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Genel Bakış 

1973 

1979 

2003 

1973- Petrol Krizi 

1979- 2. Petrol Krizi 

2003- NYC tren hattında 
elektrik kesintisi 



Genel Bakış 

1974 

1979 

2003 



Genel Bakış 

1974 

2003 

ABD 

%18,70 

AB 

%14,30 

Çin 

%17,40 

Latin 

Amerika 

%4,70 

Afrika 

%5,40 

Hindistan 

%5,10 
Ortadoğu

%4,80 

Enerji Tüketim Oranları 

33% 

22% 

21% 

6% 

6% 
11% 

2% 

Enerji Kaynakları 

Petrol Kömür Doğalgaz 

Nükleer Hidroelektrik Biyokütle 

Yenilenebilir 



Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

1974 

2003 

Elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir 

enerji kaynakları; 

 

 Hidroelektrik, 

 Biyokütle, 

 Jeotermal, 

 Rüzgar, 

 Güneş, 

 Hidrojen 

 

olarak sınıflandırılmaktadır. 

 



Hidroelektrik 

2003 

Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun 

kinetik enerjisini elektriğe dönüştürürler. 

Akan su içindeki enerji miktarı, akış veya 

düşüş hızı ile belirlenir.  

 

 

 



Hidroelektrik 

1974 

2003 

Hidroelektrik santraller (HES), baraj tipi 

(depolamalı) ve nehir tipi (depolamasız, 

regülatör) santraller olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

 

 



Hidroelektrik 

1974 

2003 

Bunların yanı sıra, pompaj depolamalı 

HES’ler ülkemizde son yıllarda uygulama 

alanı bulmaktadır. 



Hidroelektrik 

1974 

2003 

ATATÜRK BARAJI 

Yeri  Şanlıurfa 

Akarsu  Fırat 

Amaç  Sulama+Enerji 

İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı  1983 - 1992 

Gövde Dolgu Tipi  Kaya 

Gövde Hacmi  84500 dam3 

Yükseklik (Talvegden)  169 m 

Normal Su Kotunda Göl Hacmi  48700 hm3 

Normal Su Kotunda Göl Alanı   817 km2 

Sulama Alanı   872385 ha 

Güç   2400 MW 

Yıllık Üretim   8900 GWh 

KEBAN BARAJI 

Yeri  Elazığ 

Akarsu  Fırat 

Amaç  Enerji 

İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı  1965 - 1975 

Gövde Dolgu Tipi  Kaya/Beton Ağırlık 

Gövde Hacmi  16679 dam3 

Yükseklik (Talvegden)  210 m 

Normal Su Kotunda Göl Hacmi   31000  hm3 

Normal Su Kotunda Göl Alanı   675 km2 

Sulama Alanı  - 

Güç   1330 MW 

Yıllık Üretim   6000 GWh 



Biyokütle 

1974 

2003 

Biyokütle; bitkiler, ağaçlar ve zirai bitkilerin 

oluşturduğu bütün organik maddeleri 

tanımlamaktadır.  

 

Biyokütle kaynaklarımız; 

   tarım, orman, hayvan ve organik şehir 

atıklarından oluşmaktadır.  

 

Türkiye’nin hayvansal atık potansiyeline 

karşılık üretilebilecek biyogaz miktarının 1,5-

2 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (MTEP) olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

 



Biyokütle 

1974 

2003 

Atık potansiyelimiz yaklaşık 8,6 MTEP olup 

bunun 6 milyon TEP’i ısınma maksatlı 

kullanılmaktadır. 2009 yılında biyokütle 

kaynaklarından elde edilen toplam enerji 

miktarı 66 bin TEP’tir.  

 

2010 yılında 17 MW kurulu gücünde çöp gazı 

ve biyogaz kaynaklı elektrik üretim santrali 

işletmeye alınmıştır.  

 

İstanbul ve Gaziantep’te katı atık depo 

alanlarında oluşan metandan elektrik 

üretimine de başlanmıştır. 



Biyokütle 

1974 

2003 

 

 



Jeotermal 

1974 

2003 

Jeotermal kaynaklar, yerkabuğunun 

derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, 

kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve 

gazlardır.  

 

 



Jeotermal 

1974 

2003 

Jeotermal kaynaklar ile; 

 
Elektrik enerjisi üretimi, 

Merkezi ısıtma, merkezi soğutma, sera ısıtması vb. 

ısıtma/soğutma uygulamaları, 

Proses ısısı temini, kurutma işlemleri gibi endüstriyel amaçlı 

kullanımlar, 

Karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal 

maddelerin ve minerallerin üretimi, 

Termal turizmde kaplıca amaçlı kullanım, 

Mineraller içeren içme suyu üretimi, 

 

gibi uygulama ve değerlendirme alanlarında 

kullanımlar gerçekleştirilmektedir. 

 



Jeotermal 

1974 

2003 



Jeotermal 

1974 

2003 

 İnşa halindeki özel sektör tesislerinin proje üretimlerinin 

yakıt cinslerine göre dağılımı (Kaynak: TEİAŞ) 



Rüzgar 

1974 

2003 

Binlerce yıldan bu yana kullanılan bir enerji türüdür. 

Rüzgâr enerjisi, rüzgârı 

oluşturan hava akımının 

sahip olduğu hareket 

(kinetik) enerjisidir.  

 

Bu enerjinin bir bölümü 

yararlı olan mekanik veya 

elektrik enerjisine 

dönüştürülebilir. 



Rüzgar 

1974 

2003 

Rüzgar gücünü elektrik enerjisine dönüştürmek için 

kullanılan türbinler, rotorun yerleşimine göre iki 

şekilde sınıflandırılırlar. 

        Dikey Eksenli Türbin               Yatay Eksenli Türbin 



Rüzgar 

1974 

2003 

Avantajları 

• Çok yönlüdür; her yönden 

rüzgar alır. 

 

• Bileşenleri yere yakın 

olarak monte edilir. 

– Kolay bakım 

– Kule ağırlığı azalır 

 

• Teorik olarak daha az 

parçayla daha çok rüzgar 

enerjisi alır. 

Dezavantajları 

• Rotor, rüzgarın az olduğu yer 

hizasında bulunur.  

• Generatör kuvveti kanatları 

baskılar. 

• Kendiliğinden hareketlenme 

yeteneği zayıftır.  

• Türbin rotorunun üstünden 

destek gerekir. 

• Toplam performansı düşüktür. 

• Hiçbir zaman ticari olarak 

başarı gösterememiştir. 

Dikey Eksenli Türbinler 



Rüzgar 

1974 

2003 

Yatay Eksenli Türbinler 

Rotorları kulenin tepesinde yer alır. 

 

 Tek, iki, üç ya da Amerikan tarzı 

çok kanatlı mekanik sistemi vardır. 

 

Güç arttıkça direk boyu ve kanat 

çapı artar. 



Rüzgar 

1974 

2003 

Yatay Eksenli Türbinler 

Rüzgar gücü, 

1926 Betz Limit (~59%)  

Rüzgar Hızı 

Kanat Uzunluğu 

 

 

 

 

ρ= Hava yoğunluğu (kg/m3) 

Cp= Betz limiti (0,59) 

2 31

2
pP C R V     



Rüzgar 



Rüzgar 

1974 

2003 

Rüzgar türbinini çalışma prensibi 

Kinetik 
Enerji 

Mekanik 
Enerji 

Elektrik 
Enerjisi 

Toplamda %42 – 50 Verim 

 Teorik olarak maksimum %59.3 (kayıpsız) 

Parça Rotor Dişli Kutusu Generator Dönüştürücü 

Verim %45-52 %95-97 %97-98 %96-99 

23 



Rüzgar 



Rüzgar 

North Hoyle-İngiltere (30xV80) 

Dan Tysk-Almanya (80x SWT-3.6-120) 

Anholt- Danimarka (111x SWT-3.6-120) 



Rüzgar 

Proje Adı Kurulu Güç 

Soma RES (Manisa) 140,10 MW 

Gökçedağ RES(Osm.) 135 MW 

Şamlı RES (Balıkesir) 113,4 MW 

Şah RES (Balıkesir) 93 MW 

Soma RES (Manisa) 90 MW 

Aliağa RES (İzmir) 90MW 

Bandırma RES (Balıkesir) 60 MW 

Çatalca RES (İst) 60 MW 

Ziyaret RES (Hatay) 57,5 MW 

Yuntdağ RES (İzmir) 57,5 MW 

Susurluk RES (Balıkesir) 45 MW 

Akres (Manisa) 45 MW 



“Paramı, güneşe ve güneş enerjisine 

yatırmalıydım. Nasıl bir güç kaynağı! 

 
Umarım, petrol ve kömür tükenmeden önce bu işin 

üstesinden geliriz.” 

 

 Thomas Edison - 1931 

Güneş 



Güneş 

Her yıl güneşten yeryüzüne gelen 

ışınımın elektriksel karşılığı 174 x 1015 

watt’tır. 

 

Metrekareye 300W güç düşmektedir.  

 

Yeryüzüne gelen güneşin %0.02’si 

bütün enerji kaynaklarının yerini 

almaya yeterlidir.  

 



Güneş 

1839 

Edmund Becqueral 

1890 

Solar su ısıtıcıları Amerika’da kullanılmaya 

başlandı.  

1950 

Fotovoltaik hücre icat edildi. 

1973 

Amerika solar enerji araştırmalarına 400 

milyon$ ayırdı. 

1984 

Amerika’da, 4876,8 km2 solar kollektör satıldı. 

 



Güneş 

Işıma oranları 



Güneş 



Güneş 

Güneş panellerinin çalışma prensibi, ışık 

enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesine 

yani fotovoltaik etkiye bağlıdır.  

 

Güneş hücresi temel olarak iki farklı yarı 

iletken maddenin iki katman oluşturacak 

şekilde birleşiminden oluşur.  

_ __ _ _ __ _ _ __ _ _

+ + + + + + + + + + + + +

_

+

Gerilim

Işık

Şeffaf 

Katman

Yarı İletken 

Katman

Yarı İletken 

Katman

Birleşim Bölgesi

Üst Uç

Alt Uç



Güneş 

Fotovoltaik güneş hücreleri, üzerine güneş ışığı 

düştüğünde güneş enerjisini doğru akıma 

dönüştürür. 

 

Bu işlemi gerçekleştirmek için 

Silisyum,  

Galyum,  

Arsenit,  

Kadmiyum Tellur ya da  

Bakır İndiyum Diselenid 

 

gibi yarı iletkenleri kullanır. 



Güneş 

Yüzeyleri kare, dikdörtgen veya daire şeklinde 

biçimlendirilen kristal güneş hücrelerinin alanı 

100/156/243 cm2 civarında ve kalınlıkları ise 0,2 

- 0,4 mm arasındadır.  

 

Güneş hücreleri yapılarına bağlı olarak %5 ile 

%20 arasında verimle çalışırlar.  

Monokristal         Polikristal         İnce Film 

%18  %14              %8 



Güneş 

 

2008’de NREL, %40,8 verimli üç-eklemli PV 

hücre geliştirerek dünya rekoruna imza attı.  

 

2009’da Spectrolab, %41,6 verimli üç-eklemli PV 

hücre geliştirerek rekorun yeniden sahibi oldu.  

 

Günümüzde üretilen üç eklemli hücrelerde 

GaInP (1,9 eV),  

GaAs (1,4 eV)  

Ge (0,7 eV)  

kullanılmaktadır.  

 



Güneş 



Hidrojen ve Yakıt Hücreleri 

Elektroliz 
 

- Su saflaştırma 

- Regulatörler 

- Gaz kurutucular 

- Anahtarlama  

Devreleri vb. 

Hidrojen  

Deposu 

Şebeke  

H2 Gazı 

+ 

- 

V 

Su Girişi 

H2 Nakliye H2 boru hattı 

O2 Gaz 

Yakıt Hücresi 

Güç Dönüştürücüleri 

-Şebeke Etkileşimi 

-Maksimum Güç Takibi 

-AA/DA dönüştürücü 

-Güç Kaynağı 

Kontrol 

 

 Sistemi 

YerelH2 

Kullanımı 

Enerji 

Talebi 



Hidrojen ve Yakıt Hücreleri 

 

Hidrojen, doğada en yaygın olarak bulunan 
element olmasına rağmen serbest halde 
olmadığından ikincil enerji kaynağı şeklinde 
nitelendirilir. 

 

Doğal olarak suda ve kömür, petrol ve doğal gaz 
gibi hidrokarbon bileşene sahip yakıtlarda 
bulunur.  

 

Günümüzde hidrojen üretimi için en yaygın 
olarak kullanılan yöntem metandan buhar 
yardımıyla hidrojen üretimidir. 

 



Hidrojen ve Yakıt Hücreleri 

Yakıt hücreleri askeri sistemlerde, konutlarda, 

 uzay uygulamalarında, sabit güç ve ulaşım 

 araçlarında kullanılabilmektedir. 

 

 

 

 

H2 
Depolama 

Depolama 

Patlamalı Motor 

Yakıt Hücresi Elektrik Motoru 

Kinetik Enerji 

Kinetik Enerji 



Hidrojen ve Yakıt Hücreleri 

PAFC (Phosphoric acid fuel cell), en gelişmiş 

ticari yakıt hücresi tipidir.  

 

PAFC, patlamalı motorların %30 verimine 

karşılık atık ısı kojenerasyonu ile kullanılırsa 

yaklaşık %85, kendi başına kullanılırsa %40tan 

fazla verimle elektrik üretir.  



Hidrojen ve Yakıt Hücreleri 



Hidrojen ve Yakıt Hücreleri 



Hidrojen ve Yakıt Hücreleri 

Yakıt hücrelerinin yüksek maliyeti uzun süre 
araştırma aşamasında kalmasına neden 
olmuştur.  

 

Kw başına $ olarak ifade edilen yakıt hücresinin 
maliyeti 
2002 yılında 20075 $/Kw, 

2005 yılında 7300$/Kw, 

2010 yılında ise 3510$/Kw olmuştur. 

 

2014 için planlanan yaklaşık maliyet ise 2000 
$/Kw’tır. Buna göre, 100 Kw (134 HP) gücünde 
bir yakıt hücresinin maliyeti 200.000$ olacaktır.  



Hibrid Sistemler 



Hibrid Sistemler 



Hibrid Sistemler 


