullanılır. Jeotermal enerji doğrudan ısıtma veya 
elektrik üretimi için veya dolaylı olarak ısı pompaları tarafından kullanılabilir. 
 
Doğrudan ısıtma için kullanım: Yüksek yeraltı suyu sıcaklığı kullanılır Bu teknoloji, doğal 
olarak oluşan kaplıcalara veya 38–120 ° C aralığında yüksek sıcaklıktaki yeraltı suyuna kolay 
erişime sahip alanlarla sınırlıdır. Kaplıcalar, seralar veya binaların ısıtma sistemleri bu suyu 
kullanır. 
 
Doğrudan elektrik kullanımı: Bu teknoloji, tarihsel olarak 150 ° C'nin üzerindeki su 
sıcaklıklarını kullanmıştır. Modern teknoloji, 150 ° C'nin altındaki su sıcaklıklarıyla elektrik 
üretmeyi mümkün kılmaya başladı. Flaş santraller, kuru buhar santralleri, binary santraller ve 
flash / binary (ikili) kombine santraller jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi için kullanılan 
teknolojilerdir. 
 
Flaş enerji santralleri jeotermal suları buhar ve sıcak suya ayırır. Yerden gelen basınçlı sular, 
yüzeye ulaştığında” yanıp söner, parlar " ve sıcak su ile birlikte buhar üretir. Sıcak su 
jeotermal rezervuara tekrar enjekte edilir. Buhar, elektrik üreten bir türbini çalıştırmak için 
kullanılır. 
 
Kuru buhar tesisleri türbinlere güç sağlamak için buhar kullanır. Kuyular, yalnızca buhar 
üreten kuru kuyulardır.Bu nedenle yeniden enjeksiyon gerekli değildir. 
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Binary(ikili) enerji santralleri, elektrik üretmek için 150 C'den düşük jeotermal su kullanır. Bu 
santraller başka bir sıvıyı ısıtmak için sıcak su kullanır. Su, bir ısı eşanjöründe ısısını izobuten, 
pentafloropropan veya daha düşük bir sıcaklıkta kaynayan başka bir organik sıvı gibi bir sıvıya 
aktarır.Diğer sıvıdan oluşan buhar ise elektrik üreten türbine güç sağlamak için kullanılır. 
 
Flaş / ikili sistemler hem suyun flaşını hem de ikili sistemin buharını kullanır. İlk buhar 
türbinleri çalıştırmak için kullanılır. Sıcak su daha sonra ısının organik sıvıya aktarıldığı ikili bir 
sistemde kullanılır.Organik sıvı, türbini çalıştıran buharları üretir. 

3.7.8 Kelime Bilgisi  
İkili döngü 
Ortak üretim 
Kuru buhar 
Flaş buhar 
Toprak kaynaklı ısı pompaları 
Isı kapasitesi 
Isı eşanjörü 
Isı akışı 
Hidrotermal akışkan 

3.7.9 Kaynaklar ve Bağlantılar 

Bu bölümde, modülün konularıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen kursiyerlere kaynaklar ve 
bağlantılar sağlanacaktır. 

3.7.10 Örnek Uygulama 

Bu bölüm, jeotermal enerjinin aynı ölçekte uygulanması üzerine bir vaka çalışması içerecektir. 
Aşağıdaki tabloda yer alan konular, vaka çalışmasının sunumu sırasında ele alınacaktır. 

Örnek Uygulama Adı  

Örnek Uygulama İçeriği  

Özet  

Örnek Uygulama için Görseller  
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3.7.11 Öz Değerlendirme Soruları 

Bu bölümde, katılımcıların/kursiyerlerin her bir modülün konularını anlamaları noktasında 
kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için on çoktan seçmeli soru (cevaplar dahil) 
sunulacaktır. 
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3.8 MODUL 7: HİDROELEKTRİK ENERJİ MODÜLÜ 

3.8.1 Genel 

Modülün Konusu Hidroelektrik Enerji Eğitimi 

Süre 5 saat 

3.8.2 Eğitim Konuları 

Konu 
Hidroelektrik güç: Tanım 
Potansiyel kaynaklar 
Hidroelektrik santraller 
Hidroelektrik enerji ve barajlar 
Su çarkları 
Yüksek hızlı ticari türbinler 
Baş ve akış 
Enerji depolama 
Santral verimliliği 
Ev yapımı bir su türbini 
Avantajlar ve dezavantajlar 
Hidroelektrik enerji kullanmanın çevresel etkileri 
Küçük ölçekli hidroelektrik enerji sistemlerinin ekonomisi 

 

3.8.3 Özet 

Bu modülde katılımcılara hidroelektrik üretimi tanıtılacaktır. Kinetik ve potansiyel enerji 
tartışılacaktır ve katılımcılar suyun gücüyle elektriğin nasıl üretildiğini anlayacaklardır. 

3.8.4 Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları)  

Bu eğitim programı tamamlandıktan sonra, katılımcılar; 

• Nehir üzerindeki bir barajın nasıl elektrik ürettiğini açıklayabilirler, 
• Hidroelektrik enerji üretiminin çevresel etkilerini açıklayabilirler, 
• Bir hidroelektrik üretim sisteminin temel bileşenlerini tanımlayabilirler. 
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3.8.5 Kılavuz Konular 

• Düşen suyun ürettiği kinetik enerji, hidroelektrik kaynağıdır. 
• Suyun akışı ve düşüşü, mevcut hidroelektrik enerji miktarını belirler. 
• Hidroelektrik santraller suyun kinetik enerjisini toplar. 
• Enerji, bir nehre baraj kurulması, yapay bir rezervuar oluşturulması veya nehrin bir 

kısmınıda bir üretim tesis aracılığıyla kanalize edilerek yakalanır. 

3.8.6 Kılavuz Sorular 

• Hidroelektriği cazip bir enerji kaynağı yapan nedir? 
• Hidroelektrik nasıl çalışır? 
• Bir hidroelektrik santralinin temel bileşenleri nelerdir? 
• Bir hidroelektrik santrali tarafından üretilen enerji miktarını hangi faktörler etkiler? 

3.8.7 Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

Hidroelektrik santralleri bir baraj, giriş, türbin, jeneratör, transformatör, güç hatları ve çıkış 
içerir. Büyük ölçekli hidroelektrik üretimi için büyük barajlar kullanılmaktadır.Barajlar ayrıca 
taşkın kontrolü, su depolama ve sulama için de kullanılır. 

Baraj üzerindeki kapılar açıldığında, giriş suyu cebri boru/penstok içinden yerçekimi ile çekilir. 
Cebri boru/penstok, türbine giden bir boru hattıdır.Bu borudan akarken suyun basıncı 
artar.Su, bir jeneratöre bağlı olan bir türbinin büyük kanatlarına çarpar ve döner.Türbin 
kanatları dönerken, jeneratörün içindeki bir dizi mıknatıs döner.Bu mıknatıslar alternatif 
akım üretir.Bir transformatör alternatif akımı alır ve daha yüksek voltajlı akıma dönüştürür. 

Üretilen hidroelektrik elektrik miktarı, su akışının hacmi ve hidrolik kafa miktarı gibi çeşitli 
faktörlerden etkilenir. Hidrolik kafa, rezervuarın su yüzeyi ile türbinler arasındaki mesafeyi 
ifade eder. Bu rezervuardaki su miktarına bağlıdır. Kafa ve akış arttıkça, üretilen elektrik 
miktarıda artar. 

Mikro-hidroelektrik santralleri, hareketli suyun enerjisini küçük ölçekte de yakalayabilir. 
Küçük ve orta ölçekli jeneratörler, daha küçük uygulamalara elektrik sağlamak için nehirlere 
ve akarsulara yerleştirilir. 

3.8.8 Kelime Bilgisi  
Hidrometre 
Hidroelektrik 
Kinetik enerji 
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Mekanik enerji 
Potansiyel enerji 
Türbin 

3.8.9 Kaynaklar ve Bağlantılar 

Bu bölümde, modülün konularıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen kursiyerlere kaynaklar ve 
bağlantılar sağlanacaktır. 

3.8.10 Örnek Uygulama 

Bu bölüm, hidroelektrik enerjinin aynı ölçekte uygulanması üzerine bir örnek uygulama 
içerecektir. Aşağıdaki tabloda yer alan konular, örnek uygulamanın sunumu sırasında ele 
alınacaktır. 

Örnek Uygulamanın Adı  

Örnek Uygulamanın İçeriği  

Özet  

Örnek Uygulama için Görseller  

 

3.8.11 Öz Değerlendirme Soruları 

Bu bölümde, katılımcıların/kursiyerlerin her bir modülün konularını anlamaları noktasında 
kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için on çoktan seçmeli soru (cevaplar dahil) 
sunulacaktır. 
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