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Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş
Gürsu Belediyesi

Küresel Isınma
Küresel ısınma dünya iklim sisteminin, endüstri çağının başlamasıyla (1850 ile 1900
arasında), özellikle de dünya atmosferinde ısıyı hapseden sera gazı seviyelerini artıran
fosil yakıt yakma nedeniyle gözlemlenen uzun vadeli ısınmasıdır.

Sera Etkisi Nedir ?
•

•
•
•

Sera bilindiği üzere, tarımsal faaliyetlerde kullanılan bir tür cam fanustur. Gündüz
gelen güneş ışınları, bu fanusun içini ısıtmakta, cam fanus ise bu ısının dışarıya
kaçmasına engel olmakta, dolayısı ile de güneşin olmadığı gece saatlerinde de
seranın içerisi sıcak kalmaktadır.
Dünya atmosferi de benzer bir özelliktedir.
Eğer CO2 ile birlikte, su buharı, metan (CH4), azot oksit (NO) ve ozon (O3) gazları
olmasaydı dünyamız buzullarla kaplı bir çöl olurdu.
Su buharı ile birlikte anılan bu gazlar birer sera gazıdır.

•

Sera gazları, dünyaya ulaşan güneş ışınlarını yakalayıp, aynı tarımsal seralarda
olduğu gibi atmosferin dışına kaçmasına engel olmaktadır.

•

Sera gazlarının eksikliğinin dünyamızı soğutacağı, fazlalığının ise dünyamızı ısıtacağı
açıktır.

Küresel Isınma
•

20. yüzyılın başlarından bu yana Dünya'nın ikliminde gözlemlenen
değişiklikler, esas olarak insan faaliyetlerinden, özellikle de Dünya
atmosferinde ısıyı hapseden sera gazı seviyelerini artıran ve Dünya'nın
ortalama yüzey sıcaklığını yükselten fosil yakıtların kullanımından
kaynaklanmaktadır.

•

Bu insan kaynaklı sıcaklık artışları küresel ısınma olarak adlandırılmaktadır.

•

Doğal süreçler ve iç değişkenlikler (örneğin El Nino, La Nina gibi döngüsel
okyanus oluşumları) ve dış etkiler (örneğin volkanik aktiviteler, güneşin
enerjisi seviyesindeki değişkenlikler) de iklim değişikliğine katkıda bulunabilir.

Atmosferdeki CO2 Oranı
•

Şekilde Amerikan Ulusal Okyanus ve
Atmosfer İdaresi’nin Küresel İzleme
Laboratuvarı’ndan alınan 1980 ile 2020
yılları arasında atmosferde bulunan CO2
miktarının
değişimi
gösterilmiştir.
Atmosfer CO2 seviyesi, endüstri öncesi
dönemde, 1832 yılı itibarı ile 284 ppm
olarak ölçülmüş iken bu oran 1980 yılında
338 ppm’e yükselmiştir. O yıldan bugüne
olan yükseliş daha dikkat çekicidir. Küresel
İzleme Laboratuvarı atmosferdeki CO2
oranını Ekim 2019’da 409,23 ppm ve Ekim
2020’de 411,53 ppm olarak belirlemiştir.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve
Politikaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nden alınan verilere göre son
birkaç yüzyılda iki katına çıkmış ve
1950’den beri de her yıl %1 artmıştır.

1980-2020 aralığında atmosferdeki CO2 seviyesinin değişimi
(National Oceanic and Atmospheric Administration/Global
Measuring Lab).

Diğer Sera Gazları
•

Azot oksit, tarımsal ve endüstriyel etkinlikler ve katı atıklar ile fosil yakıtların
yanması sırasında oluşur. Arabaların egzozundan da çıkmakta olan bu gaz, çevre
kirlenmesine neden olmaktadır.

•

CO2, NH3 ve NO gazlarındaki artış dünya sıcaklığını arttıracağından atmosferdeki
su buharı miktarının artışı da kaçınılmaz bir sonuçtur. Kloroflorokarbon (CFC)
gazları ise ozonu yok etmektedir. Bu gazların çoğunluğu 1950’lerin ürünü olup
günümüzde buzdolaplarında, klimalarda, spreylerde, yangın söndürücülerde ve
plastik üretiminde kullanılmaktadır.

Kaynağına Göre Enerji Tüketimi

2019 Yılı Enerji Tüketimi
Enerji Kaynağı

Tüketim (TWh)

2018 Yılına Göre
Değişim (%)

Payı (%)

Petrol

53610

33,1

-0,2

Gaz

39305

24,2

0,2

Kömür

43860

27,0

-0,5

Yenilenebilir *

8055

5,0

0,5

Hidro

10445

6,4

0,0

Nükleer

6915

4,3

0,1

Toplam

162190

Source:https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-ofworld-energy/year-in-review.html)
(*): Renewables exept hydro

Sıvı Yakıt Üretim ve Tüketim;
Geçmiş ve Gelecek

Yıllara Göre Doğalgaz Üretimi

Kaynak: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/world-natural-gas-production-by-region-1973-2019

Kömür,Petrol ve Doğalgaz Oluşumu
• Milyonlarca yıl yeraltı derinliklerinde kaya ve toprak altında kalmış, ısı ve basınç
altında fosilleşmiş organiklerden oluşan enerji kaynaklarına fosil yakıtlar denir. Bu
yakıtların en önemli özelliği hidrokarbon ve yüksek oranda karbon içermeleridir. Bu
özellikleri ile fosil yakıtlar, dünyanın belirli bölgelerinde ve sınırlı bir miktara
sahiptir. Dünyada bulunan bu sınırlı sayıda fosil miktarına rezerv adı verilir.
• Fosil yakıtlar; kömür, petrol ve doğal gaz olarak sınıflandırılmaktadır. Dünya fosil
yakıt rezervlerinin %70’i kömür, %14’ü petrol %14’ü doğalgaz ve %2’si diğer fosil
kaynaklardan oluşmaktadır.
• Fosil yakıtların dünya yüzeyine dağılımına bakıldığında, sıvı ve gaz rezervlerin
dünyanın belli bölgelerinde yoğunlaştığı, kömür rezervlerinin ise daha düzenli bir
dağılım gösterdiği ve 50’den fazla ülkede kömür üretiminin gerçekleştiği
görülmektedir.

Kömür,Petrol ve Doğalgaz Oluşumu
• Kömür, çoğunlukla karbon, hidrojen, oksijen ve az miktarda kükürt ve nitrojenden
oluşmaktadır. Kömür, enerji kaynakları arasında odundan sonra kullanım tarihi en
eski olandır. Daha 9.yy.da İngiltere’de konutların ısıtılma amacıyla tüketildiği
düşünülmektedir.
• Petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur.
Bu kalıntılar milyonlarca yıl çürüdükten sonra geriye yalnızca yağlı maddeler kalır.
Çamur ve büyük kaya katmanlarının altında kalan bu yağlı madde petrole dönüşür.
Petrol, değişik oranlarda katı, sıvı ve gaz hidrokarbonların karışımıdır. Petrol,
hidrojen ve karbondan oluşan, içerisinde az miktarda kükürt bulunan bir bileşimdir,
ortalama bir formülü yoktur.
• Hidrokarbon esaslı doğal gaz, yeraltında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış
olarak ya da petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde
bulunur. Renksiz kokusuz ve havadan hafiftir. Oluşumu petrol ile aynıdır.

Potansiyel Enerji Kaynakları
• Fosil yakıtların iklim değişikliğine olan etkisi konusunda bilim insanları ve uluslararası
kamuoyu fikir birliği içerisindedir. Bu nedenle de fosil yakıtlara alternatif olacak kaynaklar
hem gelişmekte hem de yeni kaynaklar sorgulanmaktadır.

• Paris İklim Anlaşmasına taraf olan ülkeler 2031 yılına kadar ülkelerindeki kömür ile çalışan

termik santrallerini kapatacaklardır. Bu nedenle, fosil yakıt rezervleri daha tükenmeden
sürdürülebilir enerji üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Yukarıda, özellikle OECD ülkelerinde 2012-2040 arası dönemde sıvı yakıt kullanımının artışının
sıfıra yakın olduğu gözlemlenmektedir. OECD dışında kalan ülkelerde sıvı yakıt kullanımının yüzde
1,9, dünya genelinde yüzde 1 olması öngörülmektedir.

Sürdürülebilir Enerji Çözümleri
• Sürdürülebilir enerji, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün
vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilen ve kullanılan enerjidir. Bu
nedenledir ki fosil yakıttan elde edilen enerji sürdürülebilir değildir.

Grafiklerde, özellikle OECD ülkelerinde 2012-2040 arası dönemde sıvı yakıt kullanımının
artışının sıfıra yakın olduğu gözlemlenmektedir. OECD dışında kalan ülkelerde sıvı yakıt
kullanımının yüzde 1,9, dünya genelinde yüzde 1 olması öngörülmektedir. (Kaynak EIA)

Sürdürülebilir Enerji Çözümleri Küresel Isınma
ile Mücadele

Grafiğe bakıldığında dünyada fosil yakıt enerji kaynaklarından elde edilecek elektrik enerjisi
üretim artış hızının gelecek itibarı ile düşeceği gözlemlenmektedir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilecek elektrik enerji miktarının 2050 yılında günümüz üretiminin üç katına
çıkacağı öngörülmektedir.

Yenilenebilir Enerji Tanımı,Yenilebilen
Ve Yenilenemeyen Enerji Kaynakları
• Yenilenebilir kaynakların enerji potansiyeli doğal süreçlerle veya insan
faaliyetleriyle sürekli olarak yenilenir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi,
termal enerji, okyanuslardan elde edilen enerji ve biyokütle enerjisi olarak
sayılabilir.
• Yenilenemeyen enerji kaynakları, kullanımı ile tükenen kaynaklardır. Fosil ve
nükleer yakıtlar yenilenemeyen kaynaklardır.

Biyokütle Enerjisi
• Biyokütle enerjisi yaşayan ya da daha önce yaşamış canlılardan elde edilen enerji
olarak ifade edilebilir. En yaygın biyokütle materyalleri mısır, soya vb. bitkilerdir. Bu
bitki türleri enerji bitkileri olarak da adlandırılır. Bunun yanı sıra orman, tarla ve
hayvan artıkları da biyokütle enerjisi elde edebileceğimiz malzemelerdendir.
• Biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde büyük bir potansiyele
sahip olup, rüzgâr ve güneş gibi kesikli değil, sürekli enerji sağlayabilen bir
kaynaktır. Biyokütle, yerli kaynaktır, yerel üretimi ve istihdamı artırır. Atmosferde
CO2 artışına yol açmaz çünkü yanması halinde atmosferden aldığı kadar
karbondioksit saldığı için orman ve bitki varlığının yenilenmesi durumunda teorik
olarak sera etkisine katkısı olmayan bir yakıttır.

Güneş Enrjisi ve Fotovoltaik Enerji
• Güneş enerjisi, esas olarak hidrojen atomlarının sentezi ile oluşan ve güneşin
içindeki termonükleer dönüşümlerin sonucu olarak ortaya çıkan enerjidir. Güneş
dünyaya ulaşan enerjinin ana kaynağıdır. Güneşten her gün dünyaya, tüketmiş
olduğumuz enerjinin 15bin katı kadar enerji ulaştırır. İnsanlığın en büyük ve en
verimli enerji kaynağıdır. Güneşin bir saat içinde gezegenimize, tüm insanlığın yıllık
enerji tüketimine karşılık gelen enerji miktarını sağladığı tahmin edilmektedir.
• Güneş enerjisinden aktif ya da pasif olarak yararlanılır. Pasif teknikler, binaların
güneşe göre konumlandırılması, ısıyı absorbe eden malzemelerden yararlanılması
(termal kütle) ve doğal sıcak hava akışı olarak sayılabilir. Aktif teknikler arasında ise
güneş alan ülkelerde yaygın olarak kullanılan su ısıtma sistemleri ve güneşten gelen
enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine çeviren fotovoltaik sistemlerin kullanılması
sayılabilir.

Güneş Enrjisi ve Fotovoltaik Enerji
• Güneş tarafından yayılan enerji Güneş Enerjisi (SE) olarak tanımlanır. Güneş
enerjisi potansiyeli coğrafi konuma bağlıdır.
• Fotovoltaik etki, güneş ışığına maruz kalan yarıiletken malzeme üzerinde
elektromotor kuvvetin oluşmasını ifade eden bir olgudur.
• 1839 yılında güneş ışığına maruz kalan bazı malzemelerin küçük elektrik
akımları ürettiğini keşfeden Fransız fizikçi Edmund Becquerel tarafından ortaya
konmuştur.
• Geçen zaman süreci içerisinde teknolojileri gelişmiş, paneller küçülüp
ucuzlamıştır.
• Fotovoltaik etki ile doğru akım elektrik elde edilir. Ancak kullanımdaki elektrik
tipi AC olduğundan invertör adı verilen DC elektriği AC elektriğe çeviren
aygıtların kullanımı zorunludur. Güneş enerjisinden sürekli yararlanmak için
(örneğin gece saatlerinde güneş gökyüzünde değildir) gündüz saatlerinde elde
edilen elektrik enerjisi akülerde depolanabilir.

Rüzgar Enerjisi
• İnsanoğlu yüzyıllardır rüzgâr enerjisinden faydalanır. Başlangıçta en çok göze
çarpanı, Cervantes romanlarından hatırlanan yel değirmenleridir.
• Bu değirmenler, yüzyıllar boyunca rüzgar enerjisini mekanik enerjiye
dönüştürerek örneğin Hollanda da tarım alanlarının sel baskınlarından
korunması ve genel anlamda tarımsal ürünlerin işlenmesinde kullanılagelmiştir.
• İçinde bulunduğumuz dönemde rüzgâr enerjisi, elektrik enerjisi üretiminde
önemli bir kaynak durumundadır. Geçmiş yüzyıllarda öğrenilen rüzgardan elde
edilen mekanik enerji artık jeneratörler yardımıyla elektrik enerjisine
çevrilmektedir.
• Günümüzde, pek çok ülkenin hala yararlanılmamış büyük miktarda rüzgar
potansiyeli bulunmaktadır.

Jeotermal Enerjisi
• Jeotermal enerji yeryüzünde bulunan doğal ısıdır. Yerkabuğunun çeşitli
derinliklerinde sıcak kayalardan geçen yeraltı suyu bu sıcaklığı taşıyarak, belirli bir
bölgede toplanarak bir rezervuar oluşturur.
• Bu rezervuarlardaki kimyasalları da içeren sıcak su, buhar ve gazlar jeotermal olarak
adlandırılır.
• Jeotermal enerji aynı zamanda bu jeotermal kaynaklardan ve bunların doğrudan ya
da dolaylı yollarından yararlanmayı da içerir. Geothermal resources can be directly
utilized as heating.
• Jeotermal kaynaklardan ısınma şeklinde doğrudan yararlanılabilir. Bunun içerisinde
ortam ısıtması (evler, tarımsal seralar vb.) gıda kurutma işlemlerinde de kullanımı
yayılmaktadır. Bunun yanı sıra, kaynağın potansiyeline göre, jeotermal suyun sahip
olduğu enerji santraller aracılığı ile elektrik enerjisine de çevrilebilir.

Hidroelektrik Enerjisi
• Hidroelektrik santralleri yardımıyla elektrik enerjisi elde etmek olarak ifade
edilse de suyun akışı başlıbaşına bir mekanik enerji kaynağıdır. Örneğin su
değirmenleri çeşitli amaçlarla antik yıllardan beri kullanılmaktadır.
• Hidroelektrik, su gücünün (hydropower) elektrik enerjisi elde edilmesi için
kullanımıdır.
• Hidroelektrik santral için öncelikle bir su rezervuarına ihtiyaç vardır.
• Bu türden bir rezervuar, akarsu yolu üzerine baraj inşası ile elde edilir.
Rezervuarda bulunan su, baraj yardımıyla daha düşük mesafede kalan akarsu
yatağına kontrollü bir şekilde bırakılır. Bu şekilde elde edilen kinetik enerji
türbinlere hareket enerjisi sağlar. Elde edilen bu mekanik enerji jeneratörler
yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülür.

Biyogaz Enerjisi
• Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder.
Diğer bir ifade ile oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında, organik
maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir.

• Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için
temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir.

• Tavuk gübresinin kullanımı tarım için önemlidir çünkü bu gübre topraklarda toprakta

tuzluluğa sebep olurlar. Kullanılamayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yararlı bir
hal almış olur. Günümüzde biyogaz kullanımı tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini
karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik üretimine kadar yayılmaktadır.

• Biyogaz, hidroliz, asit oluşturma ve metan oluşumu adı verilen üç evrede elde edilir.
• Birinci aşamada atıklar mikroorganizmaların sağladığı enzimlerle çözünür hale getirilir.

İkinci aşamada, asit oluşturan bakteriler devreye alınarak asetik asit gibi küçük yapılı
maddeler elde edilir. Son aşamada ise metan oluşturucu bakteriler oksijensiz bir
ortamda bu maddeleri metan gazına dönüştürürler.
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