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GİRİŞ VE TANIMLAR

1- Enerjinin Tanımı, Enerji Dönüşüm Sistemleri

Enerji, bir cismin veya bir sistemin iş yapma yeteneğidir.

Başlıca Enerji Çeşitleri;

•Isı Enerjisi

•Kimyasal Enerji

•Nükleer Enerji

•Elektriksel Enerji

•Potansiyel Enerji

•Kinetik Enerji
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1- Isı-Kuvvet Santralleri

Kimyasal En. - Isı Enerjisi - Mekanik En. - Elektrik En.

2- Hidrolik Santraller

Hidrolik En. - Mekanik En. - Elektrik En.

3- Nükleer Santraller

Atom En. - Isı Enerjisi - Mekanik En. - Elektrik En.

4- Dizel Motor Santralleri

Kimyasal En. - Isı Enerjisi - Mekanik En. - Elektrik En.

5- Elektrikli Isıtıcılar

Elektrik En. - Isı Enerjisi

GİRİŞ VE TANIMLAR
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.2- Enerji Türlerini Oluşumuna Göre Sınıflandırma

A- Fosil Enerji Kaynakları

Bu enerji türüne giren kaynaklar canlıların fosilleşmesi ile oluşmuş,

petrol, kömür ve doğalgaz gibi sınırlı rezervleri bulunan kaynaklardır.

B- Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Hidrolik, Rüzgar, Güneş, Jeotermal gibi tabiatta var olan veya tabiata tabi

olarak bulunan maddelerden üretilebilen enerji kaynaklarıdır. (Sudan elde

edilen Hidrojen gibi)

C- Nükleer Enerji

Nükleer Enerji atomun çekirdeği ile ilgili bir olay olup “Fizyon” veya

“Füzyon” reaksiyonları ile elde edilirler. Her iki reaksiyonda da açığa

çıkan ısı enerjisi ile buhar elde edilerek türbinler vasıtası ile elektrik

üretilir.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

Fizyon: Büyük Bir Çekirdeğin Parçalanması

Füzyon: İki Küçük Çekirdeğin Birleşmesi.

Füzyon reaksiyonlarına “Termonükleer Reaksiyon” da denmektedir.

Güneşin merkezinde füzyon reaksiyonları sürekli olmaktadır. Burada

sıcaklık 10-20 milyon °C civarındadır.

Atom Bombası (Uranyum, Toryum) Fizyon reaksiyonları,

Hidrojen Bombası (Döteryum) Füzyon reaksiyonları.

Hidrojen Bombası, Atom bombasından çok daha güçlüdür.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3- Enerji Kaynaklarını Dönüşüme Göre sınıflandırma

Enerji kaynaklarını direk enerjiye dönüşebilme ve ticari olarak kolay

pazarlanabilme özelliklerinden dolayı iki ana başlıkta toplayabiliriz.

A-Birincil (Primer) Enerji Kaynakları

•Taş Kömürü

•Ham Petrol

•Doğalgaz

•Jeotermal

•Güneş

•Linyit

•Uranyum

Gibi direkt olarak enerjiye dönüşebilme özelliği olan ve ticari özellik

taşıyan enerji kaynaklarıdır.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.1-2- Taş kömürü ve Linyit

%70 Karbon <%50 Karbon



9

GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.1- Taş Kömürü

•Birinci jeolojik zamanda oluşmuş bazı arazilerdeki organik tortul kayadır.

•Kalori değeri yüksek olduğu için büyük bir kısmı demir-çelik 

endüstrisinde, geri kalanı ise elektrik üretiminde kullanılmaktadır.

•Taşkömürü yatakları Batı Karadeniz Bölümü’nde özellikle Zonguldak 

çevresinde ve Ereğli’den Amasra’ya kadar uzanan bir şerit içerisinde yer 

alır. 

•Ülkemizdeki taşkömürü yatakları düzenli tabakalar halinde olmayıp 

küçük parçalara ayrılmıştır. Taşkömürünün bulunduğu damarlar bazen 

çalışılamayacak kadar incelmekte ve kesintiye uğramaktadır. Bu nedenle 

taşkömürünün çıkarılmasında zorluklar çekilir ve üretim düşüktür. Demir-

çelik endüstrisinin ihtiyacını karşılayamadığından dolayı ithal edilir.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.2- Linyit

•Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş ve kalorisi taşkömürüne göre daha az

olan bir kömür türüdür.

•Türkiye’nin bir çok yerinde ve bol miktarda bulunduğu için önemli bir

madendir.

• Kalorisi yüksek olan linyitler genellikle konutlarda yakıt olarak

kullanılırken düşük kalorili olanları ise termik santrallerde

kullanılmaktadır.

•Linyit yataklarımızdan en önemlileri Elbistan, Soma (Manisa), Tunçbilek,

Seyitömer, Tavşanlı (Kütahya), Yatağan (Muğla) ve Çan (Çanakkale) dır.
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Dünya genelinde kömür rezervlerinin 323,6 milyar tonu (%31,3) Avrupa-

Avrasya ülkelerinde, 424,2 milyar tonu (%41,0) Asya-Pasifik ülkelerinde,

258,7 milyar tonu (%25,0) Kuzey Amerika ülkelerinde, 14,4 milyar ton (%1,4)

Afrika-Doğu Akdeniz ülkelerinde ve 14,0 milyar ton (%1,4) Orta ve Güney

Amerika ülkelerinde bulunmaktadır.

Linyit, ısıl değeri düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazla olduğu için genellikle

termik santrallerde yakıt olarak kullanılan bir kömür çeşididir. Buna rağmen

yerkabuğunda bolca bulunduğu için sıklıkla kullanılan bir enerji hammaddesidir.

Taşkömürü ise yüksek kalorili kömürler grubundadır.

Dünya 2015 yılı toplam kömür üretimi dikkate alındığında, küresel kömür

rezervlerinin yaklaşık 134 yıl ömrü bulunduğu hesaplanmaktadır

2016 yılı sonu itibariyle 136,2 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (MTEP) olan ülkemizin 

toplam birincil enerji tüketiminde kömürün payı %28'dir. Ülkemizin 2018 ilk yarısı 

itibariyle kömüre dayalı santral kurulu gücü 18.666 MW olup toplam kurulu gücün 

%21,4'üne karşılık gelmektedir. Yerli kömüre dayalı kurulu güç 10.570 MW 

(%12,1) ve ithal kömüre dayalı kurulu güç ise 8.794 MW (%10,1) şeklindedir.

2018 yılı ilk yarısında kömüre dayalı santrallerden toplam 53,9 TWh elektrik 

üretilmiş olup toplam elektrik üretimi içerisindeki payı %33,0 düzeyindedir.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.3- Petrol
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.3- Petrol

•Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş arazilerde tabakalar içerisinde

boşluklarda bulunur. Ancak akıcı olduğu için yer altındaki boşlukları

izleyerek zamanla yatak değiştirebilir. Bu yüzden diğer jeolojik

zamanlarda oluşmuş bazı arazilerde de petrol bulunabilir.

• Ülkemizde üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş arazi fazladır. Ancak

yapılan araştırmalar ülkemizdeki petrolün çok derinlerde olduğunu

ortaya koymuştur.

•Ülkemizde petrol ilk olarak 1940 yılında Raman Dağı’nda bulunmuştur.

. Ülkemizde tüketilen petrolün büyük bir kısmı Ortadoğu ülkelerinden ve

Cezayir’den ithal edilmektedir.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

Yerli Ham Petrol 

Üretimi Trendi (1965 –

2016)
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Üretimin Tüketimi Karşılama Oranı ( 2004 - 2016 )
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.3- Petrol

•Güneydoğu’dan çıkartılan petrol ile dışarıdan alınan petrolün işlendiği 

rafineriler şunlardır;

– Batman

– İpraş (İzmit)

– Ataş (Mersin)

– Aliağa (İzmir)

– Orta Anadolu (Kırıkkale)

•Ham petrol, rafinerilere boru hatları ve tankerlerle taşınır. En önemli 

petrol boru hattı günümüzde yapımı tamamlanan ve faaliyete geçen 

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattıdır. Bu hat sayesinde Azerbaycan ve 

Kazakistan petrolü Türkiye üzerinden taşınmakta ve dünya piyasasına 

ulaştırılmaktadır. Bu taşımacılıktan ülkemiz önemli gelir elde etmektedir.

Kerkük-Yumurtalık boru hattı ise Irak’ta yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 

verimli bir şekilde kullanılamamaktadır.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.4- Doğalgaz
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.4- Doğalgaz

Bir petrol türevi olan doğal gaz, yerkabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir

çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Metan gazı (CH4), etan (C2H6), propan

(C3H8) ve bütan (C4H10) gazlarından oluşur.

•Yer altındaki boşluklarda petrolün üzerinde oluşan gaz karışımıdır.

• Çıkarıldıktan sonra boru hatlarıyla veya sıvılaştırılmış bir şekilde

gemilerle taşınıp diğer ülkelere ulaştırılabilir.

•Tüketimi sonrasında çevre kirliliğine yol açmadığı için çok tercih edilen

bir yakıttır. Kullanım alanları giderek yaygınlaşmaktadır.

•Başlıca doğalgaz yataklarımız Trakya-Hamitabat, Mardin ve Siirt’te

bulunur. Doğalgaz rezervlerimiz çok yetersiz olduğu için uzun yıllardan

beri Rusya’dan ithal edilmektedir.
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2004-2017 yılları arası yıllık doğalgaz tüketimi 2009, 2015 ve 2016 yılları 

haricinde artış eğilimi göstermiştir.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.5- Radyoaktif Mineraller

Nükleer Santral

Toryum
Uranyum
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.5- Radyoaktif Mineraller

•Bunlar uranyum ve toryumdur. 

•Atom çekirdeğinin parçalanması sonucu büyük bir enerji açığa çıkar. Bu 

enerjiye nükleer enerji denir.

•Ülkemizde önemli uranyum yatakları Manisa-Salihli ve Yozgat-

Sorgun’da, toryum yatakları ise Eskişehir-Sivrihisar’da bulunmaktadır. 

•Ülkemizde işletmeye açılan uranyum ve toryum yatakları 

bulunmamaktadır. 
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GİRİŞ VE TANIMLAR
1.3.5- Radyoaktif Mineraller

Nükleer santraller sahip oldukları güvenlik sistemleri ile doğal olarak 

çevremizde bulunan radyasyonun ancak % 1’i kadar bir etkiye sahiptir. Paris, 

Londra, New York gibi dünyanın en önemli turizm ve yerleşim merkezlerinin 

yanı başında nükleer santraller mevcuttur.

Temmuz 2018 itibariyle, 31 ülkede 453 nükleer reaktör işletmede, 17 ülkede 

57 adet nükleer reaktörde inşa halindedir. Nükleer Güç Santrallerinde üretilen 

elektrik dünya elektrik arzının %11’ine denk gelmektedir. Ülke bazında 

bakılırsa Fransa elektrik talebinin yaklaşık %72’sini, Ukrayna %55’ini, Belçika 

%50’sini, İsveç %40’ını, Güney Kore %27’sini, Avrupa Birliği % 30 ve ABD 

%20’sini nükleer enerjiden karşılamaktadır.

2 Nisan 2018 tarihinde TAEK tarafından onaylanmış, böylece Akkuyu Nükleer 

Santralinin ilk ünitesinin temeli yapılan törenle atılmıştır. Bu ünitenin 2023 

yılında işletmeye alınması planlanmaktadır.

Ülkemizin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop Nükleer Santrali için 3 

Mayıs 2013 tarihinde Japonya ile nükleer santral yapımı ve işbirliğine ilişkin 

hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır. 
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.6- Hidroelektrik
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.6- Hidroelektrik

•Su gücüne hidroelektrik enerji denir.

•Ucuz, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde akarsuların

gücünden yararlanılır. Yüksekten düşen ve hızla akan suların tribünleri

çalıştırması sonucu elektrik üretilmektedir.

•Ülkemiz yüksek ve engebeli olduğu için akarsularımızın çoğu dar ve

derin vadilerden akar. Bu durum baraj yapımına elverişli şartlar oluşturur.

• Türkiye hidroelektrik potansiyel bakımından Avrupa’da Rusya ve

Norveç’ten sonra 3. sırada yer almaktadır.

•Hidroelektrik potansiyelimizin üçte biri Fırat Havzası’ndadır. Bunu, Dicle,

Doğu Karadeniz, Çoruh ve Kızılırmak havzaları izler. Yüksek

potansiyelimize karşın üretilen enerji miktarı azdır.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.6- Hidroelektrik

Önemli Barajlarımız

Fırat üzerinde; Keban, Karakaya, Atatürk (169 m yüks.-En büyük baraj 

Dolgu hacminde 817 km2 dünyada 6. büyük, Avrupanın en büyük barajı)

Kızılırmak üzerinde; Hirfanlı, Kesikköprü, Altınkaya

Sakarya üzerinde; Sarıyar, Gökçekaya

Gediz üzerinde; Demirköprü

Büyük menderes üzerinde; Kemer, Adıgüzel

Dicle üzerinde; Kralkızı, Devegeçidi

En yüksek baraj; Artvinde Çoruh nehri üzerinde bulunan Deriner

barajıdır. (249 m yüks. Dünyanın 6. yüksek barajı)
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Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde en önemli yeri tutan hidrolik 

kaynaklarımızın teorik hidroelektrik potansiyeli 433 milyar kWh olup teknik 

olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh ve ekonomik 

hidroelektrik enerji potansiyel ise 140 milyar kWh/yıl'dır. 2017 yılında 

hidroelektrik kaynaklı 58,2 milyar kWh elektrik üretilmiştir.

2018 Haziran ayı sonu itibarıyla, işletmede bulunan 27.912 MW'lık kurulu 

güce sahip 636 adet HES Türkiye toplam kurulu gücünün %32'sine karşılık 

gelmektedir.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.7- Güneş Enerjisi
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.7- Güneş Enerjisi

•Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en önemlisidir.

•Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle güneş enerjisi potansiyeli

bakımından şanslı bir ülkedir.

•Bir çok bölgemizde güneşli gün sayısı ve güneşlenme süresi yeterli

düzeydedir.

•Yıl içerisinde güneşlenme süresi en yüksek olan bölgelerimiz

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’dir, en az olan bölgemiz ise

Karadeniz’dir.

•Ülkemizde genelde su ısıtılmasında kullanılan güneş enerjisi, teknolojik

imkanların gelişmesine bağlı olarak yaygınlaşmaktadır ve günümüzde

elektrik enerjisi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
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(GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat (günlük ortalama 7,5 

saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük ortalama 4,18 

kWh/m².gün) olduğu tespit edilmiştir.
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2018 yılında toplam güneş kolektör alanı yaklaşık 20.200.000 m2’ye ve ısı 

enerjisi üretimi 876.720 TEP (Ton Eşdeğer Petrol)’e ulaşmıştır.

2018 yılında işletmedeki güneş enerjisi santral sayısı 5.868 adet, 4.981,2 MW’ı

lisanssız, 81,8 MW da lisanslı olmak üzere toplamda güneş enerjisi kurulu 

gücümüz 5.063 MW’a ulaşmıştır. 

Ülkemizdeki toplam elektrik üretimi içerisindeki payı da 7.477,3 GWh ile %2,5’a 

yükselmiştir.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.8- Rüzgar Enerjisi
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.8- Rüzgar Enerjisi

•Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık %2'si kadarı rüzgâr

enerjisine dönüşür.

•Rüzgar enerjisi hem ucuz hem de çevreyi kirletmeyen bir enerji

kaynağıdır.

•Ülkemizde ilk ticari amaçlı rüzgar santrali 1998 yılında Çeşme (İzmir)’de

kurulmuştur.

•Rüzgar santrallerinin kurulmasının pahalı bir yatırım olması en önemli

sıkıntılardan biridir.

•Rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz

kıyıları zengin yerlerdir.
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Türkiye'de yer seviyesinden 50 metre yükseklikte ve 7,5 m/s üzeri rüzgâr hızlarına

sahip alanlarda kilometrekare başına 5 MW gücünde rüzgâr santralı kurulabileceği

kabul edilmiştir.

Bu kabuller ışığında, orta-ölçekli sayısal hava tahmin modeli ve mikro-ölçekli rüzgâr

akış modeli kullanılarak üretilen rüzgâr kaynak bilgilerinin verildiği Rüzgâr Enerjisi

Potansiyel Atlası (REPA) hazırlanmıştır.

Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 48.000 MW olarak belirlenmiştir. Bu potansiyele

karşılık gelen toplam alan Türkiye yüz ölçümünün %1,30'una denk gelmektedir.

2018 yılında rüzgar enerjisinden 19,882 milyar kWh elektrik üretilmiştir.

2018 yılında işletmede olan rüzgâr enerji santrallerinin toplam kurulu gücü ise
7.005MW'tır.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.9- Jeotermal Enerji
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.3.9- Jeotermal Enerji

•Yerin derinliklerinde ısınarak yüzeye çıkan sıcak su ve su buharından

elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir.

•Türkiye jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyanın zengin ülkeleri

arasında yer alır.

•Ülkemizde jeotermal enerji ısıtma ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır.

• Denizli-Sarayköy ve Aydın-Germencik’te enerji üretimi yapılmaktadır.

Üretilen enerji miktarı kapasitenin çok altında kalmaktadır.
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Dünyada jeotermal enerji kurulu gücü 2017 yılı sonu verilerine göre 14,1 

GWe düzeyindedir. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk beş ülke; 

ABD, Filipinler, Endonezya, Türkiye ve Yeni Zelanda şeklindedir. Elektrik 

dışı kullanım ise 70.329 MWt olup, dünyada doğrudan kullanım 

uygulamalarındaki ilk 5 ülke ise ABD, Çin, İsveç, Belarus ve Norveç’tir.

2017 yılında jeotermal enerjiden 6,1 milyar kWh elektrik üretilmiştir.

2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla jeotermal kaynaklı kurulu gücümüz 

1.144 MW olmuştur.

1.3.9- Jeotermal Enerji
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GİRİŞ VE TANIMLAR

Birincil enerji kaynaklarından olan petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil

enerji kaynaklarından enerji elde edilebilmesi için, bu yakıtların oksijenle

reaksiyona sokulmaları yani yakılmaları gerekmektedir.

Yakıtlardaki yanıcı bileşenler karbon, hidrojen ve kükürttür.

Tam yanma, yakıttaki karbonun tamamen karbondioksite (CO2)

dönüşerek yanmasıdır.

Gerçekte tam yanma sağlanamamakta ve karbonun bir kısmı bacada

kurum denilen karbon zerrecikleri şeklinde kalmaktadır.

Ancak yetersiz yanmada baca gazında çok zehirli olan karbonmonoksit

(CO) bulunmaktadır.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

B-İkincil (Seconder) Enerji Kaynakları

•Elektrik Enerjisi

•Petrol Ürünleri

•Kok Kömürü

•Yüksek Fırın Gazı

•Havagazı

Gibi ikincil işlemlerle elde edilen, ülke veya bölge ihtiyacını karşılamak

için kullanılan enerji kaynaklarıdır.
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GİRİŞ VE TANIMLAR

1.4- Genel Sınıflandırma

A-Konvansiyonel Enerji Kaynakları

Belli bir zamandır ve günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan enerji

kaynaklarıdır.

•Klasik Biyokütle, Ormanlardan elde edilen yakacak odun, bitki ve

hayvan atıklarından oluşan yakıtlar.

•Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar

•Hidrolik Enerji

•Uranyum ve Toryum gibi fizyonluk elementlerden oluşan nükleer yakıtlar.

Özellikleri;

•Üretim düzeyi isteğe göre kontrol altında tutulabilir.

•Sürekli üretilebilir.

•Üretilmiş olan enerjinin sürekli depolanmasını gerektirmeyen üretim

sağlar.
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B-Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Konvansiyonel enerji kaynaklarının tükenmeye yüz tutması ve çevreye

olan zararlı etkileri sebebi ile çevreye zarar vermeyen veya az zarar

veren yeni enerji kaynaklarına yönelim artmıştır.

•Güneş Enerjisi

•Rüzgar Enerjisi

•Hidrolik Enerji

•Hidrojen Enerjisi

•Dalga Enerjisi

Dünya insanlık tarihi ikinci büyük enerji geçişinin ortasındadır.

Birinci geçiş ağaç kaynaklarından kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil

kaynaklara olmuştur. Bu yakıtlar 150 yıl boyunca enerji üretiminde

kütlesel bir artış sağlamıştır. Bu sayede çok büyük gelişmeler kısa bir

süreye sığdırılmıştır. İkinci enerji dönüşümü karbonu saha az, hidrojeni

daha çok içeren, temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru olmuştur.
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Biyokütle;

Biyokütle enerjisi klasik ve modern olmak üzere 2 ye ayrılır.

Klasik biyokütle kaynakları; ormanlardan elde olunan yakacak odun, yine

yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıklarından oluşmaktadır.

Modern Biyokütle kaynakları; Enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve

ağaç endüstrisi atıkları, enerji tarımı, tarım kesiminin bitkisel ve

hayvansal atıkları, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları biçiminde

sıralanır.

Bazı enerji bitkilerinden elde olunan yağlar karışıma gerek kalmaksızın

dizel yakıtı yerine kullanılabilmektedir. (Kolza (kanola), ayçiçek, soya,

aspir gibi yağlı tohum bitkileri)

Dünya genelinde modern biyokütle hızla gelişmektedir.
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dünya Raporu.
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2.DÜNYA VE TÜRKİYENİN ENERJİ KAYNAKLARI

2.1 Dünya Enerji Kaynakları ve Rezervleri

2.1.1 Enerji Kullanımın Gelişimi

Dünya ve ülkemizdeki nüfus artışı, sanayileşme ve bilimsel

faaliyetlerin gelişmesiyle paralel olarak gelişen teknolojiler sonucu

enerjiye olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Yakın gelecekte yeni

kaynakların keşfedilmemesi veya mevcut kaynakların geliştirilememesi

halinde enerji ihtiyacının karşılanması imkansız hale gelebilecektir.

18.yy sonlarına doğru başlayan sanayi devrimi ile beraber

zamanla artan enerji miktarlarına ihtiyaç olmuştur. İnsanlar günümüze

kadar olan zaman zarfında enerjinin değişik türlerinden faydalanmış ve

zamanla bunların bazılarının kullanımını azaltmış veya vazgeçerek başka

yeni enerji türlerini kullanmaya başlamıştır.

1960 lı yıllardan itibaren enerji arz ve talepleri arasındaki farkın

artması sonucunda yeni enerji kaynaklarının bulunması ve mevcut

imkanların daha iyi kullanılması için geçmişe nazaran bilimsel ve

teknolojik gelişmelerin hızı son derece artmıştır.
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*Başka bir araştırmaya göre bugünkü kullanım tarzı ile dünya petrol 

rezervlerinin 2050 yılında, doğalgazın 2070 yılında ve kömüründe 2150 

yılında biteceği tahmin edilmektedir.

Dünya Birincil

Enerji Tüketimi

Kaynaklar

Bazında
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1990-2035 yılları arası dünya enerji talebi 
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1990-2035 yılları arası bölgelere göre enerji talebi 
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2014 yılı Dünya İspatlanmış Petrol Rezervi Dağılımı
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2015 Yılı Türkiye Birincil Enerji Arzı
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2.2 Türkiyenin Enerji Kaynakları ve Rezervleri

*Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü
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*Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücünün Yıllara Göre Dağılımı
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•Türkiye, birincil enerji, kaynaklarının bilinen rezervleri ve üretimleri 

ile ihtiyacının ancak %31'ini karşılayabilmekte, kalan %69 luk

açığını petrol, doğal gaz ve taşkömürü ithal ederek kapatmaktadır.

•Enerji ham maddeleri ithalatı rekor kırarak 60 milyar dolara ulaştığı 

2012’yi izleyen yıllarda  gerilemiş, 2013'de 55,9 ve 2014'de 54,9 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 

•2015 enerji ham maddeleri ithalatı, 2014’e kıyasla %37 azalmış ve 37,8 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Petrol ve doğal gaz  fiyatlarındaki 

düşmenin etkisiyle, 2016'da enerji maddeleri ithalatı, %28.2 düşüşle, 

27,2 milyar dolar olmuştur.

•Yapılan projeksiyonlara göre tüketimin, kendi kaynaklarımızla, 

karşılanma oranı 2020 yılında %25 seviyesine inecektir.
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KAYNAK İTHALAT MİKTARI

DÜNYADA 

KAÇINCI 

SIRADAYIZ

DOĞAL GAZ 48 MİLYAR M3 5.

PETROL 42 MİLYON TON 13.

KÖMÜR 40 MİLYON TON 7.

Türkiye 2015’te Enerji İthalatında Dünyada Kaçıncı Sırada



Türkiye Kişi Başına Elektrik Tüketimi Tahminleri

 UEA ÜYELERİ  2016 YILI ORTALAMASI 9.900 kWh. UEA ÜYELERİNİN ORTALAMA 
KİŞİ BAŞI ELETRİK TÜKETİMİNE, TÜRKİYE’NİN 2040’LARDA ULAŞMASI 
ÖNGÖRÜLÜYOR.

 AB 2020’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ DAHA DA ARTTIRMAYI ÖNGÖRMEKTEDİR.
 TÜRKİYE, ELEKTRİK TÜKETİMİNİ HIZLA ARTTIRMAKTAN DAHA ÇOK; ENERJİ

VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYI, ENERJİ YOĞUNLUĞUNU DÜŞÜRMEYİ
HEDEFLEMELİDİR.

YIL
HEDEFLENEN KİŞİ BAŞINA YILLIK 

ENERJİ TÜKETİMİ

2016 3.487 kWh (Gerçekleşen)

2020 4.800 – 5.000 kWh

2023 5.500 – 6.000 kWh

2030 >7.000 kWh

2040 >8.000 kWh
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Enerji planlamasında Önemli Olan 
Nedir?

• Yenilenebilir ?

• Yerli ?

• Çevre dostu ?

• Esnek?
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3- ENERJİ SİSTEMLERİNİN VE ENERJİ KULLANIMININ ÇEVREYE

ETKİLERİ

3.1 Enerji Kullanımı ve Çevre

•Dünya enerji ihtiyacının %80 i petrol, doğalgaz ve kömürden

karşılanmaktadır.

•Bir yandan fosil yakıtların yanması sonucu diğer yandan endüstri atıkları

ile çevreye çeşitli kirleticiler salınarak çevre kirletilmektedir.

•Fosil yakıtların kullanımı ile çevreye sülfür oksit(SOx), azot oksit(NOx),

karbondioksit(CO2) ve hidrokarbon gazları salınmaktadır.
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3.1.1 Asit Yağmurları

•Fosil yakıtların kullanımı ile çevreye her yıl 150 milyon ton sülfür dioksit

atılmaktadır.

•Sülfür dioksit solunduğu zaman insan sağlığı için oldukça tehlikelidir.

•Ayrıca sülfür dioksit asit yağmurları şeklinde yeryüzüne inerek doğal bitki

örtüsün ve tarım alanlarını tehdit etmektedir. Toprağın doğal dengesini

bozmaktadır.

•Sülfür oksit kadar etkili olmasa da asit yağmurlarına neden olan diğer

gaz türü azot oksittir.

•Azot oksit gazları içinde özellikle azot dioksit gazı atmosfer tabakası

içindeki ozonun parçalanmasında katalizör rolü oynaması açısından

dikkate değerdir.
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3.1.2 Sera Etkisi

•Atmosfer içindeki su buharı, bulutlar, karbondioksit, metan, azot oksitleri,

ozon ve diğer karbonik gazlar, yeryüzünden yansıyan kızılötesi ışınları

tutarak dünyanın ısınmasına neden olurlar. Buna sera etkisi denir.

•Eğer kızılötesi ışınları durduracak bir engel olmasaydı dünya ortalama

sıcaklığı -19 derece olacaktı.

•Sera etkisi nedeni ile bu sıcaklık 16 derece olmaktadır.

•Sera etkisine neden olan en büyük gaz karbondioksit (CO2) gazıdır.

•Dünya üzerindeki CO2 konsantrasyonu son 150 yıl içinde %116 artarak

dünyayı global ısınma süreci ile karşı karşıya bırakmıştır.
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3.1.3 Toksit Kirlenme

•Fosil yakıtların tüketiminde önemli miktarda kurşun, civa, kadminyum,

nikel ve arsenik gibi insan sağlığına zararlı toksit metaller çevreye

atılmaktadır.

•Solunum veya gıdalarla insan vücuduna giren ve kanserojen olan bu

metaller insanda ciddi hastalıklara neden olmaktadır.
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3.1.4 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Çevreye Etkileri

•Yenilenebilir enerji sistemlerinin çevreye etkileri yok denecek kadar

azdır.

•Hidrolik enerji kaynaklarında kullanılan barajlar ve santraller, bu

akarsularda yaşayan canlıları etkiler.

•Rüzgar türbinlerinin çevreye etkileri olarak, tek bir türbinin çevreye etkisi

öneli olmamakla birlikte birçok türbinden oluşan santrallerin belirli etkileri

vardır. Bunlar;

1. Görüntü ve Estetik Etki

2. Dönen yapıların oluşturduğu elektromanyetik etki

3. Gürültü

4. Biyofiziksel Etki (Kuş Göç yollarının değişmesi gibi)
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3.1.5 Çevre Kirliliğini Önlemek için alınacak tedbirler

•Enerjiyi verimli kullanarak birim imalat enerjisini azaltmak.

•Kullanılmış enerjinin bir bölümünü yeniden kazanıp devreye sokmak.

•Ormanları arttırarak karbondioksit dengesini sağlamak.

•Karbondioksit ve diğer sanayi atıklarını çevreye direk atmak yerine

zararsız hale getirmek.

•Çevreyi kirletmeyen yeni enerji kaynaklarını devreye sokmak.
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