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ÖNSÖZ
Günümüzde gelişmiş ülkelerin ulaştıkları refah seviyesinin göstergesi, o toplumun
kullandığı enerji miktarı olduğu söylenebilir. Bu durum ise, ulaşılan gelişmişlik düzeyinin
sürdürülebilmesi ve diğer ülkelerin de gelişebilmeleri için gerek duyulan enerjinin
sağlanabilmesi amacıyla doğal kaynakların tüketiminin daha hızlı bir şekilde devam
edeceğinin kanıtı olarak değerlendirilebilir. Üstelik kullanılan bu enerjinin hemen hemen
tamamı fosil kökenli kaynaklardan sağlanmaktadır.
Evrendeki enerji, zamanın başlangıcından beri mevcut ve sabittir. Kullanılan enerjinin
her bir dönüşümünde, başlangıçta var olan enerji bir daha geri kazanılmamak üzere tüketilmiş
olur. Enerji, yalnız sanayileşmenin değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın da
zorunlu bir tüketim maddesi durumuna gelmiştir. Uygarlık düzeyi, tüketilen enerji miktarına
paralel olarak değiştiğinden, yeryüzünde tüketilen toplam enerji miktarı artmakta, buna bağlı
olarak hayatın varlığı ve sürdürülebilmesi için son derece gerekli olan hava, su ve toprak gibi
kaynaklar devamlı olarak kirletilmekte ve kirliliğin miktarı sürekli artmaktadır. Bu durum ise
canlı hayatını tehdit edici boyutlara varmış bulunmaktadır. Ulaştığı uygarlık düzeyinden taviz
vermeden, yaşamını devam ettirme isteğinde olan insanın, tükettiği enerji miktarı
azalmayacağı gibi, sürekli ve düzenli olarak artmaktadır. Bu ise bir taraftan tükenme tehdidi
altında bulunan fosil yakıtlardan, diğer taraftan çevre sorunlarına neden olmayan enerji
kaynaklarından, daha fazla yararlanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Dünya enerji tüketimiyle ilgili yapılan tahminler çeşitli parametrelere bağlı olarak
değişmesine rağmen, tartışmasız kabul edilen, gelişen teknolojilerin enerji tüketimi üzerinde
birinci derecede etkili olduklarıdır. Yeryüzünün sanayileşmesi sürecindeki her dönemde farklı
bir enerji kaynağının yoğun olarak kullanıldığı görülür. XVIII. yüzyılın ortalarına kadar
insanlar enerji kaynağı olarak odun, odun kömürü, insan ve hayvan gücünden
yararlanmışlardır. İnsanlığın özellikle Ortaçağ boyunca ulaştığı bilgi ve teknik düzeyinin izin
verdiği ölçüde rüzgâr ve akarsulardan da faydalanıldığı bilinir. Sanayi devriminin yaratıcısı ve
yaşanan olayların itici gücü ise kömür olmuştur. Maden kömürünün ısı ve enerji kaynağı
olarak kullanılmaya başlanması; ancak XVIII. yüzyılın ortaları, hatta sonlarında mümkün
olmuştur. Maden kömürü XIX. yüzyılın sonuna kadar endüstrinin vazgeçilmez maddesi
olurken, XIX. YY’ın ortalarında keşfedildikten sonra XX. yüzyılın başından itibaren
kullanımı artan hem ısı, hem enerji, hem de ışık kaynağı olarak kullanılabilen ve motör
devrinin ortaya çıkmasına neden olan petrol, yine aynı tarihlerde petrolden sonra kulanım
alanına giren hidrolik güç ve daha sonra da doğalgaz; nihayet 1950’li yıllardan sonra nükleer
enerji, taş kömürüne rakip olmuşlardır.
Bu çalışmada fosil yakıtlar olarak Kömür ve Petrol gibi enerji kaynakları ele alınarak
rezervlerin yeryüzündeki dağılımı, üretimi ve tüketimi genel olarak değerlendirilmiştir.
Çalışmalar sırasında enerji konusunda yayınlanmış çalışmalardan ve istatistik verilerden
geniş ölçüde yararlanılmış ve ilgili konular güncel bakış açısıyla değerlendirilmiştir.
Yararlandığım eserler arasında özellikle belirtmem gerekenin, müteveffa hocamız
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Ord.Prof.Ali Tanoğlu’nun hazırladığı Enerji Kaynakları isimli çalışma olup, hocamızı
rahmetle anıyorum.
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KISALTMALAR
ENERJİ BİRİMLERİ
1 kalori=4,18 jul
J (Jul)= 0,2388 kalori
Kw (Kilovat)
1 kWh (Kilovatsaat) = 3.6 MJ = yaklaşık 860 kcal
1kwh=3.600.000 Joule
1 Kwh=3.6 MJ
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TJ (Tetra jul)
E (Eksa)=1018
EJ (Eksajul)=22.7 MTEP
XI

PJ (Peta jul)= 7,5 TWh
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YAZAR NOTU
Enerji gibi son derece geniş kapsamlı bir konunun tam ve doğru olarak
anlaşılabilmesi, sadece belli bir bilim dalı çerçevesinde yapılacak çalışmalarla mümkün
olmadığını belirtmek gerekmektedir. Konunun, yeryüzünde yaşamakta olan her insan için
olduğu kadar, gerçekleştirilen her türlü üretimin başırılabilmesi için de önem taşıması
enerjinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Enerji konusu, ekonomi ve iktisat
başta olmak üzere uluslararası ilişkiler, psikoloji, tarih, sosyoloji, hukuk, jeoloji ve coğrafya
gibi birçok bilim dalının ilgi alanında kalması bir taraftan anlaşılmasını zorlaştırırken, diğer
taraftan belirtilen
Bütün bunlara bağlı olarak enerji konusunun daha iyi anlaşılabilmesi, yapılan ve
yapılacak yayınların takip edilmesini gerektirmektedir. Hazırlanan bu metinin içeriği gereği,
kısmen yukarıda ifade edilen konulara sınırlı ölçüde yer verilmesini gerektirmiştir.
Dolayısıyla konuya ilgi duyanların kaynakçada belirtilen çalışmaların yanısıra diğer yayınları
da takip etmeleri yararlı olacaktır.
Çalışmanın yararlı olabilmesi ve merak uyandırabilmesi en büyük umudumdur.

XIII

1. ENERJİNİN ÖNEMİ, ENERJİ KAYNAKLARININ
SINIFLANDIRILMASI VE ENERJİYE OLAN TALEP
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1.4. Enerji Talebinin Sonuçları
1.4.1. Bilinen Enerji Kaynaklarının Rezervleri Azalmaktadır
1.4.2. Enerji Kaynaklarının Değerini Yükselterek, Fiyat Artışına Neden Olmaktadır
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1.4.4. Enerjinin Verimli Tüketilmesine Dikkat Edilmekte
1.4.5. Yeni Rezerv Arayışlarını Hızlanmakta
1.4.6.
Olmaktadır

Uluslararası

Anlaşmalar

Veya

Anlaşmazlıkların

Yaşanmasına

Neden

1.5. Enerji Kullanımının Gelişme Aşamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılmasının kriterleri nelerdir?

2)

Enerji Kaynakları Kullanımının Zaman İçindeki Değişimi nasıl gerçekleşmiştir?

3)

Enerjiye Olan Talep Artişinin Nedenleri nelerdir?

4)

Enerji Talebinin Sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Enerji
Kaynaklarının Her maddenin içinde enerji Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Sınıflandırılmasının
var
olduğu bilinmesine verilen
slaytlarının
ve
ders
kriterlerini irdeleyiniz.
rağmen,
maddedeki
bu
videolarının çalışılması.
potansiyel
enerjinin
insanların ihtiyaç duyduğu
enerjiye dönüştürülmesi her
zaman
mümkün
olmayabilmekte veya ancak
belli koşullarda mümkün
olmaktadır.
Buna bağlı
olarak
insanlar
farklı
zamanlarda değişik enerji
kaynaklarından
nasıl
yararlandıklarının
anlaşılması.

Kaynakları İnsanların artan ve çeşitlenen
Zaman ihtiyaçlarının
Değişimini karşılanabilmesi
amacıyla
enerji
kaynaklarının da
zaman
içinde
nasıl
çeşitlendiğinin kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Olan
Talep Gelişmiş
ülkelerin
Nedenlerini gelişmişlik
düzeylerini
koruyabilmeleri, gelişmekte
olan ülkelerin ise gelişme
isteklerinde
başarılı
olabilmeleri
isteğinin
enerjiye olan talep artışıının
temel nedeni olduğunun
kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Enerji Talebinin Sonuçlarını Enerjiye
olan
talebin
değerlendiriniz
artışının gerek üretici ülkeler
gerekse tüketici ülkeler
açısından ortaya çıkardığı

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Enerji
Kullanımının
İçindeki
inceleyiniz.

Enerjiye
Artişinin
araştırınız.
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sonuçların anlaşılması.

Anahtar Kavramlar
•

Enerji Tüketimi

•

Enerji Kaynakları

•

Enerjnin Sınıflandırılması

•

Enerji Talebi
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Giriş
En genel anlamıyla ‘iş yapabilme gücü’ olarak tanımlanabilen enerji, her türlü üretim
hatta tüketimin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan bir kaynak durumundadır. İnsanlar
enerji kaynağı olarak odun, insan ve hayvan gücü, akarsu, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer
enerji, hidrojen ve bor benzeri gibi farklı maddelerden zaman içinde yararlanmıştır. İnsanlığın
günün bilim ve teknoloji olanaklarına bağlı olarak, değişik maddelerden ekonomik koşullarda
enerji üretmenin arayışını sürdürülmekte olduğu da bilinmektedir. Ekonomik açıdan
bakıldığında bu gücün, tüm üretim sistemlerinin işleyişinde temel girdi olduğu görülmektedir.
İnsanın ihtiyaçlarının karşılanmasında ve onun daha yüksek bir yaşam düzeyine
ulaştırılmasında enerji, kendisine en çok gereksinme duyulan bir madde durumundadır. Bu
önemi nedeniyle enerji, tarih boyunca insanın bütün ekonomik faaliyetlerinde çeşitli
kaynaklardan sağlanarak kullanılmış, bilinçli veya tesadüfi olarak, ancak insanlık tarihinin her
döneminde enerji kaynakları dikkatleri daima üzerinde toplamıştır.
1948 yılında Einstein enerjinin bir madde olduğunu ispatlayarak, termodinamik bilimi
alanında adeta yeni bir çağ açmıştır. Bu temel ilkeden hareketle enerjinin her maddenin
yapısında var olduğu ve ne yoktan var edilebileceği ne de vardan yok edilemeyeceği, ancak
dönüştürülebileceği, tartışma götürmez bir şekilde kanıtlanmıştır. Bu bilimsel açıklama,
doğadaki enerjinin daima sabit kaldığını ve miktarının hiçbir şekilde değiştirilemeden sabit
bir oran içinde korunacağını da ortaya koymaktadır.
Enerji konusunda sürdürülen çalışmalar dünyamızın enerji açısından tükenmez bir
kaynak olduğunu göstermektedir. Nitekim içinde yaşadığımız çağdaki çalışmalar, enerjinin bu
açıdan irdelenmesine yönelik olmayıp, termo-dinamik biliminin ortaya koyduğu ilkelerden
hareketle, hiçbir zaman tükenmeyeceği kanıtlanmış olan enerjinin, insanoğlu tarafından
günün ekonomik şartlarına uygun olarak nasıl elde edilebileceği noktasında yoğunluk
kazanmaktadır. Burada konu edilen enerji, her maddenin yapısında var olan enerji değil,
günün teknolojisiyle üretilen ve ekonomik olarak kullanılabilir özelliği olan enerjidir.
İnsanoğlu kendisi için gerekli olan enerjiyi, farklı zamanlarda, değişik kaynaklardan
sağlama olanağını daima bulmuş ve bilinen yaşam süresi içinde, enerji yetmezliği gibi
herhangi bir sorunla karşılaşmadan, faaliyetlerini sürdürmede bu kaynaklardan yararlanmıştır.
Güneş, akarsu, rüzgâr ve orman kaynakları, insanın günümüze kadar olan yaşam sürecinin
başlangıcında ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanmasında önde gelen kaynaklar olmuşlardır.
Günümüzde bu kaynaklardan değişik yöntemlerle özellikle elektrik gibi ihtiyaç duyulan
enerjinin sağlanmasında yararlanıldığından önemlerini devam ettirmektedirler.
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1.1. Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması
Ekonomik coğrafyanın gün geçtikçe önem kazanan inceleme konularından biri olan
enerji, sadece endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi açısından değil aynı zamanda sosyal
ve kültürel hayatımızda da önemli rol oynamaktadır. Enerji kaynakları geçmişte olduğu gibi
günümüzde de bu önemini arttırarak devam ettirmektedir.
Her maddenin içinde enerji var olduğu bilinmesine rağmen, maddedeki bu potansiyel
enerjinin insanların ihtiyaç duyduğu enerjiye dönüştürülmesi her zaman mümkün
olmayabilmekte veya ancak belli koşullarda mümkün olmaktadır. Buna bağlı olarak insanlar
farklı zamanlarda değişik enerji kaynaklarından yararlanmışlardır.
İnsanlar ihtiyaç duydukları enerjiyi çok uzun bir süre kendilerinin ve hayvanların kas
gücünden sağlamalarına rağmen, değişen üretim teknolojilerinin büyük miktarlarda mekanik
enerji gereksinimini ortaya çıkartmasıyla birlikte ilk önce ve başta kömür olmak üzere, daha
sonra petrol ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarından yararlanılması mümkün hale
gelmiştir.
Fosil yakıtların buharlı makinelerde kullanılması fosil yakıtlara olan talebin artmasına
neden olurken, dinamonun icat edilmesiyle birlikte elektrik kullanımının yaygınlaşması
sekonder enerji gereksinimini arttırmıştır.
Enerji türleri potansiyel ve kinetik enerji olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Potansiyel
enerji; herhangi bir cismin bulunduğu durumdan dolayı içinde var olan ve her an
kullanılabilecek enerji olarak tanımlanabilir. Örnek olarak yüksekten düşen suyun sahip
olduğu enerji, masanın üzerinde duran bir kitabın veya gerilmiş bir yayın enerjisi potansiyel
enerjidir. Potansiyel enerjiye sahip olan bir cismin iş yapabilme yeteneği var demektir.
Kinetik enerji ise; cisimlerin hareket halinde bulunmalarına bağlı olarak sahip oldukları
enerji şeklinde tanımlanabilir. Yüksekten akan suyun bir çarkı döndürmesi potansiyel
enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesine karakteristik örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca
hareket halindeki bir otomobil veya fırlatılan bir taş da kinetik enerjiye sahiptir.
Enerji kaynakları farklı şekillerde sınıflandırılabilmelerine rağmen, esas olarak fosil
enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak iki büyük gruba ayrılabilirler.
Kömür, petrol ve doğalgaz başlıca fosil enerji kaynaklarının örneklerini meydana
getirmektedir. Fosil enerji kaynakları bitkisel veya hayvansal kökenli bazı maddelerin farklı
jeolojik devirlerde başkalaşıma uğramalarıyla meydana gelen enerji kaynaklarıdır. Güneş,
rüzgar, akarsu, dalga, akıntı, denizlerin termik genliği, jeotermal, çeşitli bitkisel ve hayvansal
kökenli maddeler doğal süreçlerin varlığına neden olduğu kaynaklar olduklarından, güneş
dünyamızı aydınlattığı sürece faydalanılabileceklerinden yenilenebilir enerji kaynakları olarak
isimlendirilmektedir.
Bu genel sınıflandırmanın yanı sıra enerji kaynakları sahip olduğu özelliklerine bağlı
olarak farklı şekillerde de tasnif edilebilmektedir. Örneğin;
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1.1.1. Yeraltı ve Yerüstü Enerji Kaynakları
Taş kömürü ve linyit gibi farklı türdeki kömürler, petrol, bitümlü şistler, uranyum ve
toryum gibi nükleer enerji kaynakları ile jeotermal sıcak sular yeraltı enerji kaynakları olarak
isimlendirilirken; güneş, rüzgar gücü, akarsular, odun, çeşitli bitkisel ve hayvansal atıklar
yerüstü enerji kaynakları olarak bilinmektedir.

1.1.2. Konvansiyonel ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Konvansiyonel, klasik, geleneksel olarak kullanılan enerji kaynakları anlamına
geldiğinden kömür, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları bu gruba verilebilecek
örneklerdir. Ancak bu grupta odunun da yer aldığını vurgulamak gerekmektedir. Yenilenebilir
enerji kaynakları olarak da güneş, rüzgar, akarsu, akıntı, dalga, jeotermal, odun ve tezek örnek
olarak gösterilebilir.

1.1.3. Katı, Sıvı ve Gaz Yakıtlar
Enerji kaynakları terimi yerine oldukça sık bir şekilde “yakıt” kavramının kullanılması
nedeniyle bu kaynakların fiziksel özelliklerine bağlı olarak yapılan bu sınıflamada katı
yakıtlara örnek olarak kömür ve odun, sıvı yakıtlara petrol ve gaz formundaki yakıtlara da
doğalgaz misalleri verilebilir.

1.1.4. Primer (birincil) ve Sekonder (ikincil) Enerji Kaynakları
Enerji kaynaklarının kullanıldıklarında esas nitelikleri değiştirilmeden doğrudan iş
yapabilmek amacıyla tüketilebiliyor ise primer enerji kaynağı olarak isimlendirilmektedirler.
Odun, kömür ve petrol bunlara ait en iyi örneklerdir. İkincil enerji kaynakları ise, enerji
kaynağı doğal niteliğiyle kullanılamadığından yararlanılabilir (veya ihtiyaç duyulan) enerji
türüne dönüştürüldükten sonra tüketilen enerji kaynaklarıdır. Akarsu üzerine kurulan baraj
vasıtasıyla depolanan suyun elektrik üretiminde kullanılması sekonder olarak
sınıflandırılmasına neden olmaktadır. Güneş enerjisinin doğrudan kurutma veya ısıtma
amacıyla kullanılması onun primer enerji kaynağı olarak isimlendirilmesini gerektirirken,
güneş pili vasıtasıyla elektrik üretiminde kullanılması sekonder enerji kaynağı olarak
sınıflandırılmasını gerektirmektedir. Benzer durum doğalgaz için de geçerlidir. Doğalgaz
mutfakların ocaklarında doğrudan kullanılması durumunda primer enerji kaynağı olarak
sınıflandırılırken, elektrik üretiminde kullanılması onun sekonder enerji kaynağı grubunda yer
almasına neden olmaktadır. Petrol ise doğrudan tüketildiğinde birincil enerji kaynağı olarak
değerlendirilirken, ham petrolün rafinerilerde işlenmesiyle elde edilen benzin, gaz yağı, fueloil ve motorin ikincil enerji kaynağı olarak sınıflandırılmaktadır. Genellikle elektrik üretimi
yapılan kaynaklar sekonder enerji kaynakları grubunda değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

1.1.5. Organik ve İnorganik Kökenli Enerji Kaynakları
Bu sınıflandırma enerji kaynaklarını jenezlerine yani kökenlerine göre tasnif
etmektedir. Enerji kaynaklarının çoğunluğunun organik kökenli olduğu bilinmektedir.
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Örneğin çeşitli kömür cinsleri jeolojik devirlerde yaşamış ağaçların bazı fiziksel ve kimyasal
dönüşümler sonucu meydana geldiklerinden bu grupta yer alırlar. Benzer şekilde petrol,
doğalgaz ve odun da organik kökenli enerji kaynakları arasında yer almaktadır. İnorganik
enerji kaynaklarına gösterilebilecek en iyi örnek ise uranyum ve toryum gibi nükleer enerji
kaynakları ile henüz yaygın kullanımı olmamasına rağmen borçdur.

1.1.6. Ticari Enerji Kaynakları ve Gayrıticari Enerji Kaynakları
Kömür, petrol, doğalgaz, elektrik gibi uluslararası enerji ticaretine konu olabilen enerji
kaynaklarıdır. Bu kaynakların enerji yoğunluğu fazla olduğundan ticarete konu
olabilmektedirler. Odun, tezek, turba ve bitkisel atıkların kalori değerleri o kadar düşüktür ki,
bu maddelerin nakliye bedelleri onlardan sağlanacak enerji değerinden daha yüksek
olduğundan uluslararası enerji piyasalarında alınıp, satılamadıklarından gayrıticari enerji
kaynakları olarak isimlendirilmektedirler.

1.2. Enerji Kaynakları Kullanımının Zaman İçindeki Değişimi
İnsanın enerji kaynaklarından yararlanmasının başlangıcı, prehistorik çağlara kadar
inmektedir. Bu çağlarda enerji kaynağı olarak yararlanılan odun, basit olan enerji ihtiyacının
karşılanmasında temel kaynaklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci olarak ise başta
toprağın sürülmesi gibi hayvan gücünden yararlanıldığı bilinmektedir. Su çarkları ve yel
değirmenleri buğdayın öğütülmesinde yararlanılan temel enerji kaynakları iken, yelken klasik
çağların mekanik enerji kaynakları olarak kabul edilebilirler. Özellikle rüzgâr gücünün
hareket etmesine sebep olduğu yelkenli gemiler, ticari faaliyetlerin genişlemesine olanak
tanıyarak, ekonominin de gelişmesine yardımcı olmuştur.
İlk ve Orta Çağlarda uygarlık merkezlerinin kıyılarda toplanması yelkenin ekonomik
hayattaki bu işlevinin sonucuolduğu ileri sürülebilir. Özellikle İlk Çağdaki önemli şehirlerin
deniz kıyılarında yer alması nedeniyle aynı zamanda birer liman şehri olmaları onların ticari
karakteriyle önemli oranda ilişkilidir.
Rüzgâr ve su gücü ilk ve orta çağ sanayi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde
yararlanılan başlıca enerji kaynakları olmalarına rağmen, bu enerji maddelerinin kendine özgü
nitelikleri nedeniyle yeryüzünün her yerine eşit olarak dağılmadıkları da bilinmektedir. Su ve
rüzgâr gücünün yeryüzündeki dağılışının düzensizliğine bağlı olarak, dönemin sanayi tesisleri
de bu kaynaklara olan bağımlılıkları nedeniyle dağınıktır. Her iki enerji kaynağına ulaşabilme
imkânı bulunan bölgelerde ise tercih edilen daima su gücünün olması, rüzgâr gücünün
kesintili bir kaynak olmasıyla ilgilidir.
Ilıman ve nemli iklim bölgelerindeki akarsular, rejimleri düzgün ve bol su
taşıdıklarından, sanayi tesislerini daima kendilerine çekmiştir. Dolayısıyla sanayi
faaliyetlerinin dağılışında coğrafi faktörlerin belirleyici rolünün bulunduğu dikkat
çekmektedir. Sanayi devrimine kadar geçen yüzyıllar boyunca insanların enerji gereksinimi
odun, insan ve hayvan gücü, akarsu ve rüzgâr gücünden sağlanmıştır. Sanayi faaliyetlerinin
büyüklüğü yine bu kaynakların gücüyle doğru orantılı olarak, dönemin sanayi tesislerinin
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genellikle küçük olduğu bilinmektedir. Akarsuların gücünden günümüz anlamında
yararlanma sağlanamaması dönemin bilim ve teknolojisinin yeterince gelişmemiş olmasıyla
ilgili bir durumdur. Bütün bunlardan sonra ilk ve ortaçağ sanayi tesislerinin karakteristik
özelliği olarak az miktarda hammaddenin işlendiği küçük ve dağınık olması ortaya
çıkmaktadır.
Sanayi devriminin etkisiyle 17. ve 18. yy’larda ve sonrasında gelişen teknoloji daha
büyük miktarda enerji kullanımına neden olurken, enerji kullanım araçlarında da
değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle 18. YY’ın sonlarına doğru endüstriyel faaliyetlerde
daha fazla kullanılmaya başlanan kömür, hem ısı hem de enerji kaynağı olarak önem
kazanmaya başlamıştır. Kömürün enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla birlikte yeryüzündeki
sanayi tesislerinin dağılışı olduğu gibi büyüklüğü de önemli oranda farklılaşmıştır. Enerji
kaynağı olarak kömürün kullanılmasıyla birlikte üretimin makinelerle yapılmaya başlanması
sanayi tesislerinin çok büyük miktarlardaki hammaddeyi işleyebilmesine, büyümesine ve
toplulaşarak sanayi bölgelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece endüstriyel
faaliyetlerin coğrafi dağılışı da değişikliğe uğramıştır.
19. yy’ın ikinci yarısında yaşanan gelişmeler arasında yeni enerji kaynaklarının
bulunup, devreye sokulması da belirtilmelidir. Türbin ve dinamonun keşfedilmesiyle birlikte
akarsuların gücünden yararlanarak elektrik üretilmesi ve üretilen elektriğin enerji nakil
hatlarıyla taşınması, bir kez daha sanayi tesislerinin dağılışını etkilemiştir. Petrolun ilk kez
ticari olarak üretilmeye başlaması da bu dönemde mümkün olmuştur. Ancak petrol, 20. YY’ın
başlarına kadar sadece aydınlanmada kullanılan bir enerji kaynağı özelliğini taşımakta idi.
20. yy’a gelindiğinde içten patlamalı motorun icadı petrolün çok aranan bir yakıt
niteliğini kazanmasına neden olmuştur ki, bu dönem ‘Motor Devri’ olarak isimlendirilmiştir.
Petrol sadece enerji kaynağı olarak aynı zamanda hammadde olarak da değerli bir madde
halini kazanmış ve Petro-kimya sanayinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
20. yy’a özgü diğer bir enerji kaynağı olarak doğalgaz başlangıçta konutların ısıtılması
ve mutfaklarda kullanılmasına rağmen, asıl önemini termik santrallerde elektrik üretiminde
kullanılmasıyla birlikte kazanmıştır. Bu yüzyılın ikinci yarısından sonra ise nükleer enerjinin
enerji kullanım alanına girdiği ve giderek önem kazandığı söylenebilir. Tartışılan bir kaynak
olmasına rağmen nükleer enerji elektrik üretimi başta olmak üzere bazı özel kullanım
alanlarında, özellikle gelişmiş ülkeler tarafından önemli oranlarda kullanılmaya başlanmış ve
büyük ölçüde tüketilir olmuştur.
Enerji kullanımının yaygınlaşması, bazı alanlarda artan oranda kullanılır olması,
dünya enerji tüketiminin de hızla artmasına neden olmuştur. Bu durumda mevcut
kaynaklardan daha fazla üretim sağlanırken, bunların gelecekteki yetmezlikleri düşünülerek,
yeni kaynakların aranması girişimlerine başlanmıştır. Yine aynı nedenler, enerji kaynaklarının
üretim ve tüketiminde rasyonellik ve tasarruf ilkelerine bağlı kalmayı zorunlu kılmıştır.
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, bilinen kaynakların üretim olanaklarını arttırmış, işletme
imkânı bulunmayan kaynakların işletilebilir olmaları sağlanmış, yine bazı kaynakların
birbirlerine dönüştürülmelerine imkân tanımıştır. Örneğin çok aranır bir kaynak olan petrol,
10

kömürden ve bitümlü şistlerden elde edilebilmiştir. Ancak bu uygulamada maliyet faktörünün
olumsuz etkisi hala giderilememesi yaygın kullanımını engelleyen başlıca faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca fosil kaynaklardan, akarsu gücünden ve nükleer enerjiden
elektrik üretiminin arttırılması bu tür uygulamaların örnekleri olarak gösterilir. Bunların yanı
sıra yenilenebilir enerji kaynakları olan, güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji kaynaklarından da
elektrik üretilebilir hale gelinmiş, güneşten elde edilen elektrik hariç, diğerlerinin üretim
maliyeti gelişen bilim ve teknoloji sayesinde sürekli azalma eğilimine girdiğinden fosil enerji
kaynaklarının fiyatlarına yaklaşmaktadır.
Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, insanlar için enerjiye olan ihtiyaç vazgeçilemez bir
zorunluluk halini almıştır. En uygarından en ilkeline kadar insanların günlük ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için bile enerjiye gereksinim duymaktadırlar. Örneğin besin maddelerinin
hazırlanması, konutların ısıtılması veya soğutulması, bilgisayarların kullanılabilmesi, ulaşım
araçlarının hareket ettirilmesi, iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için
daima belli bir miktar enerji tüketilmesi gerekmektedir.
Enerjinin büyük miktarlarda kullanıldığı devrelerde, yeryüzündeki kaynak
dağılımındaki düzensizliğin ortaya koyduğu, bazı yöresel veya bölgesel sorunlarla karşı
karşıya kalınmış olunsa da, küresel ölçekte enerji yetmezliği biçiminde bir sorunun
yaşanmadığı bilinmektedir.
Yeryüzünde tüketilen enerjinin yaklaşık olarak 4/5’i sanayi alanında ileri gitmiş
ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine gelişmiş ülkelerde dünya nüfusunun yaklaşık
1/5’inin yaşadığı düşünülürse, enerji kullanımında düzenli bir dağılımın var almadığı
anlaşılmaktadır. Günümüzde gelişmekte olan ülkeler olarak bilinen memleketlerde dünya
nüfusunun 4/5’inden fazlası bulunmasına karşın bu ülkelerde tüketilen enerjinin toplam
enerjinin ancak 1/5’i civarında olduğu bilinmektedir.

1.3. Enerjiye Olan Talep Artışının Nedenleri
Günümüzde enerji gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler için büyük öneme
sahiptir. Gelişmiş ülkelerin gelişmişlik düzeylerini koruyabilmeleri, gelişmekte olan ülkelerin
ise gelişme isteklerinde başarılı olabilmeleri, enerjiye olan taleblerinin karşılanmasıyla
mümkün olabilmektedir.

1.3.1. Sanayileşme Hareketine Katılan Ülke Sayısının Artması
Modern anlamda sanayileşme sürecinin İngiltere’de ortaya çıkan sanayi devrimiyle
birlikte başladığı ve daha sonra yakın çevresindeki Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve
ABD gibi ülkeleri etkisi altına aldığı kabul edilmektedir. 18. YY’da başlayan bu sanayileşme
hareketlerine zaman içinde dünyanın geri kalan ülkelerinin katıldığı veya katılma eğiliminde
olduğu bilinmektedir. Henüz sanayileşmemiş ülkelerin de sanayileşebilme yolunda çeşitli
mesafeler aldığı bilinmektedir. Ülkeler, gelişmek, refah düzeylerini arttırabilmek ve daha iyi
koşullarda varlıklarını sürdürebilmek için sanayileşmenin ‘olamazsa olmaz’ bir özelliğe sahip
olduğunu kabul ettiklerinden, bu uğurda belli bir çaba içindedirler. Bu durum ise, sanayileşme
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süreci içindeki ülke sayısının daima artmasına ve sanayileşme çabası içindeki ülkelerin artan
enerji talebine bağlı olarak, dünya enerji tüketiminin her geçen yıl fazlalaşmasına neden
olmaktadır. Tablo 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi dünya enerji tüketimi 20.YY’ın
başında yaklaşık olarak 0,5 milyon TEP düzeyinde gerçekleşmişken aynı yüzyılın sonunda 9
milyon TEP seviyesinde gerçekleşmiştir.

1.3.2. Sanayileşme Hareketlerinin Giderek Hızını Arttırması
Dünya enerji talebinin artmasına neden olan diğer bir faktör de gerek gelişmiş,
gerekse gelişmekte olan ülkelerin fakat özellikle de gelişmekte olan ülkelerin enerji
tüketimlerindeki artış hızının dünya ortalamalarının üzerinde gerçekleşmekte olmasıdır ki, bu
konudaki karakteristik örnek olarak Çin gösterilebilir. Çin’in 2001 ve 2011 yılları arasında
gerçekleşen enerji tüketimi değişimini gösteren istatistik veriler incelendiğinde artış oranının
%151 olduğu anlaşılmaktadır. Gelişmekte olan diğer bazı ülkelerde aynı zaman dilimi içinde
gerçekleşen artış oranları ise; Endonezya’da %44, Tayland’da %54, Türkiye’de %75,
Brezilya’da %46 ve Mısır’da %56 dır. Buna karşılık aynı zaman diliminde dünya enerji
tüketimindeki değişim oranı %30 olarak gerçekleşmiştir.

1.3.3. Nüfus Artışı
Genel olarak değerlendirildiğinde kişi başına tüketilen enerji miktarının zamana içinde
daima artma eğiliminde olduğu söylenebilir. Yine dünya nüfusunun da zaman içinde daima
arttığı bilinen bir gerçektir. Örneğin dünya nüfusu 1650 yılında 515 milyon iken, 1850 yılında
1,1 milyarı bulduktan sonra 1950’de 2,5 milyara yükselmiş, 1980 yılında 4 milyarı
günümüzde ise 7 milyarı aşmıştır. Dünya nüfusu ve kişi başına düşen enerji tüketim
miktarının daima artış eğiliminde olması bu iki değişkene bağlı olarak zaman içinde dünya
enerji talebinin arttığı çıkarımını yaptırmaktadır.

1.3.4. Şehir Sayılarının Artması
Şehirler gerek sanayi faaliyetlerinin toplanma merkezleri gerekse fazla miktarda nüfus
barındıran merkezler olduğundan enerji tüketimi fazla olan yerleşmeler olarak dikkat
çekmektedirler. Şehirdeki konutların ısıtılması ve soğutulması, aydınlatılması, özel otomobil,
otobüs, minibüs, tramvay ve metro gibi ulaşım araçları, konutlardaki veya işyerlerindeki
bilgisayar, cep telefonu, televizyon, elektrikli su ısıtma cihazları, bulaşık ve çamaşır
makineleri gibi cihazların çalışabilmesi için gerekli olan enerjinin temin edilmesi zorunluluğu
şehirlerin daima önemli miktarda enerji tüketen yerleşmeler olarak karşımıza çıkmasına neden
olmaktadır.

1.3.5. Şehirlerde Yaşayan Nüfus Sayısındaki Artışlar
Şehirsel hayat tarzının bizzat kendisi bu yerleşmelerin önemli miktarda enerji
tüketmesine neden olduğu gibi, şehirlerde yaşayanların sayısı artıkça enerji talebi
fazlalaşmaktadır. Küresel ölçekte değerlendirildiğinde dünya nüfusunun yarısından fazlasının
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şehirlerde yaşadığı ve gün geçtikçe kırsal bölgelerde yaşayan nüfus miktarının azaldığı da
bilinmektedir.
Küresel ölçekteki şehirleşme hareketi incelendiğinde, dikkat çeken bazı
özelliklerinden söz edilebilir. Şehirler 1800’lü yıllara kadar İdari, Askeri ve Dini
fonksiyonlarıyla önem kazanırken, 1800’lü yıllardan sonra karakter değiştirerek, Sanayi ve
Ticaret faaliyetleriyle ön plana çıkmışlardır.
Küresel ölçekte nüfusu 1 milyonu aşan şehir sayısı1800’lü yıllarda sadece 3 iken
1900’lü yıllarda 16’ya yükseldiği 1950 yılına gelindiğinde nüfusu milyonu aşan şehir
sayısının 74’e ulaştığı ve günümüzde de 442 şehrin nüfusunun milyon sınırı üzerinde olduğu
istatistik verilerden anlaşılmaktadır.
Çin, Hindistan, Meksika ve Brezilya gibi nüfus sayıları fazla olduğu gibi, önemli
miktarda enerji tüketen gelişmekte olan ülkelerde nüfus miktarı milyonu aşan şehir sayılarının
fazlalığı bu ülkelerin enerji tüketimini arttıran faktörler arasında sayılabilir. Nüfus miktarı bir
milyon ve üzerinde bulunan şehirlerin dağılımı değerlendirildiğinde ise; 89 tanesinin Çin’de,
46 sının Hindistan’da, 42 sinin ABD’de, 21 inin Brezilya’da ve 12 tanesinin de Meksika’da
yer aldığı bilinmektedir.
Gelişmiş ülkelerde nüfusun ortalama olarak %90 kadarının şehirlerde yaşamasına
karşılık gelişmekte olan ülkelerde genel kabul görebilecek tek bir oran vermenin mümkün
olmadığı belirtilmelidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre kişi başına düşen enerji
tüketimlerini gösteren tablo 4‘dekine benzer bir durum gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinde
yaşayan nüfus miktarları için de geçerlidir. Gelişmişlik sıralamasında ülke ne kadar alt
sıralarda bulunuyorsa o ülkede şehirsel nüfus oranı o kadar azdır. Ancak genel bir
değerlendirme yapıldığında dünya enerji talebinin gün ve gün arttığı ve enerji tüketiminin
hızlı bir gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır.

1.4. Enerji Talebinin Sonuçları
Enerjiye olan talebin artışının gerek üretici ülkeler gerekse tüketici ülkeler açısından
ortaya çıkardığı ve etkilerinin küresel ölçekte ortaya çıktığı bazı sonuçlarının olduğu da
bilinmektedir. Bunlar;

1.4.1. Bilinen Enerji Kaynaklarının Rezervleri Azalmaktadır
Dünya enerji gereksiniminin önemli bir kısmını karşılayan fosil kaynaklardan
kömürün bilinen rezervleri dikkate alındığında 150 yıl, doğalgazın 60 ve petrolün 60 yıllık
ömürlerinin kaldığı hesaplanmaktadır. Kuşkusuz belirtilen süreler kesin olmayıp, tartışmaya
açıktır ve tartışılmaktadır. Fosil yakıtların daha ne kadar süreyle insanlığın enerji ihtiyacını
karşılayacağına dair farklı öngörüler olsa bile değişmeyen gerçek bu kaynakların rezervlerinin
azaldığı ve çok da uzun sayılamayacak bir süre sonunda mevcut rezervlerin tükeneceğidir.
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1.4.2. Enerji Kaynaklarının Değerini Yükselterek, Fiyat Artışına
Neden Olmaktadır
Bilinen enerji kaynaklarına ait rezervler bir taraftan azalırken, diğer taraftan özellikle
gelişmekte olan ülkeler tarafından bu kaynaklara yönelik talebin her geçen gün artması bu
kaynakların fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki değişim
miktarları bu gerçeği çarpıcı olarak ortaya koymaktadır. Petrolün varil fiyatı 1990-1999 yılları
arasında yaklaşık olarak 20 $ seviyesinde değişirken, 2004 yılında 40$, 2006 yılında 65$,
2008’de 100$ ve 2011 yılında da 110 $ civarında gerçekleşmiştir.

1.4.3. Yeni Enerji Kaynakları Arayışını Gündeme Getirmektedir
Başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere yeni enerji kaynakları arayışının
hızlandığı ileri sürülebilir. Güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, biyogaz, deniz kökenli enerji
kaynaklarından olan akıntı, dalga ve denizlerin termik sıcaklık farkından yararlanarak elektrik
üretmenin yolları bulunmuş ve teknolojilerinin geliştirilmesi yönündeki arayışlara devam
edilmektedir. Bu alandaki çalışmaların 1970-1980 zaman diliminde iki kez yaşanan petrol
krizlerinden sonra yoğunlaştığı belirtilmelidir. Bu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından
insanların ihtiyacı olan enerji, kabul edilebilir maliyetlerle üretilebilirse insanlığın enerji
gereksinimi sonsuza kadar sağlanmış olacaktır. Enerji sektörü henüz arzulanan hedefe
ulaşabilmiş değilse bile çalışmalar sürdürülmekte olup, kısmı sayılabilecek başarıların elde
edildiği de vurgulanmalıdır.
Rüzgar enerjisinde elde edilen gelişme en iyi örneği meydana getirmektedir. Rüzgar
gücünden elektrik üretimi 19.YY’ın sonlarında gerçekleştirilmesine rağmen bu alandaki asıl
gelişmeler 20.yy sonlarında yaşanmaya başlanmıştır. 1990 yılında dünya rüzgar enerjisi
kurulu gücü yaklaşık 2000 MW iken, 2000 yılında 18 000 MW’a ve 2011 yılında da yaklaşık
olarak 240 000 MW düzeyine ulaşmıştır. Veriler incelendiğinde yaklaşık olarak her üç yılda
bir dünya rüzgar enerjisi kurulu gücünün ikiye katlandığı anlaşılmaktadır. Rüzgar enerjisinin
gelişim hızı çok yüksek oranlarda seyretmesine rağmen, hala dünya enerji ihtiyacının çok
küçük bir bölümünü karşılayabildiği de belirtilmelidir.
Rüzgar gücü ilkçağlardan itibaren bilinen ve kullanılan bir enerji kaynağı olmasına
rağmen, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlara bağlı olarak rüzgar gücünden farklı bir şekilde
yararlanma arayışının bir sonucu olarak elektrik üretimi gerçekleştirilmiş ve elektrik
üretiminin maliyeti de fosil enerji kaynaklarıyla rekabet edebilir seviyede
gerçekleştirilebilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından gelecekte daha fazla yararlanıp
yararlanılamayacağı ise, enerji üretim maliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkacak gibi
görünmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmanın faklı yollarının aranmasının yanı
sıra yeni enerji kaynağı arayışı sürmektedir. Hidrojen başta olmak üzere, bor ve toryum gibi
maddelerden enerji üretimi konusundaki çalışmalar devam etmektedir.
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1.4.4. Enerjinin Verimli Tüketilmesine Dikkat Edilmekte
Enerji kullanımında daha dikkatli davranılmasını zorlamakta ve enerjiden en yüksek
verimin sağlanması yolunda rasyonel önlemlerin alınmasını gerektirmektedir:

1.4.5. Yeni Rezerv Arayışlarını Hızlanmakta
Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarına ait yeni rezerv alanlarının
keşfedilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Henüz rezerv arayışlarının
tamamlanmadığı Afrika ve Asya kıtalarında yeni kaynakların bulunma ihtimalinin oldukça
yüksek olduğu değerlendirilebilir. Ayrıca yeni rezervlerin bulunma ihtimali olan diğer bir alan
da gelişen teknoloji ve arama yöntemlerine bağlı olarak yerkabuğunun derinliklerinde var
olan kaynaklara ulaşılmasıyla mümkün olabilir.

1.4.6. Uluslararası Anlaşmalar Veya Anlaşmazlıkların Yaşanmasına
Neden Olmaktadır
Enerjinin sahip olduğu önem, onun stratejik bir kaynak olarak değer kazanmasına
sebep olduğundan gerek enerji üreten ülkeler, gerekse enerji tüketen ülkeler ile bu iki saha
arasına geçiş ülkesi konumunda bulunan memleketler bazı anlaşmalarla çıkarlarını koruma
eğilimindedirler. Üretici ülkeler kaynaklarına kendileri açısından en uygun ekonomik
koşullarda pazar bulma gayreti içindeyken, tüketici ülkeler endüstrilerinin ihtiyacı olan
enerjiyi ekonomik olarak uygun ve kesintisiz sağlama gayreti içindeyken, üretici ve tüketici
sahalar arasında yapılan petrol ve doğalgaz nakliyatı güzergahı üzerinde yer alan ülkeler de
taşınmasına aracılık ettikleri bu değerli kaynaktan mümkün olduğunca yararlanma eğilimi
içindedirler. Tüm bunların sonucunda uluslararası enerji taşımacılığının gerçekleştiği önemli
boğazlar veya petrol boru hatları güzergahları üzerindeki ülkeler, birbirleriyle çeşitli
anlaşmalar yaparak enerji sektörünü kontrol etme arzusunda oldukları ve zamana zaman
yaşanan çıkar çatışmalarına bağlı olarak en şiddetlisi savaş olmak üzere çeşitli sorunlarla
mücadele etmek zorunda kaldıkları bilinmektedir.
Ancak bu yolda mutlak başarılı olunduğunu kabul etmek henüz oldukça zordur.
Bütün bu belirtilenler, enerji kaynaklarının üretilmesinde olduğu kadar, tüketilmesi
esnasında da geliştirilmiş tesislerden yararlanılmasını gerektirdiğinden, teknolojinin bu alanda
da gelişme içinde olduğu, sonuçta yapılan yenileştirmeler, uygulanan yeni yöntemler aynı
miktar enerji kaynağından daha fazla enerji elde edilmesine imkân verdirerek, dolaylı yoldan
enerji kazancına neden olmaktadır. Enerjinin daha verimli kullanılması çabalarının her geçen
gün daha iyi sonuçlar verdiğine dair bilgiler sürekli olarak gündeme gelmektedir.
Enerjiye olan gereksinimin her geçen gün artmakta oluşu, enerji üretimini hızla
arttırdığı gibi, gelişen teknoloji ve yeni yöntemler sayesinde birim kaynaktan daha fazla enerji
elde edilmesine neden olmaktadır. Ancak yine de günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan
enerjinin sağlanmasındaki teknolojik ve ekonomik problemler “Enerji Sorunu” olarak
isimlendirilebilecek bir durumla karşı karşıya kalınmasına neden olabilecek boyutlardadır.
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Bilimsel ve ekonomik gelişmelerle yeni boyut kazanan ve daima kazanacak olan enerji
talebleri, gerek enerji temininde gerekse kullanımında daha yeni yöntemlerin geliştirilmesini
zorlayarak bu alanda yeni atılımlara neden olacaktır. Bütün bunlar enerjinin her geçen gün, bir
önceki güne göre daha çok önem kazanmasına yol açmaktadır. Artık ülkelerin ve toplumların
ekonomik gelişmelerinde ve yaşam standartlarında bir gösterge olarak kabul edilen enerji
tüketimi kuşkusuz günümüzde ayrı bir anlam taşımakta ve herkesçe kabul edilen bir önem
taşımaktadır. Bütün bunlar enerjinin her geçen gün bir önceki güne göre daha çok önem
kazanmasına neden olmaktadır.

1.5. Enerji Kullanımının Gelişme Aşamaları
Enerji kaynaklarından yararlanmada en önemli aşama, kuşkusuz ateşin bulunmasıyla
başlamıştır. Başlangıçta odun, ısı temininde kullanılan tek kaynak olmuş, insan ve hayvan
gücünden ise mekanik enerji elde edilmesinde yararlanılmıştır.
Giderek gelişen teknoloji, enerji ihtiyacını arttırırken, yeni kaynakların kullanım
alanına sokulmasına da olanak verdirmiştir. Su ve rüzgâr gücünden yararlanılması buna örnek
olarak gösterilebilir. 17.YY’da başlayan ve hızla gelişen sanayileşme hareketleri devresinde
ise, artan enerji gereksiniminin karşılanmasında kömürün önde gelen enerji kaynağı olduğunu
daha önce belirtmiştik.
Gelişmesi uzunca bir devreyi kapsayan ve aşamalı olan sanayi devrimi, mekanik
enerjinin kütle halinde kullanıldığı bir süreç olarak tanımlanabilir. Gelişen sanayileşme
hareketlerine bağlı olarak artan enerji talebi, sanayi dışı sektörlerin de artan enerji ihtiyacı ile
bütünleşince enerji tüketimi yeni boyutlar kazanmış ve önceki devrelerin enerji kullanım
miktarı ile kıyaslanamayacak düzeye ulaşmıştır.
II. Dünya savaşından bu yana gelişme istek ve çabasında bulunan birçok ülke,
sanayileşmenin kalkınma için kaçınılmaz olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Bu durumda
enerjiye olan gereksinme, gelişmesini önceden gerçekleştirmiş ülkeler dışında da büyük
boyutlara ulaşmış ve bunların da ilavesiyle dünya enerji tüketimi, dolayısıyla enerjiye olan
ihtiyaç, hızlı biçimde artmıştır.
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Uygulamalar
1)
Enerji kaynaklarının önemi bu maddelerin hangi özellikleriyle ilişkilidir?
Araştırınız.
2)

Enerjiye olan talebin nedenlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Enerji kaynaklarının önemi bu maddelerin hangi özellikleriyle ilişkilidir?

2)

Enerjiye olan talebin nedenleri nelerdir?

3)

Enerji kaynaklarının sınıflandırılmasında uygun kriterler kullanılmış mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk haftada, enerjinin niçin önemli bir madde olduğu ve enerji temininde yararlanılan
kaynaklar hakkında genel olarak bilgilendirme yapılacaktır. Enerji kaynaklarının
sınıflandırılmasında hangi kriterlerden nasıl yararlanıldığı ve farklı sınıflandırma nedenleri
açıklandıktan sonra enerji kaynaklarından yararlanmada zaman içinde ne gibi değişikliklerin
yaşandığı ve bu değişikliklerin enerji arz ve talebi üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.
Daha sonra enerjiye olan talebin nedenleri irdelenecek ve artan bu talebin sonuçlarının neler
olduğu üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi enerjinin bir madde olduğunu kanıtlamıştır.
a- Graham Bell
b-Newton
c-James Watt
d- Einstein
e-Wright Kardeşler
I-Odun
II-Hayvan gücü
III-Rüzgar
IV-Güneş
V-Kömür
2- Yukarıdakilerden hangisi insanlığın ilk çağlardan itibaren kullandığı enerji
kaynaklarından biri değildir?
a- I ve IV
b-I ve III
c-IV ve II
d- V
e-II ve III
3- Aşağıdakilerden hangisi bir fosil enerji kaynağıdır?
a- Rüzgar
b- Kömür
c-Jeotermal enerji
d-Odun
e-Akarsu
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4- Aşağıdakilerden hangisi sekonder (ikincil) enerji kaynağını tanımlamaktadır?
a- Garıticari enerji kaynaklarıdır.
b-Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
c-Yeraltı enerji kaynaklarıdır.
d-İnorganik enerji kaynaklarıdır.
e-Enerji kaynağı doğal niteliğiyle kullanılamadığından ihtiyaç duyulan enerji türüne
dönüştürüldükten sonra kullanılabilen kaynaklardır.
5- Aşağıdakilerden hangisi enerji talebinin artmasına neden olmaktadır?
a- Rüzgar gücünden elektrik üretilmesi
b-Kömür üretiminin artışı
c- Nüfus artışı
d-Devlet politikaları
e-Enerji stratejileri
6- Aşağıdakilerden hangisi artan enerji talebinin sonuçlarından biri değildir?
a- Uluslararası anlaşmalar veya anlaşmazlıkların ortaya çıkması
b-Enerji kaynaklarının fiyatının artması
c-Enerji kaynaklarının rezervlerinin azalması
d-Yeni enerji kaynakları arayışının gündeme gelmesi
e- Şehirleşmenim artması
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7Günümüzde yapılan çalışmalar, termo-dinamik biliminin ortaya Doğru
koyduğu ilkelerden hareketle, hiçbir zaman tükenmeyeceği kanıtlanmış
olan enerjinin, insanoğlu tarafından günün ekonomik şartlarına uygun
olarak nasıl elde edilebileceği noktasında yoğunluk kazanmaktadır.

Yanlış

8Kinetik enerji; herhangi bir cismin bulunduğu durumdan dolayı Doğru
içinde var olan ve her an kullanılabilecek enerji şeklinde tanımlanabilir.

Yanlış

9- Aşağıdakiler seçeneklerden hangisinde, enerji kaynaklarını jenezlerine yani
kökenlerine göre yapılan sınıflandırma verilmiştir?
a) Ticari Enerji Kaynakları
b) Organik ve İnorganik Kökenli Enerji Kaynakları
c) Gayrıticari Enerji Kaynakları
d) Konvansiyonel ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
e) Primer (birincil) ve Sekonder (ikincil) Enerji Kaynakları
10- Aşağıdakiler seçeneklerden hangisi, “Petrolün varil fiyatı 1990-1999 yılları
arasında yaklaşık olarak………………seviyesinde değişmekteydi.“ ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a) 10 $
b) 40 $
c) 20 $
d) 60 $
e) 80 $

Cevaplar
1)D, 2)D, 3)B, 4)E, 5)C , 6)E, 7)D, 8)Y, 9)B, 10)C
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2. ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ZAMAN İÇİNDE
DEĞİŞMESİNİN NEDENLERİ

23

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Enerji Kullanımının Zaman İçindeki Değişimi

2.2.

Enerji Kullanımının Gelişme Aşamaları

2.3.

Dünya Enerji Tüketimi ve Sağlandığı Kaynaklar

2.3.1. Gelişen Teknoloji Paralelinde Bazı Kaynakların Diğerinden Daha
Ekonomik Olması
2.3.2. Bazılarının Coğrafi Dağılış Bakımından Uygunluk Göstermesi
2.3.3. Enerji Kaynaklarının Fiyatlarının Farklılığı
2.3.4. Kullanım Esnekliğine Sahip Olması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Enerji Kullanımının Zaman İçindeki Değişimini nedenleri nelerdir?

2)

Enerji Kullanımının Gelişme Aşamaları nelerdir?

3)

Dünya Enerji Tüketimini ve Sağlandığı Kaynaklar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Enerji Kullanımının Zaman İnsanlık tarihi içinde değişen
İçindeki Değişimi
ihtiyaçların
yararlanılan
enerji kaynağının türü ve
miktarı üzerindeki etkisinin
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Enerji
Kullanımının Gelişen
sanayileşme
Gelişme Aşamaları
hareketlerine bağlı olarak
artan enerji talebi, sanayi
dışı sektörlerin de artan
enerji
ihtiyacı
ile
bütünleşince
enerji
tüketiminin
kazandığı
boyutların kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Dünya Enerji Tüketimi ve Dünya enerji tüketimindeki
Sağlandığı Kaynaklar
gelişmeler ile kullanılan
kaynakların
enerji
tüketimindeki
paylarının
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Enerji Kaynakları

•

Dünya Enerji Tüketimi
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Giriş
Günümüzde ülkelerin karşılaştığı sorunların önde geleni ekonomik alanda oluşmakta
veya bu alandan kaynaklanmaktadır. Yine günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık 1/3’ünün
yeterli gıda alamadığı, giyinme, barınma gibi temel gereksinimlerini yeterli ölçüde
karşılayamadığı, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinden gereği biçimde yararlanamadığı
bilinmektedir. Yine bilinen bir gerçek, günümüzde yaşam standartları yüksek ülkelerin sayıca
az olduğu, nüfus miktarlarının dünya nüfusunun yaklaşık olarak %20 si gibi küçük bir oranını
meydana getirdiğidir. Bilinen diğer bir gerçek de, ülkeler arası ekonomik eşitsizlik azalma
yerine daha da artmakta, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik düzeyleri
arasındaki fark giderek açılmaktadır. Ayrıca gerek gelişmiş ülkelerin gerekse gelişmekte olan
ülkelerin ekonomik yapı veya ekonomik düzeyleri bakımından kendi aralarında da büyük
farklılıklar olduğu bilinmektedir.
Çeşitli ölçütlere dayandırılarak yapılmış ekonomik sınıflandırmalar olmakla birlikte,
bunlar arasında enerji tüketimine göre yapılmış olanlar gerçeği daha iyi ortaya koymakta gibi
görülmektedir. Gerçekten de günümüzde ileri refah düzeyine ulaşmış endüstrileşmiş ülkeler
aynı zamanda en çok enerji tüketen ülkeler olarak dikkat çekmektedir.
Sanayileşmiş ülkelerin gerisinde yer alan gelişmekte olan ülkelerde ise, enerji tüketimi
endüstrileşmiş memleketlerdekine oranla oldukça önemsiz düzeyde gerçekleşmekte ve
kullanılan enerji kaynakları genellikle garıticari enerji kaynakları olarak isimlendirilen bitkisel
ve hayvansal orijinli maddelere dayanmaktadır. Enerjinin sanayileşmiş ülkelerde büyük
miktarda kullanılıyor olması, endüstri alanı dışında, önemli kullanım alanına sahip olmadığı
anlamını taşımaz. Konut ve ulaşım sektörü de büyük ölçüde enerji tüketimine neden olan
sektörlerdir. Ayrıca tarımsal alanda modern uygulamaların gerçekleştirilmesi, makineleşmeyi
gerektirdiğinden, bu alanda da enerji tüketimi giderek büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bu ve
buna benzer örnekler gelişme isteği ve çabası içindeki ülkelerde, sanayileşme hareketleri
dışında tarımsal uygulamaların bile başarılı olabilmesi için önemli ölçüde enerjiye gereksinme
duyacaklarını ortaya koymaktadır.
Enerjiye duyulan ve giderek büyüyen bu gereksinme, enerji üretilen kaynakların da
aynı paralelde önem kazanması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle enerji üretilen ve
üretilebilecek olan kaynaklar bilim kolumuzda da giderek önemini arttırmakta ve İktisadi
Coğrafya prensiplerine uyarlı olarak daha derinlemesine işlenir olmaktadır. Burada söz
konusu edilen enerji kaynakları, modern ekonominin gereksinme duyduğu başta petrol olmak
üzere, kömür, hidrolik kaynaklar, doğalgaz ve nükleer enerjidir. Bu kaynaklarından kömür,
sanayileşme hareketinin başlangıç aşamasında ve gelişim devresinde önemli rol oynamış ve
%90-95 oranında kullanılır olmuştur.
Beyaz kömür olarak da anılan hidrolik gücün, petrolün, doğalgazın ve nükleer enerji
kaynaklarının enerji tüketim alanında değerlendirilmeye başlanması ise kömüre oranla çok
daha yakın tarihlerde mümkün hale gelmiştir. Mekanik enerji üretiminde ve ısı temininde
büyük miktarda kullanılan bu kaynaklar dışında, modern teknoloji ve endüstriden yoksun
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büyük alanda halen kullanılan enerji kaynakları ise odun, tezek ve hayvan gücüdür. Bu
kaynaklar kullanış alanının ve araçlarının özellikleri göz önüne alındığında endüstriyel
olmayan kaynaklar veya gayrı ticari enerji kaynakları olarak adlandırılmışlardır. Öyle ki, bu
tür kaynakların tüketimi, ülkelerin ekonomik yapılarına bağlı olarak, bazı alanlarda çok büyük
miktarlara ulaşabilmektedir. İşte bu nedenlerledir ki, enerji kaynaklarının türü ve miktarı,
ülkelerin veya bölgelerin ekonomik yapı karakterini ve gelişmişlik düzeylerini belirlemede
yararlanılan önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir.

29

2.1. Enerji Kullanımının Zaman İçindeki Değişimi
İnsanın enerji kaynaklarından yararlanmasının başlangıcı, prehistorik çağlara kadar
inmektedir. Bu çağlarda enerji kaynağı olarak yararlanılan odun, basit olan enerji ihtiyacının
karşılanmasında temel kaynaklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci olarak ise başta
toprağın sürülmesi gibi hayvan gücünden yararlanıldığı bilinmektedir. Su çarkları ve yel
değirmenleri buğdayın öğütülmesinde yararlanılan temel enerji kaynakları iken, yelken klasik
çağların mekanik enerji kaynakları olarak kabul edilebilirler. Özellikle rüzgâr gücünün
hareket etmesine sebep olduğu yelkenli gemiler, ticari faaliyetlerin genişlemesine olanak
tanıyarak, ekonominin de gelişmesine yardımcı olmuştur.
İlk ve Orta Çağlarda uygarlık merkezlerinin kıyılarda toplanması yelkenin ekonomik
hayattaki bu işlevinin sonucudur. Özellikle İlk Çağdaki önemli şehirlerin deniz kıyılarında yer
alması nedeniyle aynı zamanda birer liman şehri olmaları onların ticari karakteriyle önemli
oranda ilişkilidir.
Rüzgâr ve su gücü ilk ve orta çağ sanayi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde
yararlanılan başlıca enerji kaynakları olmalarına rağmen, bu enerji maddelerinin kendine özgü
nitelikleri nedeniyle yeryüzünün her yerinde bulunmalarını engellemektedir. Su ve rüzgâr
gücünün yeryüzündeki dağılışındaki düzensizliğe bağlı olarak dönemin sanayi tesisleri de bu
kaynaklara olan bağımlılıkları nedeniyle dağınıktır. Her iki enerji kaynağına ulaşabilme
imkânı bulunan bölgelerde ise tercih edilen daima su gücünün olması, rüzgâr gücünün
kesintili bir kaynak olmasıyla ilgilidir. Ilıman ve nemli iklim bölgelerindeki akarsular
rejimleri düzgün ve bol su taşıdıklarından daima sanayi tesislerini kendilerine çekmiştir.
Dolayısıyla sanayi faaliyetlerinin dağılışında coğrafi faktörlerin belirleyici rolünün bulunduğu
dikkat çekmektedir. Sanayi devrimine kadar geçen yüzyıllar boyunca insanların enerji
gereksinimi odun, insan ve hayvan gücü, akarsu ve rüzgâr gücünden sağlanmıştır. Sanayi
faaliyetlerinin büyüklüğü yine bu kaynakların gücüyle doğru orantılı olarak, dönemin sanayi
tesislerinin genellikle küçük olduğu bilinmektedir. Akarsuların gücünden günümüz anlamında
yararlanma sağlanamaması dönemin bilim ve teknolojisinin yeterince gelişmemiş olmasıyla
ilgili bir durumdur. Bütün bunlardan sonra ilk ve ortaçağ sanayi tesislerinin karakteristik
özelliği olarak az miktarda hammaddenin işlendiği küçük ve dağınık olması ortaya
çıkmaktadır.
Sanayi devriminin etkisiyle 17. ve 18.YY’larda ve sonrasında gelişen teknoloji daha
büyük miktarda enerji kullanımına neden olurken, enerji kullanım araçlarında da
değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle 18. YY’ın sonlarına doğru endüstriyel faaliyetlerde
daha fazla kullanılmaya başlanan kömür hem ısı hem de enerji kaynağı olarak önem
kazanmaya başlamıştır. Kömürün enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla birlikte yeryüzündeki
sanayi tesislerinin dağılışı olduğu gibi büyüklüğü de önemli oranda farklılaşmıştır. Enerji
kaynağı olarak kömürün kullanılmasıyla birlikte üretim makinelerle yapılmaya başlanması
sanayi tesislerinin çok büyük miktarlardaki hammaddeyi işleyebilmesine, büyümesine ve
toplulaşarak sanayi bölgelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece endüstriyel
faaliyetlerin coğrafi dağılışı da değişikliğe uğramıştır.
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19.YY’ın ikinci yarısında yaşanan gelişmeler arasında yeni enerji kaynaklarının
bulunup, devreye sokulması da belirtilmelidir. Türbin ve dinamonun keşfedilmesiyle birlikte
akarsuların gücünden yararlanarak elektrik üretilmesi ve üretilen elektriğin enerji nakil
hatlarıyla taşınması, bir kez daha sanayi tesislerinin dağılışını etkilemiştir. Petrolun ilk kez
ticari olarak üretilmeye başlaması da bu dönemde mümkün olmuştur. Ancak petrol 20. YY’ın
başlarına kadar sadece aydınlanmada kullanılan bir enerji kaynağı durumundadır.
20.YY’a gelindiğinde içten patlamalı motorun icadı petrolün çok aranan bir yakıt
niteliğini kazanmasına neden olmuştur ki, bu dönem ‘Motor Devri’ olarak isimlendirilmiştir.
Petrol sadece enerji kaynağı olarak aynı zamanda hammadde olarak da değerli bir madde
halini kazanmış ve Petro-kimya sanayinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
20. YY’a özgü diğer bir enerji kaynağı olarak doğalgaz başlangıçta konutların
ısıtılması ve mutfaklarda kullanılmasına rağmen, asıl önemini termik santrallerde elektrik
üretiminde kullanılmasıyla birlikte kazanmıştır. Bu yüzyılın ikinci yarısından sonra ise
nükleer enerjinin enerji kullanım alanına girdiği ve giderek önem kazandığı söylenebilir.
Tartışılan bir kaynak olmasına rağmen nükleer enerji elektrik üretimi başta olmak üzere bazı
özel kullanım alanlarında, özellikle gelişmiş ülkeler tarafından önemli oranlarda kullanılmaya
başlanmış ve büyük ölçüde tüketilir olmuştur.
Enerji kullanımının yaygınlaşması, bazı alanlarda artan oranda kullanılır olması,
dünya enerji tüketiminin de hızla artmasına neden olmuştur. Bu durumda mevcut
kaynaklardan daha fazla üretim sağlanırken, bunların gelecekteki yetmezlikleri düşünülerek,
yeni kaynakların aranması girişimlerine başlanmıştır. Yine aynı nedenler, enerji kaynaklarının
üretim ve tüketiminde rasyonellik ve tasarruf ilkelerine bağlı kalmayı zorunlu kılmıştır.
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, bilinen kaynakların üretim olanaklarını arttırmış, işletme
imkânı bulunmayan kaynakların işletilebilir olmaları sağlanmış, yine bazı kaynakların
birbirlerine dönüştürülmelerine imkân tanımıştır. Örneğin çok aranır bir kaynak olan petrol,
kömürden ve bitümlü şistlerden elde edilebilmiştir. Ancak bu uygulamada maliyet faktörünün
olumsuz etkisi hala giderilememesi yaygın kullanımını engelleyen başlıca faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca fosil kaynaklardan, akarsu gücünden ve nükleer enerjiden
elektrik üretiminin arttırılması bu tür uygulamaların örnekleri olarak gösterilir. Bunların yanı
sıra yenilenebilir enerji kaynakları olan, güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji kaynaklarından da
elektrik üretilebilir hale gelinmiş, güneşten elde edilen elektrik hariç, diğerlerinin üretim
maliyeti gelişen bilim ve teknoloji sayesinde sürekli azalma eğilimine girdiğinden fosil enerji
kaynaklarının fiyatlarına yaklaşmaktadır.

2.2. Enerji Kullanımının Gelişme Aşamaları
Enerji kaynaklarından yararlanmada en önemli aşama, kuşkusuz ateşin bulunmasıyla
başlamıştır. Başlangıçta odun, ısı temininde kullanılan tek kaynak olmuş, insan ve hayvan
gücünden ise mekanik enerji elde edilmesinde yararlanılmıştır.
Giderek gelişen teknoloji, enerji ihtiyacını arttırırken, yeni kaynakların kullanım
alanına sokulmasına da olanak verdirmiştir. Su ve rüzgâr gücünden yararlanılması buna örnek
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olarak gösterilebilir. 17.YY’da başlayan ve hızla gelişen sanayileşme hareketleri devresinde
ise, artan enerji gereksiniminin karşılanmasında kömürün önde gelen enerji kaynağı olduğunu
daha önce belirtmiştik.
Gelişmesi uzunca bir devreyi kapsayan ve aşamalı olan sanayi devrimi, mekanik
enerjinin kütle halinde kullanıldığı bir süreç olarak tanımlanabilir. Gelişen sanayileşme
hareketlerine bağlı olarak artan enerji talebi, sanayi dışı sektörlerin de artan enerji ihtiyacı ile
bütünleşince enerji tüketimi yeni boyutlar kazanmış ve önceki devrelerin enerji kullanım
miktarı ile kıyaslanamayacak düzeye ulaşmıştır.
II. Dünya savaşından bu yana gelişme istek ve çabasında bulunan birçok ülke,
sanayileşmenin kalkınma için kaçınılmaz olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Bu durumda
enerjiye olan gereksinme, gelişmesini önceden gerçekleştirmiş ülkeler dışında da büyük
boyutlara ulaşmış ve bunların da ilavesiyle dünya enerji tüketimi, dolayısıyla enerjiye olan
ihtiyaç, hızlı biçimde artmıştır.

2.3.Dünya Enerji Tüketimi ve Sağlandığı Kaynaklar
Yukarıdaki paragraflarda açıklandığı üzere dünya enerji tüketimi başta sanayileşme
hareketleri olmak üzere, ulaşım ve daha birçok alandaki gelişmelere bağlı olarak sadece
miktar olarak artmakla kalmamış bu arada kullanılan enerji türlerinde de değişiklikler
meydana gelmesine sebep olmuştur. Aşağıda enerji tüketimindeki bu gelişmeler ile kullanılan
kaynakların enerji tüketimindeki payları yıllara göre istatistik verilerine dayanılarak
açıklanacak ve nedenleri üzerinde durulacaktır.
Tablo 1’in incelenmesinden 1900’lü yıllarda dünya enerji tüketiminin yaklaşık olarak
0,5 milyar TEP olduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihten hemen sonra dünya enerji tüketimi sürekli
olarak artmış ve 1960 yılında 4 milyar TEP’e, 1980 yılında ise 6 milyar TEP’e, 1990’da 8
milyar TEP’e ve günümüzde de yaklaşık olarak 12 milyar TEP’e yükselmiştir. 1900 ile 2000
yılları arasındaki 100 yıllık devre esas olarak alındığında yıllık enerji tüketiminin artış hızı
yaklaşık olarak %2 civarında gerçekleştiği görülmektedir. Ancak daha kısa süreli zaman
dilimleri söz konusu olduğunda enerji tüketim hızlarının önemli değişiklikler gösterdiği
anlaşılmaktadır. Dünya enerji tüketim artışının belirgin değişikliğe uğradığı zamanın 1950 yılı
sonrası devreye isabet ettiği anlaşılmaktadır.
Her geçen gün artan enerji talebinin karşılanması yalnızca bugünkü kaynakların
üretimini arttırmakla mümkün olamayacağı son derece açıktır. Aksi halde daha ileriki yıllarda
kaynak yetmezliğinin yaşanması sorunu kaçınılmaz olarak karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle
içinde bulunduğumuz yıllarda bilinen enerji kaynaklarından üretim sürdürülürken, farklı
maddelerden enerji üretiminin gerçekleştirilmesi çabalarının arttığı ve yine bu çabalar içinde
değişik türde enerji kaynaklarının devreye sokulması için araştırmaların hızlandırıldığı
görülmektedir. Mevcut kaynağın kullanımından vazgeçilmeden değişik türde kaynakların
devreye sokulması, sadece enerji gereksiniminin karşılanması amacına dönük, zorunlu bir
uygulama olarak kabul edilemez. Sürecin bu şekilde işlemesinin nedenleri olarak;
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2.3.1. Gelişen Teknoloji Paralelinde Bazı Kaynakların Diğerinden
Daha Ekonomik Olması
Her ne kadar dünya enerji gereksiniminin çok önemli bir kısmı hala fosil yakıtlarca
karşılanıyor olsa bile, bu kaynaklardan birinin diğerine tercih edilmesi söz konusu olduğunda
genellikle ekonomik faktörler devreye girdiği ve karar verme sürecinde doğrudan etkili
olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin kömür başta olmak üzere petrol ve doğalgaz gibi fosil enerji
kaynaklarının her birine ait önemli miktarda rezervi olduğu bilinen ABD’nin bu kaynaklardan
öncelikle hangisini üreteceğine stratejik nedenlerin yanı sıra, ekonomik nedenlerle de karar
verdiği bilinmektedir.

2.3.2. Bazılarının Coğrafi Dağılış Bakımından Uygunluk Göstermesi
Özellikle fosil enerji kaynaklarının yeryüzünde eşit olarak dağılmadığı ve buna bağlı
olarak ülkeler enerji politikalarını belirlerken, sahip oldukları kaynakları değerlendirmeyi
öncelikli olarak planlamaktadırlar. Örneğin Çin, sebep olduğu küresel iklim değişikliği gibi
çevre sorunlarına rağmen, sanayinin gereksinimi olan enerjiyi sağlamada kömürü kullanmayı
sürdürmektedir. Zira ülke topraklarında yeteri kadar kömür rezervine sahiptir ve öncelikle
sanayinin enerji ihtiyacını kontrolündeki bir kaynaktan sağlamayı tercih etmektedir. Böylece
yeteri kadar rezervi bulunmayan petrol veya doğalgaz ithalatı için harcaması gereken dövizi
sanayinin gelişmesi için kullanabilmektedir. Norveç gibi bazı İskandinav ülkeleri ve Güney
Amerika ülkelerinden biri olan Peru örneğinde görüldüğü gibi bu ülkeler sahip oldukları
hidrolik gücü enerji üretiminde öncelikli olarak değerlendirmektedir. Bu gibi ülkeler fosil
enerji kaynakları açısından son derece sınırlı rezervlere sahip olmaları nedeniyle güçlü akarsu
varlıklarını enerji üretimi amacıyla kullanmaktadırlar. Bilinen enerji kaynakları rezervlerinin
coğrafi bölgelere ve ülkelere göre dağılımının farklı olması sürecin işleyişini bu şekilde
etkilemektedir.

2.3.3. Enerji Kaynaklarının Fiyatlarının Farklılığı
Zaman içinde enerji kaynaklarının fiyatlarının stratejik, güvenlik veya nakliye gibi
çeşitli nedenlerle değişebildiği ve bu değişikliklerin uluslararası enerji ticaretini
etkileyebilecek düzeylerde gerçekleşebildiği bilinmektedir. Örneğin İngiltere 1970’li yıllara
kadar varlığını bildiği kuzey denizi petrollerini üretmek yerine ithalatla karşılamıştır. Çünkü
kendi petrol rezervlerini üretmesi halinde uluslararası piyasalardan satın alabileceğinin
üzerinde bir maliyeti karşılamak zorunda kalacaktı. Ancak 1970 ila 1980 yılları arasında
küresel ölçekte yaşanan ve Batı Avrupa’daki endüstriyel faaliyetleri durma noktasına getiren
iki petrol krizi sonucu varil fiyatlarındaki anormal artış deniz altında varlığını bildiği petrolü
ekonomik koşullarda üretmesi mümkün olmuştur.

2.3.4. Kullanım Esnekliğine Sahip Olması
İhtiyaç duyulan enerjinin karşılanmasında farklı kaynaklar kıyasladığında, amaca en
uygun olanının kullanılması tercih edilmektedir ki fosil yakıtlar arasında bu özelliği en fazla
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göze çarpanı petroldür. Petrol özellikle ulaşım araçlarının vazgeçemediği bir yakıt olduğu gibi
elektrik üretiminde de değerlendirilebilmektedir. Bu üstünlüklerinin yanı sıra boru hatlarıyla,
karayolu, denizyolu ve demiryollarıyla nakledilebilmesi onu farklı kılmaktadır. Üstelik
sanayinin ihtiyaç duyduğu bazı maddelerin doğrudan, bazılarının ise dolaylı olarak üretiminde
kullanılması onu diğer enerji kaynaklarından belirgin olarak ayırmaktadır.
Sonuçta dünya enerji tüketiminde değerlendirilen kaynakların kullanım paylarının
daima değiştiği, bazıları daha fazla önem kazanırken, bazılarının önemlerini nisbeten
kaybettiği ancak her bir enerji kaynağının üretiminin daima arttığı anlaşılmaktadır.
Aşağıdaki tabloda 1900-2010 yılları arasındaki devrede enerji alanındaki gelişmeler
istatistik verilerden yararlanarak ortaya konmakta, kullanılan kaynaklar, mutlak miktarları,
genel enerji tüketimindeki payları ve zaman içindeki değişimleri gösterilmektedir.

Yıl

Tablo: 1- Dünya Enerji Tüketimi ve Sağlandığı Kaynaklar (Milyon TEP olarak)
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Kömür

439

654

741

783

910

955 1 418 1 640 1 647 2 270 2 186 3 556

Petrol

27

38

77

156

234

416 1 757 2 090 2 813 3 136 3 504 4 028

D.Gaz

-

11

19

45

63

157

752

874 1 135 1 774 2 164 2 858

Hid.En.

-

17

33

60

77

123

251

280

368

189

230

776

Nük. E.

-

-

-

-

-

-

12

18

139

517

669

626

Toplam

466

720

869 1 043 1 285 1 657 4 191 4 758 6 102 7 886 8 752 11844

Tabloların incelenmesinden çıkartılabilecek sonuçlar ise; 20.YY’ın başından itibaren
günümüze kadar geçen süre içinde enerji tüketiminin bazı iniş ve çıkışlar olmasına rağmen
devamlı olarak arttığı anlaşılmaktadır. Onar yıllık devreler halinde incelendiğinde ise, enerji
tüketimindeki artışın 1950’li yıllardan sonra hızlandığı ve yeni boyutlar kazandığı
anlaşılmaktadır. Yine aynı dönemde kullanıma yeni giren kaynaklardan bazılarının hızlı
gelişme içinde olduğu gözlemlenmektedir.
Tablo-2 ile tablo-3’ün değerlendirilmesinden bazı sonuçlar çıkartmak mümkündür.
Bunlardan birincisi dünya enerji kullanımı sürekli artmakta, bu artışa paralel olarak enerji
kaynaklarının tüketim oranları değişmesine rağmen, tüketim miktarları genellikle daima
artmaktadır. 1900-1950 yılları arasındaki devrede, dünya enerji kullanımında kömür en
yüksek paya sahip iken, 1950 yılı sonrasında bu kaynak petrol karşısında gerilemiş ve tüketim
oranı petrolün gerisinde kalmıştır. Nitekim 2010 yılına ait enerji tüketim miktarlarında
petrolün en yüksek oranda tüketilen enerji kaynağı olduğu anlaşılmaktadır.
Belirtilmesi gereken diğer bir nokta da bu oransal farklılıkların kullanılan
kaynaklardan bazılarının tüketim miktarlarındaki herhangi bir gerileme ile ilgili olmadığıdır.
Yani bu oransal değişimler kullanılan enerji kaynaklarından bazılarının tüketimlerindeki
azalma sonucu meydana gelmemiştir. Bu durum hızla artan dünya enerji ihtiyacının
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karşılanmasında yeni kaynaklardan daha fazla oranda yararlanmanın ortaya çıkardığı bir
sonuçtur. Örneğin petrol birçok alanda kömüre tercih edilmiş ve artan enerji gereksinimi daha
çok bu kaynakla karşılanmış ve tüketimi bu nedene bağlı olarak kısa sürede büyük artış
göstermiştir. Tablolardan anlaşılacağı gibi kömür tüketiminde hiçbir devrede mutlak miktar
olarak azalma söz konusu olmamasına rağmen yıllık tüketim hızlarında bir yavaşlama hatta
gerileme olduğu anlaşılmaktadır. Petrol ise artan talep karşısında yıllık tüketim hızını devamlı
olarak arttırmış ve sonuçta dünya genel enerji tüketiminde kömürün payı petrol kaşırısında
gerilemiştir. 1950’li yıllardan sonra dünya enerji tüketim hızının 1950 yılı öncesinden daha
yüksek seyrettiği de tabloların incelenmesinden anlaşılmaktadır.
İfade edilmesi zorunlu olan diğer bir özellik de kömür ve petrol dışındaki kaynakların
da son yıllarda enerji kullanım alanında daha fazla miktarda yer almış olduklarıdır. Özellikle
doğalgaz başta olmak üzere hidrolik kaynaklar ve nükleer enerji tüketimi artmasına rağmen
doğalgaz tüketim miktarlarındaki artış oranı ve miktarı dikkat çekecek derecede belirgindir.
Sanayi devriminin hazırlayıcısı olarak da tanımlanabilecek kömür, petrol karşısında
önemi azalmış gibi görünmesine rağmen, endüstriyel enerji kaynaklarının en önemlisi olarak
kabul edilebilir. 18.YY’dan beri üretilmekte olmasına rağmen 20.yy boyunca da değerinden
hiçbir şey kaybetmeden hatta son yıllarda petrol fiyatlarındaki aşırı yükselişle birlikte eski
önemi yeniden hatırlanan bir enerji kaynağı durumundadır.
Kömür tüketiminin değişimi 1900’lü yıllardan 1950’li yıllara kadar farklı 1950’li
yıllardan sonra ise farklı bir karaktere sahiptir. 20.YY’ın ilk yarısındaki onar yıllık zaman
aralıkları ile değerlendirildiğinde kömür tüketiminin genellikle %10’lar düzeyinde arttığı
anlaşılmaktadır. 1950-1960 yılları arasındaki artış hızı ise %50’ye yaklaşarak yüksek
sayılabilecek bir oranda gerçekleşmiştir. Bu beklenmedik artış oranının ortaya çıkmasında
genel olarak ikinci dünya savaşından sonra sanayileşme sürecine yavaş yavaş katılma
arzusundaki gelişmekte olan ülkelerden gelen taleple ilişkili olduğu düşünülebilir. 1960
yıllardan sonra ise kömür tüketim miktarı 1980’li yıllara kadar son derece dengesiz bir sürece
girmiştir. Örneğin 1980-1990 yılları arasında kömür tüketim hızı yaklaşık olarak %38
artarken, takibeden on yıllık zaman diliminde tüketim hızının - %4 düzeyinde gerçekleşerek
bu uzun sayılabilecek zaman diliminde ilk ve son kez kömür tüketiminin azaldığı
anlaşılmaktadır. Kömür tüketim hızındaki bu azalmanın gün geçtikçe daha fazla aranan bir
enerji kaynağı olan petrol karşısındaki rekabet gücünün sınırlı olmasıyla açıklanabilir. Ancak
2000’li yıllarla birlikte başlayan on yıllık dönemde %63’lük artış hızıyla kömür tekrar aranan
enerji kaynağı halini almıştır. 1990-2000 yılları arasında kömür tüketiminin azalmasına sebep
olan petrol bu kez kömürün tercih edilmesini sağlayan bir rol oynamıştır. Çünkü bu dönemde
petrol fiyatlarındaki artış o kadar fazla olmuştur ki, sektör ihtiyacı olan enerjiyi kömürden
sağlamayı tercih etmek zorunda kalmıştır.
Petrol tüketiminin zaman içindeki değişimi değerlendirilirken belli dönemlerin dikkat
çektiğini vurgulamak gerekmektedir. 20.YY’ın ilk yarısındaki onar yıllık zaman aralıkları
dikkate alındığında petrol tüketiminin %40 ila %100 arasında değiştiği anlaşılmaktadır.
Özellikle 1910 ve 1930’lu yıllar arasındaki iki dönemde de petrol tüketiminin ikişer kat arttığı
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görülmektedir. Ancak petrol tüketiminin artış oranlarının bu kadar yüksek olmasına rağmen,
dünya enerji gereksinimini karşılamadaki payı 1950 öncesinde daima kömürün gerisinde
kalmıştır. 1950-1960 yılları arasındaki artış hızı ise %322 gibi çok yüksek olarak
değerlendirilebilecek bir oranda gerçekleşmiştir. Bu anormal artış oranının ortaya çıkmasında
genel olarak ikinci dünya savaşından sonra sanayileşme sürecine yavaş yavaş katılma
arzusundaki gelişmekte olan ülkelerden gelen taleple ilişkili olduğu düşünülebilir. Petrol
tüketiminin hızlı artışı kuşkusuz bu kaynağın diğer enerji türlerine özellikle de kömüre olan
üstünlüğü ile ilgilidir. Daha aranır özelliklere sahip olan petrol birçok alanda kömür ile
rekabet edebilmiş ve yeryüzünde çok geniş bir tüketim alanı bulabilmiştir. Ayrıca petrol
tüketimindeki hızlı gelişmenin nedenleri olarak belirtilebilecek bazı özellikler ise şöyle
sıralanabilir.
1-Kalori değerinin yüksek oluşu,
2-Uygulamadaki esnekliği,
3-Kolay ve ucuza taşınabilir olması,
Petrolün kömüre olan üstünlüklerinden bazıları arasında gösterilebilir. Ancak bütün
bunlar yanında petrolün bütün ülkelerce benimsenmesinde petrole sahip ülke veya
kuruluşların bu kaynağa salt kar amacıyla bakmalarının da etkisi olduğu söylenebilir. Henüz
yeterli rezerv saptaması yapılmadan, bu kaynağa bitmeyecek bir kaynakmış gibi bakmak,
planlı kullanma yerine kısa sürede maksimum kar sağlama amacıyla tüketimi teşvik edecek
şartları oluşturmak ve var olan tüm enerji kaynaklarının dengeli bir şekilde kullanılması
yerine petrol tercihli bir enerji politikası izlemek, bütün dünya ülkelerinin kısa sürede bu
kaynağa yönelmesine ve sonuçta içinde bulunduğumuz yıllardaki gibi enerji sorunuyla
karşılaşmalarına neden olmuştur. 1960’lı yıllardan sonra ise petrol tüketim miktarı sürekli
artmasına rağmen tüketim hızı %10 ila %20’ler düzeyinde kaldığından tüketim hızında ciddi
bir azalma olduğu anlaşılmaktadır. Petrol tüketim hızının 20.YY’ın son çeyreğindeki
azalmasında ise fiyatının etkisi olduğu ileri sürülebilir.
Doğalgaz tüketimi irdelendiğinde genel olarak yüksek bir tüketim hızının varlığı
dikkat çekmektedir. Onar yıllık periyotlarda doğalgaz tüketim hızının hiçbir dönemde
%16’nın altına (1960-1970 dönemi) gerilemediği buna karşılık 1950-1960 zaman diliminde
%379 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiği anlaşılmaktadır ki, 20.yy boyunca hiçbir enerji
kaynağında bu kadar yüksek artış hızı gerçekleşmemiştir. 1940 ila 1960 yılları arasındaki 20
yıllık zaman dilimi doğalgaz tüketiminin en parlak dönemi olarak belirlenmektedir. Bu
devrede doğalgaz tüketimi yaklaşık olarak 14 kat artma başarısını göstermiştir. Doğalgaz
tüketimini bu kadar fazla miktarda artmasını hazırlayan başlıca etken olarak sanayileşme
sürecine katılan gelişmekte olan ülkelerden gelen talebtir.
Nükleer enerji tüketimi söz konusu olduğunda belirtilmesi gereken ilk hususun yeni
enerji kaynağı olduğudur. Dünya enerji piyasasına 20.YY’ın ikinci yarısında giren bu
kaynağın tüketim miktarındaki önemli değişim zamanının 1980-1990 yılları arasında
gerçekleştiği görülmektedir ki, bu dönemde nükleer enerjinin tüketim hızı %272 oranında
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artış göstermiştir. Nükleer enerjideki bu talep patlamasının nedeni olarak gelişmiş ülkelerin
dışa bağımlı enerji temininde karşılaşabilecekleri olası sorunları mümkün olabildiğince en az
zararla atlatma isteğinden kaynaklanmaktadır.
Bugün için dünya enerji tüketimindeki payı nisbeten az olan nükleer enerji tartışılan
bir kaynak olmasına rağmen kullanılmaya devam edilmektedir. Ancak enerjiye olan
gereksinimin hızla artması, halen kullanılan enerji kaynaklarından büyük bölümünün
tükenebilir nitelikte olması ve çıkarımlarında karşılaşılan güçlükler, yeni kaynakların
aranmasını zorunlu hale getirmekte ve bu yeni enerji kaynakları arasında nükleer enerji de yer
almaktadır. Bazı ülkelerin teknolojisinin yeteri kadar gelişmemiş olması bu kaynaktan
yararlanmasını önlerken, çevresel nedenlere bağlı olarak yine bazı ülkelerin nükleer enerji
kullanımından kaygı duydukları bilinmektedir. Ancak nükleer enerji üretiminden
kaynaklanabilecek sakıncaların kesin olarak ortadan kaldırılması halinde, nükleer enerji
tüketiminin bugün kullanılan ülkeler dışında da hızla yayılacağı ve özellikle elektrik üretimi
alanında etkin bir role sahip olacağı söylenebilir.
Akarsular üzerinde kurulan barajlar vasıtasıyla elde edilen enerji olarak hidroelektrik
yenilenebilir enerji kaynağı olmasıyla diğerlerinden farklılık kazanmaktadır. Bu farklı
karakterine bağlı olarak hidroelektrik üretimi iklim koşullarına özellikle de yağış şartlarına
bağlı olarak önemli oranda değişebilmektedir. Tablo-1 incelendiğinde bu özellik belirgin
olarak dikkatleri çekmektedir. Örneğin 1980-1990 yılları arasındaki devrede hidroelektrik
tüketiminin %94 azaldığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık 2000-2010 döneminde ise %273
oranında artış göstermiştir. Bu önemli değişikliğin ortaya çıkmasında ise belirtilen dönemde
faaliyete giren hidroelektrik barajlarının rol oynadığı bilinmektedir. Hidroelektrik üretiminin
fosil yakıtlardan enerji üretimine göre önemli bir durumu da hidroelektrik üretiminde artış
sağlanabilmesi için uzun yıllara ihtiyaç duyulmasıdır. Çünkü baraj yapımı için genellikle uzun
sürelere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla hidroelektrik üretimi yıllar ölçeğinde iklim
koşulların bağlı olarak iniş çıkışlara sahip olabilirken, hidroelektrik üretiminin büyük oranda
artabilmesi ancak uzun süreler sonucunda gerçekleşebilmektedir.
Kaynaklar ölçeğinde yapılan değerlendirmelerde zaman içinde bazı enerji
kaynaklarının tüketiminin artması veya azalması gibi özelliklerle karşılaşılmasına rağmen,
dünya enerji tüketim miktarlarının daima artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 1900 yılında
dünya enerji ihtiyacının %97’sini kömür karşılarken, 1940 yılına gelindiğinde kömür yine en
çok tüketilen enerji kaynağı olmasına rağmen dünya enerji talebinin %71’ini karşıladığı ve
1960 yılına gelindiğinde ise dünya enerji gereksiniminin %41’lik payı ile petrol tarafından
karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu yıla ait enerji talebinin %35’i kömür, %18’i doğalgaz, %6’sı
hidroelektrik tarafından karşılanmıştır. 1960 yılının dünya enerji sektörü açısından bir önemi
ilk kez petrolün kömürden fazla tüketilmesi iken, diğeri de tüketim oranı çok az miktarda bile
olsa ilk kez nükleer enerjinin tüketim alanına girmesidir.
1960’lı yıllarla birlikte en fazla aranan ve tüketilen kaynak olarak petrol fiyatlarındaki
önemli artışlara rağmen, petrolün geçmişte sahip olduğu önemini günümüzde de koruduğu
hatta arttırarak sürdürmektedir. Bu durum hemen hemen yarım yüzyıldır en çok tercih edilen
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enerji kaynağı konumunda bulunan petrolün enerji sektörü açısından taşıdığı önemi
göstermesi açısından anlamlıdır.
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Uygulamalar
1) Fosil enerji kaynaklarının özelliklerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Fosil enerji kaynaklarının özellikleri ile onların tüketim alanları arasında ilişki var
mıdır? Var ise bu ilişkinin sebep ve sonuçlarını açıklayınız.

40

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci haftada, esas olarak enerji kullanımının gelişme aşamaları üzerinde durulacaktır.
Dünya enerji tüketim miktarları ve bu miktarların kaynaklara göre dağılımı, dağılımın bu
şekilde ortaya çıkmasının nedenleri irdelendikten sonra insanların ihtiyaç duydukları enerjiyi
sağlamada yararlandıkları kaynaklar hakkında bilgi verilip, bu kaynakların her birinin (kömür,
petrol, hidroelektrik, doğalgaz ve nükleer enerji kaynakları) kullanılmaya başlanması,
yaygınlaşması ve tercih edilirlikten uzaklaşması veya daha fazla aranır olmasının nedenleri
üzerinde durulacaktır.

41

Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, mevcut enerji kaynağı tükenmeden bir başka
enerji kaynağının enerji bilançolarında yer almasının nedenlerinden biri verilmiştir?
a- Nüfus artışı
b-Rezerv miktarının daha az olması
c-Yararlanmaya başlangıç tarihinin eski olması
d-Yararlanmaya başlangıç tarihinin yeni olması
e- Coğrafi dağılış bakımından uygunluk göstermesi
2- Aşağıdakilerden hangisi 20. YY’ın başlarında dünya enerji gereksinimini karşılayan
ticari enerji kaynaklarıdır?
a- Sadece petrol
b- Kömür ve petrol
c-Doğalgaz
d-Nükleer enerji
e-Hidroelektrik enerjisi
3- Aşağıdakilerden hangisi dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında kömürün petrol
karşısında gerilediği dönemi göstermektedir?
a-20.YY’ın sonu
b-20.YY’ın başı
c-20.YY’ın ortaları
d-19.YY’ın ortaları
e-18.YY’ın sonu
4-

Aşağıdakilerden

hangisi

nükleer

enerji

kullanımının

başladığı

dönemi

göstermektedir?
a-18.YY’ın sonu
b-20.YY’ın başı
c-20.YY’ın sonu
d-19.YY’ın ortaları
e-20.YY’ın ortaları
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5- Petrolün aşağıdaki özelliklerinden hangisi tüketiminin hızla artmasına neden
olmuştur?
a-Kalori değerinin yüksek olması
b-Fiyatının yüksek olması
c-Tankerlerle taşınabilmesi
d-Boru hatlarıyla taşınamaması
e-Ortadoğu’da üretilmesi
6Beyaz kömür olarak da anılan hidrolik gücün, petrolün, doğalgazın ve

Doğru

Yanlış

nükleer enerji kaynaklarının enerji tüketim alanında değerlendirilmeye
başlanması ise kömüre oranla çok daha yakın tarihlerde mümkün hale
gelmiştir.

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İlk ve Orta Çağlarda sanayi faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinde yararlanılan başlıca enerji kaynakları verilmiştir?
a) Petrol
b) Rüzgar ve su gücü
c) Kömür
d) Doğalgaz
e) Linyit
8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi,” Çok aranır bir kaynak olan petrol, kömürden ve
bitümlü şistlerden elde edilebilmiştir. Ancak bu uygulamada……………… faktörünün
olumsuz etkisi yaygın kullanımını engellemektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a) Çevre sorunları
b) Atıklar
c) Üretim
d) Sistem
e) Maliyet
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9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 1900’lü yıllarda dünya enerji tüketim yaklaşık
olarak miktarı verilmiştir?
a) 1 milyar TEP
b) 5 milyon TEP
c) 0,5 milyar TEP
d) 250 TEP
e)125 milyar TEP
10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, sahip oldukları hidrolik gücü enerji
üretiminde öncelikli olarak değerlendiren ülkelerden biri verilmiştir?
a) Peru
b) İzlanda
c) Almanya
d) Avustralya
e) Tunus

Cevaplar
1)E, 2)B, 3)C, 4)E, 5)A, 6)D, 7)B, 8)E, 9)C, 10)A
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3. DÜNYA ENERJİ TÜKETİM HIZINDAKİ DALGALANMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Dünya Enerji Tüketimindeki Dalgalanmalar
3.2. Enerji Kaynaklarının Kullanımında Verim
3.3. Enerji Tüketiminin Bölgeler Arası Dağılışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dünya enerji tüketimindeki dalgalanmaların sebepleri nelerdir?

2)

Enerji kaynaklarının kullanımında verim süreci nasıl rol aynamaktadır?

3)
nelerdir?

Enerji tüketiminin bölgeler arası dağılışının fark ve benzerliklerini nedenleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Dünya enerji tüketimindeki Ders notlarının, kaynakçada
Dünya Enerji Tüketimindeki artışın yıllık hızının değişik verilen
kitapların,
ders
Dalgalanmalar
ve
ders
zaman dilimlerinde farklı slaytlarının
videolarının çalışılması.
olmasının
sebep
be
sonuçlarının anlaşılması.
Enerji
Kaynaklarının Her enerji kaynağının, daha
Kullanımında Verim
fazla
verimli
kullanılabileceği gerçeğinin
kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Enerji Tüketiminin Bölgeler Enerji tüketiminin bölgeler
Arası Dağılışı
ölçeğinde incelenmesinden
çıkartılabilecek en önemli
sonuç
dağılımındaki
eşitsizliktir. Bazı bölgeler
enerji tüketiminin çok yoğun
olarak gerçekleştiği alanlar
olarak dikkati çekerken,
diğer
bölgelerin
enerji
tüketimi açısından oldukça
gerilerde
yer
aldığımasınınnedenlerinin
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Enerji Tüketimindeki Dalgalanmalar

•

Kaynakların Vermli Kullanılması

•

Kişi Başı Enerji Tüketimi

•

Bölgelerarsı Farklılıklar
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Giriş
Dünya enerji tüketiminin zaman içindeki değişimi değerlendirilirken, çeşitli sosoyal
veya ekonomik olayların, ancak özellikle de ekonomik olayların neden olduğu krizlere bağlı
olarak kısa süreli bile olsa, enerji tüketiminde azalmalar veya ekonomik koşuların uygunluğu
paralelinde enerji tüketim hızının arttığı bilinmektedir. Aşağıda bu durum ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.
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3.1. Dünya Enerji Tüketimindeki Dalgalanmalar
Daha önce de belirtildiği ve tablolarda da görüldüğü gibi dünya enerji tüketimindeki
artışın yıllık hızı devre devre değişiklikler göstermektedir. 1920-1930 yılları arasındaki
devrede %20 olan artış, 1930-1940 yılları arasında %23, 1940-1950 yıları arasındaki devrede
ise %29 olarak saptanmıştır. 1950 sonrasında yıllık artış hızının yükselmesiyle beraber uzun
süreli devrelere isabet eden tüketim artışı da daha yüksek oranlara ulaşmıştır. Örneğin 19501963 yıllara arasındaki 13 yıllık süredeki enerji tüketimi artışı %177 oranında gerçekleşmiştir.
1960’lı yıllardan sonraki dönemde dünya enerji tüketim hızının 20.YY’ın ikinci en düşük
seviyesinde gerçekleştiği ancak bundan sonraki onar yıllık dönemlerde (1990-2000 hariç)
genellikle %29 düzeyinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Onar yıllık sürelere göre hazırlanmış bu istatistiklerde enerji tüketiminin sürekli olarak
artış eğilimde olduğu gözlemlenmektedir. Ancak yıllara göre düzenlenmiş ayrıntılı
istatistikler incelendiğinde enerji tüketiminde bazı yıllarda duraksamalar hatta gerilemeler bile
olduğu görülmektedir. Örneğin 1920-21, 1929-32, 1937-38, 1944-45 ve 1948-49 yıllar
arasındaki kısa devrelerde bu tür duraklama veya gerilemelerin yaşandığı bilinmektedir.
Ancak bu gerileme veya duraklamalar enerjiye olan talepte bir yeterlilik veya doygunluk
işareti olarak değerlendirilemez. Bu gerilemeler, Dünya ekonomik ve siyasi konjöktüründeki
dalgalanmaların, her alanda olduğu gibi enerji alanında da ortaya çıkardığı olumsuzluklarla
ilgilidir. Savaşlar ve ekonomik krizler bu tür dalgalanmaların temel nedeni olarak
gösterilebilir.

Tablo: 2- Enerji Tüketiminin Çeşitli Devrelere Göre Artış Hızı

Dönem

(% olarak)
Artış Hızı

1900-1910

58

1911-1920

17

1921-1930

20

1931-1940

23

1941-1950

29

1951-1960

154

1961-1970

13

1971-1980

29

1991-2000

29

2001-2010

30
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Tablolarla ilgili olarak açıklanması gereken diğer bir nokta da 1900-2000 yılları
arasındaki bu uzun sayılabilecek süre zarfında çeşitli enerji kaynaklarının tüketim hızlarının
birbirinden farklı olduğudur. Aşağıdaki tablo bu durumu ortaya koymaktadır.
Bu istatistiklerde enerji kaynaklarının yıllık tüketim hızlarının birbirleriyle
kıyaslanması amaçlanmıştır. Bu kaynaklar arasında Nükleer Enerjinin tüketim hızı en yüksek
düzeydedir. Ancak bu kaynağın devreye yeni girmiş olması, mutlak miktar olarak tüketiminin
önemli boyutlara ulaşmasını engellemektedir. Diğer kaynaklar arasında ise Petrol ve
Doğalgaz yıllık tüketim hızları oldukça fazla olan enerji kaynakları durumdadırlar. Bu
kaynaklar yıllık enerji tüketim hızları açısından nükleer enerjiye oranla daha gerilerde yer
almalarına rağmen tüketim miktarları açısından değerlendirildiğinde nükleer enerji
kullanımıyla kıyaslanmayacak kadar büyük miktarlarda tüketildikleri anlaşılmaktadır. Kısa
bir dönem için gerek nükleer enerji, gerekse devreye yeni girecek diğer kaynaklar, hızlı bir
tüketime konu olsalar bile, petrol ve doğalgaz önemlerini bir süre daha koruyacak gibi
görünmektedir. Bu yeni kaynaklar yıllık tüketim hızları açısından %100’lük bir artış
gösterseler bile yakın gelecekte petrolün enerji alanındaki egemenliğini sarsamayacaklar,
onun düzeyinde tüketilir olamayacaklardır.
Tablo 3: 1960-1980 Yılları Arasında Enerji Kaynaklarının Yıllık Tüketim Hızları
Kaynaklar
Yıllık Artış Oranı (% olarak)
Petrol.......................................................................2,5
Doğal Gaz...............................................................4,2
Kömür.....................................................................1,5
Hidroelektrik...........................................................1,4
Nükleer Enerji.......................................................10,4
Ortalama………………………………………….2,7
Açıklanması gereken benzer bir durum kömür için de söz konusudur. Kömürün yıllık
tüketim hızı diğer kaynakların yıllık tüketim hızlarından oldukça düşüktür ve kömür bu
açıdan değerlendirildiğinde sıralamada son sırada yer almaktadır. Ancak bu kaynak mutlak
tüketim miktarıyla petrolden hemen sonra gelmektedir ve 2015 yılı verilerine göre kömürün
yıllık tüketim miktarı 7,7 milyar tondur. Böylesine önemli miktarda tüketiliyor olması, yıllık
tüketim hızındaki artış az dahi olsa kömürün önemini dünya enerji alanında daha uzun süre
devam ettireceğini göstermektedir. Ayrıca şu da ileri sürülebilir. Dünya enerji ihtiyacının
giderek artması, buna karşılık yeni kaynakların bulunması ve devreye sokulmasındaki
güçlükler, kömürün yıllık tüketimini tekrar hızlandırabilir ve bu durumda kömür zaten var
olan önemini gelecekte daha da arttırabilir. 2000-2010 yılları arasında gerçekleşen dünya
kömür tüketim artış hızının %63 olarak gerçekleşmesi, petrol ve doğalgaz fiyatlarında
yükselme nedeniyle kömüre sahip ülkelerin ihtiyaç duydukları enerjiyi bazı çevre sorunlarına
yol açan bir yakıt olmasına rağmen, ekonomik gerekçelerle, tekrar kömüre yönelmelerine
sebep olmuştur.
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Enerji kaynaklarının hemen hepsinde izlenen üretim artışları yanında gerek üretim
yöntemlerindeki gelişmeler, gerekse tüketim tesislerindeki yenileşmeler, dolaylı olarak enerji
tasarrufuna neden olmakta ve bu yolla da birim kaynaktan daha fazla verim alınmaktadır. Bu
durum kullanılan kaynak miktarı aynı olsa bile enerjiden yararlanma oranında dolaylı olarak
önemli derecede artışlara neden olmaktadır.

3.2. Enerji Kaynaklarının Kullanımında Verim
Hayvan gübresi ve diğer bitkisel maddelerin doğrudan yakıt olarak kullanılmasının
verimi %20 civarındadır. Aynı birim miktarlar için gazyağı verimi %30, Havagazı verimi
%60, Kömür verimi %40, elektrik verimi ise bunların her birinden fazladır. Bu, kaynakların
kullanılmasında kalorinin kontrol edilememesi ve bu nedenle bir kısım enerjinin açığa
çıkması sonucundan doğar. Gerek açığa çıkan enerjinin kontrol edilememesi, gerekse
kaynaklar arasında kalori verme bakımından var olan değişiklikler, bunların tüketiminde
hacimde büyük farklılıklara neden olur. Örneğin 1 kg. gaz yağının yakılmasından sağlanan ısı
enerjisi 8,5 kg odundan sağlanır. Odun ila gaz yağı arasındaki kalori farkı 1/3 olmasına
rağmen odunun yakılması durumunda açığa çıkan enerjinin fazla oluşu nedeniyle tüketim
miktarı bu denli büyük olabilmektedir.
Her enerji kaynağının, daha fazla randıman verebileceği bir kullanım alanı
bulunmaktadır. Bugün için metalurji sanayinde kömürün yerini alabilecek bir yakıt türüne
sahip değiliz. Buhar türbini teknolojisindeki gelişmeler, enerji olarak kömürün, diğer yakıt
türleriyle rekabet edebileceğini göstermektedir. Bu nedenle kömür rezervleri yeterli olan
ülkelerde bu kaynak ısı ve hammadde kaynağı olarak daha uzun yıllar önemini koruyacaktır.
Buna karşılık hava, kara, demiryolu ve deniz ulaşım araçlarında kömür artık yerini
petrole ve elektrik enerjisine bırakmıştır. Çünkü buharlı lokomotiflerin verimi %7-8 civarında
olmasına karşılık, dizel lokomotiflerde verim %28 civarındadır. Aynı şekilde dizel motorları
az yakıt tükettikleri için deniz ulaşımında da tercih edilmektedir. Ayrıca petro-kimya
sanayindeki gelişmeler akaryakıtın değerini daha da arttırmakta, önceden ekonomik değer
taşımayan bazı petrol artığı maddeler, ekonomik değere kavuşturulmaktadır. Petrolün
rafinajından elde edilen bazı gazlar ve fueloil önceleri atık madde iken, günümüzde önemli bir
ekonomik değere sahiptir.
Elektrik enerjisi ise; motor kontrolündeki esnekliği bakımından rakipsiz bir enerji
kaynağı türüdür. Elektrokimya ve elektrometalurji elektriğin büyük miktarlarda tüketildiği
sanayi dallarıdır.
Elektrik enerjisi günümüzde termik, hidrolik ve nükleer santrallerden elde
edilmektedir. Bunlar dışında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek diğer
tesislerin yapımı için çalışılmaktadır. Örneğin gel-git hareketlerinden güç sağlanarak çalışan
ilk santral Rance Havzasında Fransa’da gerçekleştirilmiştir. Güneş, rüzgar gücü ve jeotermal
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesine rağmen, özellikle güneş
enerjisinden üretilen elektriğin maliyetinin çok yüksek olması gelişmenin boyutlarını
sınırlandırmaktadır.
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Yukarıda belirtilenler arasında hidroelektrik santraller büyük yatırımları gerektiren
santrallerdir. Ancak tükenmeyen bir kaynağı, su gücünü kullandıklarından uzun vadede
kendilerini amorti etme olanağına sahiptirler ve kaynak tüketimi gibi bir soruna neden
olmazlar. Düşük maliyetli elektrik üretimi konusunda büyük olanaklara sahip olduklarından
ve henüz doğal potansiyelinin çok altında kullanıldıklarından gelecek için oldukça umut
verici kaynak olarak düşünülmesine neden olmaktadır.
Termik santral konusunda ise şunları söylemek mümkündür. Hali hazırda dünya
elektrik üretiminde termik santrallerin payı en yüksek orandadır. Kömür, petrol ve doğalgaz
ile çalışan termik santrallerin, büyük hacimde kaynak tüketen üniteler olduğunu ve
kullandıkları kaynakların tükenebilir kaynak grubunda yer aldıkları göz önüne alındığında,
özellikle petrolle çalışanlarının uzun vadede güvenilir oldukları ileri sürülemez. Bu nedenle
giderek artan elektrik gereksinimi karşısında en azından bundan sonrası için başka enerji
kaynaklarının elektrik üretiminde değerlendirilmesi düşünülmek zorundadır.
Nükleer santral konusuna gelindiğinde; bu tesisler henüz yaygın olmamakla beraber,
bazı ülkelerde sayıları giderek artmaktadır. Petrol teminindeki güçlükler ve fiyat artışları gibi
sorunlar, önceleri bu kaynakla rekabet edemez durumda kalmış olan nükleer enerjiye rekabet
edebilme olanağını tanımış ve buna bağlı olarak nükleer enerji kullanımının artacağını
düşünmek imkan dahiline girmiştir. Bugün henüz yapımı tamamlanmamış ancak gelecekte
devreye girmesi beklenen nükleer santrallerin bulunduğu bilinmektedir. Bunların devreye
girmesi halinde, özellikle elektrik enerjisi üretiminde nükleer enerjinin payının artış
göstermesi beklenebilir. Nükleer enerjinin toplam dünya elektrik enerjisi üretimindeki payı
günümüzde %6’lar düzeyinde olmasına rağmen yüzyılımızın sonuna kadar artması
beklenmektedir.
Kömür ve petrol sadece enerji kaynağı olarak değil aynı zamanda metalürji, demirçelik ve kimya sanayinin hammaddesi olarak da önem taşımaktadır. Bu fonksiyonları onların
tüketimlerinin artmasına ayrıca katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan rezervlerinin rasyonel bir
şekilde kullanılması zorunluluk gibi görünmektedir. Özellikle yenilenebilir karakterdeki diğer
enerji kaynaklarının olanaklar dahilinde daha fazla devreye sokulması bu gibi fosil
yakıtlardan insanlığın daha uzun süreyle yararlanabilmesine fırsat tanıyacaktır. Zaman içinde
kaynakların kullanımında nisbi değişmeler olmakta ancak tükenebilir kaynakların kullanım
miktarlarında büyük azalma görülmemektedir. Kömürün petrol karşısında gerilemesi, fosil
kaynaklar arasındaki rekabet sonucunda meydana gelmiştir. Nitekim petrol ve kömür
rezervleri kıyaslandığında kömürün daha fazla rezervi bulunduğu bilinmektedir. Ancak
petrolün kömüre oranla daha kolay taşınabilmesine bağlı olarak, bütün ülkelerdeki tüketimi
artmış ve bu nedene bağlı olarak tüketim miktarları kömür tüketiminden daha fazla
gerçekleşmektedir.
Enerjiden daha fazla yararlanma konusunda teknolojik gelişmelerin etkisinden de söz
etmek gerekmektedir. Teknoloji alanında gerçekleştirilen gelişmeler, enerji kullanım tesisleri
ve araçlarına uygulandığında enerji daha verimli tüketilmeye başlandığından enerji kayıpları
büyük ölçüde azalmış ve bu yolla önemli miktarda enerji tasarruf edilir hale gelmiştir. Diğer
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bir ifadeyle kullanılan enerji kaynaklarından giderek daha fazla randıman elde edilir olmuştur.
Bu açıdan değerlendirildiğinde enerji tüketim artışının yalnızca kullanılan kaynak
miktarındaki artışlarla ölçümlendirilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Böylece bugün enerji
ihtiyacının karşılanmasında kullanılan enerji kaynağı şayet geçmişte kullanılan tesislerde
tüketiliyor olsaydı, şimdikinden birkaç kat daha fazla olacağı hesaplanmaktadır.

3.3. Enerji Tüketiminin Bölgeler Arası Dağılışı
Buraya kadar olan açıklamalarda dünya enerji tüketiminin boyutları, yılık gelişme hızı,
kullanılan kaynaklar, bu kaynakların tüketim payları, verim ve verim artışları üzerinde
durulmuş ve bunlarla ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bundan sonraki açıklamalar
enerji tüketiminin bölgesel ölçekte incelenmesine ait olacak ve bölgelerarası farklılıklar
nedenleriyle birlikte ortaya konmaya çalışılacaktır.
Enerji tüketiminin bölgeler ölçeğinde incelenmesinden çıkartılabilecek en önemli
sonuç dağılımındaki eşitsizliktir. Bazı bölgeler enerji tüketiminin çok yoğun olarak
gerçekleştiği alanlar olarak dikkati çekerken, diğer bölgelerin enerji tüketimi açısından
oldukça gerilerde yer aldığı saptanmaktadır. Tüketim dağılışında dikkati çeken diğer bir
önemli nokta ise, yoğun miktarda enerji tüketen bölgelerin dağılışları ve sınırlarının zaman
içinde değişikliğe uğrayabildiğidir. Bu durum tüketim dağılışını oluşturan faktörlerin
değişiminden değil, tüketimin yeni boyutlar kazanmasından kaynaklanmaktadır.
Yeryüzünde enerji tüketimi açısından var olan eşitsizlik çeşitli faktörlere bağlı olarak
gerçekleşmiştir. Ekonomik yapı özellikleri başta olmak üzere, şehirlerin sayısındaki artış
olduğu kadar şehirlerde yaşayan nüfus miktarındaki artış, hayat standardının yükselmesi gibi
çeşitli faktörlere bağlı olarak enerji tüketim miktarları daima artış eğiliminde olmuştur. Bunlar
dışında enerji kaynağına sahip olmanın enerji tüketimiyle olan ilişkisi giderek azalmış, belli
bir miktarın üzerindeki enerji tüketiminin, enerji kaynağına sahip olmak veya olmamakla
ilgisi kalmamıştır. Örneğin Japonya’nın ulusal kaynakları ihtiyaç duyulan enerjinin
karşılanmasında çok yetersiz olmasına karşılık, enerji gereksinimini ülke dışı kaynaklardan
sağlayabilmektedir. Bu nedenle kaynağa sahip olma, kaynak kullanımını doğrudan etkileyen
bir faktör olarak kabul edilmemektedir. Belirtilen bu faktörlerin farkı derecedeki etkisine
bağlı olarak enerji tüketimi yeryüzünün bir kısım alanlarında yoğunluk kazanırken, diğer
alanlarda önemsiz boyutlarda kalabilmektedir.
Böylece belirtilen faktörler yeryüzü ölçeğinde eşitsiz bir tüketim dağılışının ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Yoğun enerji tüketilen alanların aynı zamanda endüstri merkezleri
olduğu, sosyo-ekonomik açından da ileri düzeyde gelişmiş bulunduğu ilk anda dikkatleri
çekmektedir. Kır ekonomisinin egemen olduğu alanlarda ise enerji tüketimi bireysel
ihtiyaçların karşılandığı düzeyde veya bunun biraz üzerinde kalmaktadır. Ayrıca tüketilen
enerji, daha çok gayrı ticari enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Bu örnek aynı zamanda
endüstriyel enerji kaynağı tüketiminin sanayileşme ile olan ilişkisini açıkça ortaya koymakta,
bu tip kaynak tüketiminin endüstri alanında olduğunu ortaya koymaktadır. İstatistik bilgiler
üretilen enerjinin en az yarısının sanayi bölgelerinde tüketilmekte olduğunu göstermektedir.
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Ulaşım ve ısınma araçlarında tüketilen enerji miktarı ise 1/5 ve 2/5’lik oranlarda kalmaktadır.
Büyük miktarda enerji tüketen bu iki sektörün, sanayileşmiş ülkelerde geliştiği ise bilinen bir
gerçektir. Böylece enerji tüketiminin dağılışında ekonomik faktörler etkin olmakta ve
yeryüzünde enerji tüketimi ve dağılışı ekonomik bölgelere göre farklılaşma göstermektedir.
Yeryüzünü coğrafi özelliklerine göre değil de, ekonomik özelliklerine göre bölgelere
ayırmak istediğimizde hiç şüphe yok ki, kesin çizgilerle birbirinden ayrılabilen iki bölgeyle
karşı karşıya kalınır. Bunlardan birincisi ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerin yer aldığı bölge,
diğeri ise gelişmekte olan veya geri kalmış ülkeler olarak değerlendirilebilecek olan ülkelerin
oluşturduğu bölgedir. Sınırları değişken olan bu bölgeler birçok alanda olduğu gibi enerji
tüketim alanında da birbirinden önemli farklarla ayrılırlar. Bu bölgelerde tüketilen enerji,
gerek mutlak miktar, gerekse kişi başına tüketilen miktar olarak büyük farklılıklar
göstermektedir.
Enerji tüketiminin endüstrileşmeyle olan bu ilişkisi, tarım ekonomisine sahip ülkelerde
enerji tüketiminin çok daha önemsiz olması, herhangi bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin
saptanmasında enerji tüketim miktarlarının bir kriter olarak kullanılmasına neden olmuştur.
Nitekim endüstrileşmiş ülkelerde tüketilen enerji miktarı kişi başına ortalama olarak 40006000 kgpe1 arasında değişiklik gösterirken, tarım ekonomisine sahip ülkelerde bu miktarlar
genellikle 1000 kgpe’den daha azdır. Yine bu ülkelerden bazılarında kişi başına düşen enerji
tüketiminin 400-500 kgpe’ne kadar gerilediği de bilinmektedir. Ancak bu gibi ülkelerde
istatistik kaynaklarda gösterilmeyen ve gayrı ticari olarak adlandırılan odun, tezek ve çeşitli
bitki artıklarının önemli miktarda tüketildiği de bir gerçektir. Bu tür kaynakların diğerlerinden
ayırd edilmesi için, birinci gruptakilere endüstriyel enerji kaynakları, ikinci gruptakilere ise
gayrı ticari enerji kaynakları adı verilir. Ortalama değerlerle belirtmek gerekirse farklı
ekonomik gelişmişlik seviyesine sahip olan ülkelerin meydana getirdiği bölgelerde kişi başına
tüketilen enerji miktarları şöyledir:
Tablo 4’de görüleceği gibi genel değerlendirmelerin dışında ülke bazında yapılan
değerlendirmelerde kişi başına en fazla enerji tüketen memleketlerin sanayileşmiş ülkeler
olması beklenirken, İzlanda, Kuveyt ve BAE gibi zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler
listenin ilk sıralarına yerleşmiştir. İzlanda jeotermal enerji kaynaklarından yararlanırken,
Kuveyt ve BAE zengin petrol rezervleriyle dikkat çekmektedir. Gelişmiş ülkelerin kişi başına
düşen enerji tüketiminin ise sanayileşmiş ülkelerin ortalama tüketim sınırları içinde kaldığı,
ancak Almanya ve Fransa gibi ülkelerin ortalama değerlerin alt sınırında, hatta İngiltere ve
Japonya gibi sanayileşmiş ülkelerin kişi başına düşen enerji tüketimlerinin ortalama
değerlerin biraz altında enerji tükettikleri dikkat çekmektedir. Bu durumun nedenleri olarak
adı geçen gelişmiş ülkelerin enerji kaynakları açısından sınırlı rezervlere sahip olması ve bu
sınırlı kaynaklardan yararlanırken maksimum yararlanmaya dikkat etmeleri gösterilebilir.
Diğer bir ifadeyle sınırlı kaynaklarından en yüksek verimle yararlanmaktadırlar.

1

kgpe: Kilogram Petrol Eşdeğeri
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Tablo 4: Bazı Ülkelerin Kişi Başına Düşen Enerji Tüketim Miktarları
(2015 yılı Kgpe/Kişi olarak)
Ülke

Ülke

İzlanda

17479

Yunanistan

2182

Kuveyt

8957*

Bulgaristan*

2478*

BAE

7769*

Çin*

2237

Lüksemburg

6548

Tayland*

1504

ABD

6801

Meksika

1488

Avustralya

5490

Türkiye

1657

Rusya Fed.

4943*

Şili

2029

Fransa

3688

Tunus*

944

Almanya

3818

Zambiya*

635

Japonya

3429

Kenya*

513

İngiltere

2764

Sudan*

381

İtalya

2482

Yemen**

323

Polonya

2490

Senegal*

273

* 2014
** 2013 verileridir
Gelişmekte olan ülkeler ise gelişmişlik seviyelerine bağlı olarak birbirlerinden çok
farklı miktarlarda enerji tükettikleri anlaşılmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında
gelişmişlik sıralamasının nisbeten üst sıralarında yer alan Yunanistan, Çin, Bulgaristan ve
Polonya gibi ülkeler kişi başına 2000-2500 kgpe enerji tüketirken, bu sıralamanın
ortalarındaki Meksika ve Türkiye’de kişi başına ortalama olarak 1500 kgpe civarında enerji
tüketmektedirler. Gelişmekte olan ülkelerin en alt grubunu meydana getiren Yemen, Sudan ve
Senegal gibi ülkeler ise kişi başına 500 kgpe’den daha az enerji tüketmektedirler. Fakat bu
grup ülkeler için özellikle belirtilmesi gereken bir husus da konu aldığımız kaynaklar
kuşkusuz endüstriyel enerji kaynaklarıdır ve belirtilen rakamların fosil enerji kaynaklarına ait
olduğudur. Halbuki bu grubta yer alan ülkelerde garıticari enerji kaynaklarından
yararlanmanın boyutlarının çok fazla olduğu ancak, gayrıticari enerji kaynağı kullanımının
istatistiklere yansımadığını özellikle belirtmek gerekmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin en
alt grubunu meydana getiren ülkelerin enerji tüketimini değerlendirirken kömür, petrol ve
doğalgazdan oluşan ticari enerji kaynaklarının yanı sıra odun ve tezek gibi gayrıticari enerji
kaynak kullanımlarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiğidir. Aksi halde bu ülkelerin
gerçek enerji tüketimlerini tam ve doğru olarak değerlendirme olanağı elde edilemeyecektir.
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Tablo:5-Dünya Enerji Tüketiminin Kaynaklara ve Bölgelere Göre Dağılımı
(2015-milyon TEP olarak)
Bölgeler

Petrol

Nükleer
Doğalgaz Kömür

K.Amerika
Güney ve Orta

1 036

Genel
Hidroelektrik YEK*

E.

Toplam

881

429

216

151

83

2 796

157

37

5

153

24

699

323

Amerika
Avrupa&Avrasya

862

903

468

264

194

143

2 834

Ortadoğu

426

441

11

1

6

1

885

Afrika

183

122

97

2

27

4

435

Uzakdoğu

1 501

631

2 799

95

362

111

5 499

Dünya Toplamı

4 331

3 135

3 840

583

893

365

13 147

*YEK: Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Her ne kadar son yıllardaki enerji tüketiminde azalma olsa bile Avrupa ve Avrasya
daima önemli miktarda enerji tüketen bölge olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. 2001 yılı
dünya enerji tüketiminin yaklaşık olarak %30 kadarı Avrupa ve Avrasya bölgesi tarafından
gerçekleştirilirken, bu oran 2015 yılında %22 seviyesine gerilemiştir. Ancak hemen belirtmek
gerekir ki, azalma sadece oransal olmayıp, toplam olarak tüketilen enerji miktarı 18 milyon
TEP düzeyinde gerilmiştir. Avrupa ve Avrasya’nın 2001 yılındaki toplam enerji tüketim
miktarı 2852 milyon TEP iken, 2015 yılındaki enerji tüketim miktarın 2824 milyon TEP
olarak gerçekleşmiş olması oransal azalmanın yanısıra, mutlak enerji tüketimindeki azalalışa
da işaret etmektedir.
Avrupa ve Avrasya bölgesinde son 40 yıllık zaman dilimi içinde kömür tüketiminin
yaklaşık olarak %30’lar düzeyinden %17’ler seviyesine gerilediği istatistik verilerden
anlaşılmaktadır. Kömürdeki kadar olmasa bile petrol tüketim eğiliminde ise zaman içinde
önemli değişiklik olmadığı ve %30’lar civarında kaldığı söylenebilir. Benzer durum doğalgaz
tüketimi için de geçerlidir. Ancak doğalgaz tüketiminin 1980’li yıllara kadar arttığını daha
sonra da azalma sürecine girerek günümüzde %34 düzeyinde kaldığını anlamaktayız. Nükleer
enerji kullanımı ise başlangıçta Avrupa merkezli bir görünümde olmasına rağmen, özellikle
1980’li yıllardan sonra dünyada nükleer enerji tüketiminde bir denge halinin meydana geldiği
ve bu tarihten sonra Avrupa kıtasının dünya nükleer enerji tüketiminin yaklaşık olarak %4045 düzeyinde gerçekleşmesine rağmen, kıtanın tükettiği enerjinin sadece %9 kadarını nükleer
enerjiden sağladığı anlaşılmaktadır. Hidrolik kaynakların ihtiyaç duyulan enerjinin
sağlanmasındaki payının genel olarak azalmakta olduğu ve tüketilen toplam enerjinin %6’sını
sağladığı dikkatleri çekmektedir. Henüz katkı sağladığı miktarı az olmakla birlikte
vurgulanması gereken diğer bir özellik de, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji
bilançolarında yer almaya başlamış olmasıdır. Dünya toplam enerji tüketiminin yaklaşık
58

olarak %2’si yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlanırken, bu kaynaklardan en fazla
yararlanan bölgeler Avrupa ve Avrasya bölgesidir.
Kuzey Amerika Kıtası da Avrupa gibi önemli miktarda enerji tükettiği gibi, yine
Avrupa ve Avrasya gibi dünya enerji tüketimindeki payı azalmasına rağmen mutlak olarak
enerji tüketim miktarının önemli oranda değişmediği anlaşılmaktadır. Kuzey Amerika’nın
dünya enerji tüketimindeki payı 2001 yılında %29 iken, 2015 yılında %21 düzeyinde
gerçekleşmiştir.
Kuzey Amerika kıtasının 1970’li yılların başlarından itibaren 2000’li yılların
ortalarına kadar toplam enerji tüketimi içinde kömürün payının %21-24 düzeyinde kaldığı
ancak 2015 yılına gelindiğinde kömürün ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanmasındaki payının
%15’e kadar gerilediği dikkat çekmektedir. Kuzey Amerika’nın petrol tüketimi söz konusu
olduğunda ise kıtanın enerji ihtiyacının karşılanmasında 2000’li yılların başındaki %30’luk
payının 2015 yılında %37 gibi önemli sayılabilecek düzeyde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Buna karşın aynı yıla ait doğalgaz tüketimi ise %32 seviyesine ulaşmıştır. Nükleer enerji ise
son 20 yıldır kıtanın tükettiği toplam enerjinin yaklaşık olarak %8 kadarını sağladığı
görülmektedir. Hidrolik kaynakların kıtanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamada payının
zaman içinde azaldığı gözlenmesine rağmen, günümüzde %5’i biraz aşan ve önemli
sayılabilecek bir paya sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 5’te de görüleceği gibi dünya toplam enerji tüketiminin %39’unu
gerçekleştirerek en fazla enerji tüketen bölge olarak ön plana çıkan Uzakdoğu, zaman içinde
enerji tüketim miktarını ve payını en fazla arttıran saha olarak da dikkat çekmektedir. 2001
yılı verilerine göre dünya enerji tüketiminin %29’unu meydana getiren 2690 milyon TEP
enerji tüketirken, 2015 yılına gelindiğinde bölgenin enerji tüketim miktarı 2809 milyon ton
artarak dünya enerji tüketiminin %42’sini oluşturan 5499 milyon TEP olarak gerçekleşmiştir.
Uzakdoğu’da tüketilen enerjinin yarısından biraz fazlası kömür tarafından sağlanmaktadır ki,
yeryüzünün başka hiçbir bölgesi veya kıtası bir enerji kaynağına bu kadar bağımlı olmadığı
belirtilmelidir.
Uzakdoğu bölgesinin gereksinim duyduğu enerjiyi sağlamada kömür daima en önemli
kaynak durumunda olmuş ve zaman içinde bölgenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamadaki
payı daima artmıştır. Örneğin 1970’li yıllardaki payı %24 iken günümüzde %50’ye kadar
yükselmiştir. Bölgenin petrol tüketimi de zaman içinde artış eğiliminde olup, tüm enerji
kaynakları arasındaki payı günümüzde %27’ler seviyesinde gerçekleşmektedir. Doğalgaza
olan talebin de zaman içinde artarak %1’den %11’e yükseldiği söylenebilir. Nükleer enerji
kaynaklarının da 20.YY’ın ortalarından itibaren bölgede var olduğunu ve enerji ihtiyacının
%2’sini karşılayabilecek düzeye geldiği anlaşılmaktadır. Uzakdoğu bölgesinin enerji
ihtiyacını karşılamada hidrolik kaynaklardan da önemli oranda yararlandığı ve hidroelektriğin
günümüzde enerji ihtiyacının %7’sini sağlayabildiği görülmektedir.
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kömür tüketiminin gözle görülür bir azalma içinde
olmasına rağmen, ihtiyaç duyduğu enerjiyi daha çok doğalgazdan karşılama eğiliminde
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olduğu ve hidrolik kaynaklardan yararlanmada yaklaşık son yarım asırdır değişmeden
%10’lar düzeyinde gerçekleştiği söylenebilir.
Dünya enerji tüketiminde Afrika, Güney ve Orta Amerika ile Ortadoğu bölgelerinin
aslında önemli enerji üreten bölgeler olmalarına rağmen, henüz ciddi bir tüketici karakterini
kazanmamışlardır.
Güney ve Orta Amerika bölgesinin tüketti enerji esas olarak tek kaynaktan sağladığı
anlaşılmaktadır. Bu kaynak toplam enerji tüketiminin %46’sını sağlayan petroldür. Petrolden
sonra %22’lik payı ile hidrolik kaynaklardan sağlanan enerji meydana getirmektedir ki,
hidroelektrik başka hiçbir bölgede bu kadar yüksek bir paya sahip değildir.
Ortadoğu bölgesinin enerji gereksinimi beklendiği gibi iki kaynak tarafından
sağlanmaktadır. Bunlar petrol ve doğalgazdır. Bölgede tüketilen enerjinin %48’i petrol ve
%50’sini de doğalgaz meydana getirmektedir ki, bu görünümün yakın gelecekte
değişebileceğine dair hiçbir işaret söz konusu değildir.
Dünya enerji tüketiminin sadece %3’ünü gerçekleştiren Afrika Kıtasının enerji
ihtiyacının da %42’lik payı ile ağırlıklı olarak petrol tarafından sağlanmaktadır. Petrolü
%28’lik paylarıyla doğalgaz ve kömür takip etmektedir. Enerji tüketimi açısından
değerlendirildiğinde Afrika kıtasının kendine özgü niteliğinin önemli oranda gayrıticari enerji
kaynaklarında yararlanmakta olduğu ortaya çıkmaktadır. Kıtadaki sanayileşme hareketlerinin
henüz belirgin bir gelişme kaydedememesine bağlı olarak tüketilen enerjinin önemli bir
bölümünün odun ve tezek gibi uluslararası istatistiklere yansımayan maddelerden karşılandığı
dikkate alındığında gerçekte tükettiği enerji miktarının daha büyük boyutlara vardığı
anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak; Kuzey Amerika kıtasının varlığı bilinen enerji kaynaklarının hemen
hemen her birinden belirli oranlarda yararlandığı ancak petrolün payının en yüksek olduğu,
Avrupa kıtasının ihtiyacı olan enerjiyi ağırlıklı olarak doğalgazdan karşılama eğiliminde
olduğu, Uzakdoğu bölgesinde ise kömür tercihli bir enerji politikasının var olduğu dikkat
çekmektedir. Böylece her bir bölgenin enerji ihtiyacını karşılamada bölgelerinde bulunan
enerji kaynaklarına öncelik verdiği ancak yeterince fosil enerji kaynaklarına sahip olmayan
bölgelerde petrol gibi taşınma açısından uygun enerji kaynaklarının tercih edildiği iddia
edilebilir.
Enerji tüketiminin dağılışını ülkeler düzeyinde de ele aldığımızda ortaya çıkan sonuç
bölgeler veya kıtlar ölçeğinde yapılan değerlendirmelerden çok farklı olmayacaktır. Ancak
ülkelerarası dağılışın incelenmesinden elde edilecek sonuçlar, enerji tüketiminin
yeryüzündeki dağılışını daha lokal boyutlarda anlamamıza yardımcı olacağından, konu
ülkeler düzeyinde de ele alınmış ve kısa açıklamalarda bulunulmuştur.
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Uygulamalar
1)
Küresel ölçekte tüketilen enerjinin tüm zamanlarda eşit oranlarda talep edilip
edilmediğini inceleyiniz.
2)
Küresel ölçekte tüketilen enerjinin tüm zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde
eşit oranlarda talep edilip edilmediğini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
Küresel ölçekte tüketilen enerjinin tüm zamanlarda eşit oranlarda talep
edilmemesinin nedenleri nelerdir?
2)
Küresel ölçekte tüketilen enerjinin tüm zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde
eşit oranlarda talep edilmemesinin nedenleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üçüncü haftada, dünya enerji tüketim hızının zaman içinde nasıl ve neden değiştiği,
dünya enerji tüketim hızında yaşanan dalgalanmalar ve enerjinin verimli kullanılması
üzerinde durulacaktır.
Daha sonra kişi başına düşen enerji tüketim miktarları
değerlendirilecek ve enerji tüketiminin yeryüzünün farklı bölgelere göre dağılımı ve dağılımın
bu şekilde oluşmasının nedenleri değerlendirilecektir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, dünya enerji tüketim artış hızının en fazla
gerçekleştiği dönem verilmiştir?
a-1990-2000
b-1900-1910
c-1940-1950
d-1980-1990
e-1951-1960
2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 1960-1980 yılları arasında yıllık artış hızı en
yüksek oranda gerçekleşen enerji kaynağı verilmiştir?
a- Kömür
b- Nükleer enerji
c-Petrol
d-Doğalgaz
e-Hidroelektrik enerjisi
3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 1960-1980 yılları arasında gerçekleşen yıllık
ortalama enerji tüketim artış hızı % olarak verilmiştir?
a-1,4
b-4,2
c-1,5
d-2,7
e-7,8
4- Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kişi başına tüketilen enerji miktarı daha fazladır?
a- Japonya
b-Almanya
c- İzlanda
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d-ABD
e-Çin
5- Aşağıdaki bölgelerden hangisinde tüketilen toplam enerji miktarı en azdır?
a-Afrika
b-Ortadoğu
c-Kuzey Amerika
d-Asya Pasifik
e-Güney ve Orta Amerika
6- Aşağıdaki bölgelerden hangisinde kömür en az tüketilen toplam enerji kaynağıdır?
a- Ortadoğu
b- Afrika
c-Kuzey Amerika
d-Asya Pasifik
e-Güney ve Orta Amerika
7Kömür ve petrol sadece enerji kaynağı olarak değil aynı zamanda
metalürji, demir-çelik ve kimya sanayinin hammaddesi olarak da önem
taşımaktadır.

Doğru

Yanlış

8-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Yoğun enerji tüketilen alanların aynı
zamanda ………………… merkezleri olduğu, sosyo-ekonomik açından da ileri düzeyde
gelişmiş bulunduğu ilk anda dikkatleri çekmektedir.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a) Spor
b) Sağlık
c) Eğitim
d) İdare
e) Endüstri
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9-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kişi başına en fazla enerji tüketen ülkeler
sıralamasında ilk sıralarda yer alan İzlanda’da en fazla tüketilen enerji kaynağı verilmiştir?
a) Kömür
b) Jeotermal
c) Petrol
d) Doğalgaz
e) Nükleer Enerji
I-Afrika
II-Güney ve Orta Amerika
III-Ortadoğu
IV-Avrupa
V-Kuzey Amerika
10-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, önemli miktarda enerji üretmelerine rağmen,
önemli tüketici karakterini kazanmamış bölgelerden biri verilmiştir?
a) I ve V
b) II ve IV
c) Sadece III
d) III ve IV
e) II ve V

Cevaplar
1)E, 2)B, 3)D, 4)C, 5)A 6)A, 7)D, 8)E, 9)B, 10)C
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4. DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİNİN ÜLKELER ÖLÇEĞİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Dünya Enerji Tüketiminin Ülkeler Ölçeğinde Değerlendirilmesi

2)

Gayrı Ticari Enerji Kaynakları Kullanımının Olumsuz Sonuçları

3)

Endüstriyel Enerji Kaynaklarının Ülkelere Göre Tüketimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünya Enerji Tüketiminin Ülkeler Ölçeğinde Değerlendirilmesi sonuçları nelerdir?
2) Gayrı Ticari Enerji Kaynakları Kullanımının Olumsuz Sonuçları nelerdir?
3) Endüstriyel Enerji Kaynaklarının Ülkelere Göre Tüketiminin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Dünya Enerji Tüketiminin Enerji tüketiminin ülkeler Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Ülkeler
Ölçeğinde arası
dağılışından verilen
ve
ders
Değerlendirilmesi
çıkartılacak
sonuçlar, slaytlarının
videolarının çalışılması.
tüketimin
sanayileşmeyle
olan ilişkisini daha açık bir
şekilde ortaya konması.
Gayrı
Ticari
Enerji Dünya nüfusunun büyük
Kaynakları
Kullanımının kısmının
günlük
Olumsuz Sonuçları
ihtiyaçlarının
karşılanmasında kullanılan
ve tüketim miktarı önemli
boyutlara ulaşan odun, tezek
ve bitkisel atıklar gibi
kaynaklar esas olarak enerji
üretimi
dışında
değerlendirilmesinin
daha
çok yararlı olabileceğinin
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Endüstriyel
Enerji Endüstriyel enerji kaynağı
Kaynaklarının Ülkelere Göre olarak tanımlanan enerji
Tüketimi
türlerini
petrol,
kömür,
doğalgaz, hidroelektrik ve
nükleer
enerji
kaynaklarından
tüketim
miktarları açısından öne
çıkanlar petrol, kömür ve
doğalgaz
geldiğinin
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Enerji Tüketimi

•

Ülkelerin Enerji Tüketimi

•

Gayrıticari Anerji Kaynakları
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Giriş
Enerji tüketiminin ülkeler arası dağılışından çıkartılacak sonuçlar, tüketimin
sanayileşmeyle olan ilişkisini daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İleri düzeyde
endüstrileşmiş ülkelerin enerji tüketimi açısından önde geldikleri, kırsal karakterli ülkelerde
ise enerji tüketiminin önemsiz boyutlarda olduğu istatistiklerden açıkça anlaşılmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin gerçekleştirdiği enerji tüketimi, değişik boyutlarda ancak daima
gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır.

72

4. DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİNİN ÜLKELER ÖLÇEĞİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya gibi sanayileşmiş ülkelerin enerji tüketim
miktarlarının her zaman önemli boyutlarda gerçekleştiği ve bu ülkelerin gerek dünya, gerekse
yer aldıkları bölgedeki enerji tüketiminin büyük bir bölümünü gerçekleştirdikleri istatistik
verilerden anlaşılmaktadır. Örneğin ABD, Kuzey Amerika’da 2015 yılında tüketilen toplam
enerji miktarının %82’sini tek başına gerçekleştirirken, dünya enerji tüketiminin de %17’sini
gerçekleştirmiştir. Almanya Avrupa Kıtasında tüketilen enerjinin yaklaşık olarak %10’unu ve
dünya enerji tüketiminin de %2,4’ünü gerçekleştirmektedir. Japonya ise dünya enerji
tüketiminin 3,4’ünü ve Uzakdoğu bölgesinde tüketilen enerjinin de %8,2’sini
gerçekleştirmiştir.
Tablo 5 ve tablo 6 birlikte değerlendirildiğinde yeryüzünün önemli miktarda enerji
tüketen bölge veya kıtalarının ortak özelliği olarak, bölge veya kıtanın enerji tüketimini
gerçekleştiren bir veya birkaç öncü ülkenin varlığından söz edilebilir. Bu durumun
karakteristik örneği olarak, ABD’nin Kuzey Amerika bölgesindeki rolü gösterilebilir. ABD
neredeyse bölgede gerçekleştirilen enerji tüketiminin tamamını tek başına
gerçekleştirmektedir. Bu kadar bariz olmamakla birlikte benzer durum Bağımsız Devletler
Topluluğu-Rusya Federasyonu, Ortadoğu-İran ve Suudi Arabistan, Güney ve Orta AmerikaBrezilya ve Uzakdoğu-Çin etkileşiminde karşımıza çıkmaktadır.
Dünya enerji tüketimini ülkeler ölçeğinde değerlendirirken dikkat çeken diğer bir
özellik de, sanayileşmiş ülkelerin tükettiği enerji miktarı zaman içinde çok az arttığı hatta bazı
ülkelerde ise azalma gösterdiğidir. ABD’nin tükettiği enerji miktarı 2001 yılından 2015 yılına
kadar 2 260 milyon TEP’den 2 281 milyon TEP’e, Belçika’nın tükettiği enerji miktarı 2001
yılından 2015 yılına kadar 62 milyon TEP’den 57 milyon TEP’e, Hollanda’nın tükettiği enerji
miktarı 2001 yılından 2015 yılına kadar 91 milyon TEP’den 82 milyon TEP’e gerilerken,
Güney Kore’nin tükettiği enerji miktarı 2001 yılından 2015 yılına kadar 194 milyon TEP’den
277 milyon TEP’e yükselmiştir. İtalya’nın 2001 yılındaki enerji tüketim miktarı 177 milyon
TEP iken 2015 yılında bu miktar 152 milyon TEP olarak gerçekleşmiştir. Fransa’nın 2001
yılındaki enerji tüketim miktarı 258 milyon TEP iken, 2015 yılında bu miktar 239 milyon
TEP olmuştur. Benzer durum Japonya, Avusturya, Danimarka ve İrlanda için de geçerlidir.
Böylece görülmektedir ki enerji, gelişmekte olan ülkelerle kıyasla gelişmiş ülkeler tarafından
daha verimli, rantabl ve özenli kullanmakta ve böylece ürettikleri mamül maddelerin miktarı
artmasına rağmen, tükettikleri enerji miktarı azaldığından imalatlarını daha ekonomik
koşullarda gerçekleştirmektedirler.
Gelişmekte olan ülkelerin tükettiği enerji miktarı ise gelişen endüstriyel faaliyetlere
bağlı olarak, kısa sayılabilecek zaman dilimlerinde önemli miktarlarda artış kaydetmektedir.
Kuşkusuz bunun çarpıcı örneğini Hindistan meydana getirmektedir. Hindistan 2001 yılında
297 milyon TEP enerji tüketirken, 2015 yılında tükettiği enerji neredeyse iki katından daha
fazla artarak 701 milyon TEP olarak gerçekleşmiştir. Çin’in tükettiği enerji miktarı ise, 2001
yılında 1041 milyon TEP olarak gerçekleştikten sonra 2015 yılındaki toplam enerji tüketimi
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3014 milyon TEP’e kadar yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle Çin’in son onbeş yılda tükettiği
enerji miktarı %289 oranında artış kaydetmiştir. Benzer tablo gelişmekte olan birçok ülkenin
tükettiği enerji miktarlarında karşımıza çıkmaktadır. Tükettiği enerji miktarı Çin ve Hindistan
ile kıyaslanamasa bile son on yılda enerji tüketim miktarını önemli oranda arttıran Vietnam,
Türkiye, Brezilya, Cezayir, Malezya, Bangladeş, Türkmenistan ve Endonezya gibi Güney
Amerika, Afrika ve Asya Kıtası ülkelerinin gelişmişliklerini arttırma yolunda hızla
ilerlediklerini düşündürmektedir.
Ülkeleri tükettikleri enerji miktarlarına göre değerlendirirken son derece dikkatli
olmak gerekmektedir. Sadece mutlak olarak tükettikleri enerji miktarına göre değerlendirme
yapmak, bazı yanıltıcı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Tablo 6 da görüleceği gibi eğer ülkelerin gelişmişlikleri tükettikleri enerji miktarına
göre belirlenecek ise, en fazla enerji tüketen ülke olarak karşımıza çıkan Çin’in dünyanın en
gelişmiş ülkesi olması gerekir idi. Benzer yanılgı Japonya’dan daha fazla miktarda enerji
tüketen Hindistan için de söz konusudur. Örneğin İsviçre’nin gelişmişlik düzeyi tükettiği
enerji miktarıyla değerlendirilecek olursa, gelişmekte olan pek çok ülkenin gerisinde kalması
gerekirdi. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri değerlendirilirken benzer hatalara düşülmemesi için,
kişi başına tüketilen enerji miktarlarının esas alınması daha sağlıklı sonuçların alınmasına
yardımcı olacaktır.
Tarım karakterli ülkelerde, gereksinim duyulan enerji günlük hayatın gereği olan
alanlarda tüketilir ve çok kere bu enerjinin karşılanmasında gayrı ticari enerji kaynakları
kullanıldığı bilinmektedir. Bu durum tarım karakterli ülkelerde endüstriyel enerji tüketiminin
çok az oluşunun bir nedenidir. Hayvan gücünden yararlanmak, tezek ve odunun ısı elde etmek
amacıyla çokça kullanılması, tarım karakterli ülkelerin genel özelliklerindendir. Örneğin
Hindistan’da 1960 yılında çeki öküzünden sağlanan enerji, diğer bütün enerji kaynaklarından
sağlanan enerjiye eşittir. Odun ve tezekten sağlanan enerjinin de yine diğer kaynaklardan
sağlanan enerjiye eşit miktarda olduğu saptanmıştır. Nitekim aynı yılda gayrı ticari enerji
kaynağı tüketiminin genel enerji tüketimi içindeki payı % 52,6 olarak saptanmıştır.
Benzer durum aralarında ülkemizin de bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için de
genel olarak geçerlidir. DPT verilerine göre, 1966 yılında odun ve tezeğin genel enerji
tüketimi içindeki payı % 46,1 civarındadır. Bunlardan odunun payı % 25,4, tezeğin ise % 20,7
düzeyinde idi.
Burada önemle belirtilmesi gereken nokta ise; gayrı ticari enerji kaynakları tüketimi,
uluslararası istatistiklere yansımamakta ve bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde enerji
tüketimi gerçekte olduğundan çok daha düşük seviyede gözükmektedir.
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Tablo:6-Dünya Enerji Tüketiminin Ülkelere Göre Değişimi
(2015-milyon TEP olarak)
Ülke

Enerji Tüketim Miktarı

Çin

3014

ABD

2281

Rusya
Federasyonu

667

Hindistan

701

Japonya

449

Kanada

330

Almanya

321

Brezilya

293

Fransa

239

Suudi Arabistan

264

Birleşik Krallık

191

Meksika

185

Türkiye

131

Mısır

86

Pakistan

78

Özbekistan

52

Kazakistan

55

Cezayir

55

Katar

52

Filipinler

38

İsviçre

28

Bangladeş

31

Peru

24

Ekvador

15

Bu istatistiklerde enerji tüketimi gelişmiş ülkelerde çok yüksek, gelişmekte olan
ülkelerde ise genellikle kişilerin günlük gereksinimlerini karşılayamayacak düzeyde olduğu
görülür. Bu durum istatistiklerin endüstriyel enerji kaynakları tüketimine göre düzenlenmiş
olmasıyla ilgilidir. Oysa gelişmekte olan ülkelerin çoğunda büyük miktarlara varan kırsal
nüfusun günlük enerji ihtiyaçlarını karşılamada gayrı ticari enerji kaynakları kullanılır ve
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bunlar belirtilen istatistiklerde yer almazlar. Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak tekrar
hatırlatmak gerekirse, endüstriyel enerji kaynakları tüketiminin ülkelerin gelişmişlik
düzeylerinde ölçüt olarak kullanılması bu nedenledir.

4.1. Gayrı Ticari Enerji Kaynakları Kullanımının Olumsuz Sonuçları
Dünya nüfusunun büyük kısmının günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan ve
tüketim miktarı önemli boyutlara ulaşan odun, tezek ve bitkisel atıklar gibi kaynaklar esas
olarak enerji üretimi dışında değerlendirilmeleri halinde daha çok yararlı olabilme özelliğine
sahiptir. Örneğin tezeğin gübre olarak kullanılması, yakıt olarak kullanılmasına göre daha
fazla yarar sağlayacağı bilinmektedir. Gübrenin yakıt olarak kullanılması sonucu toprak,
kendisi için son derece yararlı olabilecek minerallerden yoksun kalmakta ve bu eksiklik de
olanaklar ölçüsünde suni gübre kullanımıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Odunun yakıt
olarak kullanılması halinde ise, ormanların tahrip edilmesi ve buna bağlı olarak toprak
erozyonu tehlikeli boyutlara varabilmektedir.
Odun ve tezeğin kalori değerlerinin çok düşük olmaları nedeniyle de ekonomik
kaynaklar olarak kabul edilmeleri imkânsızdır. Aşağıdaki tabloda odun ve tezeğin kalori
değerlerinin diğer kaynaklara oranla ne kadar düşük olduğu görülmektedir.
Enerji kaynakları tüketiminde ülkeler arası var olan ayrıcalığı vurgularken, enerji
kaynağı türlerinin kullanılmasında ülkelerin ekonomik yapılarının da etkin olduğunu belirtmiş
olmaktayız. Bu nedenle enerji tüketiminin ülkeler arası dağılışını gözlemlerken, enerji
kaynaklarının iki büyük grup altında toplanması ve dağılışın bu gruplar içinde yer alan
kaynaklara göre yapılması zorunluluk taşımaktadır.
Tablo: 7- Enerji Kaynaklarından Bazılarının Petrol Eşdeğerine Dönüştürme
Katsayıları ve Kalori Değerleri
Isıl
Enerji Kaynağı

Miktarı

TEP

(Kcal)

Taş Kömürü

1 Ton

0,61

6100

Linyit

1 Ton

0,3

3000

Asfaltit

1 Ton

0,43

4300

Kok

1 Ton

0,7

7000

Briket

1 Ton

0,5

5000

Elektrik Enerjisi

1 Kwh

0,086

860

Jeotermal Enerji

1 Kwh

0,86

8600

Nükleer Enerji

1 Kwh

0,2606 2606

Odun

1 Ton

0,3

3000

Hayvan ve Bitki Atığı

1 Ton

0,23

2300

Değeri

76

Ham Petrol

1 Ton

1,05

10500

4.2. Endüstriyel Enerji Kaynaklarının Ülkelere Göre Tüketimi
Daha önce de belirtildiği gibi endüstriyel enerji kaynağı olarak tanımlanan enerji
türlerini petrol, kömür, doğalgaz, hidroelektrik ve nükleer enerji kaynakları meydana
getirmektedir. Bu kaynaklar arasında da tüketim miktarları açısından öne çıkanlar petrol,
kömür ve doğalgaz gelmektedir. Nükleer enerjiden yararlanma bazı ülkelerde çok önemli
boyutlara varmış olsa bile küresel ölçekte bu enerji kaynağından büyük oranda yararlanıldığı
ileri sürülemez. Belirtilen bu kaynaklardan elde edilen enerjinin tüketiminde zaman içinde
büyük gelişmeler olduğuna daha önce dikkat çekilmişti. Bu gelişmelerin yeryüzündeki
sanayileşme hareketleriyle olan ilişkisine yer verilmiş ve endüstri alanındaki gelişmelerle
ilgili olarak, enerji tüketiminin de arttığı üzerinde de durulmuştur.
Enerji tüketiminin sanayileşmeyle olan ilişkisi, ülkeler arası tüketim farklılıklarının ne
boyutta olabileceğini başlangıçta bizlere göstermektedir. Bu farklılıklar esas olarak ülkelerin
endüstri alanında sahip oldukları gelişmişlik düzeyinin farklılığından kaynaklanmaktadır.
Verilen tablodan bu durum açıkça saptanmakta ve enerji tüketiminin sanayileşmeyle ilgili bir
olgu olduğu tartışılmaz bir şekilde anlaşılmaktadır.
İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük olarak kullanılan enerjinin,
sanayileşmiş ülkelerde en yüksek seviyede kullanılıyor olması gelişmekte olan ülkelerin
enerji tüketimindeki paylarını asgariye indirmiştir. Çünkü bu ülkeler sanayileşme sürecine
yeni girmiştir veya büyük kısmıyla henüz böylesi bir sürecin çok gerisinde yer almaktadırlar.
Oysa bu ülkeler dünya nüfusunun büyük bir kısmını kendilerinde toplamışlardır. Bu
durum enerji tüketim alanları ile yoğun nüfus alanlarının birbirinden ayrılması sonucunu
meydana getirmektedir. Nitekim bu iki faktörün yeryüzünde dağılışları incelendiğinde ABD,
Kanada, Avrupa ülkeleri, Japonya,
Avustralya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi
sanayileşmiş ülkelerin yoğun enerji tüketim alanları oldukları, diğerlerinin ise enerji
kullanımında çok gerilerde kaldıkları görülmektedir. Hâlbuki gelişmekte olan ülkeler olarak
bilinen bu ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık olarak %80’ine sahiptirler ve bu kadar fazla
nüfusa sahip olmaları kişi başına düşen enerji tüketiminin çok küçük miktarlarda
gözükmesinin temel nedenini oluşturmaktadır. Örneğin Hindistan’da kişi başına düşen enerji
tüketimi 2014 yılı verilerine göre 637 kgpe düzeyinde gerçekleşirken, oysa gelişmiş ülkelerde
bu miktar ortalama olarak 3000-4000 kgpe’u bulmaktadır.
Sanayi tesislerinin büyük miktarlarda enerji tüketmesi, bu durumun oluşmasının asıl
nedenidir. Tarım sektörü, ulaşım araçlarının hareket ettirilmesi ve konutların ısıtılması gibi
sanayi dışı alanlarda da önemli miktarlarda enerji kullanılıyor olmasına rağmen, bu
alanlardaki tüketim miktarı hiçbir zaman endüstriyel tesislerde kullanılan enerji miktarıyla
kıyaslanamaz. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, yeryüzünün en zengin petrol ülkelerinin
yer aldığı Orta Doğu’da 2015 yılı enerji tüketim miktarı 885 milyon TEP’i bulmaktadır. Fakat
İtalya petrol ve kömür kaynakları açısından son derece fakir bir ülke olmasına rağmen, 2015
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yılı enerji tüketimi 150 milyon TEP düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrıca İran dünyanın en
zengin ülkelerinden biri ve en çok petrol üreten ülkelerin başında yer almasına rağmen kişi
başına düşen enerji tüketimi 3 023 kgpe ile sanayileşmiş ülkeler ortalamasının gerisinde
kalmaktadır.
Enerjiye olan talebin endüstrileşmiş ülkelerde giderek artması, enerji tüketiminin bu
ülkelerde aşırı boyutlara çıkmasına neden olmuş ve bu durum enerji tüketiminin dağılışının
sanayi merkezleri dağılışlarıyla paralellik kazanması sonucunu doğurmuştur. Dünya
ölçeğinde tüketilen enerjinin yaklaşık olarak 4/5’inin sanayileşmiş ülkelerde toplanması bu
durumu açıkça kanıtlamaktadır. Ancak son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin artan enerji
taleblerinin de dikkate alınması gerektiğini özellikle belirtmek gerekmektedir ki, 2015
verilerine göre Çin’in en çok enerji tüketen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alması önemli
bir olaydır.
Sanayileşmiş ülkelerin giderek artan enerji talebinin karşılanmasında, enerji ihraç eden
konumdaki ülkelerinin de etkisi olduğu ileri sürülebilir. Böylece taşınabilir özelliğiyle petrol
ve doğalgaz gibi endüstriyel enerji kaynakları üretildiği alanın çok uzağında tüketilme
olanağını bulmuşlardır. Bu yakıtların taşınabilme özelliğinin bulunması, enerji üreten bölgeler
ile enerji tüketen bölgelerin ortaya çıkmasına neden olduğu gibi, bu iki farklı bölgeyi birbirine
bağlayan geçiş ülkelerinin enerji ticareti sürecine dâhil olarak, enerji sektöründeki küresel
stratejik mücadelelerin içinde yer almalarının temel sebebini meydana getirmektedir.
Günümüzde dünya petrol üretiminin önemli bir kısmını veren Orta Doğu ülkeleri,
ürettikleri petrolün tamamına yakınını ihraç etmektedirler. Bu durumdan yaralanmak
amacıyla artan enerji gereksinimlerini karşılayabilmek için birçok gelişmiş ve gelişmekte olan
ülke petrolü ithal ederek, bu sayede sanayilerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayarak daha
fazla gelişme olanağını bulmuşlardır.
Günümüzün sanayileşmiş ülkelerinin hemen hepsinin önemli kömür kaynaklarına
sahip ülkeler olması dikkat çekmektedir. Fakat kömüre dayalı olarak kurdukları bu
sanayilerini özellikle 20.YY’ın ortalarından itibaren özellikle petrol sayesinde çok hızlı bir
şekilde geliştirmişlerdir. Bu konuda en tipik örneği Japonya oluşturmaktadır. Japonya
20.YY’ın başlarında sanayi hareketlerini başlatmış bir ülkedir. Bu ülke var olan kömür
kaynakları sayesinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamış ve 1950 yılı öncesinde sanayisini
geliştirerek gelişmişlik yolunda belirli bir mesafe almıştır. Ancak Japonya’nın kömür
kaynakları sanayileşme yolunda hızlı aşamalar yapabilmesi için yeterli değildi. İşte bu
durumda 1950 yılı sonrasında dünya piyasalarına büyük miktarda ve ucuz olarak sürülen
petrol, Japonya’nın sanayileşme yolunda büyük bir atılım yapmasına olanak tanımıştır. 500
milyon ton taşıma kapasiteli tankerlerle Orta Doğu ve Endonezya’dan ithal ettiği petrolle
endüstrilerini geliştirme imkânını bulmuş ve bu sayede dünya ülkeleri arasında başta yer
almıştır.
2015 yılı verilerine göre Japonya’nın toplam enerji tüketim miktarı 449 milyon
TEP’dir. Ancak bu miktarın sağlandığı kaynaklar açısından incelenmesinde bunun % 42’sini
petrol ve %23’ünü doğalgaz olduğu görülür. Diğer kaynaklardan sağladığı enerjinin payları
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ise; kömür % 27, hidrolik kaynaklar %5 ve yenilenebilir enerji kaynaklarını payı da %3
düzeyindedir. Japonya’da 2011yılında yaşanan Fukuşima nükleer enerji kazasından sonra bu
kaynaktan yararlanmaya neredeyse son vermesi nedeniyle, günümüzde ihtiyaç duyulan
enerjinin sağlanmasındaki katkısı ihmal edilebilecek düzeydedir. 2010 yılı öncesinde nükleer
kaynaklardan sağlanan enerji miktarı yılda ortalama olarak 65-70 milyon TEP seviyesinde
gerçekleşmesine rağmen, 2015 yılında bu değerin 1 milyon TEP olarak gerçekleşmesi,
Japonya’nın enerji politikalarının nükleer kaynaklardan yararlanmama odaklı olduğunu ortaya
koymaktadır.
Sanayileşmiş ülkelerin giderek artan enerji talebinin karşılanmasında enerji kaynağının
özelliklerinin de etkili olduğu bilinmektedir. Günümüzde petrol üretiminin en fazla
gerçekleştiği Ortadoğu ülkeleri çıkarttıkları petrolün büyük bir bölümünü ihraç etmektedir.
Bu durumun doğal sonucu petrol satın alan ülkelerin bu enerji kaynağına yönelmeleri ve bu
sayede sanayilerini geliştirme eğiliminde bulunmalarıdır. Örneğin Avrupa’nın önde gelen
sanayileşmiş ülkelerinden Almanya ve Belçika onlara ek olarak ABD’nin yeteri derecede
kömür rezervlerine sahip olmalarına rağmen, ucuzluğu ve kullanımındaki esnekliğine bağlı
olarak petrol tüketimine yönelmişler ve büyük miktarda talep etmişlerdir. Belirtilen bu
ülkelerin genel enerji tüketimleri içinde petrolün payı 2015 yılında ABD’de %37,
Almanya’da %36 ve İngiltere’de %38 oranında gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle başlıca
sanayileşmiş ülkeler arasında gösterilen adı geçen memleketlerin toplam enerji tüketimlerinin
yaklaşık olarak 1/3’ini aşan oranda petrole bağlı gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Buna karşılık petrol tüketimine aşırı istek göstermemiş ülkeler olarak Rusya
Federasyonu, Çin ve bazı Orta Avrupa ülkeleri örnek verilebilir. Önemli kömür rezervlerine
sahip olan bu ülkeler enerji tüketimlerinde kuzeybatı Avrupa ülkelerine göre daha çok kömür
tercihli bir enerji politikası benimsemişler ve enerji üretim alanında kömüre, petrole oranla
daha çok yer vermişlerdir. Özellikle Çin yeni gelişen sanayileşme hareketlerinin beraberinde
getirdiği enerji ihtiyacını büyük oranda kömürden karşılama eğilimindedir. 2015 yılında 3014
milyon TEP enerji tüketen Çin’de petrolün genel enerji tüketimindeki payı %19 düzeyinde
kalmaktadır (560 milyon TEP).
Rusya Federasyonu ise aynı zamanda zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine de sahip
olmasına rağmen başlangıçta kömür kullanımına daha çok önem vermiştir. Ancak ülkedeki
siyasi rejimin değişmesiyle birlikte enerji politikaları da yeni bir anlayışla belirlenmeye
başlandığından 2015 yılı verilerine göre Rusya Federasyonunun toplam enerji tüketimi 667
milyon TEP’e ulaşmıştır. Petrolün genel enerji tüketimindeki payı ise %21 düzeyinde
kalmaktadır (143 Milyon TEP). Ancak belirtmek gerekir ki, Rusya Federasyonu çok zengin
doğalgaz rezervlerine de sahiptir ve bu kaynak petrolün genel enerji tüketimindeki payının
daha fazla olmasını engellemektedir. Nitekim 352 milyon TEP düzeyindeki doğalgaz
tüketiminin genel enerji bilançosu içinde payı %53 gibi çok yüksek bir değer taşımaktadır.
Sanayileşme hareketini başlatan enerji kaynağı olarak ülkede kömürün payının %13 gibi
oldukça mütevazi bir düzeyde kaldığı anlaşılmaktadır.
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2015 yılı verilerine göre genel enerji tüketimlerinin içinde kömür kullanımının önem
kazandığı ülkeler olarak Çek Cumhuriyeti %40, Hindistan %58, Çin %64, Polonya %53 ve
Güney Afrika Cumhuriyeti %69’luk oranlarıyla enerji kaynağı olarak kömürü tercih ederken,
sanayi devrimini sahip oldukları zengin kömür rezervlerine bağlı olarak başlatan İngiltere,
Almanya ve Fransa gibi ülkelerin enerji bilançolarında kömürün en çok tüketilen enerji
kaynağı olmadığı dikkat çekmektedir.
Dünya petrol tüketiminin ülkelere göre dağılımı değerlendirildiğinde ise toplam enerji
tüketimlerinin yarısı veya yarısına yakın miktarını petrolden sağlayan ülkelerin bir kısmı
Suudi Arabistan (%64) gibi petrol ihraç eden ülkelerden meydana gelmesine rağmen, bir
kısmının da önemli petrol rezervlerine sahip olmayan Portekiz (%46), Hollanda (%46),
Yunanistan (%58), Peru (%46), Japonya(%42) ve Güney Kore’nin (%41) oranlarıyla
karşımıza çıkması petrolün taşınabilme özelliğiyle ilişkilidir.
Benzer durum 2015 yılı verilerine göre doğalgaz tüketimi söz konusu olduğunda da
geçerlidir. Doğalgaz tercihli enerji politikalarına sahip ülkelerden Türkmenistan toplam enerji
tüketiminin %84’ünü, Rusya Federasyonu %53’ünü, Arjantin %49’unu, Meksika %41’ini ve
Macaristan %36’sını bu kaynaktan sağlamaktadır.
Nükleer enerji kullanımı genellikle gelişmiş ülkeler tarafından tercih edilmesine
rağmen, gelişmekte olan ülkelerin bilançolarında da yer aldığını belirtmek gerekmektedir.
ABD, Güney Kore, Rusya Federasyonu ve İsveç dünya ortalamalarının (%4,9) üzerindeki bir
payla nükleer enerjiden yararlanırken, enerji ihtiyacını karşılamada ilk kaynak olarak nükleer
enerjinin tercih edildiği tek ülke olan Fransa toplam enerji tüketiminin %41’ini bu kaynaktan
karşılamaktadır.
Norveç enerji ihtiyacının %66’sını, İsveç %32’sini, Kolombiya %23’ünü ve Brezilya
%28’ini hidrolik kaynaklardan yararlanarak üretmektedirler. Norveç ile İsveç’in hidrolik
kaynaklara dayalı enerji tüketimi diğer enerji kaynaklarıyla kıyaslandığında, en fazla tercih
edileni olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo:8- Bazı Ülkelerin Kaynaklara Göre Enerji Tüketim Miktarları
(2015- milyon TEP olarak)
Ülke
ABD
S. Arabistan
Portekiz
Yunanistan
Hollanda
Peru
Japonya
İtalya
Güney Kore
Türkmenistan

Petrol Doğalgaz Kömür
852
714
396
168
96
11
4
3
15
3
6
39
29
11
11
7
1
190
102
119
59
55
12
114
39
85
6
31
-

Nükleer
Hidroelektrik
Enerji
190
57
2
1
1
5
1
22
10
37
1
-

YEK Toplam
72
2 281
264
4
24
2
26
3
82
24
15
449
15
152
2
277
37
80

Arjantin
Rusya Fed.
Kanada
Macaristan
G.Afrika Cumh.
Çin
Polonya
Hindistan
Çek Cum.
Fransa
Norveç
İsveç
Brezilya
Kolombiya
Dünya Toplamı

32
143
100
7
31
560
25
196
9
76
10
14
137
16
4 331

43
352
92
8
5
178
15
46
7
35
4
1
37
10
3 135

1
89
20
2
85
1 920
50
407
16
9
1
2
17
7
3 840

2
44
24
4
2
39
9
6
99
13
3
583

10
39
87
254
28
12
31
17
82
10
893

1
7
1
1
62
5
16
2
8
1
6
16
365

88
667
330
22
12
3 014
95
701
40
239
47
53
293
43
13 147

Yeryüzü genelinde gerdeksinim duyulan enerjinin sağlanmasında petrol ve doğalgaz
tercihlerinin ön plana çıkmakta olduğu söylenebilir ancak bu yönelmede ülkelere göre çeşitli
farklılaşmaların yaşandığı da belirtilmelidir. Batı Avrupa ülkelerinde petrol kullanımı, petrol
tercihli politikalar nedeniyle hızla artmışken, Orta Avrupa ve Asya ülkelerinde bu yönelme
hızının daha yavaş olduğu gözlenmektedir. Çin gibi henüz gelişmesini tamamlamamış ancak
bu yolda mesafe kaydeden ve nüfusunun çokluğuyla ilgili olarak önemli miktarda enerji
tüketen, üstelik yakın bir gelecekte enerji tüketimi daha da artacağa benzeyen bir ülkede,
zengin kömür yataklarına sahip olmasının meydana getirdiği avantajın da etkisiyle, kömür
tercihli bir politika izlenmekte ve petrol bu nedenle büyük miktarlarda kullanılmamaktadır.
Sonuç olarak, enerji tüketimi fazla olan ülkelerde kaynak kullanımı bakımından
farklar bulunduğu ve bu farkların sahip olunan kaynakların yanısıra ülkelerin enerji
politikalarından kaynaklandığı söylenebilir.
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Uygulamalar
Dünya enerji tüketimini ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ölçeğinde değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile enerji kaynakları ve enerji tüketimleri arasındaki
etkileşimi sebep ve sonuçlarıyla birlikte açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dördüncü haftada, dünya enerji tüketiminin genel olarak ülkelere göre dağılımı
değerlendirilmiştir. Gerek gelişmiş ülkelerin, gerekse gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketim
miktarları ve tercih ettikleri veya kullanmak zorunda kaldıkları enerji kaynakları
değerlendirilirken, endüstriyel enerji kaynakları ile gayrıticari enerji kaynak kullanımının
sebep ve sonuçları da ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki seçeneklerden hanginde son on yıldaki enerji tüketim miktarını önemli
oranda arttıran ülkelerden biri verilmemeiştir?
a- Vietnam
b- Fransa
c- Brezilya
d- Cezayir
e- Bangladeş
2- Aşağıdaki ülkelerden hangisi 2011 yılında diğerlerinden daha fazla enerji
tüketmiştir?
a- Hindistan
b- Çin
c-Fransa
d-İngiltere
e-Meksika
3- Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kalori değeri daha yüksektir?
a- Elektrik
b-Taşkömürü
c-Linyit
d-Odun
e- Petrol
4- Aşağıdakilerden hangisi gayrıticari enerji kaynakları tüketiminin olumsuz
sonuçlarından biri değildir?
a- Ormanların tahrip edilmesi
b-Gübre olarak değerlendirilememesi
c- Tarım sektörünün gelişmesi
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d-Erozyonun hızlanması
e-Kerestecilik faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi
5- Aşağıdaki ülkelerden hangisi endüstriyel enerji kaynaklarında biri olan kömürü
2015 yılı verilerine göre en fazla tüketmiştir?
a-Güney Afrika Cumhuriyeti
b-Norveç
c-Finlandiya
d-İzlanda
e-Fransa
6Almanya Avrupa Kıtasında tüketilen enerjinin yaklaşık olarak Doğru
%10’unu ve dünya enerji tüketiminin de %2,5’ini gerçekleştirmektedir.

Yanlış

7Dünya enerji tüketimini ülkeler ölçeğinde değerlendirirken dikkat Doğru
çeken diğer bir özellik de gelişmekte olan ülkelerin tükettiği enerji miktarı
zaman içinde çok az arttığı hatta bazı ülkelerde ise azalma gösterdiğidir.

Yanlış

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, odun ve tezeğin ticari enerji kaynakları olarak
kabul edilmemelerinin nedenlerinden biri verilmiştir?
a) Katı yakıtlar olması
b) Yenilenebilir özellik taşımaları
c) Kokusuz ve dumansız yanmaları
d) Bileşimlerindeki karbon miktarının yüksek olması
e) Kalori değerlerinin düşük olması
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9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, ” Petrol ve doğalgaz gibi endüstriyel enerji
kaynaklarının taşınabilme özelliğinin bulunması, enerji üreten bölgeler ile enerji tüketen
bölgelerin ortaya çıkmasına neden olduğu gibi, bu iki farklı bölgeyi birbirine bağlayan geçiş
ülkelerinin………………………..önem kazanmalarına neden olmuştur.”
a) Lokal
b) Kültürel
c) Stratejik
d) Yerel
e) Karakteristik
10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, enerji tüketimleri kaynaklar ölçeğinde
değerlendirğinde Norveç, İsveç, Kolombiya ve Brezilya’nın ortak özelliği olarak verilmiştir?
a) En fazla petrolden yararlanıyor olmaları
b) En fazla kömürden yararlanıyor olmaları
c) En fazla alternatif kaynaklardan yararlanıyor olmaları
d) En fazla nükleer kaynaklardan yararlanıyor olmaları
e) En fazla hidrolik kaynaklardan yararlanıyor olmaları

Cevaplar
1)B, 2)B, 3)E, 4)C, 5)A, 6)D, 7)Y, 8)E, 9)C, 10)E
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5. ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KÖMÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kömür
Kömürün Önemi
5.2.1. Isı Kaynağı Olarak Taşıdığı Önem
5.2.2. Mekanik Güç Kaynağı Olarak Taşıdığı Önem
5.2.3. Hammadde Kaynağı Olarak Taşıdığı Önem
5.3. Maden Kömürünün Özellikleri ve Çeşitleri
5.3.1. Turba
5.3.2. Linyit
5.3.3. Maden Kömürü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Endüstriyel Enerji Kaynakları hangileridir?

2)

Kömürün Önemi hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?

3)

Kömürün Orijini Ve Oluşum Şartları nelerdir?

4)

Maden Kömürünün Özellikleri Ve Çeşitleri nedir?

5)

Kömürleşme Üzerinde Etkili Olan Faktörler nelerdir?

6)

Kömür Oluşum Teorileri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kömürün Önemi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Maden
kömürüne
asıl Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
önemini kazındıran devre, verilen
ve
ders
modern sanayinin gelişme slaytlarının
videolarının çalışılması.
devresidir. Bu devre, atölye
tipi sanayiden kitle halinde
üretimin gerçekleştirildiği,
büyük sanayi tipine geçiş
devresi
olduğunun
kavranması.

Maden
Kömürünün Kömürün esas olarak karbon
Özellikleri ve Çeşitleri
(C), hidrojen (H) ve oksijen
den
(O2)
meydana
geldiğinin ve çeşitlerinin
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Kömürün Orijini ve Oluşum Kömürün, bitkilerin belirli
Şartları
ortamlar ve süreçler sonucu
değişimiyle
meydana
geldiğinin anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Kömürleşme Üzerinde Etkili Kömürleşme üzerinde etkili Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Olan Faktörler
olan
faktörlerin verilen
slaytlarının
ve
ders
değerlendirilebilmesi.
videolarının çalışılması.

Kömür Oluşum Teorileri

Kömür oluşum teorilerinin Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
anlaşılması.
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Kömürün Önemi

•

Kömürleşme

•

Kömür Çeşitleri

•

Kömürün Oluşum Teorileri
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Giriş
Endüstriyel enerji kaynakları olarak da isimlendirilen kömür, petrol, doğalgaz, hidrolik
güç ve nükleer enerji farklı ülkelere göre değişik önem taşımaktadırlar. Dünya ölçeğinde
düşünüldüğünde petrol, önde gelen enerji kaynağı durumundayken, bazı ülkelerde kömürün
daha çok tüketilen bir enerji kaynağı olduğu görülmektedir. Ayrıca enerji kaynakları
tercihlerindeki farklılaşmalar, kullanılan kaynakların önem sırasında değişikliklere neden
olmaktadır. Bu gibi değişikliklerin kısa zamandaki hızı dikkate alındığında doğalgazın birçok
ülkede tercih edilen bir kaynak durumuna geldiği görülmektedir. Ayrıca yine bu hızlı
değişimler sonucu günümüzde nisbeten önemi azalmış gibi görünen kömür, petrol temininde
yaşanan sorunlara da bağlı olarak, yeryüzü bütününde olmasa bile, bazı ülkelerde eski
önemini yeniden kazanacak gibi görünmektedir.
Bu ve buna benzer durumlar enerji kaynaklarının önemleri konusunda yapılacak bir
sıralamanın kısa süreli olacağını, hatta günümüzdeki tüketim miktarlarına bakarak yapılacak
değerlendirmelerin pek isabetli olamayacağını düşündürmektedir. Bu nedenle aşağıda ele
alacağımız enerji kaynaklarını tüketim miktarlarına bağlı bir sıralama içinde
değerlendirmemek yerinde olacak gibi görünmektedir. İlk incelenecek olan enerji kaynağının
kömür olması, sanayi devrimi gibi büyük bir olayın başlamasında ve gelişimde oynadığı rol
nedeniyledir. Ayrıca yine bu kaynak mevcut rezervi ve başka enerji kaynaklarına
dönüştürülebilme olasılığının bulunması gibi nedenlere bağlı olarak, gelecekte tekrar önemini
arttırabilecek potansiyele sahip gibi görünmektedir. Tüm bu nedenlere bağlı olarak ilk
incelenmesi gereken kaynağın kömür olması uygun görülmüştür.
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5.1. Kömür
Maden kömürünün yanıcı bir madde olarak bilinmesinin tarihi yüzlerce hatta binlerce
yıl öncesine kadar geriye gittiği bilinmektedir. Bilgilerimize göre, maden kömüründen ilk
yararlanma girişimi Çin’de başlamış, bu ülkede binlerce yıl öncesinde konut ısıtmasında
olduğu gibi porselen yapımı gibi zanaat kollarında bu kaynaktan ısı temininde
yararlanılmıştır. Avrupa’da ise maden kömürünün tanınmasının tarihi günümüzden kısa bir
süre öncesine isabet etmektedir. Marko Polo’nun Çin’e gerçekleştirdiği ilk seyahat
sonrasındaki anıları arasında Çin’de gördüğü maden kömüründen “Yanıcı Bir Taş” olarak söz
etmesi ve Avrupalıların bunu hayretle karşılamaları o tarihlerde maden kömürünün
Avrupalılarca bilinmediğini göstermektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, maden kömürü İlk
Çağ bilginleri tarafından bilinmekteydi. Plinius, Galya’lıların bakır filizini eritmek için ateşte
kızıllaşan taşlar kullandıklarını yazmıştır. Plinius’dan çok önceleri Aristo, eserlerinde maden
kömürüne değinmiş, M.Ö.320 yılında Aristo’nun öğrencisi olan Ophrasto, Trakya’da bitümlü
koku yayarak yanan bir taşın varlığından bahsetmektedir. Romalıların ise, açtıkları yol ve
kanallarda kömüre rastlamış oldukları ancak ihtiyaç duymayarak, önemsemedikleri
anlaşılmaktadır.
Kömürün bazı bölgelerde geç tarihlerde kullanılmaya başlanması, kuskusuz bu
alanlarda orman varlığının zenginliğiyle ilgilidir. Zaman içinde artan orman tahribi nedeniyle
odun ve odun kömürü elde edilmesinde sıkıntıya düşülmesi, dikkatlerin başka alanlara
çevrilmesine ve kömürün yanıcı bir madde olarak keşfine neden olmuştur. Böylece kömür,
yüzeye yakın olarak bulunduğu bölgelerde, lokal olarak, insanoğlu tarafından değişik
tarihlerde kullanılmıştır. Çin’in kömürü daha erken kullanmaya başlaması bu ülkenin uygarlık
yolunda daha önceden gelişme göstermesi ve buna bağlı olarak orman kaynaklarını daha
önceden tüketmiş olmasıyla ilgili olduğu düşünülmektedir.
Bu süreç Avrupa’da daha geç başlamış, orman tahrip edilmesi ve bunu takiben kömür
kullanılmaya başlanması tarihi daha yakın dönemlerde gerçekleşmiştir. Avrupa’da kömürü ilk
kullanan ülkeler, tarım ve sanayi alanındaki gelişmeler sonucu ormanları daha erken
geriletmiş olan, başta İngiltere olmak üzere Batı ve Orta Avrupa ülkeleridir. Böylece
Avrupa’da kömür kullanılmasında orman tahribi ve dolayısıyla odun kömürünün azalması
önemli bir etken olarak gösterilebilir. Avrupa’da kömürden ilk kez faydalanma girişimlerinin
tarihi hakkında kesin bilgiye sahip değilsek de 12. ve 13.YY’larda İngiltere’de, Belçika’da,
Fransa’da maden kömürü çıkarımının gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.

5.2. Kömürün Önemi
Maden kömürüne asıl önemini kazındıran devre, modern sanayinin gelişme devresidir.
Bu devre, atölye tipi sanayiden kitle halinde üretimin gerçekleştirildiği, büyük sanayi tipine
geçiş devresidir. Bu aşamada maden kömürünün oynadığı rol en yüksek düzeydedir. Aşağıda
kömürün önemli bir madde olmasını sağlayan özelliklerine değinilmiştir.
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5.2.1. Isı Kaynağı Olarak Taşıdığı Önemi
Kömür kullanılmaya başlanmadan önceki zamanlarda yararlanılan ısı kaynağı esas
olarak odun ve odun kömürüdür. Ancak ısı elde etme alanında enerji kaynağı olarak kömürün
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte demir cevherinin yüksek fırınlarda ergitilerek dökme
demir (pik demir) elde edilmesi kömürün asıl önemini kazanmasına neden olmuştur. İlk kez
İngiltere’de gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde zaman içinde dökme demirden çelik
imaline giden yolun açılması mümkün hale gelmiştir ki, bu süreç sanayinin ve sanayileşmenin
büyük bir hızla gelişmesine olanak tanımıştır.

5.2.2. Mekanik Güç Kaynağı Olarak Taşıdığı Önem
İnsanların ihtiyaç duyduğu mekanik enerji ise insan ve hayvan gücü, giderek de rüzgâr
ve su gücünden yararlanılarak karşılanmıştır. Kömüre olan ihtiyacın artmasının önemli bir
nedeni de, makineleri hareket ettiren güç kaynağı olarak da değerlendirilmiş olmasıdır. Her ne
kadar günümüzde kömürün bu özelliği ortadan kalkmış olsa bile, 18. ve 19.YY’lar boyunca,
bu özelliğine bağlı olarak en fazla aranan enerji kaynağı olmasına zemin hazırlamıştır. 1705
yılında icad edilmesine rağmen ancak 1860 yılında buharlı makinelerin sanayide kullanılabilir
hale getirilmesiyle birlikte, buharlı motorların özellikle gemilerde ve lokomotiflerde
kullanılması, kömüre olan talep artışının en önemli nedenleri arasındadır. Bu devrede sanayi
ünitelerinde ve üretim tesislerinin çoğunda gerek ısı, gerekse mekanik güç kaynağı olarak
kömür kullanıldığı ve kullanım alanının hızla genişlediği anlaşılmaktadır.

5.2.3. Hammadde Kaynağı Olarak Taşıdığı Önem
Kömür bu ikili fonksiyonu yanında bir üçüncü fonksiyon daha kazanmıştır. Bu
fonksiyonu kok ve havagazı sanayine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Maden kömürü bir yandan
demir-çelik sanayinin ihtiyaç duyduğu kok kömürünün elde edilmesinde vazgeçilemez bir
kaynak durumunda idi. Diğer yandan zaman içinde yaşanan gelişmeler linyit kömürünün
termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılmasına imkân tanımıştır. Kok kömürü, ağır
demir sanayinde hammadde olarak kullanılmakta ve bu açıdan endüstriyel anlam
taşımaktadır. Taş kömürünün koklaştırılması, yani bileşiminde bulunan hidrojen, oksijen,
azot, bazı uçucu maddeler, kül, nem ve benzeri maddelerden arındırılması, diğer bir ifadeyle
‘Damıtılması’ ile karbonca zenginleştirilmesine bağlı olarak, kalori değeri yükseltilmiş kömür
elde edilmesi süreci olarak ifade edilebilir.
Maden kömürünün koklaştırılması ve havagazı üretilmesi esnasında özellikle kimya
sanayinin ihtiyacı olan katran, benzol ve amonyak gibi maddeler elde edilmiştir. Adı geçen bu
maddelerden daha sonra amonyak, çeşitli motor yağları, cila, çeşitli boyalar, suni benzin,
naylon, orlon ve perlon gibi sentetik lifler, DDT ve naftalin gibi yüzlerce farklı madde
üretiminde yararlanılmaktadır.
Böylece maden kömürü 1750 yılı sonrasında ısı ve mekanik güç kaynağı olduğu
kadar, kok kömürü üretiminde kullanılması nedeniyle de büyük miktarlarda üretilmiş ve bu
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yönde ayrıca önem kazanmıştır. Kömür rezervleri bulunan ülkeler bu kaynağın sahip olduğu
özelliklerine bağlı olarak sanayileşme alanında büyük aşamalar gerçekleştirebilmişlerdir.
Kömürün sahip olduğu bu üçlü fonksiyon yani mekanik enerji, ısı enerjisi ve
hammadde olma özellikleri ona 19.yy sonlarına kadar büyük sanayinin temeli, sanayileşmenin
nedeni olarak bakılmasına sebep olmuştur.
19.YY’ın sonlarına doğru ve 20.YY’ın başlarında kömürle rekabete girebilecek yeni
enerji kaynakları ortaya çıkmış ve kullanılmaya başlamıştır. Önceleri hidrolik güç yani “Su
Gücü Kaynakları” sonra “Petrol” ve “Doğalgaz” daha sonraları ise “Nükleer Enerji”, maden
kömürüyle olan rekabetlerinde başarı kazanarak, artan oranda genel enerji kullanımında yer
almışlardır.
Kömürden sonra ortaya çıkan bu yeni enerji kaynaklarının devreye girmesiyle birlikte,
kömürün durumunda büyük değişiklikler olmuş ve evvelce tek kaynak durumunda olan
kömür, özellikle petrol karşısında göreceli olarak gerilemiştir.
Ancak günümüzde bile kömür ağır sanayide ve özelikle de termik santrallerde elektrik
üretiminde enerji kaynağı olarak büyük önem taşıdığı gibi, büyük endüstrinin temelini
meydana getiren ağır metalürji ve kimya sanayinde hammadde olarak önemini sürdürmeye
devam etmektedir. Maden kömürünün zaman içinde kazandığı önem kuşkusuz onun sahip
olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Aşağıda maden kömürünün
bu özelliklerini ve oluşum şartları ayrıntılı olarak incelenecektir.

5.3. Maden Kömürünün Özellikleri ve Çeşitleri
Kömürün esas olarak karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen den(O2) meydana geldiği
bilinmektedir. Bunların yanısıra çok az miktarda bile olsa nitrojen ve kükürt bulunmaktadır.
Bütün bu elementlerin değişik oranlarda bir araya gelmesi sonucu, kimyasal yapıları
birbirinden farklı değişik kömür cinsleri ortaya çıkmaktadır.
4C6H10O5-----------(C9H6O) + 7CH4 + 8CO2 + 3H2O
Karbon bu madene yanıcı özellik kazandıran en önemli faktördür. Kömürler
yapılarında bulundurdukları karbon oranına göre çeşitlilik kazanmaktadırlar. Bazı kömür
cinslerinde bu oran %95 civarındadır. Bileşimlerindeki karbon oranı daha yüksek olan
antrasitli kuru maden kömürleri, yağlı ve yarı yağlı maden kömürleri, gazlı kömürler ve
karbon oranı en düşük olan linyitler çeşitli kömür cinslerini meydana getirmektedirler. Bazen
maden kömürlerinin sınıflandırma, isimlendirme ve değerlendirilmelerinde ise sadece karbon
veya karbon ve hidrojen birleşmesinden meydana gelen hidrokarbon oranlarının kriter olarak
kullanılması yeterli değildir. Çünkü kömürün kalitesinde kalori değeri önemlidir. Kalori
değerinin farklılaşmasında ise kömürün bileşimindeki nem ve kül gibi faktörler etkili rol
oynamaktadır.
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Maden kömürünün kalitesi, kuşkusuz onun yanıcı olma özelliğiyle ilişkilidir.
Kömürün bileşiminde yer alan çeşitli maddeler sahip oldukları oranlarıyla onun yanma
derecesinde etkili olurlar ve böylece kömürlerin kalite bakımından ayırd edilmesini sağlarlar.
Maden kömürünün turba, linyit, maden kömürü, antrasit ve grafit olarak sınıflandırılması,
belirtilen bu farklı özellikleri nedeniyledir.

5.3.1. Turba
Genellikle jeolojinin 4 zamanı Kuaterner’de oluşmuş ve henüz maden kömürü olarak
kabul edilemeyecek kadar genç oluşumlardır. Turbada bitkisel madde henüz kömür haline
dönüşmemiş ve bitkisel malzeme bazı kısımlarıyla yapısını olduğu gibi korumaktadır.
Bununla birlikte turba, kömür oluşumunun ilk aşamasını temsil ettiğinden, genel anlamda
kömür kapsamında değerlendirilmektedir. Turba lifli, kahve renkli ve kısmen çürümüş
organik kalıntılar içerdiğinden bitkilerin lif ve dalları gibi bazı kısımları kolayca ayırt
edilebilmektedir.
Turbada karbon oranları en alt düzeydeyken, en yüksek düzeyde oksijen ve su
içermektedir. Özellikle nem oranının yüksekliği nedeniyle ısıtma değeri çok düşüktür ve bu
nedenle ekonomik açıdan ciddi bir önemi bulunmamaktadır. Ancak bazı ülkelerde zorunluluk
nedeniyle meskenlerin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Turba çıkartıldıktan sonra sıkıştırılıp,
küçük briketler haline getirildikten sonra ucuz yakıt olarak değerlendirilmektedir.
Turba, turbalık adı verilen alanlarda özellikle soğuk iklim bölgelerinde bulunmaktadır.
En geniş turbalıklara kuzey yarı kürede, Orta Kuşak ve Kutup İklimleri kuşaklarında İrlanda,
İskoçya, İskandinavya, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Rusya Federasyonu ve Kanada’da
rastlanmaktadır. Güney yarı küre ise, turbalıklar açısından oldukça fakirdir.

5.3.2. Linyit
Turba ile asıl maden kömürü arasında orta değerde bir kömürdür. Bünyesinde
ağırlığının %20 ile 40’ı oranında nem bulundururken, karbon oranı %55-75 arasında olmasına
bağlı olarak yandığında az sıcaklık vermesine karşılık fazla miktarda duman vermektedir.
Kalori değeri maden kömürlerinden az olup, 800-6000 kcal/kg arasında değişmektedir.
Bu özellikleriyle linyit kömürünün maden kömürüne göre değeri daha azdır. Asıl
maden kömürüne sahip olmayan veya çok az sahip olan ülkelerde yerel önemi bulunmaktadır.
Bu gibi ülkelerde linyitler termik santrallerde elektrik üretiminde ve konutların ısıtılmasında
kullanılmaktadırlar. Linyit kömürlerinin üretildiği yerde tüketilmelerini gerektiren diğer bir
özelliği de havayla temas ettiğinde ufalanıp, parçalanmasıdır. Bu durum, linyitlerin taşınması
önündeki engellerinden biri olarak ifade edilebilir. Ayrıca linyit kömürü uçucu madde ve
katran açısından zengin olduğundan kimya sanayinde geniş bir şekilde ve suni benzin
üretiminde kullanım şansına sahiptir.
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Tablo:9-Kömür Cinslerinin İçerdiği Karbon ve Uçucu Madde Oranları
Kömür

En

Cinsi

Açıklama

belirgin

En Belirgin

olan

Etmenler*

Uçucu
madde*

Karbon

Hidrojen

Oksijen

(Ağırlık%)**
Çözülmüş
Turba

lifli

materyal
Odunsu

Linyit

içeriği

Bitümlü

Sert

Kömür

görünüşlü,

35'den
50'den fazla

50'den az

7

fazla

60

6

25

45

75

5

15

madde

kitle

Koyu renk parlak
malzeme
Taş

Siyah, çok parlak,

Kömürü

sık dokulu

35

85

5

10

Antrasit

Metalik Parlak

10

90

4

5

4'den az

-

Çok sert ve gümüşi
Grafit

parlak

95'den
5'den az

fazla

*Bu değerler saf kömür esas alınarak hesaplanmıştır.
**Havasız ortamda
Linyit kömürleri oluşum süreci bakımından maden kömüründen daha genç
oluşumlardır. Genellikle jeolojinin 3. Zamanı olan Tersiyer arazilerinde, daha az olmak
kaydıyla da 2. Jeolojik Zaman formasyonlarında bulunabilirler.
Linyit rezervleri yer yer Kuzey Amerika’da ABD ve Kanada’da rastlanırken, bu iki
ülkenin linyit rezervlerinin dünya linyit rezervlerine oranının %28,9’u bulduğu bilinmektedir.
ABD ve Almanya’da olduğu gibi linyit kömürleri çok geniş alanlarda kalın tabakalar halinde
bulunur ve çoğunlukla yüzeye yakın olduklarından açık işletme yöntemiyle
çıkartılmaktadırlar. Linyit kömürlerine Avrupa’da Almanya’nın yanı sıra, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Macaristan ve Sibirya’da rastlanmaktadır.

5.3.3. Maden Kömürü
Jeolojinin Paleozoik zamanında meydana gelmiş olduklarından linyit kömürüne göre
daha eski devirlerinde meydana gelmiş kömürlerdir. Permiyen ve karbonifer devirlerine ait
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olanlar tipik maden kömürleri olarak bilinmektedirler. Oluşum şartlarındaki farklılıklara,
bileşimindeki karbon oranına ve diğer bazı özelliklerine bağlı olarak maden kömürleri kendi
aralarında çeşitli tiplere ayrılabilirler. Her bir kömür havzasının bile farklı tipte maden
kömürlerine sahip olabildiği bilinmektedir.
Maden kömürleri tüketildikleri alanlara göre de farklı isimlerle anılmaktadır. Örneğin
buhar üretme, konutların ısıtılması, gaz ve metalürji koku üretmek gibi. Metalürji koku
kömürü, en kaliteli kömür cinslerinden biri olarak kabul edilir ve yüksek fırınlarda demirçelik üretiminde kullanılmaktadır. İngiltere, ABD, Almanya ve Belçika gibi ülkelerin
metalürji endüstrilerini geliştirmeleri her şeyden önce sahip oldukları zengin maden kömürü
rezervlerinin varlığıyla ilgilidir. Farklı kömür cinsleri arasında “Cooking Coal” adı verilen
metalürji kokuna uygun olmayan tipleri, diğerlerinden ekonomik olarak önemli ayrıcalıklar
taşır. Kok üretiminde elverişli olanlar bileşimlerinde %20 ile %40 uçucu madde içeren yağlı
ve yarı yağlı kömürlerdir. Kok üretimine uygun olmayan maden kömürleri ise yakıt ve
hammadde olarak önem taşımaktadırlar.

5.3.4. Antrasit
Karbon bakımından en zengin kömür cinsi olarak dikkat çeken antrasit alevsiz,
dumansız ve uzun süre olarak yandığı gibi, yüksek ısıya da sahip olduğundan, sanayi
tesislerinin aradığı yüksek kaliteli kömür olarak önem taşımaktadır. Dünyanın en zengin
antrasit havzalarından biri ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, Appalach dağlık kütlesinin en
kıvrımlı bölgesinde bulunur. Karbon devrine ait bitümlü kömür tabakaları, burada kıvrılma ve
kırılmalara uğramış ve kömür damarları orojenik kopresyonlar sonucunda bünyesindeki
uçucu maddeleri azalarak, antrasit haline dönüşmüşlerdir. Karbon bakımından çok zengin
olan bu kömürler, sanayi yakıtı olarak büyük önem taşırlar. 1860 yılında ABD’de çıkartılan
maden kömürlerinin yarısından fazlasını bu kömürler, yani antrasit oluşturmaktaydı. Ancak
daha sonraki yıllarda petrolün enerji kaynağı olarak tercih edilmeye başlanması ve antrasit
kömürlerinin fiyatının yüksek olması nedeniyle, tercih sıralamasında gerilerde kalmış ve bu
nedenle üretiminde kayda değer artışlar gerçekleşememiştir.

5.3.5. Grafit
Organik maddelerin karbonlaşma sürecini tamamladıkları en son aşamada yüksek
basınç ve sıcaklık altında oluşmuş kömür cinsi olmasına rağmen, grafit hiçbir zaman enerji
kaynağı olarak değerlendirilmemiştir. Daha çok kurşun kalem üretiminde yararlanılan grafit
ABD, Kanada ve Meksika gibi Kuzey Amerika ülkeleri ile Uzakdoğu’da Kore, Japonya ve
Srilanka’da üretilmektedir.

5.4. Kömürün Orijini ve Oluşum Şartları
Fosil yakıtlar arasındaki enerji kaynaklarının önde gelenlerinden biri olan kömürü yer
kabuğunu meydana getiren unsurlardan biri olarak değerlendirmek mümkündür. İlk maddesi
bitki olan kömür milyonlarca yıllık bir oluşum devresi sonucunda bugünkü özelliğini
kazanmış ve günümüzde yakıt veya enerji kaynağı olarak büyük öneme kazanmıştır.
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Bitkilerin maden kömürüne dönüşmesinde kuşkusuz sadece zaman yeterli bir faktör değildir.
Bitkinin kömürleşebilmesi için e gibi şartların var olması gerektiği açıklanması gereken bir
konudur.
Yapılan çalışmaların tartışılmaz olarak ortaya koyduğu bir gerçek kömürün, bitkilerin
belirli ortamlar ve süreçler sonucu değişimiyle meydana geldiğidir. Zengin bitki örtüsünün
bulunduğu jeolojik devirlerde, bu bitkilerin çökelmesi, üstlerinin örtülmesi ve kömürleşme
için gerekli olan havasız bir ortamın oluşması neticesinde kömür meydana gelmiştir.
Bitkilerin çeşitli faktörlerin etkisiyle yığılması sonrasında havasız bir ortamda ayrışması
şarttır. Çünkü açıkta kalan bitkisel malzeme, havadaki oksijenin etkisiyle basit bileşenlerden
oluşan bazı gazlara, özellikle karbondioksit ve su buharına dönüşerek geriye hiçbir iz
bırakmaksızın yok olmaktadır. Bu durumun önlenmesi ve bitkinin kömür haline gelebilmesi
için havayla olan temasının kesildiği, kapalı bir ortama gereksinim bulunmaktadır. Kömür
oluşabilmesi için koşullardan biri zengin bitkisel varlık iken, diğeri kömürleşmenin
gerçekleşeceği uygun fasiyesin varlığıdır. Bu ortam ise, turbalık alanlarda genel bir alçalma
sürecinin yaşanması ve turbayı örtecek olan kum, mil ve çamur gibi sediment malzemenin
devamlı olarak sağlanabildiği delta veya alçak kıyı ovalarında karşımıza çıkmaktadır.
Kömürün daima taşınmış malzemenin meydana getirdiği tortul tabakalar arasında bulunması
bu tür ortamlarda oluştuğunun kanıtı olarak gösterilmektedir.
Kömürleşmesinin başlayacağı sığ deniz, göl veya lagün gibi ortamlarda yaşayan
anaerobik (havasız ortamda yaşayabilen bakteriler) mikro organizmalar bitkileri biyokimyasal
ayrışmaya uğratarak kömürleşme sürecini başlatmaktadır. Süreç, örtü tabakasının altında
devam ederek bitkisel malzeme kömüre dönüşmektedir.
Duparque’a göre; kömürün meydana geldiği birikinti sahasında, kıyıdan gölün ortasına
doğru sırasıyla kumtaşı, şist ve konglomeralar içinde kök gibi iri bitkisel kalıntıların
bulunduğu kısımlar ve şistler, odunsu kalıntıların oluşturduğu linyo-selülozik kömürler, spor
ve kütiküllerin teşkil ettiği kütin kömürleri, sadece sporlardan oluşan cannel coal’lar ve
planktonik organizmalardan oluşan boghead’ler yer alır (Nakoman, 1971: 9).

5.5. Kömürleşme Üzerinde Etkili Olan Faktörler
5.5.1. Jeolojik Zaman
Farklı jeolojik zamanlar farklı kömür cinslerini ortaya çıkardıklarından önem
taşımaktadır. Örneğin en fazla aranan dolayısıyla en değerli olarak kabul edilen maden
kömürü, Antrasit ve grafit gibi kömür türleri Paleozoik’de, linyit jeolojinin Tersiyer
zamanında ve ekonomik değeri en az olanı turba cinsi kömürler ise jeolojinin Kuaterner
zamanında meydana gelmiş kömür cinsleri olarak ayrılmaktadır.

5.5.2. Örtü Tabakasının Ağırlığı
Basınç ve sıcaklık üzerindeki etkisi açısından örtü tabakasının kalınlığı kömürleşme
sürecinde önem kazanmaktadır. Basınç ve sıcaklık arttıkça daha kaliteli kömür oluşacağı,
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basınç ve sıcaklığın ise artan örtü tabakası ağırlığıyla fazlalaştığı bilinmektedir. Rusya
Federasyonundaki Moskova-Tula havzasındaki kömürler karbonifer devrine ait olmalarına
rağmen linyit kömürü kalitesinde olmasının nedeni örtü tabakasının ince olmasıyla ilgilidir.

5.5.3. Kıvrılma ve Kırılmalar
Aynı jeolojik devirde meydana gelmiş olmalarına rağmen ABD’nin Pensilvaniya
eyaletindeki kömürler kıvrılma ve kırılma hareketi etkisinde kaldıklarından “Antrasit”
kalitesindeyken, bu etki altında kalmamış olan Appalash havzasındaki kömürler “Maden
Kömürü” kalitesinde karşımıza çıkmaktadır. Yerkabuğunun kıvrılması ve kırılması sürecinde
açığa çıkan basınç, daha kaliteli kömür oluşmasına imkan tanıdığından önemlidir.

5.5.4. Sıcaklık
ABD’nin New Meksiko ve Louisiana eyaletlerinde jeolojinin Tersiyer zamanında
meydana gelmiş kömürler normal olarak linyit kalitesinde olması gerekirken, kömür oluşum
ortamındaki sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak “Maden kömürü” hatta “Antrasit”
kalitesinde karşımıza çıkmaktadır.

5.5.5. Basınç
Sıcaklığın yükselmesi daha kaliteli kömür oluşmasına sebep olduğu gibi, artan basınç
altında gerçekleşen kömürleşme daha kaliteli kömürlerin oluşmasına imkan tanımaktadır.

5.5.6. Paleocoğrafya Şartları
Kömürleşmenin gerçekleşebileceği coğrafi ortamların varlığı, bu ortamda egemen olan
iklim tipi ve bu iklim tipinin zengin bitki örtüsünün yetişip yetişmemesi üzerindeki etkisi
açısından jeolojik devirlerde hüküm sürmüş coğrafya koşullarının bilinmesi önem
taşımaktadır. Çünkü bu koşullar bazen doğrudan, bazen de dolaylı olarak kömürleşme
üzerinde etkili olmaktadır.

5.5.7. Biyokimyasal ve Fiziksel Özellikler
Yukarıda sıralanan faktörlerin, bitkileri havasız bir ortamda kömürleştirecek
anaerobik mikroorganizmaların üzerindeki etkisi açısından taşıdığı önemi işaret etmesi
açısından dikkate alınması gereken bir parametre olarak ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde kömürü oluşturan temel malzemenin bitkiler olduğu tartışmasız bir
şekilde kanıtlanmasına rağmen, kömürleşme sürecinin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya
yönelik herkesin üzerinde uzlaştığı tek bir görüş bulunmamaktadır. Kömürün oluşumunun iki
şekilde gerçekleşmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu görüşlerden birincisi; kömürü meydana
getiren bitkisel malzemenin yerinde çökelmesiyle kömür oluşumunun gerçekleştiğini, ikincisi
ise; bitkisel malzemenin akarsularca sürüklenerek, alçak kıyı ovalarında, lagünlerde veya iç
denizlerde birikmesi ve kömürleşmenin buralarda meydana geldiğini ileri süren görüştür.
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5.6. Kömür Oluşum Teorileri
5.6.1. Otokton Oluşum Teorisi
Bu teoriye göre maden kömürü eski devirlerde yetişmiş lepidodentron, sijilar, kalamit
gibi büyük akuvatik bitki topluluklarının oldukları yerde çökmesi sonucu meydana gelmiştir.
Alçak ova ve lagünlerde yetişen bu tip bitkiler sedimantasyona maruz kalarak, kum ve kil gibi
taşınım malzemesiyle örtülmüşlerdir. Sonradan bu alçak alanların yükselmesi halinde bitkiler
aynı alanda tekrar yetişebilmiş ve ardından benzer koşulların ortaya çıkmasıyla çökme olayı
tekrarlanmıştır. Ard arda oluşan bu olay, yani bitkilerin çökelmesi ve üstlerinin örtülmesi
olayı sonrasında birbirinden ayrışan kömür damarları, aynı yerde üst üste meydana
gelebilmiştir.
Otokton oluşum teorisi uzun süre geçerliliğini korumuş, ancak daha sonraları itiraza
uğramıştır. Bu itirazlar arasında en önemli olanı ise; maden kömürünün bu şekilde oluşumu
yani bitkilerin yerinde çökelmesi sonucu meydana gelebilmesinin çok uzun zamana ihtiyaç
göstermesi nedeniyledir. Oysa günümüzde rastlanan bazı kömür tabakalarının kalınlığının
birkaç metreyi bulması bu teori üzerinde yeniden düşünülmesi gerektiğini ortaya
koymaktadır. Ayrıca başlangıçta olduğu gibi ve bozulmadan kömürleştiği düşünülen bazı
ağaçların gerçekte buraya taşındıkları yapılan çalışmalarla kanıtlanmış, bazı kömür
havzalarında ise karmaşık durumdaki ağaçların kömürleştikleri tesbit edilmiş ve bazı
havzalarda derin deniz canlılarına ait fosiller kömür tabakaları arasında bulunması otokton
teoriye kaşı çıkanların ileri sürdükleri kanıtlar arasında gösterilmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlardaki itirazlara rağmen, günümüzde varlığı saptanan kömür
havzalarının önemli bir bölümünün otokton teoriye göre oluştuğu bilinmektedir. Ayrıca bu
görüşü destekleyen bulgular da söz konusudur. Bunlar arasında kömür tabakalarının geniş
sahalar kaplaması; kömür tabakalarının kalınlıklarının oldukça homojen olması; kömür
havzalarının yeryüzünde dağılışındaki düzen; kömür tabakaları arasında toprak gibi yabancı
maddelerin bulunmaması; kömür tabakaları arasında fosilleşmiş dik durumdaki ağaçlara
rastlanması; kömür tabakalarının altında stratigrafisi bozuk killi tabakaların varlığı ve son
olarak da kömür tabakalarının üstünde kumtaşı gibi sedimanter örtü tabakalarına rastlanması
ifade edilebilir.

5.6.2. Allokton Oluşum Teorisi
Allokton oluşum teorisinin diğer bir adı da ‘Deltalar Teorisi’ dir. Otokton oluşum
teorisi ilk kez Fransa’nın Masif Central’daki kömür havzasının oluşumu konusunda itiraza
uğramıştır. Gerçekten de bu havzada rastlanan kömürleşmiş bitki kalıntıları yerinde
çökelmeden çok, taşınarak, buraya yığılmış özelliğini göstermektedir. Havzada kömürü
oluşturan bitki unsurlarından gövde, dal ve diğer kısımları parçalanmış, elenmiş ve düzenli
denemeyecek biçimde yığılmışlardır. Bu durum bitkilerin akarsular tarafından taşınıp, burada
biriktirildiği izlenimini vermektedir.
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Bu teoriye göre kömürü meydana getiren mikroskobik veya makroskobik bitkisel
malzeme küçük parçalar haline gelmiş ve parçaların büyüklüğü ile dokuların cinsine bağlı
olarak tabakalanmışlardır. Bu durum ise, kömürü oluşturan bitkisel malzemenin kömürleşme
sahasına taşındığının kanıtı olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır.
İşte bu gibi örnekler, bitki kalıntılarının sürüklenerek, alçak havzalarda, akarsuların
denize ulaştıkları alçak kıyı kesimlerinde biriktirildiğini ve kömürleşme sürecinin böylece
başlamış olduğunu savunan allokton teorisinin ortaya çıkmasına ve taraftar bulmasına neden
olmuştur. Ancak bu teoriyi kuvvetlendiren örneklerin rastlandığı havzalar, Fransa’daki Masif
Central’daki gibi, daha çok küçük havzalardır ve bu havzaların düzenli bir dağılışa sahip
olmadığı da dikkat çekmektedir. Halbuki karbon devrine ait büyük havzalarda şartlar oldukça
değişiktir ve bunlarda gözlenen özellikler otokton teorisini güçlendirir tarzdadır. Bu
havzalarda maden kömürü tabakaları geniş alanlarda yaygındır ve daha düzenli sıralanış
gösterirler. Bu havzaların özellikleri göz önüne alındığında otokton oluşum teorisinin eskiden
olduğu gibi günümüzde de önemini koruduğu söylenebilir.

5.6.2.1. Otokton Teoriyi Destekleyen Bulgular
1-Kömür Yataklarının Geniş Sahalar Kaplaması
2-Kömür Tabakalarının Kalınlıklarının Homojen Olması
3-Kömür Havzalarının Dağılışının Düzenli Olması
4-Kömür Tabakalarının Arasında Toprak Gibi Yabancı Maddelerin Bulunmaması
5-Bozulmadan Kömürleşmiş Ağaçların Bulunması
6-Kömür Tabakalarının Altında Stratigrafisi Bozuk Kil Tabakasının Varlığı
7- Kömür Tabakalarının Üstünde Kumtaşı Tabakasının Bulunması

5.6.2.2. Otokton Teoriye İtiraz Edilmesinin Nedenleri
1-Kömür Oluşumu İçin Çok Uzun Zamana İhtiyaç Duyulması
2-Bazı Kömür Havzalarında Düşey Olarak Bulunan Ağaçların Aslında Taşınmış
Olmalarının Saptanması
3-Bazı Kömür Havzalarında Karmaşık Durumdaki Ağaçların Bulunması
4-Derin Deniz Canlılarına Ait Fosillere Rastlanması
Sonuç olarak denebilir ki, kömür her iki teoriyi de haklı gösterecek biçimde meydana
gelmiştir. Fransa’da Massif Central’de olduğu gibi, bitkilerin akarsular tarafından
sürüklendiklerini gösteren Allokton oluşum teorisi ön plana çıkarken, karbon devrine ait
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büyük havzalarda var olan özellikler bu havzaların Otokton oluşum teorisine göre meydana
geldiği göstermektedir.
Otokton oluşum teorisine göre meydana geldiği zannedilen karbon devri havzaları,
genellikle Hersinyen kıvrılmaları dolayısıyla yavaş yavaş deniz yüzüne çıkan karaların
kenarlarındaki sığ sahalara, bataklık alanlara ve lagünlere isabet etmektedir. Karbon devrinin
bugüne göre çok daha yüksek oranda karbon gazı içeren atmosferinde ve nemli-sıcak iklim
şartları altında zengin bitki örtüsüne sahip ve zaman zaman deniz ve tatlı su istilasına uğramış
olan kesimleri, yani bataklık ve alçak kıyı ovaları, maden kömürünün oluşumu için en uygun
koşullara sahip olmuştur ve buralar günümüzde en zengin kömür havzaların yer aldığı kömür
bölgeleri olarak ortaya çıkmışlardır.
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Uygulamalar
1)
Kömür ömenli bir enerji kaynağı olmasını hangi özelliklerine borçludur?
İrdeleyiniz.
2)

Kömürleşme üzerinde etkili olan faktörleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Kömür ömenli bir enerji kaynağı olmasını hangi özelliklerine borçludur?

2)

Kömürleşme üzerinde etkili olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.

106

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Beşinci haftada, endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde aranan fosil enerji
kaynaklarından biri olan ve sanayi devrimi sürecinin yaşanmasındaki rolü nedeniyle ilk olarak
kömür ele alınacaktır. Öncelikle kömürün önemli bir madde olmasını sağlayan özellikleri
değerlendirilecek, daha sonra kömür çeşitleri hakkında bilgi verilecektir. Nihayetinde kömür
oluşumu ve oluşum koşulları açıklanacaktır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel enerji kaynaklarından biridir?
a- Odun
b-Tezek
c- Petrol
d-Bitkisel atıklar
e-Evsel atıklar
2- Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi sanayi devriminin ortaya çıkmasına neden
olmuştur?
a-Kömür
b-Nükleer enerji
c-Odun
d-Hidroelektrik enerjisi
e-Doğalgaz
3- Aşağıdaki İlk Çağ bilginlerinden hangisi ‘Ateşte Kızıllaşan Taşlar’ kullanıldığını
yazmıştır?
a-Sokrates
b-Marko Polo
c- Plinius
d-Hippodamus
e-Ophratsto
4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kömürün ilk kez Çin’de kullanılmaya
başlanmasının nedenlerinden biri verilmiştir?
a- Çin’de kağıt sanayinin gelişmiş olması
b- Orman varlığını en erken tüketen ülkenin Çin olması
c-Çin’in zengin petrol rezervlerine sahip olmaması
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d-Çin endüstrisinin gelişmemiş olması
e-Kömür tüketiminin çevre sorunlarına neden olmaması
I-Isı kaynağı olarak önem taşıması
II-Mekanik güç kaynağı olarak önem taşıması
III-Hammadde kaynağı olarak önem taşıması
5- Yukarıdaki özelliklerden hangisi kömürün aranan bir enerji kaynağı olmasına neden
olmuştur?
a- Sadece I ve II
b-Sadece I
c- Sadece II
d- Sadece III
e- I-II ve III
6- Aşağıdakilerden hangisi kömür cinslerinden biri değildir?
a- Antrasit
b-Maden kömürü
c-Linyit
d- Turbalık
e-Grafit
7- Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağı olarak kullanılmayan kömür cinsidir?
a- Taş kömürü
b- Grafit
c-Linyit
d-Turba
e-Antrasit
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8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kömürün günümüzde ortadan kalkmış olan
özelliği verilmiştir?
a) Mekanik güç kaynağı olarak kullanılması
b) Kalori değerinini yüksekliği
c) Çevre sorunlarına neden olması
d) Sanayide hammade kaynağı olarak kullanılması
e) Kömür üretim yöntemi
9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 19.YY’ın sonlarına doğru ve 20.YY’ın
başlarında kömürle rekabete gire enerji kaynaklarından biri verilmemiştir?
a) Hidrolik güç
b) Petrol
c) Doğalgaz
d) Nükleer Enerji
e) Odun
10-

Antrasit kömürü; lifli, kahve renkli ve kısmen çürümüş organik Doğru
kalıntılar içerdiğinden bitkilerin lif ve dalları gibi bazı kısımları kolayca ayırt
edilebilmektedir.

Yanlış

Cevaplar
1)C, 2)A, 3)C, 4)B, 5)E, 6)D, 7)B 8)A, 9)E, 10)Y
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6. DÜNYA KÖMÜR HAVZALARININ, REZERVLERİNİN,
ÜRETİMİNİN VE TÜKETİMİNİN DAĞILIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kömür Havzalarının Dağılışının Coğrafi Temelleri
6.2. Dünya Kömür Rezervleri
6.2.1.Dünya Kömür Rezervlerinin Ülkelere Göre Dağılımı
6.3. Dünya Kömür Üretimi
6.3.1.Dünya Kömür Üretiminin Dağılış Özellikleri
6.4. Dünya Kömür Tüketimi
6.4.1. Dünya Kömür Tüketiminin Ülkelere Göre Dağılışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kömür Havzalarının Dağılışının Coğrafi Temelleri nelerdir?

2)

Dünya Kömür Rezervlerinin zaman içindeki değişimi nasıldır?

3)

Dünya Kömür Rezervlerinin Bölgelere Göre Dağılımı nasıldır?

4)

Dünya Kömür Rezervlerinin Ülkelere Göre Dağılımı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kömür
Dağılışının
Temelleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Havzalarının Kömür oluşumunun jeolojik Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Coğrafi zaman ile olan ilişkisi, verilen
ve
ders
kömür cinsleri üzerinde slaytlarının
videolarının çalışılması.
etkili olduğundan, çeşitli
jeolojik devirlerde meydana
gelmiş,
farklı
yaştaki
kömürler
birbirlerinden
farklı
olduğunun
kavranması.

Dünya Kömür Rezervleri

Kazanım

Dünya kömür rezervlerinin
dağılışı
incelenirken,
öncelikle coğrafi şartların ve
jeolojik
geçmişin
değerlendirilmesi
gerektiğinin anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Dünya Kömür Rezervlerinin Dünya kömür rezervlerinin Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Bölgelere Göre Dağılımı
bölgelere göre dağılımının verilen
slaytlarının
ve
ders
anlaşılması.
videolarının çalışılması.
Dünya Kömür Rezervlerinin Dünya kömür rezervlerinin Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Ülkelere Göre Dağılımı
ülkelere göre dağılımının verilen
slaytlarının
ve
ders
anlaşılması.
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Kömür Rezervi

•

Kömür-Jeolojik Zaman İlişkisi

•

Rezervlerin Yeryüzündeki Dağılımı
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Giriş
Bu haftaki dersimizde Dünya kömür havzalarının yeryünüdeki dağılımı konu
edilecektir.
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6.1. Kömür Havzalarının Dağılışının Coğrafi Temelleri
Dünya maden kömürü havzaları bütünüyle karbonifer devri başından 3.zaman sonuna
kadar olan jeolojinin farklı devir arazilerinde bulunmaktadır. Turba, henüz kömürleşme
devresinin ilk aşamasında bulunur ancak onu da kömür olarak değerlendirdiğimizde 4. zaman
arazilerini de kömür bulunabilecek alan içinde tutmak gerekmektedir. Kömür oluşumunun
zaman ile olan ilişkisi, kömür cinsleri üzerinde etkili olduğundan, çeşitli jeolojik devirlerde
meydana gelmiş, farklı yaştaki kömürler birbirlerinden özellikleri itibarıyla ayrılık gösterirler.
Daha önce de belirtilen ve değişik isimler taşıyan kömürler çoğu kez farklı devirlerin
kömürleri olarak tanımlanabilirler. Birinci zamanın karbon ve permiyen devrelerine ait olanlar
karbonca zengin maden kömürlerini oluştururken, II. ve III. zamanlara ait olanlar linyit
kömürleridir. Kömürlerin ayrı zamanlara ait oluşları kuşkusuz yeryüzündeki dağılışlarının da
farklılaşmasına neden olmuştur.
Yeryüzünde bitkilerin henüz ortaya çıkmadığı jeolojik devir olan Arkeen veya Azoik
zamana ait arazilerde ve metamorfik kayaçlardan meydana gelmiş sahalarda kömür rezervine
rastlamak mümkün değildir. Benzer şekilde eski veya yeni volkanik faaliyetlerin gerçekleştiği
bölgelerde volkanizma faaliyetleri sırasında oluşan yüksek sıcaklıklar, daha öncesinde
meydana gelmiş olsa bile kömür rezervlerine rastlanmasına izin vermez. Birinci jeolojik
zaman olan Paleozoik’in devirleri olan Kambriyen, Silüryen ve Devoniyen arazilerinde de
zengin ve gür bitki örtüsünün bulunmayışı nedeniyle kömüre rastlanmaz. Ancak bazı
Devoniyen arazilerinde nadiren de olsa bulunan kömür havzalarındaki rezervlerin son derece
yetersiz olduğu bilinmektedir.
Jeolojik birinci zamana ait olan asıl maden kömürleri, karbonifer ve permiyen
devirlerinin alçak kıyı ovalarında yetişen aquatik (sulak) bitki kalıntılarından meydana
geldiklerinden, bu devirlere ait tabakalar arasında yer alırlar. Hersinyen kıvrım sistemi bu tip
kömür havzalarının ard arda sıralandığı bir kömür kuşağı durumundadır.
Dünya kömür rezervlerine Paleozoik zamanın Karbonifer devrinin başlangıcından
üçüncü zaman sonuna, hatta turbanın da kömür olarak kabul edilmesi durumunda, günümüze
kadar olan çeşitli jeolojik zamanların farklı devirlerine ait arazilerde rastlamak mümkündür.
Ancak bütün bu jeolojik zamanlar ve bu jeolojik zamanların çeşitli devir arazilerinin her
birinde kömüre rastlanma olasılığı farklıdır. Her şeyden önce dördüncü jeolojik zamanın,
kömürü olarak kabul edebileceğimiz turbanın ekonomik değeri bulunmadığından,
değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Üçüncü hatta ikinci jeolojik zaman arazilerinde
ağırlıklı olarak linyit kömürü kalitesindeki rezervlere rastlanmaktadır ki, elektrik üretimi
açısından değerlendirilmelerine bağlı olarak bu dönem arazilerindeki rezervler gün geçtikçe
daha fazla aranır olmaktadır. Endüstriyel faaliyetlerin kendisine en fazla ihtiyaç duyduğu
kömür cinsi olarak maden kömürü veya taş kömürü isimleriyle de bilinen rezervler, Paleozoik
zamanın son iki devri olan Permiyen ve özellikle de Karbonifer devri arazilerinde
bulunmaktadır.
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Bu konuda belirtilmesi gereken diğer önemli bir özellik de, Permiyen ve Karbonifer
arazilerinin tamamında değil, ancak kömür oluşumu için uygun olan sahalarında kömüre
rastlanabileceğidir. Kömür tabakaları karboniferin alçak deniz kıyısı ovalarına ve göl
havzalarına isabet etmek üzere bu sistemin belli bölgelerinde oluşabilmiştir. Permiyen ve
Karbonifer devirlerine ait sahaların kapladığı toplam alanın çok küçük bir bölümünde maden
kömürü oluşumu açısından uygun ortamlara ve bu ortamlarda oluşmuş rezervlere
rastlanmaktadır.
Hangi jeolojik zaman ve jeolojik zamanın hangi devrinde meydana gelmiş olursa
olsun, kömür rezervleri ilk kez karasal ortamlarda oluştuktan sonra günümüze kadar geçen
milyonlarca yıl içinde kıvrılma ve kırılma gibi çeşitli yerkabuğu hareketlerinin etkisinde
kalmıştır. Bu gibi kıvrılma ve kırılma hareketleri sonucu oluşmuş olan bazı kömür
rezervlerinin aşınarak oluşumundan itibaren yararlanılmaya başlandığı zamana kadar geçen
çok uzun süre nedeniyle ortadan kalkması ve yerkabuğunun derinlikleri ile denizlerin altında
kalmış olma ihtimallerini de dikkatten uzak tutmamak gerekmektedir.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi maden kömürünün dağılışı karbonifer ve
permiyen devri arazilerinin dağılışıyla paralellik göstermektedir. Bu devrin
paleocoğrafyasının bilinmesi, kömür havzalarının saptanmasında yardımcı olmaktadır.
Yeryüzünde kömür havzalarının dağılışı ancak bu bilgilerden hareketle ve jeolojik gelişmeler
göz önünde tutularak açıklanabilir ve genel bir formüle bağlanabilir.
Avrupa’da Büyük Britanya’dan başlayıp, doğuya Rusya Federasyonunda Doneç
Havzasına kadar uzanan karbonifer ve permiyen devri kömürleri, bu devirlerde yükselmeye
başlayan ve Hersinyen sıra dağlarını meydana getiren kıvrımlar boyunca sıralanmışlardır.
Büyük Britanya’da Durhan, Lancashire, Strafordshire, Yorkshire ve güney Gal bölgesi
havzaları; Fransa-Belçika Havzası, Limburg ve Peel havzaları, Rurh Havzası, Saksonya ve
Silezya Havzaları ve son olarak Rusya Federasyonundaki Doneç Havzası bu havzaların
başlıcalarını oluşturmaktadır. Havzaların sıralanışından da anlaşılacağı gibi Avrupa’da maden
kömürü havzalarının dağılışını Hersinyen tektoniği düzenlemiş bulunmaktadır. Avrupa
dışında ABD’nin en önemli maden kömürü havzaları da yine Hersinyen kıvrım sistemine
giren Appalachian dağları boyunca dizilmişlerdir. Son zamanlarda Asya Kıtası içlerinde yer
alan zengin kömür havzaları da Hersinyen sisteminin bu kıta içindeki uzantıları üzerinde yer
almaktadır.
Kuzey Yarım Küresindeki kömür havzalarının belirli bir sistem içinde yer almış
olmalarına ve oluşum şartlarıyla çelişkili olarak kabul edilemeyecek dağılış düzenine karşılık,
Güney Yarım küresi kömürleri nisbeten daha karışık bir sistem içinde yer almışlardır. Daha
çok Permo-trias devirlerine ait olan bu kömür havzaları, Kuzey Yarı Küresi havzalarından
daha fakir oluşlarıyla dikkat çekerler ve belli bir düzen içinde dağılmamışlardır. Bu yarı
kürede bulunan kıtalar çok eski kütlelerden meydana gelmiş olduklarından, maden kömürü
buralarda meydana gelmiş olsa bile büyük kısmıyla II. zaman denizleri ve tortul tabakalarıyla
örtülmedikleri için sonradan aşınıma uğrayarak, ortadan kalkmışlardır.
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Dünya kömür rezervlerinin dağılışında dikkati çeken önemli bir nokta, Alp kıvrım
sistemine giren bölge ve burada yer alan ülkelerde maden kömürünün çok az oluşu ve var
olanların da işletme şartları itibarıyla son derece olumsuz özellik taşımalarıdır. İspanya’nın
Oviedo Havzası ile ülkemizin Ereğli-Zonguldak Kömür Havzası bu sistemin en önemli
havzaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu havzaların kuzeyinde bulunan Hersinyen
Kuşağındaki kömür havzalarıyla ne zenginlik ne de işletme koşulları bakımından
kıyaslanamayacak kadar küçük, önemsiz ve dağınıktırlar.
Kömür havzalarının işletme koşulları, kömür oluşum şartlarına ve oluştuktan sonra
etkisi altında kaldığı jeolojik olayların karakterine bağlıdır. Bu olaylar kömür tabakalarının ve
bunları kaplayan örtü tabakalarının kırılmasına, aşınmasına veya faylanmalarla düşey yönde
yer değiştirmelerine neden olarak, havzalarda olumsuz işletme şartlarının ortaya çıkmasına
neden olabilirler. Havzalar arasında bu açıdan bulunan farklılıklar, kömürün üretim miktarı ve
üretim maliyeti üzerinde etkili olacağından bu havzalar arasında ekonomik bakımdan da
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Esasen saptanmış olan kömür havzalarından bir kısmının
olumsuz özellikleri nedeniyle işletme harici tutuldukları bilinmektedir. Kömür tabakalarının
ince olması, süreklilik göstermemeleri, fazla derinde bulunmaları ve tabakaların dikey veya
dikeye yakın dalışlı olmaları, havzaların ekonomik değer taşıyıp, taşımamalarında başta gelen
özellikler olarak ortaya çıkmaktadır.
Kömür havzalarının işletmeye açılabilmeleri için fiziki şartlar bakımından uygun
olmaları yeterli olarak kabul edilemez. Bir havzanın işletmeye açılabilmesi için, her şeyden
önce kömüre talebin olması gereklidir. Talep ise, ihtiyaçların ortaya çıkardığı ekonomik bir
kavramdır. Talebin yanı sıra teknik ve ekonomik imkanların da bulunması durumunda
havzalar işletmeye açılabilir ve üretim gerçekleştirilebilir.
Ayrıca çıkartılacak olan maden kömürünün üretildiği alanda veya hemen yakınında
tüketilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Taşınması zor olan kömür, uzaklara nakledildiğinde
ekonomik olmayabilmektedir. Bu şartlar altında kömüre çok fazla miktarlarda gereksinim
duyan sanayi tesisleri kömür havzalarına yaklaşırlar ve havza civarında geniş bir tüketim alanı
meydana getirirler. Doğal olarak bu durumun sanayileşmiş ülkeler için geçerli olduğunu
belirtmek gerekmektedir. Bu gibi ülkelerde maden kömürüne büyük miktarda talep
olacağından üretim de büyük miktarlara ulaşır. Aksi taktirde bazı ülkeler maden kömürünce
zengin olsalar bile, bu ülkelerde üretim için gerekli koşullar bulunmuyorsa, üretim
gerçekleşmez veya önemsiz miktarlarda kalır. Bu nedenle kömür rezervlerine sahip olma,
üretim için yeterli olarak kabul edilemez. Ancak 20. YY’ın ortalarından itibaren denizcilik
sektöründeki gelişmeler kömürün taşınmasına imkan vermeye başladığını da dikkate almak
gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde petrol ile maden kömürü arasında önemli bir
fark bulunmaktadır. Bilindiği gibi petrol taşınabilir bir enerji kaynağıdır ve onun bu özelliği
petrolün çok uzaklardaki ihtiyaç alanlarına nakledilmesine imkan tanımaktadır. Petrole sahip
olan ülkeler, ona gereksinim duymasalar bile, ihraç ürünü olarak onu çıkartmakta ve petrol
üreticisi ülke olarak önem kazanmaktadır. Petrolce zengin olan ülkelerin aynı zamanda
önemli petrol üreticisi ülkeler olarak önem taşıdıkları bilinmektedir. Ancak aynı durumu
maden kömürüne sahip ülkelerde gözlemek mümkün değildir. Kömürü çıkartacak şartların
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oluşmaması durumunda bu tip ülkeler, yani kömürce zengin ülkeler, üretim bakımından önem
kazanamamışlardır. Bu nedenle bir ülkede var olan maden kömürü zenginlikleriyle o ülkenin
bu zenginlikten yararlanma derecesini yani üretimini ayrı ayrı olarak değerlendirmek
gerekmektedir. Bu iki konu arasında Avrupa ve ABD arasında bir intibak vardır. Ancak diğer
bölgelerde örneğin Mançurya’da dahil olmak üzere Çin’de böyle bir uyum yakın bir dönem
öncesine kadar görülmemiştir. Çin önemli miktarda kömür rezervlerine sahip olmasına
karşılık kömür üretiminde yakın geçmişe kadar oldukça gerilerde yer almakta idi. Örneğin
1954 yılı üretimi verilerine göre Çin’in kömür üretimi 65 milyon ton olmasına rağmen aynı
yılda İngiltere’nin maden kömürü üretimi 228 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Ancak
Çin sanayisinde son yıllarda gerçekleştirilen gelişmeler sonucu Çin ile İngiltere’nin kömür
üretim miktarları Çin’in lehine önemli miktarda değişmiştir. Bugün Çin dünyanın en fazla
kömür üretimi gerçekleştiren ülkesi konumunda yer almaktadır. Böylece maden kömürü
üretimi, doğal şartlara ve üretim kolaylığına bağlı olduğu kadar, ekonomik şartlara da aynı
derecede bağlıdır. Bu nedenle rezerv dağılışıyla üretim dağılışını ayrı ayrı ele almak,
birbirleriyle ilişkili olsa da bunları iki ayrı konu olarak değerlendirmek bazı yanılgıları
ortadan kaldırması açısından zorunlu gibi görünmektedir.

6.2. Dünya Kömür Rezervleri
Kömürün bitkisel kökenli bir madde olmasına bağlı olarak eski deniz kıyılarındaki
alçak ovalarda yer alan bataklıklar veya turbalıkların bulunduğu alanlarda zengin bitki
örtüsünün kömürleşmesiyle meydana geldiği gerçeğinden hareketle; dünya kömür
rezervlerinin dağılışı incelenirken, öncelikle bu coğrafi şartların ve jeolojik geçmişin
değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin bazı jeolojik devir arazilerinde kömüre rastlanma
olasılığı yok denecek kadar az olduğundan bu bölgeler kömür rezervlerinin rastlanamayacağı
bölgeler olarak değerlendirme dışı bırakılabilir.
Kömür rezervlerinin yerküre üzerindeki dağılışı, her ne kadar esas olarak Paleozoik ve
Tersiyer arazileri ile paleocoğrafya koşullarıyla biçimlendirilmiş olsa da, birçok farklı sürecin
karşılıklı etkileşimine bağlı olarak şekillendirilmiştir. Ancak bu rezervlerin bulunup ortaya
çıkartılması oldukça güçtür.
Dünya kömür rezervlerinin günün teknolojik olanaklarına bağlı olarak değişebilme
özelliğinde olduğu, geçmişe ait rezerv miktarlarının günümüzde geçerli olmadığı gibi,
günümüzün bilinen kömür rezervlerinin gelecekte de farklı olabileceği gerçeği dikkate
alınmak zorundadır. Bu farklılık bir taraftan yeni araştırmalar sonucu keşfedilen yeni kömür
rezervleriyle ilgili olduğu gibi, diğer taraftan artan kömür tüketimine bağlı olarak bilinen
rezerv miktarlarının azalmasına bağlı olarak karşımıza çıkmaktadır.
1948 yılı istatistik verilerine göre dünya kömür rezervlerinin 6 266 milyar ton
düzeyinde bulunduğu ve bu miktarın % 79,5’ini meydana getiren 4 984 milyar tonunun
maden kömürü geriye kalan 1 282 milyon tonunun da linyit kömürüne ait olduğu
bilinmekteydi. Bu yıllarda kendisine en fazla ihtiyaç duyulan kömür cinsinin maden kömürü
olmasına bağlı olarak belinlenen rezervlerin büyük bir kısmını oluşturmakta idi. Dünya kömür
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rezervlerinin kıtalara göre olan dağılımı incelendiğinde ise %48,9’unun Kuzey ve Orta
Amerika’da, %10,2’sinin Avrupa kıtasında, %19,2’sinin S.S.C.B.’de, %3,3’ünün Afrika’da,
%0,86’sının Okyanusya Kıtasında ve %17, 6’sını da Asya Kıtasında yer aldığı
düşünülmekteydi.
1991 yılı verilerine göre dünya kömür rezervleri 981 780, 2001 yılına gelindiğinde
984 453 milyon ton olarak belirlenmiş ve 2015 yılı verilerine göre dünya kömür rezervinin
891 531 milyon ton düzeyine ulaştığı hesaplanmıştır. 2015 yılı dünya kömür rezervi 1948 yılı
verileriyle kıyaslandığında geçen zaman içinde bilinen kömür rezervlerinin çok önemli
miktarda (yaklaşık olarak 142 kat) arttığı anlaşılmasına rağmen, son 20 yıllık zaman dilimi
içinde iniş çıkışlı bir seyre sahip olduğu ancak azalma eğiliminde olmasına rağmen dünyanın
farklı bölgelerinde özellikle henüz arama çalışmalarının tam olarak yapılamadığı Afrika ve
Asya Kıtalarında yeni kömür rezervlerine rastlanma ihtimalinin daima söz konusu olabileceği
dikkate alınmalıdır.
Tablo:10- Dünya Kömür Rezervlerinin Bölgelere Göre Dağılımı
(2011-Milyon Ton Olarak)
Bölgeler

Milyon Ton

Avrupa ve Avrasya

310538

Asya Pasifik

288328

Kuzey Amerika

245088

Orta Doğu ve Afrika

32936

Orta ve Güney Amerika

14641

Dünya Toplamı

891531

Bilinen kömür rezervlerinin %45’ini maden kömürü meydana getirirken, %55’lik
kısmı linyite aittir. 60 yılı geçen süre içinde bulunan yeni kömür yataklarının büyük bir
çoğunluğunun linyit kömürüne ait olduğu dikkati çeken diğer bir konudur. Geçen zaman
zarfında elektrik enerjisinin hemen hemen her sektörde aranan bir enerji kaynağı halini
kazanması ve linyitin özellikle elektrik üretiminde değerlendirilmesi, yeni bulunan kömür
rezervlerinin linyit olmasında rol oynamış olabilir.

6.2.1. Dünya Kömür Rezervlerinin Ülkelere Göre Dağılımı
Dünya kömür rezervlerinin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde rezervlerin bölge
geneline eşit olarak dağılmadığını ve belirli bölgelerde belirli ülkelerin ön plana çıktığı dikkat
çekmektedir. Örneğin Kuzey Amerika için ifade edilen toplam kömür rezervinin %96,8’inin
ABD’ne, Afrika’ya ait toplam kömür rezervlerinin %95,1’inin Güney Afrika Cumhuriyetine
ve Asya Pasifik bölgesinde yer alan toplam kömür rezervlerinin %43’nün Çin’e ait olduğu
anlaşılmaktadır.
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Dünya kömür rezervlerinin birçok ülkeye dağılmış olduğunu istatistik veriler ortaya
koyarken, bu verilerin değerlendirilmesinden ortaya çıkan diğer bir gerçek de dünya kömür
rezervlerinin %91,9’unun on ülke tarafından paylaşıldığıdır. Dünya kömür rezervlerinin
%27,6’sı ABD, %18,2’si Rusya Federasyonu, %13,3’ü Çin, %8,9’u Avustralya ve %7’si
Hindistan’da bulunmaktadır ki, sadece bu ilk beş ülkenin rezerv miktarı dünya toplam kömür
rezervinin %75’ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla ilk bakışta dünya geneline yayılmış gibi
görünmesine rağmen, dünya kömür rezervlerinin aslında belirli ülkelerde yoğunlaştığı,
verilerin incelenmesinden ortaya çıkmaktadır.
Tablo:11-Dünya Kömür Rezervleri Bakımından Önde Gelen Ülkeler
(2015-milyon ton olarak)
Ülke

Rezerv Miktarı

ABD

237295

Rusya Federasyonu

157010

Çin

114500

Avustralya

76400

Hindistan

60600

Almaya

40548

Ukrayna

33873

Kazakistan

33600

Güney Afrika Cum.

30156

Kolombiya
Toplam

6746
891531

Yine kömür rezervlerinin ülke ölçeğinde değerlendirilmesi yapıldığında bazı ülkelerin
maden kömürü ve bazılarının da linyit kömürü rezervlerinin fazlalığı ön plana çıktığı
anlaşılmaktadır. Örneğin Brezilya, Yunanistan, Pakistan, Güney Kore ve Tayland’da sanayi
sektörünün en fazla talep ettiği maden kömürü rezervleri bulunmazken, Venezüella, Büyük
Britanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde de Linyit kömürü rezervlerine
rastlanmamaktadır.

6.3. Dünya Kömür Üretimi
Kömür, özellikle de maden kömürü 18. YY’dan itibaren 20. YY’ın ortalarına kadar
sanayi faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamada yararlanılan esas, hatta tek enerji
kaynağı konumunda kaldığından mümkün olabildiğince fazla kömür üretmek madencilerin
temel hedefi halindeydi. Maden kömürünün büyük miktarlarda üretilir olmasının tarihi
18.YY’ın ortalarından itibaren başlamaktadır. Sanayileşme hareketleriyle birlikte üretim
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sistemindeki değişmeler enerjiye olan talebi arttırınca, maden kömürü enerji kaynağı olarak,
günümüzdeki fonksiyonunu kazanmış ve özellikle sanayileşmiş ülkelerde önemli bir enerji
kaynağı olarak aranır olmuştur. 18.YY’ın ortalarından itibaren, özellikle 19.YY’ın tamamında
ve 20.YY’ın ilk yarısına kadar maden kömürü büyük önem kazanmış ve bu önemine paralel
doğrultuda üretilir olmuştur. 20.YY’ın başlarına kadar olan dönemde maden kömürü modern
sanayinin ve ulaşım sistemlerinin tek enerji kaynağı durumdaydı. 20.YY’ın başlarından
itibaren önce petrol ve hidrolik enerji daha sonra da doğalgazın devreye girmesiyle tek kaynak
olması özelliği giderek değişime uğramış ise de, 1950 yılına kadar olan devrede maden
kömürünün diğer enerji kaynaklarıyla sürekli rekabet ettiğini ve önde gelen kaynak olma
durumunu koruduğu görülmektedir. Her ne kadar rakip enerji kaynakları ortaya çıkmış olsa
bile, kömüre olan talepte azalma kaydedilmemiştir. Örneğin 1870 yılında 20 milyon ton
olarak gerçekleşen dünya kömür üretimi, 1890 yılında 480 milyon ton, 1929 yılında üretim
miktarı tam üç kat artarak 1559 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu tarihten sonra
yaşanan dünya ekonomik krizi ve II.Dünya savaşının etkileriyle kömüre olan talebin
durağanlaştığı hatta azaldığı da bilinmektedir. 1954 yılı dünya maden kömürü üretimi 1476
milyon ton, 1965 yılı üretimi ise 2011 milyon ton, 1990 yılında 4719 milyon ton ve 2010
yılında ise 7273 milyon ton ve 2105 yılında da 7685 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir.
18.YY’ın ortalarından itibaren, özellikle 19.YY’ın tamamında ve 20.YY’ın ilk
yarısına kadar maden kömürü büyük önem kazanmış ve bu önemine paralel doğrultuda
üretilir olmuştur. 20.YY’ın başlarına kadar olan dönemde maden kömürü modern sanayinin
ve ulaşım sistemlerinin tek enerji kaynağı durumdaydı. 20.YY’ın başlarından itibaren önce
petrol ve hidrolik enerji daha sonra da doğalgazın devreye girmesiyle bu özelliği giderek
değişime uğramış ise de 1950 yılına kadar olan devrede maden kömürünün diğer enerji
kaynaklarıyla sürekli rekabet ettiğini ve önde gelen kaynak olma durumunu koruduğu
görülmektedir.
Daha önce verilen istatistik bilgilerden kömürün 1900 yılı ile günümüz arasındaki
devrede genel enerji tüketimindeki paylarına değinilmiştir. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi
kömür, 1950 yılına kadar genel enerji bilançosunda tüketimi en fazla olan kaynak
durumundadır. 1950 sonrasında ise yine önemini korumakla birlikte, petrol karşısında oransal
bir gerileme göstermiş ve günümüzde genel enerji tüketimindeki payı %25-30’lar düzeyine
kadar gerilemiştir.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki, kömürün genel enerji tüketimindeki payının
azalması, onun üretim miktarındaki azalmayla ilgili değildir. Yeryüzünde %2,5-3 arasında
yıllık artış hızı gösteren enerji tüketimi, kömür dışı kaynaklardan ve bu arada en yüksek
miktarlarda petrolden karşılanmaya başlandığından kömür, oransal olarak bir gerileme
göstermiştir. Nitekim aşağıdaki istatistiklerde kömür üretiminin sürekli olarak arttığı ve bu
artışın günümüzde de devam ettiği görülmektedir.
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Tablo:12-Dünya Kömür Üretiminin Zaman İçindeki Değişimi
(Milyon ton olarak)
Yıl

Üretim miktarı

1890

480

1900

721

1910

1 072

1920

1 214

1930

1 283

1940

1 493

1950

1 565

1960

2 325

1970

2 400

1980

2 733

1990

4 719

2000

4 693

2010

7 273

2015

7 685

İstatistiklerden de anlaşılacağı gibi kömür, içinde bulunduğumuz yıllarda petrolden
sonra en çok kullanılan kaynak durumundadır. Ancak petrol rezervlerinin kömür rezervlerine
göre azlığı, gelecekte kömüre olan talebin tekrar artmasına neden olabilir ve kömür üretimi
günümüzdeki seviyesinin çok üzerine çıkabilir.
2015 yılı verilerine göre Dünya kömür üretimi bölgeler ölçeğinde değerlendirilecek
olursa, tablo da görüldüğü gibi, Asya Pasifik bölgesinin %69’luk payı ile ilk sırayı aldığı ve
ikinci sırada yer alan Kuzey Amerika’ya kıyasla 6 kat daha fazla üretim gerçekleştirdiği
anlaşılmaktadır. Sanayi devrimini başlatan ülkelerin üzerinde yer aldığı Avrupa ve BDT ise
toplam dünya üretiminin ancak %15 kadarını sağlamaktadır. Diğer bölgelerin payına düşen
oran ise yaklaşık olarak %4’ten daha düşük seviyededir. Bu veriler dünya kömür üretiminin
yaklaşık olarak 2/3’ünü gerçekleştiren Asya Pasifik bölgesinin önemini çarpıcı bir şekilde
ortaya koymaktadır.
Başta Çin olmak üzere, Güney Afrika Cumhuriyeti, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve
Almanya gibi ülkelerde kömüre dayalı veya kömüre daha fazla ağırlık veren enerji
politikalarının tercih edildiği görülmektedir. Zengin kömür rezervlerine sahip olan bu
ülkelerde kömürün genel enerji tüketiminde daha yüksek bir paya sahip olduğu bilinmektedir.
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Küresel ölçekte artan enerji talebinin karşılanmasında kömüre dünya ölçeğinde fazla
yer verilmemesinin asıl nedeni, bu enerji kaynağının taşınmasındaki ekonomik sorunlardan
kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi kömür, Hersinyen kuşağı içinde zengin rezervlere sahiptir
ve bu kuşakta yer alan ve enerjiye büyük çapta ihtiyaç duyan ülkelerde, önemli miktarda
üretilmektedir. Ancak bu kuşak dışında kalan ve enerji gereksinimi fazla olan ülkeler bu
ihtiyaçlarını diğer enerji kaynaklarından özellikle de petrolden karşılamakta ve petrolü ithal
etmektedirler.
Böylece kömür üretimi, dünya genelinde oraya çıkan taleplerle fazlaca ilişkili
olmamakta ancak kömüre sahip ülkelerin artan enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında çok
önemli kaynak özelliğini taşımaktadır. Aşağıda kömür üretiminin ülkeler arası dağılışını
gösterin istatistik verilerde bu durum açıkça ortaya konmaktadır.
Tablo:13-Dünya Kömür Üretiminde Önde Gelen Ülkeler
(2015- Milyon Ton Olarak)
Ülkeler
Çin

Üretim Miktarı
3538

ABD

820

Avustralya

471

Hindistan

764

Endonezya

387

Rusya Federasyonu

349

Güney Afrika Cum.

248

Kazakistan

107

Polonya

136

Kolombiya
Toplam

86
7685
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6.3.1.Dünya Kömür Üretiminin Dağılış Özellikleri
Kömür oluşum şartlarıyla ilgili bilgiler dikkate alındığında, maden kömürü varlığının
ve coğrafi dağılışının, jeolojik bazı olaylarla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bu olayların kömür
oluşturma veya oluşan kömürün günümüze ulaşmasında olumlu ve olumsuz etkilerinin var
olduğu da bilinmektedir. Tüm bu bilinenlerin ışığında kömür havzalarının veya varlığı henüz
saptanmamış kömür rezervlerinin, dünyanın hangi bölgelerinde ve hangi tabakalarda
bulunabileceği kesin ölçüde olmamakla birlikte oldukça güçlü bir şekilde tahmin
edilebilmekte ve kömürün önceden bilgi sahibi olduğumuz bir sistem içinde dağılmış olduğu
anlaşılmaktadır. Hersinyen kıvrım kuşağı, geçirmiş olduğu jeolojik evreler dikkate
alındığında, kömür bulunabilecek en uygun orojenik kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır.
Nitekim halen işletilmekte olan veya saptanmış bulunan dünyanın en zengin kömür havzaları
bu kuşakta yer alan ülkelere aittir.
Üretimin havza zenginliğiyle olan yakın ilgisi de dikkate alındığında, bu ülkelerin
çoğunun aynı zamanda üretim yönünden de önde geldikleri görülmektedir. ABD, Almanya,
Rusya Federasyonu, Polonya, Çin, Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerin daima bu kuşak
içinde veya yakınında yer aldıkları ve her birinin kömür üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri
arasında bulundukları istatistik verilerden anlaşılmaktadır. Orta ve Güney Amerika, Afrika
(Güney Afrika Cumhuriyeti hariç), Kuzey Amerikanın kuzeyi, Avrupa’nın kuzeyinde yer alan
İskandinavya, yine Avrupa’nın güneyindeki Akdeniz Bölgesi ise ya Alp kıvrım sistemi içinde
bulunması veya Arkeen ve eski paleozoik arazilerin varlığına bağlı olarak kömür bakımından
oldukça fakir bölgeler durumundadır. Gerçekten de Hersinyen kuşağı üzerinde yer alan
ülkelerin dünya kömür üretiminin yaklaşık olarak %95’ini gerçekleştiriyor olmaları bu
kuşağın kömür varlığı ve üretimi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
sistem dışında kalan ülkelerin sayılarının çok daha fazla olmasına rağmen, toplam üretimin
ancak çok küçük bir kısmını gerçekleştirdikleri gerçeği, Hersinyen kuşağının önemini bir kez
daha vurgulanması açısından gerekli ve önemlidir.

6.4. Dünya Kömür Tüketimi
Kömür, küresel ölçekte artan enerji gereksiniminin karşılanmasında diğer fosil
yakıtlarla kıyaslandığında, farklı bir özelliğe sahiptir. Bu fark nakliye sorunlarına bağlı olarak
karşımıza çıktığından kömür, genellikle üretildiği ülkelerde tüketilen bir enerji kaynağı
görünümündedir.
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Tablo:14-Dünya Kömür Tüketimi (Milyon Ton Olarak)

Yıl

Tüketim Miktarı

1980

3404

1985

4052

1990

4424

1995

4528

2000

4792

2005

5890

2010

7049

2015

7749

6.4.1. Dünya Kömür Tüketiminin Ülkelere Göre Dağılışı
Dünya kömür tüketiminin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde beklendiği gibi
kömürü en fazla ürettiği için en yüksek miktar Çin tarafından tüketilmektedir. Tablo da da
görüldüğü gibi 2015 verilerine göre Çin dünya kömür tüketiminin yarısından fazlasına olan
%48’lik payı ile ilk sıraya, ikinci sırada yer ABD’den yaklaşık olarak dört kat daha fazla
tüketim gerçekleştirerek yerleşmiştir. Yakın gelecekte de Çin’in kömür tercihli enerji tüketim
politikalarında önemli bir değişiklik olması beklenmediğinden bu sıralamanın değişmeyeceği
öngörülebilir. Dünya kömür tüketiminde üçüncü sırayı Hindistan %13’lük payıyla alırken
daha sonra sıralanan ülkelerin hem tüketim miktarları hem de oranları birbirine yakın olarak
gerçekleşmektedir.
Dünya kömür tüketiminin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ilk oniki ülkenin
toplam dünya kömür tüketiminin %87,7’sini gerçekleştirdikleri ve sanayi devrimini sahip
oldukları kömür varlığına bağlı olarak gerçekleştiren Avrupa Kıtasının sanayileşmiş
ülkelerinin bu listede yer almadığı dikkat çekmektedir. Yine tablonun incelenmesinden dikkat
çeken bir özellik, Japonya ve Güney Kore gibi sanayileşmiş ülkelerin kömür üretimi söz
konusu olduğunda önemli miktarda kömür üreten ülkeler listesinin alt sıralarında yer
almalarına rağmen, önemli kömür tüketicisi ülkeler sıralamasında ilk on ülke arasında yer
almış olmalarıdır. Bu durum belirtilen bu iki ülkenin fazla miktardaki enerji ihtiyacının kömür
ithalatıyla karşılandığını göstermektedir.
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Tablo:15-En Fazla Kömür Tüketen Ülkeler
(2015- Milyon ton olarak)
Ülkeler
Çin

Tüketim Miktarı
3732

ABD

730

Hindistan

990

Japonya

190

Güney Afrika Cum.

179

Rusya Federasyonu

207

Güney Kore

130

Polonya

131

Avustralya

118

Endonezya

74

Almanya
Kazakistan
Dünya Toplamı

232
87
7749
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Uygulamalar
Dünya kömür havzalarının yeryüzündeki dağılışını inceleyiniz.

129

Uygulama Soruları
1) Dünya kömür havzalarının yeryüzündeki dağılışının nedenlerini ve dağılışın bu
şekilde karşımıza çıkmasında coğrafyanın rolünü açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Altıncı haftada, dünya kömür havzalarının yeryüzündeki dağılış ve dağılışın bu şekilde
karşımıza çıkmasının coğrafi nedenleri üzerinde durulduktan sonra dünya kömür rezervlerinin
çeşitli bölgelere ve ülkelere göre dağılımı değerlendirilmiş ve Dünya kömür rezervlerinin
Kuzey Yarı Küre ile Güney Yarı Küre’ye, dünyanın farklı bölgelerine ve ülkelerine göre
dağılışının nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki jeolojik devirlerden hangisinde maden kömürü rezervlerine rastlanabilir?
a- Üst Kretase
b- Karbonifer
c-Oligosen
d-Miyosen
e-Holosen
2- Aşağıdakilerden hangisi zengin kömür rezervlerini barındıran dağ sistemidir?
a-Hersinyen kıvrım sistemi
b-Alp kıvrım sistemi
c-Dinar kıvrım sistemi
d-And kıvrım sistemi
e-Zagros kıvrım sistemi
3- Aşağıdakilerden hangisi Güney Yarı Küresinin kömür rezervleri açısından fakir
olmasının nedenidir?
a- Kömürleşme ortamının ihtiyaç duyduğu yeterli kalınlıkta örtü tabakasından yoksun
kalması
b-Kömürleşme sürecindeki iklim şartlarının uygun koşullar ortaya çıkartmaması
c-Kömürleşme ortamının ihtiyaç duyduğu yeterli basın ve sıcaklık şartlarının ortaya
çıkmaması
d- Yeryüzünde henüz bitkilerin ortaya çıkmadığı Arkeen veya Azoik zaman
arazilerinin geniş alanlar kaplaması
e-Güney Yarı Kürede çöl koşullarının hüküm sürmesi
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I-Kömür tabakalarının ince olması
II-Kömür tabakalarının süreklilik göstermemesi
III-Kömür tabakalarının yüzeye yakın bulunması
IV-Kömür tabakalarının yatay ve kalın olması
V- Kömür tabakalarının fazla derinde bulunmaları
4- Yukarıdakilerden hangisi kömür havzasının ekonomik olarak işletilmesi önündeki
engeller arasında gösterilebilir?
a- IV ve V
b-I ve III
c-II-III ve IV
d-III-IV ve V
e- I-II ve V
5- Aşağıdakilerden hangisi dünya kömür rezervi açısından en fakir bölgesidir?
a- Avrupa&Avrasya
b-Kuzey Amerika
c- Orta ve Güney Amerika
d-Asya Pasifik
e-Ortadoğu ve Afrika
6- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en zengin kömür
rezervlerine sahiptir?
a-Güney Afrika Cumhuriyeti
b-Cezayir
c-Suudi Arabistan
d-İran
e-Sudan
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7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Birinci jeolojik zaman’ın devirleri olan
Kambriyen, Silüryen ve Devoniyen arazilerinde kömüre rastlanmamasının nedeni verilmiştir?
a) Kömür tüketiminin çevre sorunlarına neden olması
b) Zengin ve gür bitki örtüsünün bulunmayışı
c) Kömürün kalori değerinin düşük olması
d) Meydana gelen kömürlerin zaman içinde aşınarak ortadan kalkması
e) Adı geçen devirlerde kömüre ihtiyaç duyulmaması
8Permiyen ve Karbonifer arazilerinin tamamında zengin kömüre Doğru
rezervlerine rastlanır.

Yanlış

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kömür havzalarının ekonomik değerini azaltan
özelliklerden biri verilmemiştir?
a) Kömür tabakalarının ince olması
b) Kömür tabakalarının süreklilik göstermemeleri
c) Kömür tabakalarının kalın olması
d) Kömür tabakalarının derinde bulunmaları
e) Kömür tabakalarının dikey veya dikeye yakın dalışlı olmaları
10Dünya kömür rezervleri Kuzey Yarı Küresi ile Güney Yarı Küresi Doğru
arasında eşit bir şekilde dağılmıştır.

Yanlış

Cevaplar
1)B, 2)A, 3)D, 4)E, 5)C, 6)A, 7)B, 8)Y, 9)C, 10)Y
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7. DÜNYADA PETROL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Enerji Kaynağı Olarak Petrolün Kullanılmaya Başlanması
7.2. Petrolün Önem Kazanmasında Rol Oynayan Başlıca Özellikleri
7.2.1. Kalori Fazlalığı
7.2.2. Depolama, Taşıma, Yükleme ve Boşaltma Kolaylığı
7.2.3. Kullanımındaki Esneklik-Kolaylık
7.2.4. Atık Madde Oranı
7.2.5. Hammadde Olarak Önemi
7.2.6. Enerji Kayıpları Açısından
7.2.7. Fiyat Faktörü
7.2.8. Petrokimya Sanayindeki Gelişmeler
7.2.9. Gelişmekte Olan Ülkelerin Sanayileşme Sürecine Katılması
7.3 . Petrolün Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
7.4 . Petrolün Orijini Ve Oluşumu
7.4.1. Organik Teori
1.4.1.1. Organik Teoriyi Destekleyen Bulgular
7.4.2. Kimyasal Teori
7.5. Petrollerin Yatak Şartları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Enerji Kaynağı Olarak Önem kazanmasını hazırlayan faktörler nelerdir?

2)

Petrolün Önem Kazanmasında Rol Oynayan Başlıca Özellikleri nelerdir?

3)

Petrolün Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri nelerdir?

4)

Petrolün Orijini Ve Oluşumu nasıl gerçekleşmiştir?

5)

Petrollerin Yatak Şartları nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Enerji
Kaynağı
Önem Kazanması

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Olarak Petrol yeryüzü tabakaları Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
arasında milyonlarca yıldan verilen
slaytlarının
ve
ders
bu yana var olmasına
videolarının çalışılması.
karşın, ekonomik olarak
değer kazanması ve aranan
bir enerji kaynağı halini
alması 20.YY’da mümkün
olduğunun kavranması.

Petrolün
Önem Petrolün
önem
Kazanmasında Rol Oynayan kazanmasında rol oynayan
Başlıca Özellikleri
başlıca özelliklerinin neler
olduğunun anlaşılması.
Petrolün
Fiziksel
Kimyasal Özellikleri

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Ve Petrolün
fiziksel
ve Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
kimyasal
özelliklerinin verilen
slaytlarının
ve
ders
anlaşılması.
videolarının çalışılması.

Petrolün Orijini Ve Oluşumu Petrolün orijini ve oluşumu Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
ile
ilgili
görüşlerin verilen
slaytlarının
ve
ders
anlaşılması.
videolarının çalışılması.
Petrollerin Yatak Şartları
Genellikle denizel, seyrek Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
olarak da karasal çökeller verilen
ve
ders
içerisinde bulunan petrolün slaytlarının
videolarının çalışılması.
oluşabilmesi için gerekli
olan
jeolojik
şartların
kavranması.
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Anahtar Kavramlar
•

Petrol

•

Petrolün Önemi

•

Petrol Kullanımının Yaygınlaşması

•

Petrolün Yatak Şartları

139

Giriş
Petrol yeryüzü tabakaları arasında milyonlarca yıldan bu yana var olmasına karşın,
ekonomik olarak değer kazanması ve aranan bir enerji kaynağı halini alması 20.YY’ın
başlarından sonrasına rastlamaktadır.
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7.1. Enerji Kaynağı Olarak Petrolün Kullanılmaya Başlanması
Hidrokarbür bileşimlerinden olan petrolün yanıcı bir özelliğe sahip oluşu ilk çağlarda
itibaren bilinmekteydi. Ancak bu özelliğinden bilinçli olarak yararlanılması, 1839 yılında
Edwin Laurantine’in petrolü bir rastlantı sonucu bulunmasından sonra olmuştur. ABD’nin
Pensilvanya eyaletinde 32 m derinlikten basit burgulama yöntemiyle çıkartılan petrolün ilk
tüketim alanını yine aynı bölgede, yani Pensilvania’da aydınlatma araçlarında kullanılması
suretiyle gerçekleşmiştir.
Yalnızca gazyağı elde edilmesi amacıyla üretilen, diğer bileşimleri henüz
keşfedilmemiş olan petrol, doğal olarak bu tarihlerde çok az miktarlarda üretilmiştir. 1850 yılı
dünya petrol üretimi, kullanım alanının sınırlı oluşu nedeniyle ancak 300 ton civarında
gerçekleşmiştir. Fakat 1900 yılına gelindiğinde, petrol kullanım amacı değişmese de, gaz
yağının aydınlatma araçlarında daha geniş alanlarda kullanılmasına bağlı olarak üretiminin
arttığı ve 21,5 milyon ton civarına yükseldiği bilinmektedir. Günümüzde 4 milyar tonun biraz
üzerindeki bir miktarda tüketilen petrol, kısa sürede en fazla aranan enerji kaynağı konumuna
yükselmiştir. Kuskusuz petrolün en fazla tercih edilmesinde rol oynayan bazı faktörler söz
konusudur ki, onlara daha sonra değinilecektir.
Petrol kullanımının ve dolayısıyla petrol üretiminin gelişmesinde en önemli aşama,
kuşkusuz petrolle çalışan motorların keşfedildiği tarihe rastlar. Nasıl ki, buharlı makinenin
keşfi kömürün büyük miktarlarda üretilmesinde en önemli faktör olarak kabul edilirse, petrol
ürünlerini kullanan “Benzinli ve Mazotlu” motorların keşfi de petrolün dünyaya açılmasında,
tüketim alanını genişletmesinde, dolayısıyla önem kazanmasında, en büyük faktör olarak
kabul edilmektedir. Öyle ki, motorun keşfini içeren teknolojik devrim, enerji kaynaklarının
kullanılmasında büyük bir değişimin veya yeni endüstriyel enerji kaynakları türlerinin
kullanım alanına girmesinin başlangıç nedeni olarak kabul edilebilir. Motorun özellikle
otomobil, otobüs, gemi ve uçak gibi ulaşım araçlarında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte
tüketimi de artmıştır. Nitekim bu yeni buluşlarla birlikte dünya petrol üretimi büyük
gelişmeler göstermiş ve 1913 yılına gelindiğinde üretim miktarı 51 milyon tona ulaşmıştır.
Bunu takip eden yıllarda ise petrol üretim hızı önemli boyutlarda artarak, 1919’da 76 milyon
ton, 1925’te 155, 1930’da 200, 1940 yılında 292 milyon ton günümüzde ise 4,3 milyar ton
civarında gerçekleşmektedir.
Petrol üretiminde asıl büyük gelişmenin ise, II. Dünya savaşı sonrasında olduğu
bilinmektedir. Özellikle 1950 yılı sonrasında aşağıda açıklanan yeni buluşlarla hızlanmıştır.
1- Diğer Petrol Türevlerinin (Fuel-Oil) Kullanılır Hale Gelmesi: Petro-kimya
sanayindeki gelişmelerle petrolden hammadde olarak yararlanılması, 1950 yılı
sonrasındaki üretimin gelişmesinde en önemli etkenlerdir. Fuel-oil’in yakılması ile petrolün
yakıt olarak enerji alanına girmesi, genel olarak petrol kullanımını fazlalaştırmış ve artan talep
doğrultusunda petrol üretimi bu dönemde büyük artışlar göstermiştir.
2- Petrol kullanımının yaygınlaşması için uygulanan politikaların etkisi: evvelce
kömüre dayalı teknoloji ve buna bağlı sanayi, kömüre sahip ülkelerde yoğunlaşmışken, petrol
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kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sanayi faaliyetlerinin diğer ülkelerde de değişen
ölçülerde olmak üzere görülmeye başlamış ve petrol tüketim alanının bu yolla da
genişlemesine neden olmuştur. Sayıları gelişmiş ülkelerden çok daha fazla olan gelişmekte
olan ülkeler, sanayileşme girişimlerinde enerji kaynağı olarak petrole dayalı endüstriyel
faaliyetler içine girmişlerdir. Her biri tek tek değerlendirildiklerinde sanayileşmiş ülkeler
kadar fazla petrol tüketmeseler de, gelişmekte olan ülkelerin tamamını değerlendirdiğimizde
petrolün tüketiminde etkili oldukları anlaşılmaktadırlar.
Petrolün giderek önem kazanması, teknolojik gelişmelerin petrole dayalı olarak
sürdürülme şekli ve diğer enerji kaynaklarının kullanılma alanlarında dahi tercih edilmesi,
kuşkusuz bu enerji kaynağının kendine özgü nitelikleriyle ilgilidir. Bu niteliklerden bazıları
fiziksel özelliklerden kaynaklanmasına karşın, bazıları ekonomik parametrelerle ilgilidir.
Aşağıda bunlara kısaca değinilmiştir.

7.2. Petrolün Önem Kazanmasında Rol Oynayan Başlıca Özellikleri
7.2.1. Kalori Fazlalığı
Petrolün kalorisi kömüre göre daha fazladır. Örneğin ham petrolün ısıtma değeri en
kaliteli maden kömürünün ısıtma gücünden yaklaşık %50 daha fazladır. Ham petrolün
tasfiyesi sonucu meydana getirilen bazı türevlerinde bu fark daha da yükselir.
Bazı enerji kaynaklarının kalori değerlerinin petrolle karşılaştırılmasında durum
kolaylıkla anlaşılır.
Tablo:16- Bazı Enerji Kaynaklarının Kalori Değerleri
Kaynak
Taşkömürü
Linyit
Petrol
Odun
Tezek
Hidroelektrik Enerji

Birim
1
1
1
1
1
1

Kalori Değeri
1
0,54
1,59
0,54
0,35
0,5

7.2.2. Depolama, Taşıma, Yükleme ve Boşaltma Kolaylığı
Özgül ağırlığının az olmasına karşın, sıvı oluşu nedeniyle depolanması durumunda
daha küçük hacim işgal eder. Ayrıca yine sıvı oluşu nedeniyle taşıma araçlarına yüklenmesi
ve boşaltılmasında kolaylık ve çabukluk sağlar. Borularla naklinin mümkün olması, uzak
mesafelere bu yolla çok ucuza ulaştırılmasına olanak tanır.
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7.2.3. Kullanımındaki Esneklik-Kolaylık
Kullanım esnasında petrolün, kömüre olan üstünlükleri kısaca aşağıdaki şekilde
özetlenebilir.
Kömür yakıt olarak tüketilirken, sürekli olarak insana ihtiyaç gösterir. Gemilerde,
lokomotiflerde, sanayi tesislerinin buhar veya ısı üreten araçları başında ateşçi olarak
adlandırılan bir ya da daha fazla kişi kömürü kısa aralıklarla kazana atmakla
görevlendirilmişlerdir. Oysa, petrolle çalışan tesislerde bu görev prüler adı verilen aygıtlarla
yapılır, dolayısıyla insanın bu işle, yani petrolün kazana atılmasıyla ilgili bir görevi olması
söz konusu değildir. Ancak büyük tesislerde insanın kontrolör olarak görev aldığı
bilinmektedir.

7.2.4. Atık Madde Oranı
Atık madde bırakması açısından, kömür ile petrol karşılaştırıldığında, petrolün kömüre
olan üstünlüğü tartışılmayacak derecede açıktır. Kömürün yanmasıyla ortaya çıkan kül ve
cüruflar, petrolde özellikle de benzin, mazot ve gazyağı gibi rafine ürünlerde hemen hemen
yok gibidir. Yanma sonucu açığa çıkan karbon monoksit ve kükürt dioksit gibi gazlar ise yine
kömüre oranla daha azdır. Bu nedenle petrol, hava ve çevre kirliliği açılarından kömüre
kıyasla daha avantajlıdır.

7.2.5. Hammadde Olarak Önemi
Petrol, bazen doğrudan fakat çoğu zaman da dolaylı olarak endüstriyel faaliyetlere
hammadde sağlama özelliğine sahip olduğundan, aranan bir madde olarak önem
kazanmaktadır. Çeşitli plastik malzemelerin üretilmesi, deterjan imalinde, naylon ve orlon
gibi sentetik dokuma elyafının üretilmesinde, sentetik kauçuk yapılında, çeşitli çözücü ve
parlatıcıların yapımında, gübre imalinde, çeşitli boyaların üretilmesinde ve otomobil lastiği
imalinde kendisinden yararlanılan bir maddedir. Petrol sadece enerji kaynağı olarak değil,
aynı zamanda kauçuk, temizleyici ve parlatıcı maddeler, plastik maddeler üreten petrokimya
dalının en önemli girdilerindendir. Sayıları binlere varan maddenin yapımında doğrudan veya
dolaylı olarak petrol veya petrolün türevleri olan maddeler kullanılmaktadır. Eczacılık ve içki
sektörlerinde kullanıldığı gibi ilk anda akla gelmeyecek parfüm ve sakız üretiminde bile
değerlendirildiği bilinmektedir. Tüm kullanımlardan sonra geriye kalan atık ürün ise, yol
kaplamasında öncelikle kullanılan bir malzeme olan asfalttır.

7.2.6. Enerji Kayıpları Açısından
Petrol aynı miktar kömüre oranla daha fazla kaloriye sahip olması yanında, kullanım
esnasında daha az enerji kaybına neden olur. Bu durum petrolle çalışan aracın niteliğiyle de
ilgilidir. Örneğin kömürle çalışan bir lokomotifte enerji kaybı, dizel lokomotife oranla
fevkalade çoktur (Buharlı lokomotiflerde %80’e varan enerji kaybı söz konusudur).
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7.2.7. Fiyat Faktörü
Denebilir ki, 1970’li yılların başlarına kadar olan dönemde, kullanılan enerji
kaynakları arasında petrolün fiyatı, en ucuz olanıdır. Bu durum satış fiyatlarının da düşük
tutulduğu devrelerde, kömür gibi diğer enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerde bile, petrolün
kullanılmasına neden olmuş ve petrol tercihli enerji politikaların varlığına zemin
hazırlamıştır.
Petrolün ucuzluğunun en önemli nedeni, kaynağın çıkartılmasında sürekli masraf
gerektirmemesidir. Başlangıçta yapılan tesis masrafları kısa sürede amorti edilmekte ve
dolayısıyla üretim maliyeti düşmektedir. Ayrıca yüzeye yakın olarak bulunan petrol
rezervlerinde, üretim maliyetleri daha da düşmekte ve petrolün yüzeye çıkartılmasındaki
maliyet giderek önemsizleşmektedir.
Tablo:17- Bir Varil Petrol Fiyatının Zaman İçindeki Değişimi
(ABD $ olarak)
Yıl
1861
1864
1890
1900
1920
1940
1960
1970
1980
1990
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015

Zamanın Fiyatı
0,49
0,87
1,19
1,19
3,07
1,02
1,9
1,8
36,83
23,73
28,5
54,52
65,14
72,39
97,26
61,67
79,5
51,20

Petrolün fiyatının belirlenmesinde etkisi olan birçok faktörden söz etmek mümkündür.
Örneğin; Petrolün üretim miktarının az veya çok olması, üretim şartları, rezerv zenginliği,
tüketim alanlarına uzak veya yakın oluşu gibi pek çok farklı parametre sürece farklı
boyutlarda dahil olmaktadır. Bütün bunların yanı sıra 1950’li yıllarda eski ve yeni kurulan
petrol ortaklıklarının rekabeti sonucu, petrol üretim kapasiteleri arttırılmış ve petrol fiyatları
düşürülmüştür. Petrol üreten büyük ve uluslararası şirketlerin petrolün kullanılması veya
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kullanılmasını teşvik eden politikaları veya zaman zaman ortaya çıkan siyasal gerginliklerin
petrol fiyatları üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Örneğin 1950
yılını takip eden zaman diliminde petrolü geniş alanlarda kullandırma politikaları onun
fiyatının düşük tutulmasına neden olurken, petrole olan talebin aşırı artışı, buna sahip olan
ülkelerin tekelleşmesi ve petrolün bu ülkelerde tek gelir kaynağı haline gelmesi son yıllarda
fiyatının artmasına neden olmuştur. Ayrıca zaman zaman ortaya çıkan uluslararası siyasi
gerginlikler petrol temini güçleştirdiğinden veya petrol temini konusunda bazı belirsizliklerin
ortaya çıkmasına neden olduğundan, fiyatlar ani tırmanışa geçebilmektedir. Örneğin Irak
işgali sırasında, daha sonra gerilese bile, petrolün varil fiyatının 150$ seviyesine kadar
yükseldiği belirtilmelidir.

7.2.8. Petrokimya Sanayindeki Gelişmeler
Varlığı petrole bağlı olan Petrokimya sanayi kolunun dünya petrol tüketiminin %5
kadarını gerçekleştirdiği hesaplanmaktadır.

7.2.9. Gelişmekte Olan Ülkelerin Sanayileşme Sürecine Katılması
Günümüz ülkeleri kalkınmanın sanayileşmeyle paralellik taşıdığını ve gelişmenin
sağlanabilmesi için endüstrileşmek zorunda olduklarını düşünmektedirler. Buna bağlı olarak
az enerji tüketen çok sayıdaki ülkenin varlığı, dünya petrol talebinin artmasını sağlayan bir
faktör olarak değerlendirilmektedir. Taşınabilir olması nedeniyle petrol ve doğalgaz daima
kömüre göre tercih edilen yakıtlar olarak ön plana çıkmaktadır.
Dünya petrol üretiminin gelecekteki seyri hakkında ileri sürülen görüşlerden bir kısmı
hızla artan dünya nüfusunun ve sanayileşmenin, sınırlı olan enerji kaynakları üzerinde
olumsuz baskı yaptığına inanmaktadırlar. Buna bağlı olarak mevcut rezervlerin az olduğunu,
bundan dolayı petrol üretiminde kısıntıya gidilmesi gerektiğine inanırlar ki, onlar yeni
Malthusçular olarak isimlendirilmektedir.
Bu olumsuz görüşe karşılık iyimser bakış açısına sahip teknolojistler ise, enerji
kaynaklarında görülen fiyat artışlarının tüketimin büyüme hızını yavaşlatacağını ancak
gelişen bilim ve teknoloji sayesinde yeni petrol ve diğer enerji kaynakları rezervlerinin
bulunmasının mümkün olacağını iddia etmektedirler.
Gelecekte bu görüşlerden hangisinin gerçekleşeceğinin tam ve doğru olarak
öngörülmesi son derece zordur. Ancak kesin olan, gelecekte fosil enerji kaynaklarının ve
onlardan biri olan petrol rezervlerinin tüketim hızı ne olursa olsun biteceğidir. Dolayısıyla
sadece enerji sektörünün değil, aynı zamanda endüstrinin (petrokimya sanayi gibi) belirli
kollarının varlığının sürdürebilmesi veya yararlandıkları petrolü hammadde olarak daha uzun
süre kullanabilmelerinin sağlanabilmesi için, petrolün daha verimli kullanılmasının yolları
bulunmalıdır.
Enerji kaynağı olarak petrol, kömüre göre birçok ve farklı üstünlüğe sahiptir. Petrolün
bu üstünlükleri bilinen kömür rezervlerinin boyutları dikkate alındığı ve tükenme kuşkusunun
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daha uzun süre için söz konusu olmadığı bir dönemde, petrolün enerji kaynağı olarak
yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur.
Fosil yakıtların bilinen rezervleri ve tüketim hızları dikkate alınarak yapılan çalışmalar
2015 yılı verilerine göre yeryüzünde mevcut kömür rezervinin 892 milyar ton olduğunu ve
günümüzdeki tüketim hızıyla daha 112 yıl süreyle insanlığın ihtiyacını karşılayabileceğini
ortaya koymaktadır. Benzer hesaplama bilinen doğalgaz rezervleri ve tüketimi dikkate
alınarak yapıldığında ortaya çıkan süre 62 yıl olmaktadır. Ancak belirtmek gerekmektedir ki,
dünya kömür ve doğalgaz rezervlerinin miktarı konusunda ifade edilen farklı rakamlar da
bulunmaktadır. Ancak ortalama veriler dikkate alındığında yukarıdaki değerler
hesaplanmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının ömrüne dair yapılan hesaplamalarda farklı
kaynaklarda değişik sürelerin ortaya çıkmasının nedeni esas olarak bundan
kaynaklanmaktadır. Benzer durum petrol rezervleri için yapılan hesaplamalarda da söz
konusudur.
Oysa petrolün bilinen rezervleri dikkate alındığında oldukça fazla miktarda üretildiği
ileri sürülebilir. Bu bakımdan, yani rezerv-üretim ilişkisi açısından kömüre göre çok değişik
bir tablo ortaya koymaktadır. Öyle ki, petrol kömürden çok daha sonra bulunmuş ve enerji
bilançolarına girmiş olmasına rağmen, artan talebe bağlı olarak yıllık tüketimi kısa sürede 4
milyar ton düzeyine ulaşmış ve en çok aranan kaynak durumuna gelmiştir. Petrolün bilinen
rezervleri 243 milyar ton civarındadır. Bu durumda günümüz ölçüsündeki üretim düzeyinin
korunması halinde mevcut petrol rezervlerinin ancak 243/4=60 yıl süreyle yeteceği
anlaşılmaktadır. Ancak bazı tahmini değerler petrol rezervlerinin 271 milyar ton, diğer bir
tahmine göreyse 90 milyar ton düzeyinde olduğu hesaplanmaktadır. Bu tahminler ışığında
petrolün en az 30 yıl en fazla da 90 yıl süreyle enerji ihtiyacını karşılayabileceği
hesaplanabilir. Bu durum ise, dünya enerji politikalarında petrolün her geçen gün önem
kazanmasında ve uluslararası stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynamasına neden
olmaktadır.
Fosil enerji kaynakların yeterlilik süreleriyle ilgili yapılan hesapların doğruluğunun
tartışılır olmasının diğer bir zayıf noktası da değerlendirmenin günümüz üretim değerleri
üzerinden yapılmasıdır. İstatistik verilerden anlaşıldığı gibi, zaman içinde enerji üretimi
daima artış içindedir. Dolayısıyla günümüzdeki üretim miktarlarının esas alınarak yapılan
çalışmaların yanılma payı daima olacağının dikkate alınması gerekmektedir.

7.3. Petrolün Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
Rönesans zamanında ortaya çıkan ve Latince adı “taşyağı” anlamında (Petrae-Taş;
Oleum-Yağ) sözcüklerden türeyen, İngilizlerin petroleum, Fransızların “Petrole”, ve
Almanların “Erdöl” olarak isimlendirdikleri petrol, değişik özellikleri olan ancak, karakterli
bir maddedir.
Gaz halinden katı haline kadar maddenin değişik hallerinde bulunabilen petrolün farklı
özelliklerine bağlı olarak, değişik isimler altında tanımlanmaktadır. Gaz halinde olanlara
“Doğalgaz”, sıvı halinde bulunanlarına “Naft” ve katı halde bulunanlarına da “Asfalt” adı
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verilmektedir. Bunların hepsinin genel adı ise “Hidrokarbür” dür. Petrol, doğalgaz, naft ve
asfalt isimleri altında toplanan bu hidrokarbürlerin tamamı “Bitüm” grubuna aittir.
Petrolün kimyasal bileşimi incelendiğinde %79-88’i karbon (C), %9-16’i hidrojen (H)
ve diğer elemanlar olarak %0,1-5’i oksijen (O2), %0,1-2’si azot (N), %0,1-5’i kükürt (S) ve
%0,1-1 kadarı da organik maddelerden meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Ham petroller sızıntı, sondaj veya araştırma kuyuları ile yeraltından çıktıkları yada
çıkarıldıkları halde, fiziki yapıları itibarıyla birbirinden farklıdırlar. Renkleri, gravite
dereceleri ile ifade edilen akıcılıkları ve yoğunlukları birbirinden oldukça farklılık gösterir.
Ayrıca petrolün gravitesi arttıkça benzin elde edilme oranı da yükselmektedir.
Pensilvania petrolleri sarı renkliyken, Meksika petrolleri siyah, Cava petrolleri zeytuni
renktedir. Yoğunluk bakımından da petroller arasında yine büyük farklar vardır. Petroller bu
açıdan yani özgül ağırlık (yoğunluk) bakımından 0,75-0,99 arasında değişme gösterirler.
Yoğunluğu 0,80’den az olan petroller “hafif petroller”, yoğunluğu 0,8-0,9 arasında olanlar
orta yoğunlukta ve yoğunluğu 0,90’dan fazla olanlar ise “ağır petroller” olarak
değerlendirilmektedir. Yeryüzünde yoğunluğu en düşük olan petroller 0,65 ile Rusya
Federasyonu’nda, en ağır olanlar ise, 1,08 yoğunluk değeriyle Meksika petrollerine aittir.
Petrollerin yoğunluk derecelerinin farklı olması onların akıcılıkları üzerinde etkili
olduğundan, ekonomik olma veya olmamalarında belirleyici rol oynamaktadır. Bazı petroller
boru hatlarıyla nakledilebilecek kadar akıcı olmalarına karşın, yoğunluk değerleri fazla olan
bazıları ise bu özelliğe ancak ısıtılarak getirilebilirler. Ayrıca Petrolün kalori değeri özgül
ağırlığı ile ters orantılıdır. Özgül ağırlığı 0,9 olan petrolün kalori değeri 10500 kal/g iken
özgül ağırlığı 0,7 olan petrolün kalori değeri 11 700 kal/g dir.
Ham petrollerin gravite derecesi yükseldikçe hem akıcılığı artar, hem de kıymetli bir
türevi olan benzin elde etme oranı yükselir.
Petrollerin fiziki yapılarında ayırt edilen bu farklılıklar, kimyasal bileşimlerinin
farklılığından ve özellikle yapısını oluşturan karbürlerin özellik ve oranından ileri geldiği
bilinmektedir. Sıvı karbürler, normal sıcaklıkta katı halde bulunan karbürleri de bünyelerinde
bulundururlar ki, bunlar ısıtılma sonucunda parafin ve vazelin olarak ayrılmaktadırlar. Bütün
petrollerin kimyasal yapısı küçük farklılıklar dışında genellikle aynıdır.

7.4. Petrolün Orijini Ve Oluşumu
Petrolün ne şekilde meydana geldiği konusu henüz tam olarak aydınlığa kavuşmuş
değildir. Şimdiye kadar petrolün oluşumu konusunda birçok görüş ileri sürülmüş olmasına
karşın, bu farklı görüşlere sahip olanların sonuçta iki ana teoride birleştikleri anlaşılmaktadır.
Bunlar; Organik ve Kimyasal teorilerdir.
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7.4.1. Organik Teori
Bu teoriye göre petrol karasal veya denizel bitkilerden ya da hayvanlardan
oluşmaktadır. Hidrokarbürler, eski sığ lagün ve denizlerde tortul tabakalar içine gömülen
organik maddeler ve bunlar arasında özellikle hayvanlara ait yağlı maddelerin birçok faktör
etkisi ile değişime uğraması sonucu meydana gelmiştir. Çökel ortamında milyonlarca yıl
içinde biriken bitkisel veya genellikle hayvansal malzeme, birikme ortamına deniz, akarsu
veya rüzgarla taşınan çeşitli boyutlardaki organizmalar biriktirilerek çamura gömülmektedir.
Milyonlarca yıl süren bu birikme ve çökelme süreci sonunda üst üste biriken tabakalar
kalınlaşmakta ve alttaki tabakalar büyük bir basınç altında kalmaktadır. Yüksek basınç ve
sıcaklık altında kalan organik malzeme, özellikle anaerobik organizmalar yani havasız
ortamlarda yaşayan ve yaşamak için ihtiyaç duydukları enerjiyi ayrıştırdıkları organik
maddeden sağlayan bakterilerin etkisiyle, ayrışım ve değişimine uğrayarak petrol meydana
gelmiş olabilir. Bir kısım ana kayalarda, yani petrolün ilk teşekkül ettiği jeolojik tabakalarda,
petrolün meydana gelmesi için gerekli olan bu organik maddelerin birikmesinde esas olarak
planktonlar rol oynamış olabilirler.
Jeologlar arasında daha çok taraftar bulmuş olan ve bu konuda araştırmalar ilerledikçe
yeni yeni kanıtlarla kuvvetlenen bu teori, çeşitli kimyasal deneylerin sonuçlarıyla da ayrıca
desteklenmektedir.

7.4.1.1. Organik Teoriyi Destekleyen Bulgular
1-Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde kızgın su buharında damıtma ile
hayvansal maddelerden vazelin ve parafin de dâhil olmak üzere petrolün başlıca tip
hidrokarbürleri elde edilmiştir. Böyle bir deney sonucunda morina balığı yağından %60
oranında petrol içerikli veya benzeri bir yağ elde edilmiştir.
2-Organik teoriyi destekleyen diğer bir örnek, Kızıldeniz’deki mercanların
kendiliğinden az miktarda olsa bile petrol çıkartmalarıdır.
3-Petrollerin deniz kökenli olduklarını kanıtlayan diğer bir veri, petrol rezervlerinin
hemen daima iyot içeren ve bu nedenle “fosil deniz suyu” sayılan tuzlu su ile birlikte
bulunmalarıdır.
4-Bu teoriyi destekleyen bir diğer bulgu ise; petrol içeren tabakaların aynı zamanda
balık fosilleri de bulundurmasıdır.
5-Petrollerin eski lagün ve sığ denizlerde organik maddelerin ayrışımı ve değişimi
sonucu oluştukları ve bu nedenle eski deniz kökenli olduklarını gösteren diğer bir olay da,
bugüne kadar ortaya çıkartılmış büyük petrol rezervlerinin coğrafi dağılışı ile eski jeoloji
devirlerine ait denizlerin coğrafi dağılışları arasındaki ilişkidir.
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Dünyanın bugüne kadar bilinen en büyük petrol kaynaklarının yer aldığı
Ortadoğu’daki rezervlerin eski Tethys denizi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Hatta halen
Karadeniz’de petrol oluştuğuna dair ortaya atılmış bir teori de vardır.

7.4.2. Kimyasal Teori
Petrolü meydana getiren hidrokarbürler, yerkabuğunun derinliklerinde doğal olarak
bulunan maddeler arasında oluşan kimyasal reaksiyonlar sonucu teşekkül ettiği görüşünü ileri
sürmektedir. Bunun kanıtı olarak da, laboratuar ortamında nikel, kobalt ve demir gibi
metallerin farklı sıcaklık değerlerine indirgenmesiyle petrolleri meydana getiren
hidrokarbürlerin değişik türevlerinin elde edilmesi gösterilmektedir.

7.5. Petrollerin Yatak Şartları
Petrol genellikle denizel, seyrek olarak da karasal çökeller içerisinde bulunur. Yerin
derinliklerinde meydana gelmiş olan petrolün oluşabilmesi için jeolojik şartlar, bu arada başta
yeterli derecede gözenekli bir tabaka bulunması gerekir. Petrolün ilk oluştuğu yatak
“Anakaya” olarak tanımlanmaktadır.
Bununla birlikte petroller ilk oluştukları yatakta nadiren kalabilmişlerdir. Günümüzde
bilinen ve işletilen bütün petrol yatakları ana yataklar olmayıp, petrollerin sonradan
yeryüzüne yaklaşarak, gelip yerleştikleri ikinci yataklarıdır.
Gerçekten petroller, özellikle de bunlar arasında uçucu olanlar kapilarite, su ve
gazların basıncı, orojenik basınçlar ve ısınmadan ileri gelen genleşme gibi faktörlerin etkisiyle
hemen daima yeryüzüne yaklaşarak, yer değiştirmiş petrollerdir. Bu petrollerin önemli bir
kısmı bu yer değiştirme (göç) sonucunda tamamen uçup gitmiş ve günümüzde yüzeyde
sadece izleri kalmış olabilir. Petrolün kapanların en yüksek yerlerinde bulunması hareketli
olduğunu göstermektedir. Petrol, gaz ve su kapanda belli bir dizilim gösterir ki bu onların
hareket ettiklerinin işareti olarak değerlendirilmektedir.
Uçup gitmeyen ve bugün bulunabilen petrol kaynakları ise, göç sırasında, “petrol
strüktürü” veya “petrol kapanı” adı verilen yerlerde tutunabilmiş petrollerdir. Bunlar kil,
killişist gibi petrolün akmasına, yüzeye kadar ulaşmasına engel olan geçirimsiz tabakalar
arasındadır ve kum, kumtaşı, kalker, dolomit gibi gözenekli ve geçirimli tabakalarda birikerek
günümüzdeki petrol kaynaklarını meydana getirmişlerdir.
Petrolün oluşumu için en uygun kayaçların killi, şistli, killi kalkerli veya kalker
malzemeden oluşmuş tortul kayaçlar olduğu, ancak kumtaşlarının petrolün içinde en rahat
hareket ortamı sağlayan kayaç cinsini meydana getirdiği bilinmektedir.
Dünyanın en zengin petrol rezervlerine eski ve yeni kıvrımlı bölgelerde, sıradağların
daha az dislokasyonlara uğramış yamaç ve eteklerindeki antiklinallerde veya arazi
kubbelerinde rastlanmaktadır. Bununla birlikte petrolle birlikte bulunan su fazla olmadığı
takdirde (ABD’lerinde Appalachian dağlarında bazen görüldüğü gibi) petrol senklinallerde de
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bulunabilir. Kıvrımlı bölgeler dışında petrol kaynaklarına monoklinal yapılı arazide ve hafifçe
dalgalı yapılarda da rastlanabilir.
Ekonomik olarak önemli kabul edilebilecek petrol veya doğalgaz rezervlerinin
meydana gelebilmesi için jeolojik yapının sahip olması gerektiği bazı nitelikleri
bulunmaktadır. Öncelikle petrolün oluşabilmesi için uygun anakayanın bulunması ve bu
rezervuar kayaların ekonomik öneme sahip büyüklükte petrolü barındırabilecek kadar geniş
olması ve nihayetinde bu ortamda var olan petrolün göçünü engelleyecek kil veya killi şist
gibi bir geçirimsiz tabakanın petrol rezervinin üstünü örtmesi gerekmektedir ki, petrol
yeryüzüne kadar ulaşıp, akıp gitmesi önlenebilsin. Petrolü içinde barındıran ve koruyan
yapılara petrol strüktürü veya petrol kapanı adı verilmektedir.
Petrol kapanlarının üç farklı türde oluştuğu ancak çok büyük bir bölümünün yapısal
kapanlar olarak nitelendirilen şekilde bulunduğunu ortaya koymuştur. Yapısal kapanların yanı
sıra stratigrafik ve karışık kapanların bulunduğu da belirtilmelidir.
Petrol bulunabilecek arazinin yaşı konusuna gelince; kayaçların yapısı ve özelliği
petrollerin toplanmasına uygun olması koşuluyla jeolojinin 1.zamanından, 4.zaman başlarına
kadar her yaştaki arazide petrol kaynakları bulunabilmektedir. Örneğin ABD’nin Appalachian
bölgesinde Alt Silür, Devon ve Karbon (I.Zaman) devirlerine ait tabakalarda; Teksas ve
Louisiana bölgesinde Permiyen, Pensilvaniyen ve Ordovisiyene (I. Jeolojik Zaman) ait
yapılarda; Kıyı ovasının iç kısımlarında Kretasede (II. Jeolojik zaman); Kıyı bölgesinde ise
Eosenden (Jeolojik III.Zaman) 4.zaman başlangıcına kadar olan bütün 3.zaman serilerinde
petrol yataklarına rastlanmıştır. Irak ve İran petrolleri Eosen, Oligosen ve Miyosen
tabakalarında (III.Zaman); Ural petrolleri Karboniferde (I.Zaman); Kafkasya petrolleri ise
Oligosen, Miyosen ve Pliyosende (III.Zaman) bulunmaktadır. Bütün bu örneklerden jeolojik
yaş bakımından petrol kaynaklarının bulunabileceği arazi için bir kural koymanın söz konusu
olmadığı anlaşılmaktadır. Petrol, Prekambriyen’den Pleistosen’e kadar her yaşta kaya
içerisinde bulunabilir. Yani petrol oluştuktan sonra milyonlarca yıl korunabilir. Petrol
yukarıda da belirtildiği gibi, kendisini barındıracak uygun tabakalar bulunduğu takdirde
hemen her yaştaki tortusal arazide bulunabilmektedir.
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Uygulamalar
1)

Petrolden enerji kaynağı olarak yararlanmaya başlangış sürecini inceleyiniz.

2)

Petrolün aranan bir madde olması üzerinde etkili olan faktörleri inceleyiniz.

3)

Petrolün fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyiniz.

4)

Petrol oluşumuyla ilgili teorileri inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Petrolden enerji kaynağı olarak yararlanmaya başlanması nasıl gerçekleşmiştir?

2)

Petrolün aranan bir madde olması üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

3)

Petrolün fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayınız.

4)

Petrol oluşum teorileri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu haftada petrolden enerji kaynağı olarak yararlanmaya başlangıcı ve petrolün aranan
bir madde olması üzerinde etkili olan motor keşfi, taşınma kolaylığı, hammadde olarak
taşıdığı önem, fiyatı ve petrol politikaları gibi faktörler değerlendirilmiştir. Daha sonra
petrolün fiziksel ve kimyasal özelliklerine kısaca temas edilmiş ve petrol oluşumuyla ilgili
teorilere yer verilmiştir. Son olarak da petrolün yatak şartları değerlendirilerek konu
tamamlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Petrol ilk kez nerede bulunarak yeryüzüne çıkartılmıştır?
a- Irak
b-Teksas
c-Suudi Arabistan
d-İran
e- Pensilvaniya
2-Aşağıdakilerden hangisi petrol kullanımının ve dolayısıyla petrol üretiminin
gelişmesindeki en önemli aşama olarak kabul edilmektedir?
a- Asfalt elde edilmesi
b-Uçak yakıtının üretilmesi
c- Motorun keşfi
d-Elektrik üretilmesi
e-Tarımsal makinelerde kullanılması
3-Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi petrolün bileşiminde en yüksek oranda
bulunmaktadır?
a- Hidrojen
b-Oksijen
c- Karbon
d-Kükürt
e-Azot
4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Ortadoğu bölgesindeki petrol rezervlerin
varlığının ilişkilendirildiği eski denizin adı verilmiştir?
a- Kızıldeniz
b- Tethys denizi
c-Umman denizi
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d-Cebelitarık boğazı
e- Hürmüz boğazı
5-Aşağıdakilerden hangisi petrol oluşum teorilerinden “Organik Teoriyi” destekleyen
kanıtlardan biri değildir?
a- Büyük petrol rezervlerinin coğrafi dağılışı ile Akdeniz’in coğrafi dağılışı arasında
paralellik bulunması
b-Laboratuvar ortamında morina balığı yağından %60 oranında petrol içerikli veya
benzeri bir yağ elde edilmesi
c- Kızıldeniz’deki mercanların kendiliğinden az miktarda olsa bile petrol çıkartmaları
d- Petrol rezervlerinin genellikle iyot içeren ve bu nedenle fosil deniz suyu sayılan
tuzlu su ile birlikte bulunmaları
e- Petrol içeren tabakaların aynı zamanda balık fosilleri de bulundurması
6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, varlığı petrole bağlı olan Petrokimya
sanayinde tüketilen toplam petrol miktarının dünya petrol tüketimine oranı verilmiştir?
a) %1
b) %2
c) %3
d) %4
e) %5
71970’li yılların başlarına kadar olan dönemde, kullanılan enerji Doğru
kaynakları arasında petrolün fiyatı, en pahalı olanıdır.

Yanlış

8Ham petrollerin gravite derecesi yükseldikçe hem akıcılığı artar, hem Doğru
de kıymetli bir türevi olan benzin elde etme oranı yükselir

Yanlış
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9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, petrollerin oluştuktan sonra yeryüzüne
yaklaşarak, yer değiştirmeye başlamalarının sebeplerinden biri verilmemiştir?
a) Kapilarite
b) Su ve gazların basıncı
c) Orojenik basınçlar
d) Oluşum ortamı
e) Genleşme
10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Petrol, kendisini barındıracak uygun tabakalar
bulunduğu takdirde hemen her yaştaki………………arazide bulunabilmektedir.” ifadesini
doğru olarak tamamlamaktadır?
a) Tortusal
b) Başkalaşım
c) Metamorfik
d) Granit
e) Volkanik

Cevaplar
1)E, 2)C, 3)C, 4)B, 5)A, 6)E, 7)Y, 8)D, 9)D, 10)A
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8. DÜNYA PETROL REZERVLERİ, ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Ortadoğu Petrolleri
8.1.1. Ortadoğu Petrollerinin Doğal Şartları
8.1.2. Ortadoğu Petrollerinin Beşeri Şartları
8.2. Dünya Petrol Rezervlerinin Bölgeler Ölçeğinde Değerlendirilmesi
8.3. Ortadoğu’da Petrol Havzalarının Coğrafi Dağılışı
8.3.1. Güneybatı İran’da Huzistan Havzası
8.3.2. Irak Petrol Havzası
8.3.3. Basra Körfezi Petrol Havzaları
8.4. Kuzey Amerika Havzaları
8.4.1. Apalaş Havzası
8.4.2. Orta Kıta ve Petrol Yatakları Havzası
8.4.3. Kayalık Dağları ve Batısı
8.5. Orta ve Güney Amerika
8.6. Avrupa Kıtası
8.7. Asya Kıtası
8.8. Afrika Kıtası
8.9. Dünya Petrol Rezervlerinin Ülkelere Göre Dağılımı
8.10. Dünya Petrol Üretimi
8.10.1. Petrol Üretimi
8.10.2. Dünya Petrol Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı
8.10.3. Dünya Petrol Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı
8.11. Dünya Petrol Tüketimi
8.11.1. Dünya Petrol Tüketiminin Bölgelere Göre Dağılımı
8.11.2. Dünya Petrol Tüketiminin Ülkelere Göre Dağılımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nelerdir?

Dünya Petrol Rezervlerinin Zaman İçindeki Değişimi nasıl gerçekleşmiştir?
Ortadoğu Petrolleri Ortadoğu Petrollerinin Doğal ve Petrollerinin Beşeri Şartları

3)
Dünya Petrol Rezervlerinin Bölgeler Ölçeğinde Değerlendirilmesinden çıkan
sonuçları nelerdir?
4)

Dünya Petrol Havzalarının Coğrafi Dağılışınınsebepleri nelerdir?

5)

Ortadoğu Petrol Havzalarının özellikleri nelerdir?

6)

Kuzey Amerika Petrol Havzalarının özellikleri nelerdir?

7)

Orta Ve Güney Amerika Petrol Havzalarının özellikleri nelerdir?

8)

Avrupa Kıtası Petrol Havzalarının özellikleri nelerdir?

9)

Asya Kıtası Petrol Havzalarının özellikleri nelerdir?

10)

Afrika Kıtası Petrol Havzalarının özellikleri nelerdir?

11)

Dünya Petrol Rezervlerinin Ülkelere Göre Dağılımı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Dünya Petrol Rezervlerinin Her geçen gün artan dünya Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Zaman İçindeki Değişimi
enerji
talebinin verilen
slaytlarının
ve
ders
karşılanmasında
petrol
videolarının çalışılması.
kendisine daha fazla ihtiyaç
duyulan bir madde olması
nedeniyle bilinen petrol
rezervlerinin zaman içinde
arttığının anlaşılması.
Ortadoğu bölgesinde var olar
petrol rezervleri, dünya
petrol
rezervlerinin her
zaman yarısına yakınını veya
yarısından fazlasını meydana
getirdiğinin kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Dünya Petrol Rezervlerinin Dünya petrol rezervlerinin
Bölgeler
Ölçeğinde çeşitli
bölgelere
göre
Değerlendirilmesi
dağılımının nasıl olduğunun
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Dünya Petrol Havzalarının Dünya petrol havzalarının
Coğrafi Dağılışı
çeşitli
bölgelere
göre
dağılımının nasıl olduğunun
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
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kitapların,
ders
slaytlarının
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ders
videolarının çalışılması.

Dünya Petrol Rezervlerinin Dünya petrol rezervlerinin
Ülkelere Göre Dağılımı
çeşitli
ülkelere
göre
dağılımının nasıl olduğunun
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
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ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Petrol Rezervi

•

Ortadoğu Petrol Rezervi

•

Bölgelere Göre Petrol Rezervi

•

Ülkelere Göre Petrol Rezervi
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Giriş
Petrol bulunabilecek arazilerin yapısının nasıl olması gerektiği bilinmesine rağmen,
petrol rezervlerinin aranıp bulunması son derece karmaşık bir süreci gerektirdiği gibi, aynı
zamanda çok masraflıdır. Buna bağlı olarak, dünya petrol rezervlerinin boyutlarının tam ve
doğru olarak tahmin edilmesi oldukça güç görünmektedir.
Her geçen gün artan dünya enerji talebinin karşılanmasında petrol kendisine daha fazla
ihtiyaç duyulan bir madde olduğundan rezervlerinin bulunması her zaman önem taşımıştır.
Veriler, bilinen petrol rezervlerinin zaman içinde arttığını da göstermektedir. Örneğin 1980
yılı verilerine göre dünya petrol rezervleri yaklaşık olarak 91 milyar ton düzeyinde iken, 1990
yılına gelindiğinde 1980 yılına göre %49 artarak petrol rezervlerinin 136 milyar tona ulaştığı
anlaşılmaktadır. Petrol rezervlerindeki artış bu tarihten sonra da durmamış ve 2000 yılında
dünya petrol rezervleri 150 milyar ton ve günümüzde (2011) de 234 milyar tona ulaştığı
saptanmıştır. 2000 yılından 2011 yılına kadar geçen süre içinde bilinen petrol rezervlerinin
%56 oranında artmıştır. Bilinen dünya petrol rezervlerine her geçen yıl yeni rezervlerin
bulunup eklenmesi, gelecekte de yeni petrol rezervlerinin bulunabileceği beklentisinin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.
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8.1. Ortadoğu Petrolleri
Ortadoğu bölgesinde var olan petrol rezervleri, dünya petrol rezervlerinin her zaman
yarısına yakınını veya yarısından fazlasını meydana getirdiği bilinmektedir. Örneğin 1980 yılı
dünya petrol rezervlerinin %54’ü, 1990 yılı rezervlerinin %65’i, 2000 yılı rezervlerinin
%63’ü ve 2015 yılı rezerv miktarının %46’sı Ortadoğu’da bulunmaktadır. Bu durum bölgede
petrol varlığına neden olan koşulların biraz daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini
ortaya koymaktadır.

8.1.1. Ortadoğu Petrollerinin Doğal Şartları
Zagros ve Güneydoğu Toros Dağlarının önünde uzanan sübsidans alanı, sahip olduğu
rezervleriyle dünyanın en zengin petrol alanını oluşturmaktadır.
Ortadoğu petrollerinin strüktür şartları gerek arama, gerekse işletme açısından son
derece olumludur. Arap kütlesinin sert temeli üzerinde transgresyonlarla ilerleyen denizler,
genellikle epikontinental (kıta kenarlarına ait şelf sahalarında ilerlemiş) karakterdeydiler.
Buna bağlı olarak meydana gelen tortullaşma da genel olarak kıta kenarlarına ait idi ve
oldukça homojendi. Burada tortullaşma sonucu kil gibi su geçirmeyen tabakalarla kalker, gre
ve gözenekli killi-marnlı kütlelerin meydana getirdiği geçirimli tabakalar birbirini izleyerek
sıralanmışlardır. Yine bu tabakalar Toros ve Zagros dağlarının önünde basit senklinaller
meydana getirecek şekilde hafifçe kıvrımlanmışlardır. Bu şekilleriyle senklinaller,
birbirlerinden alçak eşiklerle ayrılmış havzalar görünümündedir.
Yapının bu nitelikte oluşu nedeniyle petrol içeren anakaya geniş bir alana yayılmıştır.
Bunlar yaş itibariyle Triyastan Alt Kretaseye kadar uzanan zaman aralığına ait kalkerli
serilerdir ve petrol bu seriler içinde yer almaktadır. Yine bu petroller Irak’ın kuzeyinde Trias,
Suudi Arabistan’ın doğusunda ile Katar’da Orta Jura ve Suudi Arabistan’ın bazı kesimlerinde
de Üst Jura yaşlıdır.
Bahreyn ve Kuveyt’te olduğu gibi Orta Kretaseden Oligosene kadar olan tabakalarda
petrol daha karışık yapılarda bulunur. Mısır ve Arap Yarımada’sının bazı kesimlerinde olduğu
gibi petrol kristalin temelin hemen temasında bulunan Nübya greleri içinde yer almıştır.
Belirlenen bütün bu geniş alan içinde, petrol bakımından en uygun bölge Toros ve Zağros
Dağlarından Umman Dağlarına kadar olan 3500 km uzunluk ve 250 km genişliğindeki geniş
yayın ön kıvrımlar bölgesidir. Bu geniş alan içinde petrolün önemli miktarlarda var olduğu
bölümler, Basra Körfezinin güneybatı, batı ve kuzey kesimleridir. Ortadoğu’nun diğer zengin
petrol yatakları ise İran içlerinde, Irak’ın kuzeyindeki Musul ve Kerkük’de bulunmaktadır.
Ortadoğu’nun büyük kısmını içeren Arap Yarımadasının bu doğal şartları petrol bulunması
açısından büyük önem taşır.

8.1.2. Ortadoğu Petrollerinin Beşeri Şartları
Petrolün dünya ekonomisinde, siyasetinde ve stratejisinde oynadığı rol göz önünde
bulundurulursa, Ortadoğu petrollerinin önemi daha iyi anlaşılır. Dünya petrol rezervinin
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büyük miktarının yer aldığı bu bölge, kuşkusuz gizli ve açık, birçok mücadelenin
sürdürüldüğü bir saha olmuştur. Denebilir ki, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu
ülkeleri, yalnızca petrol nedeniyle günümüzde dünyanın en kritik, en hassas hatta siyasi
açıdan en hareketli ülkeleri durumundadırlar.
20.YY’ın ortalarına kadar dünyanın en fakir ülkeleri konumunda olan Arap ülkeleri,
petrolün bulunmasıyla birlikte önce siyasi çalkantılara sahne olmuşlar, sonraları petrolün
üretilip, pazarlanması ve ekonomik değerinin artmasına bağlı olarak ekonomik gelirlerini
arttırmışlar, hatta dünya ekonomik konjonktüründe önemli bir konuma gelmişlerdir.
Geçmişte Bedevi gurupların dolaştığı ıssız ve kurak çöllerde, petrolün bulunması
sonrasında coğrafi görünüm temelinden değişmiş, geçici yerleşmeler sürekli yerleşmelere
dönüşmüş ve bunlar arasında bazıları (Dubai gibi) dünyanın en modern kentleri konumuna
gelmişlerdir. Günümüzün gelişmiş ülke standartlarında inşa edilen bu şehirler, bu şehirlerin
yakınında yer alan yüksek teknolojili petrol arıtım ve çıkartım tesisleri, petrol bölgelerine yeni
bir görünüm kazandırmış ve sağlanan olanaklarla yüz binlerce insan en iyi koşullarda yaşama
olanağına kavuşturulmuştur.

8.2. Dünya Petrol Rezervlerinin Bölgeler Ölçeğinde Değerlendirilmesi
İstatistik verilerin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, dünya petrol rezervlerinin en
büyük kısmı olan %46’lık payı ile Ortadoğu bölgesi ilk sırayı almaktadır. Dünya petrol
rezervleri açısından ikinci sırada yer alan Orta ve Güney Amerika bölgesinin sahip olduğu
petrol rezervi miktarı Ortadoğu bölgesinin sahip olduğunun yarısından daha azdır. Bu durum
kuşkusuz Ortadoğu bölgesinin (Basra körfezi ve civarı) petrol oluşumuna elverişli doğal
şartlara sahip olmasıyla ilgili bir durumdur. Üçüncü sıradaki bölge olan Kuzey Amerika’nın
rezervleri ise Ortadoğu rezervlerinin 1/3’ünden bile daha azdır. Avrupa ve Avrasya bölgesi
petrol rezervlerinin değerlendirildiğinde bu bölgeye ait olarak ifade edilen petrol rezervinin
küçük bir kısmının Avrupa Kıtasına ait olduğu geri kalanının ise, Avrasya bölgesinde
bulunduğu belirtilmelidir. Afrika Kıtasının petrol varlığının dünya rezervlerine katkısı %8
düzeyinde kalırken, Asya Pasifik bölgesi dünya petrol rezervlerinin sadece %2’lik kısmına
sahip olarak en alt sırada yer bulmaktadır. Bütün bu veriler, Ortadoğu bölgesinin jeolojik
devirlerde petrol oluşumu açısından sahip olduğu üstünlüklerle ilgili olduğunu
göstermektedir.
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Tablo:18-Dünya Petrol Rezervlerinin Bölgelere Göre Dağılımı
(2015-Milyar Ton Olarak)
Bölgeler
Orta Doğu

Milyar Ton
109

Orta ve Güney Amerika

51

Kuzey Amerika

36

Avrupa ve Avrasya

21

Afrika

17

Asya Pasifik
Dünya toplamı

6
239

Ortadoğu petrollerinin dünya petrol rezervleriyle kıyaslanmasından elde edilen bazı
sonuçlara aşağıda yer verilmiştir. Daha önce değinildiği gibi gerek dünya petrol rezervleri
gerekse Ortadoğu petrol rezervleri daima bir artış eğilimindedir. Ancak belirtilmesi gereken,
Ortadoğu bölgesinin dünya petrol rezervlerini karşılama oranının zaman içinde önemli
değişikliklere uğrayabildiğidir. Örneğin 1980’li yıllarda Ortadoğu petrollerinin dünya petrol
rezervlerine oranı %54’ler düzeyinde iken, bu oranın 1990-2000 yılları arasında %65’ler
seyisinde gerçekleştiği ve 2015 yılı verilerine göre ise, %46 düzeyinde olduğudur.
Ortadoğu bölgesi petrol rezervleri konusunda ifade edilmesi gereken diğer bir konu da
bölgedeki bilenen rezervlerin 1990’lı yıllardan günümüze kadar geçen süre içende pek fazla
arttırılamadığıdır. Örneğin 1990 yılında Ortadoğu’da 90 milyar ton düzende petrol rezervi
saptanmışken, bu miktar 2015 yılında 109 milyar tona yükselmiştir. Geçen süre içinde yeni
eklenen petrol rezervi miktarı sadece 19 milyar tondur. Aynı zaman dilimi içinde dünya petrol
rezervlerine eklenen miktar ise yaklaşık olarak 98 milyar ton olmuştur. Bu durum yeni petrol
rezerv arayışının Ortadoğu bölgesinin yanı sıra fakat ağırlıklı olarak dünyanın diğer
bölgelerinde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.
1990-2010 yılları esas alındığında Orta ve Güney Amerika bölgesi bilinen petrol
rezervlerini %234, Afrika %125, Avrupa & Avrasya bölgesi %72, Asya Pasifik bölgesi %24,
Ortadoğu %14, Dünya petrol rezervleri ise % 37 oranında artmıştır. Ortadoğu’da yeni petrol
rezervleri daha az keşfedilmesine karşılık Orta ve Güney Amerika, Afrika ve odak noktasını
Bağımsız Devletler Topluluğunun meydana getirdiği bölgenin petrol rezervlerini dünya
ortalamasının üzerinde arttırdıkları anlaşılmaktadır. Ancak bu durum Ortadoğu’nun dünya
petrol rezervleri açısından taşıdığı önemin azaldığı anlamına da gelmemektedir. Günümüzde
bilinen dünya petrol rezervlerinin yarısına yakını Ortadoğu’da bulunduğu gibi, petrol oluşumu
açısından sahip olduğu uygun doğal şartları dikkate alındığında, gelecekte bu bölgede yeni
petrol rezervlerine rastlanma olasılığının daima yüksek olduğu dikkatlerden uzak
tutulmamalıdır.
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Dünya petrol rezervlerine sağladığı önemli katkı dikkate alındığında Ortadoğu
bölgesinde yer alan ülkelerin sahip olduğu rezervlerin de değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
Bölgedeki toplam petrol rezervlerinin %34’ünün Suudi Arabistan’da yer alması bu ülkenin
bölge açısında taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Daha sonra İran %20, Irak %18, Kuveyt
%13 ve BAE %12’lik paylarıyla sıralanmaktadır.
Aslında yukarıdaki tablo sadece Suudi Arabistan’ın değil aynı zamanda Iran ve Irak’ın
hem bölge, hem de dünya petrol rezervleri açısından önemini ortaya koyarken, Ortadoğu
Bölgesinin dünya enerji kaynakları açısından ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu da
gözler önüne sermektedir.
Tablo: 19- Ortadoğu Petrol Rezervlerinin Ülkelere Göre Dağılımı
(2015-milyar ton olarak)
İran

22

Irak

20

Kuveyt

14

Umman

0,7

Katar

3

Suudi Arabistan

37

Suriye

0,3

Birleşik Arap Emirlikleri

13

Yemen

0,4

Diğer

0,1

Bölge Toplamı

109

8.3. Ortadoğu’da Petrol Havzalarının Coğrafi Dağılışı
Bu bölümde petrol rezervi açısından önemli kaynaklara sahip olan ülkelerin havzaları
ve havzalarının özellikleri üzerinde durulacaktır. Bu konu dünya petrol rezervlerine sağladığı
katkı dikkate alındığında Ortadoğu bölgesi ve ülkeleri özelinde incelenecektir. Ortadoğu’daki
petrol havzalarını genel olarak üç büyük grupta değerlendirmek mümkündür. Bunlar;

8.3.1.Güneybatı İran’da Huzistan Havzası
Uzunluğu 160 km’yi bulan havzadaki ilk petrol yatağı 1911 yılında Mescidi Süleyman
kentinde işletmeye açılmıştır. Havzadaki diğer önemli işletme sahaları arasında 1928’den
itibaren değerlendirilen Haft Gel ile Gah Saran ve 1937’de işletmeye açılan Ağa Jarı
sahalarıdır. Naft Sefid, Neft-i Şah, Bahregan ve Lali diğer önemli petrol alanları olarak dikkati
çeker.
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İran’da Huzistan havzası dışında Kum kenti civarında da önemli petrol yatakları
bulunmaktadır.

8.3.2. Irak Petrol Havzası
Basra Körfezinin kuzeyinde yer alıp, petrol ihraç eden tek ülke olan Irak petrollerinin
genel olarak iki havzada toplandığı görülmektedir. Bu havzalardan birincisi Bağdat ile Musul
şehirleri arasındaki bölge iken, diğeri Basra Körfezinin batısında yer almaktadır.
Bağdat ile Musul arasında kalan petrol bölgesi Zağros Dağlarının batı kenarında
bulunmakta ve jeolojik yapı bakımından Huzistan havzasının devamı niteliğindedir. Bu
bölgenin en zengin petrol yatakları 1927 yılından itibaren işletilmekte olan Kerkük’te yer
almaktadır.
Basra Körfezinin kuzeybatısındaki bölge ise Suudi Arabistan petrol havzasının
uzantısı niteliğinde olup, bu havzanın petrolleri ilk defa 1949 yılında Zübeyir işletmesinde
çıkartılmaya başlamıştır. Rumaila bu bölgenin petrol üretiminin gerçekleştirildiği diğer
önemli işletmesini meydana getirmektedir.
Irak’da bu üç önemli saha dışında “Karakin” bölgesinde de petrol bulunmaktadır.

8.3.3. Basra Körfezi Petrol Havzaları
Basra Körfezinin kuzeybatısında Ramaila ve Zübeyir havzalarından başlayan petrol
kuşağı Basra körfezinin batı kıyıları boyunca güneye doğru uzanmaktadır.
Kuveyt toprakları Körfezin önemli petrol rezervlerinin bulunduğu bir bölge olarak
karşımıza çıkarken, Kuveyt’in Burgan havzasından 1937 yılından beri üretim yapılmaktadır.
Kuveyt’te Burgan havzası dışında 1955 yılından beri Mağva ve Ahmedi havzalarında petrol
çıkartılmaktadır. Kuveyt’in petrol yataklarının Basra Körfezine çok yakın olması petrolün
nakledilmesi açısından avantaj sağlamaktadır. Kuveyt’in güneyindeki Wafra havzası petrol
rezervi açısından diğer önemli bir sahadır.
Suudi Arabistan’ın birbirinden çok farklı bölgelerinde petrol havzalarına
rastlanmaktadır. Ülkedeki ilk petrol üretimi 1938 yılında Damman’da gerçekleştirilmiş
olmasına rağmen en önemli havzalar “Gavar Grubu” olarak isimlendirilen Fadhili, Ayn Dar
ve Haradh sahalarında bulunmaktadır. Gavar Grubunun hemen kuzeyinde yer alan Abkaik
havzası da önemli petrol rezervlerine sahiptir. Abu Hadriye, Katif, Dahran ve Bukka gibi
önemli petrol sahalarına da sahiptir.
Suudi Arabistan’ın 40 Km kadar doğusundaki Bahreyn adası da önemli bir petrol
bölgesidir ve 1932 yılından beri işletilmektedir. Bahreyn’in güneyindeki Katar da zengin
petrol bölgesi olup, 1945 yılından beri üretim yapılan Duhan Havzası en önemli olanıdır.
Birleşik Arap Emirlikleri ise petrollerini Abu Dabi, Dubai ve Liva emirliklerinde yer
almaktadır.
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8.4. Kuzey Amerika Havzaları
Dünya petrol üretiminin yaklaşık olarak %20’sinin gerçekleştirildiği bu bölgenin
gerek rezervleri gerekse üretim miktarları en fazla olan ülkesi ABD’dir. Ortalama kuyu
derinliklerinin fazla olduğu (6 500 m en derini) Kuzey Amerika’da üretilen petrolün yarıdan
fazlasını (%54) çıkartan bu ülkede başlıca beş ayrı petrol havzası bulunur. Bunlar;

8.4.1. Apalaş Havzası
Ülkenin en eski petrol yataklarının bulunduğu havzanın alanı yaklaşık 800 km2’yi
bulur. Apalaş dağlarının batı uzantıları üzerinde Alt Siluriyen’den Karbonifer Devrine kadar
farklı jeolojik oluşumlar gösteren Birinci Jeolojik Zaman arazisinde Apalaş jeosenklinali
sahasında oluşmuş zengin petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu havzadır.

8.4.2. Orta Kıta ve Petrol Yatakları Havzası
Bu havzalarda petrol kapanı görevini yapan jeolojik seriler, Paleozoik’ten Tersiyer’e
kadar değişebilmektedir. Petrol Alt Siluriyen’den Eosen’e kadar olan arazilerde çıkmaktadır.
Missisipi ırmağı batısında, Nebraska, Kansas, Oklahoma, New Meksiko, Teksas ve Lousiana
eyaletleri içinde bulunan bu petrol sahası ülkenin en büyük petrol havzasıdır. Ayrıca önemli
doğalgaz yataklarına da sahiptir. B:u havza dünyanın en önemli havzaları arasında olup, ülke
üretiminin %60-70’inin çıkarıldığı alandır.

8.4.3. Kayalık Dağları ve Batısı
Kayalık dağları Montana, Wyoming, Utah, Colorado ve New Meksiko eyaletlerine
yayılmış yataklardan, Kayalık Dağlarının Batı’sında ise Kaliforniya eyaletinden oluşmaktadır.
Bölgeden elde edilen petrol tüm ülke üretiminin %15’ini oluşturur.
ABD’nin diğer önemli petrol havzaları olarak da İndiana ve Ohio Bölgesi, İndiana ve
Güneybatı İllionis Yatakları, Los Angeles açıklarındaki adalarda şelf bölgesi ve Alaska
yatakları olarak karşımıza çıkar.
Kuzey Amerika Kıt’asının diğer petrol ülkesi olarak karşımıza Kanada çıkar.
Kanada’nın önemli petrol havzaları; Alberta, Saskatchewan ve Britanya Kolumbiyası
eyaletleriyle Mackenzi ırmağı boylarında yer almaktadır.
Meksika petrollerinin önemli yatakları ise Chiapaz ve Tabasco eyaletlerindeki
havzalar ile Meksika Körfezinde toplanmaktadır. Meksika petrolleri genellikle Kretase
Devrine ait kalker yapılı antiklinallerde ve 600-1000 m derinliklerde açılmış yaklaşık 3 400
kuyudan çıkartılmaktadır.
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8.5. Orta ve Güney Amerika Havzaları
Bölgesinin en önemli petrol ülkesi Venezuella’dır. Bu bölgedeki petrol rezervlerinin
yaklaşık %91’ine sahip olan ülkenin petrol rezervleri bugün de en önemli üretim
havzalarından olan, Maracaibo Gölü çevresinde toplanmıştır. Alanı 20 bin km2 ve ortalama
derinliği 200 m’yi aşmayan bu gölün kıyı kuşağı ile şelf sahaları ve göl tabanı derinlikleri bir
petrol denizi gibi zengin rezervleri olduğu bilinmektedir. Ayrıca Venezuella’nın Karaib
Denizi kıyıları boyunca, Puerto La Cruz ve Orinoco bölgelerinde zengin petrol yatakları
bulunmaktadır. Venezuella’nın petrol rezervleri Tersiyer devri karasal ve denizel
sedimantasyon sahalarında yaklaşık 600-1 200 m derinlikte oluşmuş bulunmaktadır.

8.6. Avrupa Kıtası Havzaları
Bütünüyle petrol yatakları açısından fakir olan Avrupa Kıtasının en önemli havzası
İngiltere ve Norveç tarafından paylaşılan Kuzey Deniz’indedir. Avrupa’da üretilen petrolün
%86’sı bu iki ülke tarafından gerçekleştirilir. Özellikle İngiltere bu denizdeki zengin petrol
yataklarını işletirken belli bir enerji politikası izlemektedir. Bundan dolayıdır ki, kuzey
denizinin petrollerini varlığını 1950’li yıllardan itibaren bilmesine rağmen, 1970’li yıllarda
yaşanan dünya enerji krizinden sonra çıkartmaya başlamıştır. İngiltere günümüzde petrol
üretiminin büyük bir kısmını Great Fisher Bank, Shetland ve Orkney adaları civarından
gerçekleştirmektedir.
Avrupa&Avrasya bölgesinin toplam petrol rezervlerinin yaklaşık olarak 2/3’ünden
fazlasına sahip olan Rusya Federasyonu petrollerinin başlıca iki büyük havzada toplandığı
görülmektedir. Bunlar Kafkasya ve Batı Ural bölgelerindeki petrol yataklarıdır.
Kafkasya’nın büyük petrol havzaları Kafkas dağlarının kuzeyinde bulunan Tersiyer
devri depoları içinde bulunan ve çoğunluğunun Rusya Federasyonu sınırları içinde kalan
Federe Devletler arazilerinde ve Rusya Federasyonu sınırları içinde kalan petrol yatakları üç
büyük havzada toplanmıştır. Bunlar; Oligosen ve Miyosen arazileri içindeki yatakların
bulunduğu Maykop, Miyosen devrinde oluşmuş Grozni ve Hazar denizi kıyarında Eosen
arazisindeki Dağıstan havzalarıdır.
Batı Ural Petrol Yatakları ise Ural dağlarının batı cephesinde ve kuzey-güney yönlü
yaklaşık 2 000 km uzunluğunda ve Volga Nehri ile bu ırmağın en büyük kolu olan Kama
ırmağının su toplama havzasından meydana gelmektedir. Bu saha Ural Dağları ön çukuru batı
kenar kuşağı ile Doğu Avrupa platformu kontak sahası olup, bu eski temel üzerine yerleşmiş
olan birinci jeolojik zamanda Devon arazisi zengin petrol yataklarına sahiptir. Petrol Peçora,
Kama, Ufa, Kuybişev, Saratov, Volgograd havzalarında toplanmıştır.
Rusya Federasyonunun Uzakdoğu petrol yatakları ise Sahalin adası ile Tersiyer yaşta
ve Oligo-miyosen devri antiklinallerinde Kamçatka yarımadasındaki havzalardan çıkartılır.
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8.7. Asya Kıtası
Kıtanın en önemli petrol üreticisi olan Çin’in ilk petrol kuyuları Shenshi Bölgesinde
açılmıştır. Bunu Kansu Bölgesindeki Yümen havzası, Sincan-Uygur özerk bölgesi içinde yer
alan Vusu havzası petrol yatakları izlemektedir.
Uzakdoğu ülkeleri arasında petrol varlığı ile dikkati çeken ülke olarak Endonezya
karşımıza çıkar. Petrolun yanısıra doğal rezervlerinin de varlığı ile dikkati çeken
Endonezya’nın petrol yatakları Tersiyer Devri arazisinde oluşmuş Sumatra adası ve yine aynı
dönemde oluşmuş arazilerde Cava adasında toplanmıştır. Borneo adası ve Yenigine toprakları
petrol üretilen diğer önemli sahalardır.

8.8. Afrika Kıtası
Afrika kıtasının petrollerinin dağılışında iki ülkenin diğerlerine göre öne çıktığı
görülür. Bunlar Afrika’daki petrol rezervlerinin %28,4’ünü sahip olan Nijerya ile %34,6’sını
elinde bulunduran Libya’dır. Libya’nın petrol yatakları 4 milyar ton rezerv ve 775 kuyusuyla
Zelten-Raguba, Serir ve Emgayet havzalarında toplanmıştır.
Nijerya’nın petrol rezervleri ise Nijer nehrinin deltası ve Gine Körfezinin şelf
sahasında toplanmıştır. Libya ve Nijerya’nın toplam petrol rezervlerinin Kıta rezervlerine
oranı %63’ü bulduğundan diğer ülkelere göre önemleri daha fazla artmaktadır.

8.9. Dünya Petrol Rezervlerinin Ülkelere Göre Dağılımı
Dünya petrol rezervlerinin ülkelere göre dağılımı değerlendirilecek olursa dikkati
çeken önemli özeliklerden birinin beklenenin aksine ilk sırayı alan ülkenin Venezüella
olmasıdır. Venezüella dünya petrol rezervlerinin %19,8’ine sahiptir ki, ülkenin petrol
rezervlerinin zaman içindeki değişimi incelendiğinde dikkat çekici bir artış süreci yaşandığı
anlaşılmaktadır. 1980 yılı verilerine göre Venezüella’nın petrol rezervleri 2,7 milyar ton;
1990 yılında 8,2; 2000’de 10,5 ve 2015 yılına gelindiğinde 2000 yılına göre 4,4 kat artışla 47
milyar ton seviyesine ulaştığı anlaşılmaktadır.
Suudi Arabistan gibi Ortadoğu bölgesinde yer alan İran, Irak, BAE ve Katar gibi diğer
ülkeler geleneksel olarak her zaman önemli miktarda petrol rezervine sahip olmuşlardır. Son
yıllarda gerek içinde yer aldığı bölge gerekse ülkelerinde bilinen rezervlerini önemli oranda
arttıracak yeni havzalar keşfettikleri ileri sürülememesine rağmen, adı geçen ülkelerin gerek
bölge gerekse dünya petrol rezervleri açından önemlerini sürdürecekleri düşünülebilir.

170

Tablo: 20-Dünya Petrol Rezervlerinin Ülkelere Göre Dağılımı
(2015-Milyar ton olarak)
Ülkeler
Venezüella
Suudi Arabistan
Kanada
İran
Irak
Kuveyt
Birleşik Arap Emirlikleri
Rusya Federasyonu
Nijerya
Libya
Toplam

Rezerv Miktarı
47
37
28
22
19
14
13
14
5
6
205

Dünya petrol rezervlerinin %5 kadarına sahip olan Rusya Federasyonu’nun sahip
olduğu bu enerji kaynağını stratejik bir madde olarak kullanma eğiliminde olması, yakın ve
uzak gelecekte yeni rezervlerin keşfedilmesine yönelik çabalarını arttırabileceğini
düşündürmektedir.
Afrika kıtasının bilinen petrol rezervlerine sağladıkları katkı açısından Libya ve
Nijerya diğer ülkelerle kıyaslandığında öne çıkanlar olarak dikkat çekmektedir. Dünya petrol
rezervlerine sağladıkları katkı çok yüksek olmamakla birlikte, her iki ülkenin yeni petrol
havzalarının keşfi konusunda istikrarlı bir gelişme içinde bulunduğu ve gelecekte yeni
rezervler keşfetme olasılığının yüksel olduğu düşünülmektedir.
Dünya petrol rezervlerinin ülkeler ölçeğinde incelenmesinden ortaya çıkan diğer bir
sonuç olarak da, sıralamada yer alan ilk on ülkenin rezervlerin % 86’sına sahip olduklarıdır.
Yakın gelecekte bu listenin dışından herhangi bir ülkenin ilk on ülke arasına girmesi de
beklenmemektedir. Çünkü yeryüzünde petrol bulunabilecek sahaların doğal özellikleri ve bu
özelliklere sahip sahaların dağılışı oldukça iyi bilindiğinden, gelecekte büyük bir sürpriz
beklenmemektedir.

8.10. Dünya Petrol Üretimi
Petrol üretiminin ilk kez gerçekleştiği 1839 yılından itibaren gerek üretim miktarı
gerek kullanım alanının yaygınlaştığı bilinmektedir. 1839 yılından itibaren kullanım alanı
değişmeyen petrol üretimi 1850 yılındaki 300 ton, 1859 yılında 10 000 ton ve 1900 yılında
da 21,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu tarihe kadar petrolden elde edilen gaz yağı
lambalarda aydınlanma amacıyla kullanılmasına ve başka bir tüketim sahası bulunmamasına
rağmen, kısa sayılabilecek bu süre içinde üretim miktarını 300 tondan 21 100 000 tona
artırma başarısını göstermiştir. Petrol üretimindeki bu artışın sağlanmasının nedeni kullanım
kolaylığıyla ilgili olduğu düşünülmektedir.
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8.10.1. Petrol Üretimi
Petrol üretim hızı 20.YY’ın ilk yarısında da artışını devam ettirmiştir. Örneğin 1900
yılında yaklaşık 21 milyon tonluk petrol üretimi gerçekleştirildikten sonra 1930 yılına
gelindiğinde dünya petrol üretimi yaklaşık 10 kat artarak 200 milyon tonu bulmuştur.
Kuşkusuz bu dönemdeki önemli üretim artışının nedeni motorun endüstriyel üretim alanına
girmesiyle birlikte petrolün artık sanayide kullanılıyor olmasıdır. 1930-1950 yılları arasında
petrolün üretim hızı biraz yavaşlar gibi görünmesine rağmen yine de önemli miktarda artış
gerçekleşmiştir. 1930 yılında üretilen 200 milyon ton petrole karşılık 1950 yılına gelindiğinde
2,6 kat artarak 530 milyon tona ulaşmıştır. II. Dünya savaşı sona erene kadar petrole ihtiyaç
duyan ülkelerin günümüzün sanayileşmiş ülkeleriyle sınırlı kaldığını da dikkate almak
gerekmektedir. Az sayıdaki ülkenin enerji gereksinimini karşılayabilmek için, dünya petrol
üretiminin büyük oranlarda artması gerekmiştir.
Tablo: 21-Dünya Petrol Üretimi
(milyon ton olarak)
1850
1900
1925
1930
1945
1950
1960
1965
1970
1975
1980
1990
1995
2000
2010
2015

0,3
21
155
200
353
530
1055
1512
2268
2650
3065
3145
3118
3590
3979
4362

1950 yılı sonrasındaki dönem her alanda olduğu gibi endüstri alanında da kayda değer
gelişmelerin yaşandığı zaman dilimine denk gelmektedir. Bu tarih, gelişmekte olan ülkelerin
de sanayileşme girişimlerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla önceki dönemlerle
kıyaslandığında farklı karakter kazanmaktadır. Bunun somut ifadesini petrol üretiminde
görmek mümkündür. 1950 yılı petrol üretimi 10 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre içinde iki
kat artarak 1960 yılına gelindiğinde 1 milyar ton düzeyinde gerçekleşmiştir. 1960-1970
dönemindeki petrol üretim miktarı ise, bir önceki on yıllık zaman diliminde gerçekleştirilen
artış oranın da üzerinde bir oranda artarak, 2,3 milyar tonu bulmuştur. 1970’li yıllardan sonra
dünya petrol üretiminin ikiye katlanması için geçmesi gereken sürenin arttığı açık olarak
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gözlemlenmektedir. 2011 yılına gelindiğinde bile petrol üretiminin 1970 yılına kıyasla iki kat
artmadığı istatistik verilerden anlaşılmaktadır.
Dünya petrol üretimine ait veriler biraz daha yakından incelendiğinde 1980-1995
yılları arasının üretim açısından son derece durgun bir dönemi ifade ettiği hatta üretimde
azalmanın yaşandığı oldukça uzun sayılabilecek sürelerin varlığı anlaşılmaktadır. Örneğin
1980 yılında gerçekleştirilen dünya petrol üretim miktarlarının üzerine çıkılabilmesi ancak
1989 yılında mümkün olmuştur. 1980-1989 yılları arasında gerçekleştirilen dünya petrol
üretim miktarı daima 1980 yılı üretiminden daha az miktarda gerçekleşmiştir. 1992-1993;
1998-1999; 2001-2002 ve 2008-2009 yıllarında da önceki yıla göre daha az petrol üretilmiştir.

8.10.2. Dünya Petrol Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı
Dünya petrol üretimi genel olarak artmasına ve petrolün değeri her geçen yıl
fazlalaşmasına rağmen, özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde petrol üretiminde kısa
süreli bazı azalmaların yaşanması mümkündür.
Tablo: 22-Dünya Petrol Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı
(2015-milyon ton olarak)
Bölgeler
Orta Doğu

Milyon Ton
1 412

Avrupa ve Avrasya

847

Kuzey Amerika

910

Afrika

398

Asya Pasifik

398

Orta ve Güney Amerika

396

Dünya toplamı

4 362

Dört milyar tonu aşan dünya petrol üretiminin en önemli miktarını Ortadoğu ülkeleri
gerçekleştirmektedir. 2015 yılı verilerine göre bu bölgede çıkartılan 1412 milyon ton petrolün
yaklaşık %40’ını oluşturan 569 mlyon tonluk kısmını Suudi Arabistan tek başına
gerçekleştirmektedir ki, bu miktar dünya petrol üretiminin de %13,1’ini oluşturmasıyla ayrıca
değer kazanmaktadır. Irak 197 milyon tonluk üretimi ile Ortadoğu ülkeleri arasında ikinci
sırayı alırken, İran ürettiği 183 milyon ton petrol ile üçüncü, BAE 176 milyon ton ile
dördüncü ve Kuveyt 149 milyon tonluk üretimiyle beşinci sırayı ile almaktadır. Ortadoğu’da
petrol çıkartan bütün ülkeler son on yılda üretimlerini arttırırken, Kuveyt. 1990’lı yılların
başında yaklaşık 50 milyon ton olan üretimini günümüzde üç kat yükseltmesiyle dikkat
çekmektedir.
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2015 yılı verilerine göre Güney ve Orta Amerika, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinin
dünya petrol üretimine katkıları 400 milyon ton civarında gerçekleştiği ve bu miktar ile dünya
petrol üretiminin yaklaşık olarak %10’arlık kısmını gerçekleştirdikleri belirtilmelidir.
Kuzey Amerika bölgesi 2015 yılı verilerine göre ortalama olarak 910 milyon ton
petrol üreterek, dünya petrol üretimine ortalama %20 civarında katkı sağlamaktadır. Ancak
Kuzey Amerika’nın uzun yıllar petrol üretimi değerlendirildiğinde, 1985 yılında o güne kadar
en yüksek miktarı olan 730 milyon ton petrol ürettiğini ancak sonraki yıllarda ise, üretim
miktarlarının azalma sürecine girdiği anlaşılmaktadır. 1993 yılından sonra 2010’lu yılların
başlarına kadar geçen süre içinde Kuzey Amerika’nın ortalama olarak ürettiği petrol miktarı
640-650 milyon ton civarında gerçekleşmesine rağmen, 2012 yılında 720, 2013’de 785,
2014’de 870 ve 2015 yılında da 910 milyon tonu aşan üretim gerçekleştirmiştir.
2015 yılında Ortadoğu bölgesinden sonra en fazla petrol üreten ikinci bölge
konumundaki Avrupa ve Avrasya bölgesinin petrol üretimi 850 milyon tona yaklaşmakta ve
dünya petrol üretiminin Ortadoğu’dan sonraki en yüksek payı olan %19’unu
gerçekleştirmektedir. Avrupa ülkelerinin bu üretime sağladıkları katkı son derece sınırlı
miktarda kalırken, özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesindeki ülkeleri üretimin çok
büyük bir kısmını gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Yakın gelecekte Avrasya bölgesinin
petrol üretimini arttırabileceği yönünde kuvvetli işaretler bulunmaktadır. Bölgenin zaman
içinde dünya petrol üretimine sağladığı katkı inişli çıkışlı bir grafik izlemektedir. Örneğin
1985-1990 yılları arasında 800 milyon ton civarında gerçekleşen petrol üretimi 1993-1995
yılları arasında 650 milyon ton düzeyine gerçekleştikten sonra 2004 yılına kadar tekrar artma
sürecine girmiştir. 2004 yılında üretilen 850 milyon ton miktarındaki petrol günümüze kadar
istikrarlı bir şekilde benzer miktarlarda çıkartılmaya devam etmektedir.

8.10.3. Dünya Petrol Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı
Dünya petrol üretimi ülkeler ölçeğinde değerlendirilecek olursa Ortadoğu hariç diğer
bölgelerin her birinde üretimini belirleyen veya kontrol eden bir ülkenin varlığından söz
edilebilir. Örneğin Güney ve Orta Amerika’da üretilen petrolün yaklaşık 1/3’ünden biraz
fazlasını Venezüella elde ederken, Avrupa ve Avrasya bölgesinde üretilen petrolün %64’ünü
Rusya Federasyonu tek başına gerçekleştirmektedir. Uzakdoğu’da çıkartılan petrolün
%54’ünü Çin sağlamıştır.
2015 yılı dünya petrol üretiminin yaklaşık olarak %67’ünü gerçekleştiren ülke sayısı
ondur.
Bu ülkelerin yarısı Ortadoğu’da yer alırken diğerlerinin farklı bölgelerin temsilcileri
olduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo:23-Dünya Petrol Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı
(2015-Milyon ton olarak)
Ülkeler

Milyon Ton

Suudi Arabistan

569

Rusya Federasyonu

541

ABD

567

İran

183

Çin

215

Kanada

216

Birleşik Arap Emirlikleri

176

Meksika

128

Kuveyt

149

Irak

197

Toplam

2 941

2015 yılı petrol üretiminin ülkelere göre dağılışı incelendiğinde Suudi Arabistan, ABD
ve Rusya Federasyonu hemen hemen eşit miktarda gerçekleştirdikleri üretimle ilk üç sırayı
neredeyse paylaşmaktadır ve bu üç ülke, dünya petrol üretiminin yaklaşık %38’ini
gerçekleştirmektedir. Suudi Arabistan’ın petrol üretimi 2005 yılından günümüze doğru hafif
azalış eğilimine sahip olmasına rağmen Rusya Federasyonu’nun son on yılık süreçte yıldan
yıla küçük farklılıklar olmasına rağmen genellikle üretimini arttırdığı anlaşılmaktadır.
ABD’nin son on yıllık petrol üretimi değerlendirildiğinde genel olarak artma eğiliminin
varlığı dikkat çekmektedir. 2005 yılında 305 milyon ton üretim gerçekleştirdikten sonra, 2010
yılında 333, 2013’de 448 ve 2015 yılında da 567 milyon ton tutarında petrol üretmiştir. En
fazla petrol üretimi gerçekleştiren ülkelrin yer aldığı tabloda dikkati çeken diğer bir özellik,
Kuzey Amerika bölgesinde yer alan üç ülkenin de en fazla petrol üreten ilk on ülke arasında
kendilerine yer bulmuş olmasıdır.
Dünya petrol üretimini gerçekleştiren ülkelerin hemen hemen tümünün 2005-2015
yılları içinde üretim miktarlarının ya hafif iniş ve çıkışları bulunduğu ya da azalmakta olduğu
görülmektedir. Ancak bu genelin dışında kalan ve son on yıllık periyotta petrol üretim
miktarını düzenli olarak arttıran tek ülke Irak olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dünya petrol üretiminin öncü ülkelerinin son yıllardaki üretim miktarlarının
durağanlaşması hatta az bile olsa gerilemesi, petrolün eskisi gibi aranan bir enerji kaynağı
olmadığı şeklinde yorumlanmasına olanak tanımaz. Enerji kaynağı olarak petrol ile özellikle
fiyat açısından rekabet imkânı artan kömürün etkisinden söz edilebileceği gibi, esas olarak
zaten değerli bir enerji kaynağı olan petrolün fiyatının artması ondan daha verimli yararlanma
yollarının aranıp, bulunmasına da neden olduğu dikkate alınmalıdır.
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8.11. Dünya Petrol Tüketimi
Genel bir değerlendirme yapıldığında dünya petrol tüketiminin dünya petrol üretimine
eşit olduğu ifade edilebilir. Ancak bu genel durum çeşitli bölgeler ve ülkeler ölçeğinde
değerlendirilecek olursa üretim değerleriyle kıyaslanamayacak kadar farklılıkların ortaya
çıkması beklenmelidir.
Tablo:24-Dünya Petrol Tüketiminin Zaman İçindeki Değişimi
(Milyon ton olarak)
1965 1970
1530 2262

1975
2699

1980
2972

1985
2805

1990
3149

1995
3271

2000
3572

2005
3909

2010
4028

2015
4333

Tablonun incelenmesinden son yıllarda dünya petrol tüketiminin sürekli olarak artma
eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Bu zaman diliminde artışın gerçekleşmediği tek dönem
ise, 1980-1985 yılları arasında karşımıza çıkmaktadır. Gerek sanayi faaliyetlerinin
sürdürülebilmesi, sosyal ve kültürel hayatımızın devamının sağlanabilmesi için kendisine en
çok gereksinim duyulan maddelerden biri enerji, önemli enerji kaynaklarından biri hatta
birincisi ise petrol olması nedeniyle günümüzde olduğu gibi gelecekte de petrol tüketiminin
artma eğilimini sürdüreceği öngörülmektedir.

8.11.1. Dünya Petrol Tüketiminin Bölgelere Göre Dağılımı
Dünya petrol tüketimi bölgeler ölçeğinde değerlendirilecek olursa karşımıza çıkan
tablonun dünya petrol üretimiyle kıyaslanamayacak kadar farklı olduğu görülmektedir.
Tablo:25-Dünya Petrol Tüketiminin Bölgelere Göre Dağılımı
(2015- milyon ton olarak)
Bölgeler

Tüketim Miktarı

Asya Pasifik

1 501

Kuzey Amerika

1 036

Avrupa ve Avrasya

862

Orta Doğu

426

Orta ve Güney Amerika

323

Afrika

183

Dünya Toplamı

4 333
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Asya Pasifik bölgesi dünya petrol tüketiminin %35’ini yani yaklaşık 1/3’ünü tek
başına gerçekleştirerek ilk sıradaki yerini almıştır. İkinci sırada yer alan Kuzey Amerika
%24’lük paya sahiptir ki, bu bölgenin aynı zamanda dünya petrol üretimine de belirli bir katkı
sağladığını daha önce değerlendirmiştik. Tablonun üçüncü sırasında yer alan Avrupa ve
Avrasya bölgesi toplam petrol tüketiminin %20’sini gerçekleştirmektedir. Bölge hakkında
özellikle vurgulanması gereken durum, tüketilen petrolün büyük bir bölümünün Avrupa’nın
sanayileşmiş ülkeleri tarafından gerçekleştirildiğidir. Listedeki geri kalan bölgelerin yani
Ortadoğu, Orta ve Güney Amerika ile Afrika toplam petrol tüketiminin sadece %22’sini
gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Listenin son üç sırasını paylaşan bu bölgelerin ortak
özelliği genellikle gelişmekte olan ülkelerin yer almasıdır. Buna bağlı olarak, bu bölgelerin
petrol tüketimini gerçekleştirdikleri saha ise genellikle petrol üretimini gerçekleştirebilmek
için olduğu, yani enerji üretebilmek için belli bir miktar enerji tüketmek zorunda
bulunmaktadırlar.

8.11.2. Dünya Petrol Tüketiminin Ülkelere Göre Dağılımı
Dünya petrol tüketiminin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için verilerin ülke
ölçeğinde ele alınması daha doğru olacaktır.
Tablo:26-Başlıca Petrol Tüketici Ülkeler
(2015-Milyon ton olarak)
Ülkeler

Tüketim Miktarı

ABD

852

Çin

560

Japonya

190

Hindistan

196

Rusya Federasyonu

143

Brezilya

137

Suudi Arabistan

168

Almanya

110

Güney Kore

114

Kanada

100

Toplam

2 570

Yılda 100 milyon ton ve üzerinde petrol tüketen ülkelerin toplam tüketimleri dünya
tüketiminin %59’unu meydana getirmektedir. En fazla petrol tüketen ülkeler listesine
bakıldığında dikkati çeken özelliklerinden birinin ABD, Japonya, Güney Kore ve Almanya
gibi sanayileşmiş ülkelerin yanı sıra Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan
ülkelerinde yer aldığıdır. İlk bakışta yadırganabilecek gibi olan bu durumun varlığı,
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gelişmekte olan ülkelerin büyük miktardaki nüfusu ile ilgili olabileceği düşünülebilir.
Bilindiği bu ülkeler henüz sanayileşme süreci içinde olduklarından kişi başına düşük
miktarlarda enerji tüketmektedirler. Ancak aşırı kalabalık nüfus miktarı nedeniyle toplam
petrol tüketim miktarının arttığı ifade edilebilir.
Dünya petrol üretiminde ve tüketiminde olduğu gibi rafinajında ABD’nin adının
daima geçmesinin nedeni, 20.YY’ın ortalarına kadar dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi
olmasıdır. Bilim ve sanayisi gibi ekonomisi de son derece gelişmiş olan ABD bu sayede
petrol teknolojisini geliştiren ve ona yön veren ülke konumuna gelmiştir. ABD’li şirketler
petrol rezervlerinin aranmasında, bulunmasında, çıkartılmasında ve işlenmesinde küresel
ölçekte etkili rol oynamaktadırlar. Bütün bunlar ABD’nin petrol piyasalarında ön planda
bulunmasının zeminini oluşturmaktadır.
Dünya petrol tüketiminin yaklaşık olarak 1/5’ini gerçekleştiren ABD’nin 2005
yılından günümüze kadar geçen süre içinde tüketim miktarının hafif bir azalış seyrine sahip
olduğu anlaşılmaktadır. Dünya petrol tüketiminin yaklaşık %13’lük payı Çin’e ait olup,
listenin ikinci sırasını alırken, tüketim miktarı tüm zamanlarda düzenli olarak artmasıyla
dikkat çekmektedir. Dünya petrol tüketiminin yaklaşık olarak %4’lük kısmını karşılayan
Japonya’nın petrol tüketim seyri de ABD’yi andırmaktadır. Japonya’nın da 2005 yılıyla
birlikte azalan miktarda petrol tükettiği verilerin incelenmesinden ortaya çıkmaktadır. ABD,
Çin ve Japonya dünya petrol tüketiminin %37’sini gerçekleştirdikleri gibi; ABD, Çin’in
tükettiği petrolün yaklaşık olarak 1/3’ü; Çin, Japonya’nın yaklaşık üç katı kadar petrol
tüketmesiyle de dikkat çekmektedir. Birbirlerine göre önemli farklarla sıralanan bu ilk üç
ülkeden sonra gelenler arasında petrol tüketim farkı hiçbir zaman bu kadar fazla
gerçekleşmemekte ve sıralamada birbirine yakın değerlerle yer almaktadırlar.
Hindistan ile Suudi Arabistan’ın petrol tüketimlerinin son yıllarda artış eğiliminde
olduğu, Brezilya’nın hafif bir şekilde arttığı ancak Rusya Federasyonu ile Almanya’nın
tüketim miktarlarının inişli çıkışlı bir seyir izlediği, buna karşılık Güney Kore ile Kanada’nın
petrol tüketim değerlerinde son yıllarda durağan bir devrede bulunmalarına bağlı olarak
belirgin bir değişikliğin gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.
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Uygulamalar
1)

Petrolden enerji kaynağı olarak yararlanmaya başlangış sürecini inceleyiniz.

2)

Petrolün aranan bir madde olması üzerinde etkili olan faktörleri inceleyiniz.

3)

Petrolün fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyiniz.

4)

Petrol oluşumuyla ilgili teorileri inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Petrolden enerji kaynağı olarak yararlanmaya başlanması nasıl gerçekleşmiştir?

2)

Petrolün aranan bir madde olması üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

3)

Petrolün fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayınız.

4)

Petrol oluşum teorileri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu haftada petrolden enerji kaynağı olarak yararlanmaya başlangıcı ve petrolün aranan
bir madde olması üzerinde etkili olan motor keşfi, taşınma kolaylığı, hammadde olarak
taşıdığı önem, fiyatı ve petrol politikaları gibi faktörler değerlendirilmiştir. Daha sonra
petrolün fiziksel ve kimyasal özelliklerine kısaca temas edilmiş ve petrol oluşumuyla ilgili
teorilere yer verilmiştir. Son olarak da petrolün yatak şartları değerlendirilerek konu
tamamlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 2015 yılı dünya petrol rezerv miktarı
verilmiştir?
a-91 milyar ton
b-234 milyon ton
c-188 milyar ton
d-136 milyar ton
e-234 milyar ton
2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 2015 yılı verilerine göre Ortadoğu bölgesinin
petrol rezervlerinin dünya petrol rezervlerine oranı verilmiştir?
a-%86’sı
b-%56’sı
c-%66’sı
d-%46’sı
e-%64’ü
3-Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortadoğu bölgesinde en fazla petrol rezervine sahiptir?
a-Suudi Arabistan
b-İran
c-Irak
d-Kuveyt
e-BAE
4- Aşağıdaki ülkelerinden hangisinde Huzistan Petrol Havzası yer almaktadır?
a- Suudi Arabistan
b- İran
c-BAE
d-Katar
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e-Kuveyt
5- Aşağıdaki denizlerden hangisinde Avrupa Kıtasının en önemli petrol rezervleri yer
almaktadır?
a- Karadeniz
b-Adriyatik Denizi
c- Kuzey Denizi
d-Akdeniz
e-Ege Denizi
6-Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünya petrol rezervine en fazla sahip olanıdır?
a- Endonezya
b-Suudi Arabistan
c-Norveç
d-Rusya Federasyonu
e- Venezüella
7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Basra Körfezinin kuzeyinde yer alıp, petrol
ihraç eden tek ülke verilmiştir?
a) İran
b) Irak
c) Suriye
d) Türkiye
e) Yemen
8Suudi Arabistan’ın en önemli havzalar “Gavar Grubu” olarak Doğru
isimlendirilen Fadhili, Ayn Dar ve Haradh sahalarında bulunmaktadır.

Yanlış
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9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Afrika kıtasının bilinen petrol rezervlerine
sağladıkları katkı açısından öne çıkan ülkelerden biri verilmiştir?
a) Tanzanya
b) Sudan
c) Nijerya
d) Somali
e) Güney Afrika Cumhuriyeti
10Dünya petrol rezervlerinin ülkeler ölçeğinde incelenmesinden ortaya Doğru
çıkan diğer bir sonuç olarak da, sıralamada yer alan ilk on ülkenin rezervlerin
%86’sına sahip olduklarıdır.

Yanlış

Cevaplar
1)E, 2)D, 3)A, 4)B, 5)C, 6)E, 7)B, 8)D, 9)C, 10)D
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9. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Enerji Gereksinimi
9.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımını Gerektiren Faktörler
9.3. Enerji Üretimi ve Tüketimi
9.4. Alternatif Enerji Kaynakları
9.4.1. Akarsuların Enerji Potansiyeli
9.4.2. Güneş Enerjisi
9.4.3. Rüzgar Gücü
9.4.4. Jeotermal Enerji
9.4.5. Dalga Enerjisi
9.4.6. Med-Cezir Enerjisi
9.4.7. Deniz Akıntıları
9.4.8. Okyanuslardaki Termik Genlik Enerjisi
9.4.9. Biyokütle Enerjisi
9.4.10. Biyogaz Enerjisi
9.4.11. Atıkların Enerjisi
9.5.Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Güçlü Yönleri
9.6.Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Zayıf Yönleri

186

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
Olmuştur?

Fosil Enerji Tüketimi Zaman İçindeki Gelişimi Nasıl Olmuştur?
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Tüketimi Zaman İçindeki Gelişimi Nasıl

3)

Akarsuların Enerji Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi Nedir?

4)

Güneş Enerjisi Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi Nedir?

5)

Rüzgar Gücü Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi Nedir?

6)

Jeotermal Enerji Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi Nedir?

7)

Dalga Enerjisi Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi Nedir?

8)

Med-Cezir Enerjisi Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi Nedir?

9)

Deniz Akıntıları Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi Nedir?

10)

Okyanuslardaki Termik Genlik Enerjisi Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi

11)

Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi Nedir?

12)

Biyogaz Enerjisi Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi Nedir?

13)

Atıkların Enerjisi Potansiyeli Ve Yararlanma Düzeyi Nedir?

14)

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Güçlü Yönleri Nelerdir?

15)

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Zayıf Yönleri Nelerdir?

Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Dünya enerji tüketimiyle Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
ilgili
yapılan
tahminler verilen
slaytlarının
ve
ders
çeşitli parametrelere bağlı
videolarının çalışılması.
olarak değişmesine rağmen,
tartışmasız kabul edilen,
gelişen teknolojilerin enerji
tüketimi üzerinde birinci
derecede etkili olduklarıdır.
Yeryüzünün sanayileşmesi
sürecindeki her dönemde,
farklı bir enerji kaynağının
yoğun olarak kullanıldığının
kavranması.

Fosil Enerji Tüketimi

Yenilenebilir
Kaynakları

Enerji İnsanların tarihi süreç içinde,
yenilenebilir
enerji
kaynaklarından her dönemde
yararlanmasına rağmen, aynı
kaynaklardan
günümüz
ihtiyaçları
paralelinde
yeniden değerlendirilmesinin
yoları aranıp, bulunduğunun
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Yenilenebilir
Kaynaklarının
Yönleri

Enerji Yenilenebilir
enerji
Güçlü kaynaklarının
başta
tükenmemeleri olmak üzere
çevre sorunları açısından
genellikle sorunsuz olmaları
gibi
güçlü
yönlerinin
kavranması.
Enerji Yenilenebilir
enerji

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Yenilenebilir

Kaynaklarının Zayıf Yönleri

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
kaynaklarının
başta
slaytlarının
ve
ders
süreksizlikler olmak üzere videolarının çalışılması.
zayıf yönlerinin anlaşılması.

188

Anahtar Kavramlar
•

Fosil Enerji Kaynakları

•

Çevre Sorunu

•

Yenilenebilir Enerji Kaynakları
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Giriş
Evrendeki enerji, zamanın başlangıcından beri mevcut ve sabittir. Fakat enerjinin
herbir dönüşümünde, başlangıçta var olan enerji bir daha geri kazanılmamak üzere tüketilmiş
olmaktadır. Günümüzde enerji, yalnız sanayileşmenin değil aynı zamanda ekonomik ve
sosyal hayatın da zorunlu bir tüketim maddesi durumuna gelmiştir. Uygarlık düzeyi, tüketilen
enerji miktarına paralel olarak değiştiğinden, yeryüzünde tüketilen toplam enerji miktarı
artmakta, buna bağlı olarak hayatın varlığı ve sürdürülebilmesi için son derece gerekli olan
hava, su ve toprak gibi kaynaklar devamlı olarak kirletilmekte ve kirliliğin miktarı sürekli
artmaktadır. Ulaştığı uygarlık düzeyinden taviz vermeden, yaşamını devam ettirme isteğinde
olan insanoğlunun tükettiği enerji miktarı azalmayacağı gibi, sürekli ve düzenli olarak
artmaktadır. Bu ise, bir taraftan tükenme tehdidi altında bulunan fosil yakıtlardan, diğer
taraftan çevre sorunlarına neden olmayan enerji kaynaklarından, daha fazla yararlanılması
gerektiğini ortaya koymaktadır.
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9.1.Enerji Gereksinimi
İlk insanın ateşi kullanmasıyla birlikte başlayan enerji tüketimi, aynı zamanda insanın
doğayı şekillendirmeye, değiştirmeye başlaması anlamına da gelmektedir. O zamanlardan
başlayarak günümüze kadar geçen süre içinde yeni enerji kaynakları arayan, bulan ve
kullanan insan, daha rahat bir yaşam tarzına sahip olduğu gibi, gücü de artmıştır. İnsanın
yararlanmaya başladığı yeni enerjiler genellikle doğada depolanmış olarak bulunan enerji
kaynakları olduklarından, günümüzde bu kaynakların bilinen rezervleri önemli miktarda
azalmıştır. Başta kömür olmak üzere petrol ve doğalgaz gibi fosil kökenli yakıtlardan
sağlanan enerji, bir taraftan çevre sorunlarına neden olurken, diğer yandan bu kaynakların
bilinen miktarlarının önemli oranda tüketilmesi nedeniyle, yeni ve yenilenebilir enerji
kaynakları arayışı gündeme gelmiştir.
Dünya enerji tüketimiyle ilgili yapılan tahminler çeşitli parametrelere bağlı olarak
değişmesine rağmen, tartışmasız kabul edilen, gelişen teknolojilerin enerji tüketimi üzerinde
birinci derecede etkili olduklarıdır. Yeryüzünün sanayileşmesi sürecindeki her dönemde,
farklı bir enerji kaynağının yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Dünya enerji tüketiminin artmasında etkili olan nüfus artışı, şehirlerin sayılarının ve
bu şehirlerde yaşayan nüfus miktarının artması, gelişmekte olan ülkelerin artan enerji talepleri
gibi birçok faktöre bağlı olarak, gelecekte de enerjiye olan ihtiyacın günümüzdekinden fazla
olacağı öngörülmektedir.
Kömür, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları sanayinin, buna bağlı olarak da
kalkınmanın temel kaynakları olarak değerlendirilmelerine rağmen, bu kaynakların artan
oranda tüketilmeleri bir taraftan bilinen rezervlerin azalmasına diğer taraftan, bazı çevre
sorunlarının ortaya çıkmasının başlıca sebebi olarak kabul edilmelerine neden olmaktadır.
Aslında bu durum kendi içinde bir çelişkinin ortaya çıktığının bir göstergesidir. Bir taraftan
kalkınmanın sağlanabilmesi için enerji tüketiminin devam etmesi bir zorunluluk gibi ortaya
çıkarken, diğer taraftan enerji kullanımının ortaya çıkardığı çevre sorunlarıyla karşı karşıya
kalınması, bir açmaz gibi görülebilir.
Fosil yakıt tüketimine bağlı olarak açığa çıkan atıklarının neden olduğu düşünülen
çevre sorunları arasında ilk akla gelenleri küresel ısınma, asit yağmurları ve nükleer
radyasyon gibi insan hayatını birinci derecede olumsuz etkileyen faktörlerdir. Ancak enerji o
kadar vazgeçilmez bir madde olmuştur ki, enerji uğruna savaş dahil her türlü riskin göze
alınmasına sebep olduğundan, enerji tüketiminin çevreye verdiği zararların uzunca bir süre
gözardı veya ihmal edilmesine neden olmuştur.
Fosil kökenli yakıtların çevre üzerindeki olumsuz baskıları sonucu bütün canlılar az
veya çok etkilenmekte, ekolojik denge bozulmaktadır. Kömürün yakılmasıyla insan sağlığını
yakından ilgilendiren karbondioksit (CO2) hava kirliliği yaratırken, kükürtdioksit (SO2) ve
azotdioksit (NO2) gibi gazlar da asit yağmurlarına ve küresel ısınmaya neden olmaktadır.
“Dünyada 1998 yılında kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımından
kaynaklanan karbondioksit emisyonu 187,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.”
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Enerji temini ve kullanımının neden olduğu bütün bu sorunlar yeni ve temiz enerji
kaynaklarının kullanıma sokulması için yapılan çalışmaların artmasına sebep olurken,
özellikle 1970-1980 yılları arasında yaşanan iki enerji bunalımı, bu araştırmaların ivme
kazanmasına zemin hazırlamıştır. Kuşkusuz bu çalışmaların yoğunlaştığı ülkeler, doğal olarak
enerji tüketiminin fazla olduğu memleketlerdir. Gelişmiş ülkelerin sanayileri için vazgeçilmez
ihtiyaç olan enerjinin temin edilebilmesinden kaynaklanan sorunlar, özellikle 1973 yılında
yaşanan petrol krizi esnasında bütün yalınlığıyla ortaya çıkmıştır. Gerek petrol üreticisi
ülkelere olan bağımlılığın hafifletilmesi, gerek gittikçe azalan petrol rezervleri, gerek fosil
yakıtların neden olduğu çevre sorunlarının giderilmesi, gerekse artan petrol fiyatları, öncelikle
gelişmiş ülkelerin yeni enerji kaynaklarına yönelmelerinin başlıca nedenlerini oluşturmuştur.
Günümüzde enerji sorunu, belli ülkelerin problemi olmaktan çıkmış ve küresel bir sorun
halini almıştır.
Enerji tüketiminin karşılanmasında fosil yakıtların önemi hâlâ çok büyük orandadır ve
bu eğilimin yakın gelecekte de devam edeceği öngörüldüğünden, mevcut fosil kökenli enerji
kaynaklarının daha ne kadar süreyle mevcudiyetlerini koruyacağı sorusu önem kazanmaktadır.
Tablo:27- Dünya Fosil Yakıt Rezervlerinin Kullanılabilme Süreleri (Yıl Olarak)
Bölge

Petrol

Doğalgaz

Kömür

Kuzey Amerika

14

11

239

Orta ve Güney Amerika

38

66

474

Avrupa

8

18

161

Eski SSCB Ülkeleri

24

82

500+

Ortadoğu

87

100+

175

Afrika

28

98

268

Asya ve Okyanusya

16

40

164

Dünya Ortalaması

60

62

230

Yeryüzündeki fosil kökenli yakıtların bilinen rezervleri dikkate alındığında mevcut
tüketim hızıyla petrolün 60, doğalgazın 62 ve kömürün de yaklaşık 230 yıl sonra tükenecek
olması, fosil yakıtlar dışında yeni enerji kaynakları arayışı içinde bulunulması gerektiğini
ortaya koymaktadır. Ayrıca yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamızı gerektiren
diğer nedenler de fosil hidrokarbonların plastik, sentetik kumaşların, solventler, yağlar, karbon
lifi ürünler ve çeliği daha mukavemetli üretmek için sanayinin hammaddesi olarak
kullanılmalarıdır. Böylece fosil yakıtlardan sanayinin daha uzun süre yararlanması sağlanmış
olacaktır.
Fosil yakıtların enerji üretiminde kullanılmalarıyla ortaya çıkan en önemli çevre sorunu,
yanmanın meydana getirdiği ve küresel ısınmaya yol açan karbondioksit (CO2) emisyonudur.
Yanma olayının ortaya çıkardığı ve doğal ekolojik ortamların bozulmasına yol açan atık,
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sadece CO2 değildir. Bunun yanısıra kükürtoksitler (SOx) ve azotoksitler (NOx) gibi asit
yağmurlarına neden olan ve ozon tabakasını tahrip edici özelliğe sahip bulunan diğer zararlı
emisyonlar da atmosfere karışmaktadır. “Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların
kullanımı sonucu son 150 yılda atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun %116 oranında artarak
global ısınmanın sebebi olduğu bilinir. Gigajoule (GJ) başına ortalama CO2 emisyonlarının
kömürde 85,5, petrolde 69,4 ve doğalgazda 52 kg düzeyindedir.”
İnsanın yürüttüğü çeşitli faaliyetleri sonucu atmosferde biriken ve sera gazı olarak
tanımlanan gazlar, atmosferin alt tabakalarında birikerek, yoğunlukları arttığından güneş
ışınlarının atmosfer ve yerküre tarafından emilmesi ve yer yüzeyinden yansıyan güneş
ışınlarının tekrar atmosfere geri dönüş dengesi bozulmakta, bu dengesizlik ise dünya ikliminin
genel özelliklerinin değişmesine sebep olmaktadır. Kurak devrelerin uzaması, ani fırtınalar ve
şiddetli yağışların meydana getirdiği seller, belirtilen bu iklim değişikliğinin göstergeleridir.
“Dünya atmosferinin ısınmaya başlaması ve iklimin ani değişimler göstermesinin
sonucu olarak kutuplardaki buzullar erimeye başlamakta, bunun etkisiyle deniz seviyesi
yükselmekte, bazı alçak kıyıları ve adaları su basmaktadır. Öte yandan uzun süreli kuraklıklar
sonucu çöller genişlemekte, kurak araziler çöle dönüşmekte, su kaynakları kurumakta, orman
alanlarının miktarı ve yapısı değişmektedir. Ani fırtınalar ve şiddetli yağışlar ise can ve mal
kaybı yanında, su kaynakları dağılımındaki dengesizliği arttırmakta, tarım alanlarına zarar
vermektedir”.
Dünya Enerji Konseyi’nin 1990-95 yılları arasında yaptığı bir araştırmaya göre CO2
emisyon oranlarının OECD ülkelerinde %4, Kuzey Amerika Kıtasında %6, Güney Amerika
Kıtasında %8, Afrika Kıtasında %12,5, Ortadoğu’da %35, Avustralya’da %8, Japonya’da % 12
ve Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda dışında Asya/Pasifik ülkelerinde %30 oranında
arttığını ortaya koymaktadır. Bugünkü şartlar içinde atmosfere bırakılan CO2 miktarının yakın
gelecekte azalacağını da düşünmek mümkün değildir. Bu ise fosil yakıtların yanmasından
kaynaklanan mevcut sorunların artarak devam edeceğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
İklimdeki değişiklikler, ozon tabakasının incelmesi, sınır ötesi hava ve su kirliliği gibi
sorunlar problemin bir ülke veya bölge ile sınırlı olmadığını ve olamayacağını ve sorunun
giderilmesinde uluslararası işbirliğinin zorunlu olduğunu göstermektedir.

9.2.
Faktörler

Yenilenebilir

Enerji

Kaynakları

Kullanımını

Gerektiren

Artan dünya nüfusu ve şehirleşmeye bağlı olarak, ihtiyaç duyulan enerji miktarı hızlı
bir şekilde fazlalaşmaktadır. Fosil kökenli yakıtların kullanımından kaynaklanan çevre
sorunlarından bütün canlılar az veya çok etkilenmekte, ekolojik denge bozulmaktadır.
Kömürün yakılmasıyla insan sağlığını yakından ilgilendiren karbondioksit (CO2) hava
kirliliği yaratırken, kükürtdioksit (SO2) ve azotdioksit (NO2) gibi gazlar da, asit yağmurlarına
ve küresel ısınmaya neden oldukları iddia edilmektedir. “Dünyada 1998 yılında kömür, petrol
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ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonu 187,5
milyon ton olarak gerçekleştiği bildirilmektedir.”2
İnsanlığın gereksinim duyduğu sanayileşme ve ekonomik kalkınma için
vazgeçilmez kaynakların başında gelen enerjinin, üretiminden tüketimine kadar geçen her
aşamasında çevre sorunlarına neden olan atıklar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde önemli,
gelecekte daha önemli çevre sorunlarına yol açabilecek olan enerji sektörünün çevre
üzerindeki baskısının, gerek artan nüfus, gerekse insanların artan ihtiyaçlarını karşılayabilme
zorunluluğu dikkate alındığında, büyüyerek fazlalaşacağı ileri sürülebilir.

9.3. Enerji Üretimi ve Tüketimi
Özellikle 1980’li yıllardan sonra gündeme gelen “Küresel Isınma” veya “İklim
Değişikliği” gibi kavramların, esas olarak fosil yakıt kullanımından kaynaklandığına dair
yaygın kanaat bulunmaktadır. Aslında bu bir kanaatten çok, bilimsel verilerle ortaya konan
gerçektir. Çünkü, fosil yakıtların enerji üretiminde kullanılmalarıyla ortaya çıkan en önemli
çevre sorunu, yanmanın meydana getirdiği ve küresel ısınmaya yol açan karbondioksit (CO2)
emisyonudur. Yanma olayının ortaya çıkardığı ve doğal ekolojik ortamların bozulmasına yol
açan atık, sadece CO2 değildir. Bunun yanısıra kükürtoksitler (SOx) ve azotoksitler (NOx) gibi
asit yağmurlarına neden olan ve ozon tabakasını tahrip edici özelliğe sahip bulunan diğer
zararlı emisyonlar da atmosfere karışmaktadır.
“Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımı sonucu son 150 yılda
atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun %116 oranında artarak global ısınmanın sebebi olduğu
bilinir. Gigajoule (GJ) başına ortalama CO2 emisyonu kömürde 85,5 kg, petrolde 69,4 ve
doğalgazda 52 kg düzeyindedir.”3 Farklı amaçlarla kullanılan motorların tükettiği yakıtlar da
her yıl binlerce ton CO2’in atmosfere karışmasına neden olduğu bilinmektedir. “örneğin bir
otomobil 1 litre benzin tükettiğinde ise atmosfere 1,55 kg CO2 bırakmaktadır4”.
“Atmosfere CO2 salınımında en fazla rol oynayan ülkelerin başında kişi başına CO2
emisyonu 19,7 ton olan ABD gelmektedir. ABD’yi kişi başına 17,5 ton ile Kanada, 10,6 ton
ile Rusya, 9,4 ton ile Japonya ve Güney Kore izlemektedir” 5 . İtalya, İngiltere, gibi
sanayileşmiş ülkelerin de bu konudaki katkılarının önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Belirtilmesi gereken diğer bir konu da, bugünkü verilere göre alt sıralarda bulunmalarına
rağmen, gelişme sürecinde bulunan ve enerjisini kömürden sağlayan Hindistan ve Çin’in
yakın gelecekte atmosfere CO2 salınımı en fazla olan ülkeler konumuna geleceğidir.
Aşağıdaki tablolarda da görüleceği gibi, Uluslararası Enerji Ajansının verilerine göre,
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen her bir Kwh enerji karşılığında atmosfere karışan
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zararlı gazların miktarı, fosil yakıtların kullanımıyla açığa çıkan zararlı gazlarla
kıyaslanmayacak kadar düşük oranlarda kalmaktadır. Böylece yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının artması ve yaygınlaşmasıyla 1997 yılında imzalanan Kyoto
Protokolü hedeflerine varılmasında önemli katkı sağlanabileceği anlaşılmaktadır. Özellikle
CO2 salınımlarını azaltıcı niteliği dikkat çekecek kadar belirgindir. Kömür, petrol ve doğalgaz
gibi temel fosil yakıtların tüketiminden açığa çıkan CO2 miktarı, yenilenebilir enerji
kaynakları açısından en kötü durumda bulunan güneş pillerinin açığa çıkardığı CO2 miktarıyla
kıyaslandığında, ¼’ünden daha düşük oranda olduğu anlaşılmaktadır. Atmosfere salınan
kükürt oksitler ve azotoksitler açısından da değerlendirildiğinde yenilenebilir enerji
kaynaklarının daha düşük miktarlarda bu gazları açığa çıkarttıkları anlaşılmaktadır.
Tablo:28-Yenilenebilir Enerji Kaynakların Çevre Açısından Değerlendirilmesi
(Üretilen Kwh enerji başına gram olarak)
Kimyasal
Bileşim

CO2

Küçük

Büyük
Güneş Pili
Hidroelektrik
S.
Hidroelektrik S.
9
3,6-11,6
98-167

SO2

0,03

0,009-0,024

0,20-0,34

NOx

0,07

0,003-0,006

0,18-0,30

Güneş
Isı

Rüzgâr

26-38
7-9
0,130,27 0,02-0,09
0,060,13 0,02-0,06

Jeotermal

79
0,02
0,28

Tablo:29-Fosil Yakıtların Çevre Sorunları Açısından Değerlendirilmesi
(İngiltere’de üretilen Kwh elektrik başına gram Olarak)
Kömür

CO2
SO2
Nox

Kömür
Petrol
Benzin Motorin
(İyi
(Düşük NOx (İyi
ile)
Uygulamayla)
Uygulamayla)
955
987
818
430
772
11,8
1,5
14,2
1,6
4,3
2,9
4
0,5
12,3

Atmosfere salınan ve sera gazı etkisini yaratan gazlar esas olarak “%24 oranında
elektrik santrallerinden, %24 oranında orman yangınları ve ağaç kesimlerinden kaynaklanan
ormanlık alanların azalmasından, %14 oranlarında olmak üzere, sanayi sektörü, tarım sektörü
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ve trafik kaynaklı, %8 oranında da konutların ısıtılmasından kaynaklanmaktadır”6. Görüldüğü
gibi CO2 salınımının %38’i enerji üretimi ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.
İnsanın yürüttüğü çeşitli faaliyetler sonucu, atmosferde biriken ve sera gazı olarak
tanımlanan gazlar, atmosferin alt tabakalarında birikerek, yoğunlukları arttığında, güneş
ışınlarının atmosfer ve yerküre tarafından emilmesi ve yer yüzeyinden yansıyan güneş
ışınlarının tekrar atmosfere geri dönüş dengesini bozmaktadırlar. Bu dengesizlik ise, dünya
ikliminin genel özelliklerinin değişmesine sebep olmaktadır. Kurak devrelerin uzaması, ani
fırtınalar ve şiddetli yağışların meydana getirdiği seller, belirtilen bu iklim değişikliğinin
göstergeleri arasında değerlendirilmektedir.
1900’lerden 2000’lere kadar atmosferin ortalama sıcaklığının 0.5 °C arttığı ve iklim
değişikliğinin zincirleme sonuçlarının yavaş yavaş yaşamımızı etkilemeye başladığı
anlaşılmaktadır.
Su kaynaklarının kuruması, çiçeklerin erken açması, erken yağan karların tarımsal
ürünlere zarar vermesi, bitkilerin zamansız meyve vermeleri veya hiç vermemesi gibi
olumsuzluklar yaşanmaktadır. Uzmanlar, fosil yakıtların çevre üzerindeki etkilerinin kısa ve
uzun vadeli olacağını ve kısa vadede oluşan sonuçların artık yaşamımızın bir parçası haline
geldiğini belirtmektedirler. Örneğin “dünya atmosferinin ısınmaya başlaması ve iklimin ani
değişimler göstermesinin sonucu olarak kutuplardaki buzullar erimeye başlamakta, bunun
etkisiyle deniz seviyesi yükselmekte, bazı alçak kıyıları ve adaları su basmaktadır. Öte yandan
uzun süreli kuraklıklar sonucu çöller genişlemekte, kurak araziler çöle dönüşmekte, su
kaynakları kurumakta, orman alanlarının miktarı ve yapısı değişmektedir. Ani fırtınalar ve
şiddetli yağışlar ise can ve mal kaybı yanında, su kaynakları dağılımındaki dengesizliği
arttırmakta, tarım alanlarına zarar vermektedir”.7
Isı artışının kısa vadede meydana getirdiği değişimlerin yaşanmaya başlaması ve buna
bağlı olarak yapılan tahminler, sivil kuruluşlarla birlikte hükümetleri de harekete geçirmiştir.
Sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 77 ada devleti ve Malta’nın girişimiyle
ülkeler, 1992 yılında Rio Çevre Zirvesi’ne giden süreci başlatmışlardır. 1992’de yapılan Rio
Zirvesi’nin ardından, gelişmiş ülkeler 1992’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’ni imzaya açmışlardır. Zirveye katılanlar, diğer ülkelerle çözüm bulmak ve sera
gazı emisyonlarını 1990 yıllarındaki seviyenin altına çekmek için, ülkelerin uyması gereken
kuralları belirlemek üzere bir dizi “Taraflar Konferansı” düzenlemişlerdir. Ancak pek çok
ülke yine ekolojik dengeleri ya da insan ve çevre sağlığını değil, kendi ekonomik çıkarlarını
gözetince anlaşmada zorlandıkları görülmüştür. Afganistan, Irak, Somali ve Türkiye gibi bazı
ülkeler Rio anlaşmasını görmezlikten gelerek, bugüne kadar onaylamamışlardır. 1997 yılında
yapılan Kyoto İklim Zirvesi’nde ise ABD, Kanada, Japonya, Avustralya gibi bazı ülkeler
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kendi ülkelerinde sera gazı emisyonlarında indirim yapma sorumluluğunu üstlenmek
istememişlerdir. Bu arada kendi ülkelerinde güneş, rüzgâr gibi temiz enerji kaynaklarını
kullanan enerji sistemlerini geliştirerek Kyoto hedeflerini tutturmaya çalışan endüstrileşmiş
Avrupa Birliği ülkeleri ise, Yunanistan, Portekiz, İspanya gibi bazı üyelerinin emisyonlarını
1990 yılına göre yüzde 30 civarında artırmasına göz yumulmasını istemişlerdir.
Özellikle sanayi devriminden itibaren artan oranlarda atmosfere salınan ve sera gazı
etkisini yaratan gazlardan olan CO2, doğanın kendini yenileyebilme gücünün üzerinde
atmosfere salındığından, iklimin önemli değişimlere uğramasına neden olmaktadır. Sera
gazlarının atmosfere salınımının sabitlenmesi veya azaltılabilmesi için 1992 yılında Birleşmiş
Milletler Çevre Sözleşmesi, 1997 yılında da Kyoto Protokolü imzalanmıştır. Böylece
atmosferdeki sera gazı birikimlerinin, dolayısıyla insanın iklim üzerindeki zararlı etkilerinin
önlenebileceği umut edilmektedir. Kyoto Protokolü’ne göre gelişmiş ülkelerin, insan kaynaklı
sera gazı salınımlarını 2008-2012 döneminde, 1990 düzeyinin %5 gerisine çekmeleri
hedeflenmektedir.
Kuşkusuz atmosfere salınan ve sera gazı etkisine sahip gazların tek kaynağı fosil
yakıtlar değildir. Bitkilerin ve çöplerin çürümesinden, bataklıklardan, tarımsal faaliyetlerden,
anızların ve ormanların yakılmasından, volkanların püskürmesinden ve hayvan dışkılarından
da sera gazı etkisindeki kimyasallar atmosfere salınırlar. Ancak fosil yakıtların kullanımı
sonucu atmosfere bırakılan gaz ve partiküllerin olumsuz etkisi bunlardan çok daha fazladır ve
atmosferdeki kirliliğin birinci derece nedenidir.
Dünya Enerji Konseyi’nin 1990-95 yılları arasında yaptığı bir araştırmaya göre CO2
emisyon oranlarının OECD ülkelerinde %4, Kuzey Amerika Kıtasında %6, Güney Amerika
Kıtasında %8, Afrika Kıtasında %12,5, Ortadoğu’da %35, Avustralya’da %8, Japonya’da %
12 ve Avustralya, Japonya ve Yeni Zellanda dışında Asya/Pasifik ülkelerinde %30 oranında
arttığını ortaya koymaktadır.8 Bugünkü şartlar içinde atmosfere bırakılan CO2 miktarının
yakın gelecekte azalacağını düşünmek de mümkün değildir. Bu ise fosil yakıtların
tüketilmesinden kaynaklanan mevcut sorunların artarak devam edeceğinin göstergesi olarak
kabul edilebilir.

9.4. Alternatif Enerji Kaynakları
Yeryüzünde varlığı bilinen çeşitli kaynaklardan enerji elde edilmesinde tercihler,
mevcudiyet ve maliyet faktörleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Ancak fosil kökenli
yakıtların tüketilmeleriyle ortaya çıkan karbon emisyonlarının, küresel iklim değişikliklerine
neden olduğu anlaşılmasıyla birlikte, çevresel endişeler de dikkate alınmaya başlanmıştır. Artık
ekolojik kaygılar yaşamın her alanında olduğu gibi enerji sektöründe de ön plana çıkmakta ve
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önceleri bir lüks olarak değerlendirilen çevre sağlığı, ekonominin bir uzantısı olarak kabul
görmeye başlamaktadır.
Gücünü doğadan alan, temiz ve yenilenebilir nitelikteki alternatif enerji kaynakları, belli
sınırlar içinde kendilerini yenileyebildiklerinden tükenmeleri mümkün değildir. Yaklaşık 4-5
milyar yıldan beri dünyamıza hayat veren güneş, aynı zamanda kökeni ne olursa olsun,
yeryüzündeki bütün enerji kaynaklarının varlığının da sebebidir. Fosil yakıtlar dahil olmak
üzere, rüzgâr, deniz, med-cezir, dalga, akarsu ve biyogaz gibi tüm enerji kaynakları aslında
güneş enerjisinin türevleri olarak değerlendirilebilir.
Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitli şekillerde ve sınırlı oranlarda olsa,
kullanımı devam etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan ve kullanımı insanın
ateşi keşfine kadar eskiye ineni odundur. Odun, esas olarak sanayi devriminin başlangıcına
kadar, insanlığın başlıca enerji kaynağını oluşturmuş, ancak sanayi devriminin
gerçekleşmesiyle birlikte önemi azalmasına rağmen, dünya enerji bilançosu içinde her zaman
belli bir dereceye kadar yer almış olan bir kaynaktır.
İnsanların tarihi süreç içinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından her dönemde
yararlandığı bilinmektedir. Biyomas kaynak olarak odun, sanayi devrimine kadar en önemli
enerji kaynağını oluştururken, akarsu boylarında kurulan su değirmenleri vasıtasıyla akarsular,
insanların enerji ihtiyacını karşılamıştır. Ancak üretilen enerjinin taşınamayıp, üretildiği yerde
tüketilmek zorunda olması nedeniyle, uzun yıllar geniş kitlelerin kullanımına sunulamamıştır.
Benzer durum M.Ö. 4000 yıllarından beri kullanıldığı bilinen ve yel değirmenleri vasıtasıyla
değerlendirilmiş olan rüzgâr gücü için de söz konusuydu. Odun, su ve rüzgâr gücü kadar
olmasa bile insanlığın eski tarihlerden beri bildiği ve kullandığı diğer bir yenilenebilir enerji
kaynağı da güneş enerjisidir. Güneş enerjisinin kullanımıyla ilgili ilk önemli kayıt, Roma
İmparatorluğu döneminde gerçekleşen Sirakuza savunmasıdır. Özellikle tarımsal ürünlerin
kurutması amacıyla yararlanılan güneş enerjisinin diğer bir kullanım şeklini de pasif ısıtma ve
aydınlatma amacıyla meskenlerde değerlendirilmesi olmuştur.
Yenilenebilir enerji kaynakları günümüzde de çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.
Akarsular, elektrik elde edilmesinde değerlendirilirken, güneş enerjisinden ısıtma, tarımsal
ürünlerin kurutulması, tuz elde edilmesi, konutların pasif ısıtılmasında, hatta elektrik enerjisi
üretiminde de yararlanılmaktadır. Alternatif enerji kaynakları olarak da isimlendirilen yeni ve
yenilenebilir enerji kaynakları olarak güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, biyomas,
deniz, gel-git ve dalga enerjisi gibi birincil kaynaklarla birlikte, birincil maddelerden üretilen
hidrojen enerjisini de belirtmek mümkündür. Ancak dünya enerji tüketim miktarları dikkate
alındığında bu kaynaklardan sağlanan enerji miktarının önemli bir yer tutmadığı görülür.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlisi, büyüklerinin (gücü 101 kW-10 MW arasında
değişen hidroelektrik santralleri küçük hidroelektrik santralleri olarak kabul edilmektedir)
geleneksel enerji kaynağı olarak da kabul edildiği hidroelektrik santrallarıdır.
Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan hidrolik güç, günümüzde en fazla
değerlendirilenidir. Akarsulardan enerji temini amacıyla kurulan hidroelektrik santrallerinin
elektrik üretimi dışında insanlığa sunduğu imkânlar da bulunmaktadır. Tarım ürünlerinin
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sulanması, taşkınların kontrol edilmesi, rekreasyon alanı yaratması, baraj göllerinde balıkçılık
faaliyetlerinin sürdürülmesi gibi toplumsal ve sosyal yararlarının da bulunduğunu belirtmek
gerekir.

9.4.1. Akarsuların Enerji Potansiyeli
Hidroelektrik potansiyelinin kıtalara göre dağılımı incelendiğinde, en yüksek
olanakların, enerji tüketiminin en az gerçekleştiği Afrika Kıtasında bulunduğu görülür.
Amerika kıtası için verilen değerin önemli bir bölümü Kuzey Amerika’ya ait olup, gerçekte
Güney Amerika’nın hidrolik potansiyeli önemli akarsulara sahip olmasına rağmen, oldukça
sınırlıdır. Asya Kıtası ise hidrolik imkânlar açısından zengindir fakat henüz bu olanaklarını
enerji üretiminde değerlendirebilmiş değildir. Bu Kıtada yer alan Çin, Tayland, Kore, Malezya
gibi ülkelerin sanayileşme sürecinde kaydettikleri gelişmelere bağlı olarak, kıtanın bu
potansiyelinden daha fazla yararlanması zorunluluk göstermektedir. Tablo hakkında
belirtilmesi gereken diğer bir noktayı da dünya hidroelektrik potansiyelinin henüz yarısının bile
değerlendirilmediğidir. Yenilenebilme özelliğine sahip bu imkândan maksimum oranda
yararlanmak, gerek enerji talebinin karşılanması gerekse, çevre sorunları açısından temiz bir
enerjinin değerlendirilmiş olması açısından gerekli ve zorunludur.
Tablo:30- Dünyanın Hidroelektrik Potansiyeli ve Kıtalara Göre Dağılışı

Afrika
Asya
Okyanusya
Avrupa
Kuzey ve Orta Amerika
Güney Amerika
Dünya Toplamı

Teorik
Potansiyel
(Milyon
Kwh/Yıl)
2 385 221
16 990 783
654 177
5 380 005
7 417 847
5 778 880
38 606 913

Teknik
Potansiyel
(Milyon
Kwh/Yıl)
1 161 456
5 785 657
185 012
2 885 887
1 979 778
2 606 408
14 604 209

Ekonomik
Potansiyel
(Milyon Kwh/Yıl)
773 996
3 553 627
88 701
1 772 478
1 024 406
1 558 523
8 771 502

9.4.2. Güneş Enerjisi
Güneşin çekirdeğinde gerçekleşen füzyon olayı sonucu açığa çıkan enerji, güneş
enerjisinin kaynağını oluşturur. “Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi esnasında
açığa çıkan enerji sonucu, güneşten 150 milyon km uzaklıkta bulunan dünyamıza ulaşan
enerjinin miktarı, yeryüzünde yıl boyunca kullanılan bütün enerjinin 20 000 katıdır.” Ancak bu
enerjinin düşük yoğunluklu olması yararlanmayı sınırlandıran en önemli faktör olarak
belirmektedir. “Güneşten gelen ve dünya atmosferi dışındaki enerjinin gücü 1370 W/m2 iken,
yeryüzünde ise 0-1100 W/m2 değerleri arasındadır.”
Yeryüzünün 45° kuzey ve 45° güney enlemleri arasında kalan sahalar güneş
enerjisinden ekonomik olarak yararlanma olanağına sahiptir. Güneş enerjisinden yararlanmada
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karşılaşılan en sık uygulama şekli ise düzlemsel güneş kollektörleri vasıtasıyla elde edilen
ısıyla çeşitli mekânların sıcak su ihtiyacının sağlanmasıdır. Bu yaygın kullanım şeklinin dışında
güneş havuzları, güneş bacaları, güneş ocakları, güneş pilleri, parabolik oluk ve parabolik
çanak sistemleri gibi birçok farklı yöntem kullanılarak güneş enerjisinin yoğunlaştırılıp,
ihtiyaca uygun çeşitli sıcaklık derecelerine ulaşmak mümkündür. Kuşkusuz bu çabaların nihai
amacı elektrik enerjisi elde etmektir ki, maliyeti fazla olmasına rağmen günümüzde ulaşılan
teknoloji ile bunun gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

9.4.3. Rüzgâr Gücü
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en fazla değerlendirilenlerden birini de
kuşkusuz rüzgâr gücü oluşturmaktadır. Yeryüzünün farklı derecelerde ısınması rüzgârların
oluşumuna imkân tanır. Dünyanın en fazla ısınan bölgesi olan ekvatorda ısınarak, yükselen
hava kütlesi belli bir yükseklikten sonra 30° kuzey ve güney enlemlerinde yoğunlaşan
corriolis kuvveti nedeniyle kuzeye ve güneye doğru sapar. Basınç farkları rüzgârı
hızlandırırken, corriolis kuvveti hava hareketinin yönünü belirleyerek, genel atmosfer
sürkülasyonunun oluşumunu sağlar.
Tablo:31-Dünyanın Çeşitli Bölgelerine Göre Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli

Bölge
Afrika
Avustralya

Potansiyel (TWh/Yıl)
10 600
3 000

Kuzey Amerika

14 000

Latin Amerika

5 400

Batı Avrupa

480

Doğu Avrupa ve CIS

10 600

Asya’nın Geri kalanı

4 900

Dünya Toplamı

50 000

Rüzgâr gücünün genellikle düşey eksenli rüzgâr türbinleri vasıtasıyla elektrik
enerjisine dönüştürülmesi, başta Avrupa olmak üzere dünyada hızla yayılmaktadır. Rüzgâr
hızının 3 m/sn ile 25 m/sn aralıklarında esmesi durumunda rüzgâr türbinleri aracılığıyla
elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Yapılan bir çalışmaya göre “Dünyanın sahip olduğu
rüzgâr enerjisi potansiyeli yılda 50 000 terawatsaat (TWh/Yıl) olarak hesaplanmaktadır ki, bu
değerin 1998 yılı dünya toplam enerji tüketiminin yaklaşık 4 katı olduğu dikkate alındığında,
rüzgâr gücünün önemi daha iyi anlaşılır”.
Diğer taraftan rüzgâr gücünün hiçbir engelle karşılaşmadığı, dolayısıyla enerji üretimi
için en uygun olduğu sahalar olarak denizler önem kazanmaya başlamıştır. Kıyıların
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açıklarında, deniz üstünde kurulan rüzgâr türbinlerinin maliyeti daha fazla olmasına rağmen,
rüzgâr gücünden maksimum faydalanma sağladıkları ve kara alanlarında türbinlerin tesisi için
yeterli boş alan bulunamaması gibi sorunların aşılabilmesine imkân tanıdığından dikkatlerin
bu sahalara çevrilmesine neden olmuştur.
Günümüzde akarsular üzerinde kurulan barajlar vasıtasıyla elde edilen hidroelektrik
enerjisi hariç tutulursa küresel ölçekte kendisinden en fazla yararlanan ve gelişim hızı en
yüksek olanı rüzgâr enerjisidir.

9.4.4. Jeotermal Enerji
Tüm dünyada hızla artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için değerlendirilen
yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de jeotermal enerjidir. Jeotermal enerji,
yerkabuğunun derinliklerinde bulunan sıcak suyun çeşitli şekillerde yeryüzüne çıkartılıp,
enerji üretiminde kullanılmasıdır. Sıcaklığı 20°C’den fazla ve çevresindeki normal yer altı ve
yerüstü sularına göre içinde erimiş halde bulunan mineral, tuz ve gaz oranlarının daha fazla
olan sular şeklinde tanımlanan jeotermal enerjinin kaynağı mağma olduğundan dolayı,
yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilir. “Yerkabuğundaki jeotermal enerjinin
%1’lik kısmı enerjiye çevrilse şu anda mevcut petrol ve doğalgaz yataklarının rezervlerinin
vereceği enerjinin 500 katı enerji elde edilmiş olur.”
Jeotermal enerji yeryüzünün her tarafında aynı yoğunlukta bulunmaz; okyanus ortası
ve rif zonlarında, Filipinler, Japonya, Endonezya, Yeni Zellanda, El Salvador, Nikaragua ve
Şili’de görüldüğü üzere volkanik ada zonlarında ve genç orojenik kuşak (Alp kuşağı) üzerinde
yer alan Fas, Cezayir, İtalya, Eski Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye, İran, Hindistan ve Çin
gibi ülkeler jeotermal enerji potansiyeli açısından zengindir. Tektonik bakımdan çok aktif bir
kuşakta yer alan Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli bakımından, sahip olduğu 1000’in
üzerindeki kaplıca varlığı da dikkate alındığında, önemli olanaklara sahiptir. Özellikle,
Denizli, Aydın ve Çanakkale’de bulunan ve rezerv sıcaklığı itibariyle elektrik enerjisi
üretimine uygun jeotermal kaynakların bir kısmı değerlendirilmesine rağmen, potansiyelinin
önemli bir bölümünden henüz yararlanmamıştır.
Jeotermal enerjinin kullanımında ilk sırayı ABD alırken, Uzakdoğu ve Orta Amerika
ülkeleri daha sonra gelmektedir. Yeryüzündeki ilk jeotermal enerji santrali ise 1904 yılında
İtalya’da faaliyete geçen ve üretimini hâlâ sürdüren Larderello elektrik santralidir.
Tüm bunların dışında jeotermal enerjiden yalnız elektrik enerjisi üretiminde değil,
aynı zamanda konutların ve seraların ısıtılmasında, düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyan sanayii
tesislerinde proses ısısı olarak kullanılmasında, termik sıcaklık kaynağı olarak da yararlanılır.
Elektrik üretimi için jeotermal rezerv sıcaklığının 200°C ve üzerinde olması gerektiğinden
dünyadaki yaygın kullanım şeklini termik sıcaklık sağlamak oluşturur. Ancak daha düşük
sıcaklıklardaki jeotermal kaynaklardan da elektrik elde edilebilmesi için çalışmalar devam
etmekte ve umut verici sonuçların alındığı bilinmektedir.
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9.4.5. Dalga Enerjisi
Kökeni, güneş enerjisinin meydana getirdiği rüzgârlara dayalı olan “Dalga enerjisi, su
parçacıklarının çembersel dönümünden kaynaklanan hız enerjisi ile su parçacıklarının denge
konumundan ayrıldıklarındaki potansiyel enerjilerinin toplamından oluşur.”
Dalga enerjisinin potansiyelini belirleme konusunda çeşitli ve birbirinden farklı
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri, “Dünya kıyılarında tahmin edilen dalga
enerjisinin büyüklüğü 2-3 milyon MW düzeyindedir. Yine dalga enerjisinin mil başına
yoğunluğu 65 MW’tır.” Olduğunu ortaya koymaktadır. Henüz küçük ölçeklerde olsa bile,
dalgaların gücünden ilk kez elektrik üreten ülke olan İskoçya’nın Islay adası açıklarında
kurulan bir santralda ve Norveç’te bu kaynaktan yararlanarak elektrik üretimi
gerçekleştirilmektedir.

9.4.6. Med-Cezir Enerjisi
Dünya, Ay ve Güneş arasındaki etkileşimin neden olduğu gel-git dalgaları temiz,
yenilenebilir ve periyodiktir. Gel-git olayı sonucu denizlerde gerçekleşen kabarma ve
alçalmalar, bu hareketin günlük veya yarım günlük periyotlar içinde tekrarlanması ve bu
döngünün sürekli olarak yaşanması, bu doğal olaydan da enerji elde edilmesini mümkün
kılmıştır. Med-Cezir hareketine bağlı olarak ortaya çıkan deniz sularının yükselmesi ve
alçalması arasındaki fark yeryüzünün her bölgesinde sabit olmayıp, 0.5-12 metreler arasında
değişkenlik gösterir.
Med-cezir olayı nedeniyle yer değiştiren suyun gücünden faydalanılarak, enerji
üretimi gerçekleştirilir. Gel-git olayından yararlanarak üretilebilecek enerji miktarıyla ilgili
olarak çok faklı görüşler bulunur. Bunlardan birinde potansiyel, “Dünyadaki gel-git gücünün
toplam büyüklüğünün 3 milyar kW olmasına rağmen yararlanılabilecek miktarın 1 milyar
kW” olarak belirtilirken, bir diğer çalışmada ”Dünyada değerlendirilebilir gel-git enerjisi
potansiyeli 22 trilyon kWh’tir. Bunun yalnız 200 milyar kWh’ı ekonomik açıdan yararlı
görülmektedir.” olarak hesaplanmaktadır.
Med-cezir hareketinin enerji üretimini düşündürecek kadar fazla olan ülkeler ve
bölgeler olarak Kuzey ve Güney Amerika, İngiltere, İrlanda, Fransa ve Avustralya
belirtilebilir. Bu ülkelerde gel-git yüksekliği 5-10 m’ler arasında değiştiği bilinmektedir.
Dünya gel-git enerjisinin yarısı, gel-git yüksekliğinin 10-12m.’yi bulduğu Kanada’nın Fundy
Körfezi, gel-git yüksekliği 9 m. olan İngiltere’de Severn Halici, 8 m.’lik gel-git olayının
görüldüğü Fransa’nın kuzeybatı kıyıları, gel-git yüksekliğinin 7 m. olduğu Othosk Denizi ve
Çin’in kuzeydoğu kıyılarında gerçekleşir. Ancak bu yüksekliklerin Ay’ın durumuna göre de
değişebileceğini belirtmek gerekir. Gel-git’in yüksekliği, kabaran suların kıyıya yaklaştıkça
yüksekliklerinin artması ve kıyıya çarpan dalgaların yansıması nedeniyle daima kıyılarda,
açık denizlerde olduğundan daha fazladır.
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Fransa’nın kuzeybatısında, St.Malo körfezine dökülen Rance Irmağı halicinde 1966
yılından beri faaliyette olan ve ABD’deki Kislaya Körfezindeki gel-git santralleri
başlıcalarıdır.

9.4.7. Deniz Akıntıları
Denizlerin enerji üretimine olanak sağlayan diğer bir potansiyelini de deniz akıntıları
meydana getirir. Bu tip akıntıların bulunduğu önemli bir alanı da İstanbul ve Çanakkale
Boğazlarında görülen deniz akıntıları oluşturur. Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki
seviye farkı nedeniyle Karadeniz’den Marmara Denizi’ne doğru ve Marmara Denizi’nden Ege
Denizi yönünde gerçekleşen akıntılardan yararlanılması mümkündür.

9.4.8. Okyanuslardaki Termik Genlik Enerjisi
Denizlerdeki sulardan enerji elde edilebilmesi konusunda yararlanılabilecek bir diğer
imkânı da derin deniz sularındaki sıcaklık farkı oluşturmaktadır. Deniz suyu sıcaklığının
15°C’yi aşan bölümlerinde, özellikle de derinliği 1000 metreyi bulan derin tropikal
okyanuslarda veya denizlerde uygulama olanağı bulunmaktadır. Verimin çok düşük oranlarda
gerçekleştiği bu yöntemle enerji üretilmesi, temelde sıcaklık farklarını değerlendiren bir ısı
makinesiyle (ısı eşanjörü) mümkündür. Bu sistemde düşük sıcaklıklarda suyun
buharlaştırılarak, bir jeneratörün enerji üretmesi hedeflenmektedir. ABD ve Japonya’da bazı
deneme çalışmalarının dışında yaygın bir kullanımın bulunmadığı bu olanaktan, teknolojik
gelişmelerin paralelinde gelecekte daha fazla yararlanılması beklenebilir. İngiltere, Fransa,
Hollanda, İsveç, Tayvan, Hindistan, Japonya ve ABD bu yöntemden ekonomik olarak enerji
üretilebilmesi konusunda ciddi çalışmalar içindedir.

9.4.9. Biyokütle Enerjisi
Bitkilerin fotosentez yoluyla bünyelerinde depoladığı enerji biyomas kaynakların
esasını oluşturur. Biyolojik kökenli bu enerji kaynaklarının kendilerini yenileyebilme gücü,
bitkiden bitkiye değişiklikler gösterir. Bitkilerin yetişmesi ise, başta iklim koşulları olmak
üzere, mevsimlere, uygulanan tarım tekniklerine ve bitkinin biyolojik yapısına göre
değişiklikler göstermektedir.
Biyomas enerji temelde iki kaynağa dayalıdır. Bunlardan birincisini klâsik biyomas
kaynaklar olarak da isimlendirilen bitki ve hayvan atıkları, odun ve odunsu maddelerden
oluşur ki, bunların en fazla bilinenini tezek meydana getirir. İkincisi ise modern biyomas
olarak tanımlanır; bu yöntem ise, enerji ormancılığı ve doğrudan biyomas enerjisi üretimi için
ekilen tatlı sorgum ve miscantus gibi bitkilerinin yetiştirilmesini gerektirmektedir.
Biyokütle enerjisinin hammaddesini ise, tarım ve orman ürünlerinin artıkları, evsel
atıklar, her çeşit hayvansal gübreler, sanayi kaynaklı organik atıklar, yosunlar, algler, özel
olarak yetiştirilen nişastalı, yağlı ve şekerli bitkiler oluşturmaktadır. Biyokütle, ısı elde
edilmesi, yakıt üretilmesi ve elektrik enerjisi elde edilmesinde kullanılan yenilenebilir kaynak
olup, genellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yararlanma oranı artmaktadır. Bu
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oran gelişmiş ülkelerde %3’ün altında gerçekleşirken, gelişmekte olan ülkelerde %20-90
arasında değişmektedir. “ABD’de tüketilen enerjisinin %3’ü biyomas kaynaklardan elde
edilir.” “Dünya enerji ihtiyacının %15’ini karşılayan klâsik biyokütle yenilenebilir enerji
kaynakları arasında önemli bir yer tutmaktadır.”
Özellikle Brezilya şekerkamışından etanol üreterek elde ettiği yakıtı taşıtlarda enerji
kaynağı olarak yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu uygulamada etanol doğrudan yakıt
olarak kullanıldığı gibi, belli bir oranda benzine karıştırılarak kullanılması yaygın olup,
milyonlarca araç bu yakıttan kısmen veya tamamen faydalanmaktadır.
Biyokütlenin enerji kaynağı olarak kullanılması sonucu atmosfere karışan kirleticiler
söz konusudur. Genel anlamda yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre sorunlarına yol
açmayan enerji kaynakları olduğu görüşüne ters bir durum gibi görünmesine rağmen, gerçekte
biyomas yakıt türleri çevre sorunlarına yol açmaz. Bunun sebebi olarak da biyomas enerji
kaynaklarının, bitki olarak yetiştikleri dönemde atmosferden almış oldukları gazları, enerji
kaynağı olarak tüketildiklerinde tekrar atmosfere bıraktıklarından, fazladan bir kirliliğe neden
olmadıkları ileri sürülür.

9.4.10. Biyogaz Enerjisi
Gübre, çeşitli bitkilerin atıkları, endüstriyel ve şehirsel organik atıkların oksijensiz
ortamlarda parçalanması sonucu oluşan metan (CH4) gazının Biyogaz olarak
değerlendirilmesi mümkündür. Oluşan bu gazın enerji değeri de doğalgaza yakın bir
düzeydedir. Bu süreçte kullanılan gübrenin değerinin %20-25 dolayında arttığı saptanmıştır.
Böylece bir taraftan gübreden elde edilen doğalgazla enerji sağlanırken, diğer taraftan bu
süreç sonunda kullanılan gübrenin tarımsal değeri de arttığından, özellikle tercih edilmesi
gereken bir uygulamadır.

9.4.11. Atıkların Enerjisi
Evsel veya sanayi atıklarının enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesini cazip hale
getiren ise, bir taraftan kentlerin ürettiği ve ortadan kaldırılması zorunlu olan bazı katı ve sıvı
organik atıklardan çevre sorunlarına neden olmadan kurtulmak olduğu kadar, bu atıkların çöp
termik santrallerinde yakılarak, ısı, sıcak su, buhar ve elektrik enerjisinin elde edilmesidir.
Bu uygulamada termik santrallerin çevre üzerindeki olumsuz etkisi, hiçbir durumda
üretilen çöplerin çevreye vereceği zarardan fazla değildir. ABD, Almanya, Belçika,
Danimarka, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere gibi Türkiye de çöp termik santrallerinden
enerji üretmektedir.

9.5.Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Güçlü Yönleri
1-Yenilenebilir özellik taşımaları nedeniyle sürekli kaynaklardır.
2-Çevre sorunları açısından temiz enerji kaynakları olarak değerlendirilebilirler.
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3-Yenilenebilir kaynaklarından enerji üretilebilmesi için ihtiyaç duyulan arazi
genellikle azdır.
4-Yerel kaynaklar olduklarından dışı bağımlı değildir ve çeşitli uluslararası
sorunlardan etkilenmezler.
5-Modüler bir yapıya sahip olduklarından ihtiyaca göre çok küçük kapasitelerden,
büyük ünitelere kadar kurulmaları mümkündür.
6-Kurulum süreleri genellikle kısadır.
7- Sökülmeleri gerektiğinde kolay ve düşük maliyetle gerçekleşmektedir.

9.6. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Zayıf Yönleri
1-İlk kurulum masrafları genellikle yüksektir.
2-Kesintili enerji kaynaklarıdır.
3-Üretilen enerji depolanamaz.
Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırma ve geliştirme çabalarına, herhangi
bir fosil yakıt rezervi tükendikten sonra başlanması veya bu çalışmaların henüz
sonuçlanmamış olması, ihtiyaç duyulan enerjinin üretilememesi gibi bir sorunla karşı karşıya
kalınmasına sebep olur ki, bu durum endüstriyel faaliyetlerin bütün işleyişin değişmesine
neden olabilir. 1970-80 yıllara arasında dünyanın yaşadığı iki büyük enerji bunalımı, özellikle
petrol fiyatlarının, anormal derece yükselmesiyle sonuçlanmıştır. Petrolü tüketen ülkelerin bu
yüksek fiyatlara razı olmalarının nedeniyse, fiyatların artmaya başladığı bu kısa sayılabilecek
süre içinde, petrolü ikâme edebilecek yeni bir enerji kaynağını mevcut talebi karşılayacak
düzeyde devreye sokamamaları olmuştur.
Çeşitli kaynaklar sanayileşme, gelişme ve insanın daha uygun koşullarda hayatını
sürdürebilmesi için değerlendirilirken, gözardı edilmemesi gereken önemli bir noktayı da,
insanın refah düzeyini yükseltmek için girişilen tüm bu uğraşların sonucunda, insana zarar
verilmesinin önlenmesi oluşturmalıdır. Diğer bir ifadeyle kalkınma çabaları, insan sağlığını ve
doğal kaynakların sürdürülebilirliğini dikkate alarak, gelecek kuşaklara da yaşanabilir bir
doğal çevre bırakma sorumluluğumuzun olduğu bilinciyle gerçekleştirilmelidir. Bunun
sağlanabilmesinin yollarından biri ise, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla
yararlanılması olarak değerlendirilebilir.
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Uygulamalar
1)
Dünya enerji gereksiniminin karşılanmasında yararlanılan kaynaklara ve bu
kaynakların gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamada üstlenebileceği rolü araştırınız.
2)

Fosil yakıt tüketiminin çevre sorunları üzerindeki etkisini araştırınız.

3)
Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyoyakıtlar, akarsular, deniz, dalga ve akıntı gibi yeni
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretme potansiyellerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
Dünya enerji gereksiniminin karşılanmasında yararlanılan kaynaklara ve bu
kaynakların gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamada üstlenebileceği rolü nedir?
2)

Fosil yakıt tüketiminin çevre sorunları üzerindeki etkisini açıklayınız.

3)
Rüzgar, güneş, jeotermal, biyoyakıtlar, akarsular, deniz, dalga ve akıntı gibi yeni
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretme potansiyellerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ondördüncü haftada, dünya enerji gereksiniminin karşılanmasında yararlanılan
kaynaklara ve bu kaynakların gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamada üstlenebileceği rol
değerlendirilmiştir. Fosil yakıt tüketiminin çevre sorunları üzerindeki etkisi de verildikten
sonra rüzgâr, güneş, jeotermal, biyoyakıtlar, akarsular, deniz, dalga ve akıntı gibi yeni ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretme potansiyelleri ortaya konmuştur.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Ulaştığı uygarlık düzeyinden taviz vermeden,
yaşamını devam ettirme isteğinde olan insanın, tükettiği enerji miktarı azalmayacağı gibi,
……….…….. olarak artmaktadır.” Cümlesini tam ve doğru olarak tamamlayan ifade
verilmiştir?
A) Düzensiz
B) Sürekli ve düzenli
C) Nadiren
D) Kısmen
E) Hiçbir zaman
I-Küresel ısınma
II-Asit yağmurları
III-Nükleer radyasyon
IV-Sanayinin gelişmesi
V-Tarımın gelişmesi
2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, fosil yakıt tüketiminin neden olduğu çevre
sorunları arasında yer almayan olumsuz faktörler doğru olarak verilmiştir?
A) I, III ve V
B) I, III ve IV
C) I, II ve IV
D) Sadece I
E) I, II ve III
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3-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde petrol, doğalgaz ve kömürün bilinen rezervleri
ve tüketim hızı dikkate alındığında tükenecekleri süre doğru olarak verilmiştir?
A) 14, 62, 320
B) 41, 26, 130
C) 50, 60, 70
D) 60, 62, 230
E) 40, 80, 160
4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Özellikle 1980’li yıllardan sonra gündeme gelen
“Küresel
Isınma”
veya
“İklim
Değişikliği”
gibi
kavramların,
esas
olarak………………………. kullanımından kaynaklandığına dair yaygın kanaat
bulunmaktadır. ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
A) Sigara
B) Erozyon
C) Fosil yakıt
D) Güneş enerjisi
E) Sanayi

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil
yakıtların kullanımı sonucu son ……..…. yılda atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun %116
oranında artarak global ısınmanın sebebi olduğu bilinir.” ifadesindeki boşluğu doğru olarak
tamamlamaktadır?
A) 500
B) 250
C) 50
D) 100
E) 150
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6-Aşağıdaki seçeneklerden hangisine, 1997 yılında imzalanan ve fosil yakıt
kullanımından kaynaklanan CO2 salınımının azaltılmasını öngören anlaşma verilmiştir?
A) Kobe protokolü
B) Paris anlaşması
C) Doha mutabakatı
D) Rio konferansı
E) Kyoto protokolü
7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Kömür, petrol ve doğalgaz gibi temel fosil
yakıtların tüketiminden açığa çıkan CO2 miktarı, yenilenebilir enerji kaynakları açısından en
kötü durumda bulunan……………………….. açığa çıkardığı CO2 miktarıyla
kıyaslandığında, ¼’ünden daha düşük oranda olduğu anlaşılmaktadır.” cümlesindeki boşluğu
doğru olarak tamamlayan ifade verilmiştir?
A) Güneş pillerinin
B) Güneş kollektörlerinin
C) Rüzgar türbinlerinin
D) Gel-git çitlerinin
E) Güneş ocaklarının
8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, elektrik santrallerinden atmosfere salınan ve
sera gazı etkisini yaratan gazları oranı verilmiştir?
A) %4
B) %14
C) %24
D) %34
E) %44
9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, atmosfere salınan ve sera gazı etkisine sahip
gazların kaynaklarından biri verilmemiştir?
A) Fosil yakıtlar
B) Spor tesisleri
211

C) Bataklıklar
D) Volkanların püskürmesi
E) Bitkilerin ve çöplerin çürümesi
10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, hidroelektrik santrallerinin küçük olarak
kabul edilebilmesi için sahip olması gereken kurulu gücü verilmiştir?
A) 101 kW-1 MW
B) 10 kW-100 kW
C) 101 MW-10 MW
D) 1 kW-100 kW
E) 101 kW-10 MW

Cevaplar
1)B, 2)E, 3)D, 4)C, 5)E, 6)E, 7)A, 8)C, 9)B,

10)E
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10.GÜNEŞ ENERJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Güneşin Bazı Özellikleri
10.2. Güneş Enerjisinden Yararlanmanın Tarihçesi
10.3. Güneş Enerjisinin Kaynağı ve Oluşumu
10.4. Güneş Işınlarının Şiddeti ve Süresi Üzerinde Rol Oynayan Faktörler
10.4.1. Güneş Enerjisi Azalıp Çoğalması
10.4.2. Dünyanın Güneşe Olan Mesafesinin Değişmesi
10.4.3. Rotasyon
10.4.4. Revulasyon
10.4.5. Dünya Ekseninin Eğik Olması
10.4.6. Güneşlenme Süresinin Uzunluğu
10.5. Güneş Işınları Üzerinde Atmosferin Etkisi
10.6. Güneşlenme Süresinin Ölçülmesi
10.7. Güneş Enerjisinden Yararlanma Sistemleri
10.7.1. Güneş Enerjisiyle Düşük Sıcaklıkların Elde Edilmesinde Kullanılan
Sistemler
10.7.1.1. Güneş Kollektörleri
10.7.1.1.1 Vakum Borulu Kollektörler
10.7.1.1.2. Düz Kollektörler
10.7.1.2. Güneş Havuzları
10.7.1.3. Havuzlarda Su Damıtma Sistemleri
10.7.1.4. Güneş Enerjisiyle Konutların Pasif Olarak Isıtılması
10.7.1.4.1 Güneş Mimarisinin Temel Özellikleri
10.7.1.5. Seralar
10.7.1.6. Kurutma
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10.7.1.7. Güneş Ocakları
10.7.1.8. Su pompalanması
10.7.1.9. Mekanik Güç Üretimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Güneş Enerjisinin Kaynağı Ve Oluşumu nasıldır?

2)

Güneş Enerjisinden Yararlanmanın Tarihçesi nedir

3)

Güneş Işınlarının Şiddeti Ve Süresi Üzerinde Rol Oynayan Faktörler nelerdir?

4)

Güneş Enerjisi Azalıp Çoğalmasının nedenleri nelerdir?

5)

Güneş Işınları Üzerinde Atmosferin Etkisi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Güneş Enerjisinin Kaynağı Güneş yeryüzündeki canlı Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Ve Oluşumu
hayatının temel kaynağı verilen
slaytlarının
ve
ders
olduğu gibi, bütün enerji
videolarının çalışılması.
türleri doğrudan veya dolaylı
olarak güneş enerjisine bağlı
olarak meydana geldiğinin
anlaşılması.
Güneş Işınlarının Şiddeti Ve Güneş
Enerjisi
Azalıp
Süresi
Üzerinde
Rol Çoğalmasından, Dünyanın
Oynayan Faktörler
Güneşe Olan Mesafesinin
Değişmesine kadar birçok
değişkenin kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Güneş Işınları Üzerinde Atmosferi meydana getiren
Atmosferin Etkisi
tabakaların
moleküler
yapıları,
sıcaklıkları
ve
fiziksel
ve
kimyasal
özellikleri, güneş ışınlarının
tutunması üzerinde değişik
oranlarda
etkilerinin
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Güneş enerjisi

•

Atmosfer

•

Güneş ışınları
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Giriş
Güneş yeryüzündeki canlı hayatının temel kaynağı olduğu gibi, bütün enerji türleri
doğrudan veya dolaylı olarak güneş enerjisine bağlı olarak meydana gelmiştir. Örneğin rüzgâr
farklı bölgelerin güneş tarafından farklı miktarda ısıtılmasına bağlı olarak meydana
gelmektedir. Kömür bitkisel petrol ise hayvansal kökenlidir. Bitki ve hayvanların varlığı ise
güneşe dayanmaktadır. Güneş enerjisi bilinen en eski birincil enerji kaynağı olduğu gibi
temiz, yenilenebilir özellikte olup, dünyamızın her tarafında fazlasıyla bulunmaktadır. Bitkiler
fotosentez yapabilmek için güneşten faydalandığı gibi, güneş enerjisi son yıllarda
yenilenebilir enerji kaynakları içinde, üzerinde en çok araştırma yapılanı olmuştur.

219

10.1. Güneşin Bazı Özellikleri
Güneşin günlük ve mevsimlik hareketleri, enerjisinin kesikli ve değişken olmasının
temel nedenidir. Güneş radyasyonunun süresi ve şiddeti esas olarak atmosferik koşullarca
belirlenmektedir. Bütün bu özelliklerinden ötürü bazı güneş enerjisi uygulamaları enerji
depolanmasını ve yedek enerji sistemlerinin kullanılmasını gerektirmekte ancak bu konuda
aşılması gereken bazı sorunlar bulunmaktadır.
Bilinen enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında güneş enerjisinin yayınık olması
nedeniyle, yüksek derecelerde sıcaklık elde etmek için yoğunlaştırılması gerekmektedir.
Güneş enerjisini mekanik ve elektrik enerjisine uygun bir verimlilik oranıyla çevirmek
mümkündür. Ayrıca güneş enerjisi fotosentetik ve fotokimyasal tepkimeleri başlatmak için
gereken özelliklere de sahibtir. Yarı iletkenlerde fotoelektrik ve termoelektrik etkileri
kullanarak güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmek de imkan dahilindedir.
Bilinen enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında güneş enerjisinin yayınık olması
nedeniyle, yüksek derecelerde sıcaklık elde etmek için yoğunlaştırılması gerekmektedir.
Güneş enerjisini mekanik ve elektrik enerjisine uygun bir verimlilik oranıyla çevirmek
mümkündür. Ayrıca güneş enerjisi fotosentetik ve fotokimyasal tepkimeleri başlatmak için
gereken özelliklere de sahibtir. Yarı iletkenlerde fotoelektrik ve termoelektrik etkileri
kullanarak güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmek de imkan dahilindedir.
Bu yüzden güneş enerjisi, ev kullanımı için sıcak su sağlanması, mekan ısıtma ve
soğutma, endüstride işlem ısısının sağlanmasından başka, tarımda sulama, kurutma ve
pişirmede de kullanılabilmektedir. Genelde güneş enerjisinden şimdiye kadar geliştirilmiş
teknolojiler kullanılarak, yararlanıldığında evrensel enerji talebine katkıda bulunabilecek
önemli bir kaynak olduğu söylenebilir. Bunun yanısıra güneş enerjisi çok az sayıdaki temiz ve
elde edilmesi güvenli enerji kaynaklarından biri olarak da dikkat çekmektedir.
Güneş enerjisi, kaynağını güneşte gerçekleşen füzyon olayından alan temiz bir
enerjidir. Güneş kütlesinin saniyede 5 milyon tonluk bir kısmı ısı ve ışığa dönüşmektedir. Bu
enerjinin 10¹º MW'lık kısmı dünyaya ışık olarak ulaşır. Bu çok yüksek bir değer olsa bile,
güneş enerjisi teknolojileri yardımıyla bu ışınımın ancak bir kısmı enerjiye dönüştürülebilir.
Aslına bakılırsa dünyanın başlıca enerji kaynağı güneş'tir. Bu sebeble okyanuslar, atmosfer ve
yer küre güneş ışınları yardımıyla ısınmaktadır. Dolayısıyla bu enerjinin, tüm olanaklar yeterli
olsa bile, tamamından yararlanılması düşünülemez. Unutmamak gerekir ki, güneş ışınlarının
önemli bir bölümü bitkiler tarafından fotosentez yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

10.2. Güneş Enerjisinden Yararlanmanın Tarihçesi
Güneş enerjisinden yararlanma konusunda çalışmalar 1600 yılında Galile’nin merceği
bulmasıyla artmıştır. İlk defa Fransa’da Belidor (1725) tarafından güneş enerjisiyle çalışan bir
pompa yapılmıştır. 1870 yılında John Ericson, güneşli sıcak hava motorunu yaparak patentini
almıştır. 19. Yüzyılda güneş enerjisi buhar üretmek için kullanılmış ve buharlı makine
yapılmıştır.
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Güneş enerjisinden yararlanma çabalarının 17. yüzyıldan sonra giderek arttığı
görülmektedir. Fizikçi A. Kircher ’in Archimed’in yakıcı aynalar işlemini odun yığınlarını
tutuşturarak deneysel biçimde kanıtlaması, güneş enerjisinden yararlanma konusunda yeni bir
başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. 18. yüzyılın sonralarına dek yakıcı aynalar ve
mercekler ile metalleri ergitmeye kadar uzanan pek çok deney yapıldığı bilinmektedir. Yakıcı
ayna ve mercekler dışında bir uygulama olarak, N. Saussure 18.YY’da ısı kutusu denilen ilk
güneş pişiricisini geliştirmiştir. 19.YY’da gerçekleştirilen Ümit Burnu gezisinde de John F.
Herschel güneşli pişiriciyle yemek pişirmişti. Çelik endüstrisinin ünlü ismi Sir Henry
Bessemer’in demir ergitebilmek için güneş fırını yaptığı bilinmektedir. 1954 yılında ise
ABD’de Bell Telefon laboratuvarlarında ilk fotovoltaik güneş pili yapılma başarısına ulaşıldı.
1950’li yıllar güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmaya başladığı yıllar olarak dikkat
çekmektedir. 1950 yılında Florida Miami’de 50 000, 1955 yılında Japonya’da 30 000 güneşli
su ısıtıcı kullanılmıştır. Akdeniz kuşağında da özellikle Fransa ve İtalya’da olmak üzere
güneşli su ısıtıcı kullanımı başlamıştır. Bu dönemde Fransa Pireneler’de kurulan 1 MW güçlü
Mont-Louis Güneş Fırını, gelişmiş ve örnek bir teknolojiyi göstermektedir. Ancak, kullanılan
güneş enerjisi teknolojisi, ilk yatırım maliyetinin yüksekliği nedeniyle, ucuz petrol ve doğal
gaz karşısında rekabet olanağını elde edememiştir. 1970’li yıllarda yaşanan küresel ölçekteki
petrol krizlerine bağlı enerji bunalımları, güneş enerjisi çalışmalarına tekrar başlanmasına
neden olmuştur.

10.3. Güneş Enerjisinin Kaynağı ve Oluşumu
Yeryüzündeki hayatın kaynağı ve bütün enerji kaynaklarının kökeni güneşe dayanır.
Günümüzde enerji kaynağı olarak kullanılan bütün fosil yakıtlar, milyonlarca yıl önce
güneşten aldıkları enerji sayesinde varlıklarını sürdüren bitki ve hayvanların dönüşmüş
şeklidir. Ancak bu yakıtların tümü fosil kökenli olduklarından bir süre sonra tükenecekleri de
açıktır. Ayrıca fosil kökenli yakıtların neden olduğu çevre sorunları ayrı bir problem olarak
değerlendirilmektedir. Fosil yakıtların tüketimi nedeniyle atmosfere salınan bu emisyonların
küresel ısınmanın nedeni olduğu da bilinmektedir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı enerji
ihtiyacımızın fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasının yollarının
geliştirilmesi bir zorunluluk gibi görünmektedir.
Günümüzde bilinen organik veya inorganik bütün enerji kaynaklarının kökeni güneş
enerjisine dayanmaktadır. Bilindiği gibi enerji kaynaklarının en güçlüsü olan güneşin %75’i,
hidrojen ve %23’ü helyum gazlarından oluşmaktadır. Güneş; yarıçapı dünya yarıçapının 109
katı ve kütlesi dünya kütlesinin 330.000 katı büyük olan, yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı
bir gaz küresidir. Dünyaya uzaklığı yaklaşık olarak 150 milyon km’dir. Güneşin
merkezindeki sıcaklık 20.000.000 °C’yi bulurken, yüzey sıcaklığının ise 6.000 °C olduğu
hesaplanmaktadır. Güneşteki bu yüksek sıcaklık nedeniyle elektronlar atom çekirdeklerinden
ayrılır. Bu sebeple, güneşte atom ve molekül değil, serbest elektronlar ve atom çekirdekleri
bulunur ki, bu karışıma plazma adı verilmektedir. Bu sıcaklıkta hafif elementler, atom
çekirdekleri oluştururlar. Dört hidrojen çekirdeği birleşerek bir helyum çekirdeğini meydana
getirir. Birleşmenin çok yüksek sıcaklıkta gerçekleştiği bu olaya füzyon adı verilir. Doğal bir
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füzyon reaktörü olan güneşte “her bir saniyede 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton
helyuma dönüşmekte ve kaybolan 4 milyon ton kütle karşılığı 386 milyon EJ9 enerji açığa
çıkmaktadır. Termonükleer reaksiyon adı verilen bu olay yüksek sıcaklıkta atom çekirdeği
yardımıyla oluşur ve kullanılan hidrojen, oluşan helyumdan daha azdır. Aradaki fark güneşten
ışın olarak yayılan güneş enerjisidir. Bir tür termonükleer reaktör olarak tanımlanabilecek
olan güneşin herbir m2’sinden çeşitli dalga boylarında 62 000 Kw enerji yayılmaktadır. Bu
yıldız daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden, dünyamız için sonsuz bir enerji
kaynağı olarak düşünülebilir. Dünyanın çapına eşit bir dairesel alan üzerine çarpan güneş
gücü, 178 trilyon kW düzeyindedir. Güneş enerjisi uzaya ve yörüngesindeki gezegenlere
radyasyon biçiminde yayılır. Dalga boyu 0,2-3 µm (mikrometre) arasında olan bu akım, kısa
dalgalı bir ışınımdır” 10 . Güneş ışınlarının hızı saniyede 300 000 km’dir ve radyasyon
vasıtasıyla dünyaya 9 dakikada ulaşmaktadır.
Dünyamız, güneşin uzaya yaydığı enerjinin ancak bir kısmından yararlanabilmektedir.
Bazı hesaplamalara göre bu miktar toplam güneş enerjisinin iki milyarda biridir. Güneş
ışınlarının bir kısmı atmosfere girmeden yansır, bir kısmı da burada absorbe edildikten sonra
ancak 2/3’ü yeryüzüne ulaşır. İşte güneşten gelen bu enerji sayesinde dünyamızda hayat
mümkün olur. Rüzgârların oluşumu, denizlerin dalgalanması, bitkilerin fotosentez olayları bu
sayede gerçekleşir. Bitkiler fotosentez sayesinde güneş ışığıyla birlikte karbondioksit ve su
kullanarak, oksijen ve şeker üretir. Fotosentez ise yeryüzündeki bitkisel yaşamın kaynağıdır.
Dünyamız her yıl güneşten 100 trilyon MWh değerinde enerji almaktadır ki, bu enerjiyi
taşkömüründen elde etmek gerekseydi kullanılması gereken miktar 122 trilyon ton olurdu.
Ancak bu hesaplamaların hepsi teorik olduğundan dünyamıza gelen gerçek güneş
enerjisi miktarını yansıtmaktan uzaktır. Her şeyden önce yeryüzünün her yeri aynı oranda
güneş almadığından bazı farklılıklar söz konusudur. Yeryüzünün güneş ışınlarını en uzun süre
ve dike yakın açıyla alan bölgesi, Oğlak dönencesi ile Yengeç dönencesi arasında kalan

9

EJ(Eksa Joule):1 EJ=22,7 MTEP (milyon ton değeri petrol).
Bilim ve Teknik, ‘21. Yüzyılın eşiğinde Güneş Enerjisi’, Sayı 340, Mart 1996, Ankara.

10

Bütün avantajlarına rağmen yeryüzünde güneş enerjisinin az kullanılmasının nedenlerinden en
önemlisi güneş enerjisinin yayınık olmasıdır. Dünyamıza atmosferin dışında m2’ye 1370W olarak
gelen güneş enerjisi, yeryüzünde birim alana birim zamanda 0-1100 W/m2 arasında gelir. Bundan
dolayı uygulamalar için geniş yüzeylere gerek duyulmaktadır. Ayrıca gece ve bulutlu zamanlarda bu
kaynaktan yararlanmak mümkün olmadığından kesintili bir kaynaktır. Bu özelliğine bağlı olarak
güneşli zamanlarda sağlanan enerjinin sonraki kullanımlar için depolanması zorunluluğu ortaya çıkar
ki, bu durum güneş enerjisinden sağlanan enerjinin, birim maliyetinin artmasına yol açar. Ayrıca
güneşten enerji elde etmek için kurulan tesislerin maliyeti de günümüzde ulaşılan teknolojik
gelişmişlik düzeyine rağmen hâlâ çok yüksektir. Dünya atmosferinin üzerine ulaşan güneş ışınımı,
başka bir deyişle güneş sabiti 1.353 kW/m² dir.
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sahadır. Ekvatordan kutuplara doğru uzaklaştıkça güneş ışınlarının ısıtma gücü azalmaktadır.
Örneğin kutup bölgelerinde güneş enerjisi ekvatordakine göre %25 oranında azalır.
“Dünyaya gelen güneş ışınlarının ortalama miktarı yere, zamana ve iklime bağlı olarak
değişmesine rağmen 170 W/m2 düzeyindedir. Yeryüzüne bir yılda, 1 m2’lik alana düşen güneş
enerjisi miktarı bir varil petrole, 200 kg kömüre veya 143 m3 doğalgaza eşittir. Birim alana
düşen en yüksek güneş enerjisi miktarı Kızıldeniz’de 300 W/m2 olarak belirlenmiştir. Ancak
bu değerler Avustralya da 200 W/m2, ABD’de 185 W/m2 ve İngiltere’de 105 W/m2”dir.’11
Güneş radyasyonu, çok büyük enerjilere ihtiyaç gösteren ve yeryüzündeki iklim
şartlarını ana hatlarıyla belirleyen olayların ve hareketlerin kaynağı durumundadır.
“Güneşin dünyaya 1 yılda gönderdiği enerjinin miktarının sadece %0.1’i %10 verimle
enerjiye dönüştürülebilse, dünya toplam enerji üretim kapasitesinin 4 katı kadar enerji
üretmek mümkün olacaktır. Diğer bir ifadeyle, bir yılda yeryüzüne düşen güneş enerjisi
miktarı dünya enerji üretiminin 7500 katından daha fazla olduğu hesaplanmaktadır”12.
Yeryüzüne düşen güneş ışınlarının miktarı üzerinde bakı şartları, yükselti, denizlere
yakınlık veya uzaklık, bitki örtüsü, eğim, bulutluluk, kayaçların petrografik özellikleri gibi
coğrafi faktörler etkili rol oynar.
Yeryüzüne düşen güneş enerjisi miktarlarını saptamak üzere yapılan bazı çalışmalarda
çöllerde yılda ortalama olarak m2’ye 2000-2500 kwh, orta enlemlerde ise 1000-1500 kwh
civarında enerji düştüğü hesaplanmaktadır. Yapılan bu hesablamaların güvenilirliği
tartışılmakla birlikte, güneş enerjisinden yararlanmaya en uygun bölgelerin Ekvator’un
yaklaşık 40 derece kuzey ve 40 derece güney enlemleri arasında olduğu ortaya çıkmaktadır ki,
bu bölgelere güneş etki kuşağı adı verilmektedir.

10.4. Güneş Işınlarının Şiddeti ve Süresi Üzerinde Rol Oynayan
Faktörler
10.4.1. Güneş Enerjisi Azalıp Çoğalması
Güneş üzerindeki lekelerin azalıp, çoğalması yeryüzüne gelen güneş ışınlarının şiddeti
üzerinde etkilidir. Güneşteki lekelerin artması yeryüzüne gelen ışınların fazlalaşmasına,
azalması ise dünyaya gelen güneş ışınlarının zayıflamasına yol açmaktadır. Güneş üzerindeki
lekelerin artıp çoğalması periyodik bir karaktere sahip olup, çalışmalar “güneşin etkinliğinin

11
12

Goswami,Y., Survey of Solar Energy Resources, Sf.3, 2007. World Energy Council Yayını, 2008.
Goswami,Y., Survey of Solar Energy Resources, Sf.1, 2007. World Energy Council Yayını, 2008.
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ortalama olarak her 11,1 yılda en büyük değerine, bundan 4,6 yıl sonra da en küçük değerine
ulaştığını ortaya koymaktadır”13.

10.4.2. Dünyanın Güneşe Olan Mesafesinin Değişmesi
Belirli bir sürede belirli bir alana gelen güneş enerjisi miktarına “Radyasyon Şiddeti”
denir. Radyasyon şiddeti ise; güneş ile dünya arasındaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır.
i*
I = ----------d2
I=Radyasyon şiddeti
i*=Atmosferin üst sınırındaki radyasyon şiddeti
d =Güneş ile dünya arasındaki mesafe
Radyasyon şiddeti üzerinde etki etmesi bakımından dünyanın üç türlü hareketi
bulunmaktadır. Bunlar;

10.4.3. Rotasyon
Dünyanın kendi ekseni etrafından dönmesinden kaynaklanan hareket olup,
1-Gece-gündüz oluşmasına,
2-Güneş ışınlarının geliş açısının günün her saatinde değişmesine,
3-Günlük sıcaklık farklarının oluşarak, örneğin meltem rüzgârlarının meydana
gelmesine,
4-Sürekli rüzgârların esme yönünde sapmalar meydana gelmesine,
5-Dinamik basınç merkezlerinin varlığına,
neden olarak yeryüzünün aldığı güneş enerjisi miktarına etki etmektedir.

10.4.4. Revulasyon
Dünyanın, uzunluğu 939 milyon km’yi bulan güneş etrafındaki yörüngesini bir yılda
tamamlaması olayıdır. Yörüngenin elips şekilli olmasına bağlı olarak dünyanın güneşe olan
uzaklığı sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Dünyanın güneşe en yakın olduğu
konumundaki mesafe 147 milyon km iken, en uzak olduğu andaki mesafesi de 152 milyon

13
Demiray, O.,Z., “Güneş Enerjisinden Faydalanma Olanakları”, Elektrik mühendisliği Dergisi,
Sayı:297-298, Sf:71.
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km’dir. Dünyanın güneşe olan uzaklığının değişmesine bağlı olarak yeryüzüne gelen güneş
ışınlarının miktarı +%3,4 ile -%3,5 arasında değişmektedir.
Ayrıca dünyanın yörüngesi üzerinde hareketi esnasındaki hızı da değişken olup,
güneşe en yakın konumda [Afel (Günöte) 4 temmuz] iken daha hızlı, en uzak konumunda
[Günberi (3 ocak)] en yavaş hareket eder. Bu durum ise mevsimlerin oluşmasında rol oynar.
Şekil:1-Dünyanın Güneşin Yörüngesindeki Hareketi

10.4.5. Dünya Ekseninin Eğik Olması
Eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınları her zaman yeryüzüne dik açıyla gelmez.
Dünya ekseninin eğik olmasının neden olduğu süreçler olarak;
1-Mevsimlerin oluşması ve aynı tarihlerde kuzey ve güney yarımkürelerde farklı
mevsim yaşanmasına,
2-Dik açıdan uzaklaşan güneş ışınları ise daha geniş alana yayıldıklarından, radyasyon
şiddetinin azalmasına, ancak güneşlenme süresinin artmasına,
3- Gece gündüz uzunluğunun en az ekvatorda olmak üzere sürekli değişmesine,
4- Kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz değişiminin artmasına,
5- Kutup bölgelerinde 24 saatten uzun gece ve gündüzlerin oluşmasına neden olması
gibi, güneş enerjisinden yararlanmayı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek sonuçları
bulunmaktadır.
21 Haziran-21 Aralık tarihleri arasında ekvatorun 23,5° kuzeyi ve 23,5° güneyi güneş
ışınlarını dik açıyla alırken, 21 mart-23 eylül tarihleri arasında güneş ışınları ekvator üzerine
dik açıyla gelir. Bu veriler dikkate alınarak ve atmosferin olmadığı kabul edilerek, dünyaya
gelen güneş ışınlarının şiddetinin enlemlere bağlı olarak nasıl farklılaştığı hesaplanabilir. Bu
hesabın sonuçlarını aşağıdaki tabloda görmek mümkündür.
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Tablo:32-Yeryüzüne Gelen Güneş Enerjisi Miktarı (Cal/Cm2/Yıl)
Enlem
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149 138,5 134,5

Sıcak Devre

160,5

170

175

175

170

161

Soğuk Devre

160,5

147

129

108

84

59

321

317

304

283

254

Yıllık Toplam

70

33,5

80

13,5

220 182,5

90
133

3

0

152 137,5

133

Kaynak: Alissow, B.P., Drosdow, O.A., Rubinstein, S., 1956, Lehrbuch der
Klimatologie, Sf:32, Berlin.
Yaz mevsiminde güneşten gelen enerji ekvatordan itibaren 25° kuzey enlemine kadar
artmakta daha sonra ise azalmaktadır. Soğuk devrede ise, ekvatordan itibaren kutba doğru
azalmaktadır. Fakat azalma esas olarak 55-60° enlemlerinden sonra şiddetlenir. Yıllık enerji
miktarı açısından değerlendirildiğinde ise 60° enleminin ekvatora göre %43 daha az enerji
aldığı söylenebilir. Ancak sıcak devre söz konusu olduğunda kutup bölgelerinin ekvatora göre
aldığı enerji miktarı, güneşlenme süresinin artışına bağlı olarak %80’i bulmaktadır.

10.4.6. Güneşlenme Süresinin Uzunluğu
Yeryüzünün herhangi bir yerine düşen güneş enerjisi miktarı, güneşlenme süresiyle
orantılıdır. Güneşlenme süresi ise enleme ve mevsimlere göre farklılık göstermektedir.
Bulutluluk faktörü dikkate alınmaksızın, güneşlenme sürelerinin enleme göre değişimi
aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.
Tablo:33-Güneşlenme Sürelerinin Enleme Göre Değişimi (Saat Olarak)
Enlem
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66.5

En Uzun

12.00

12.35

13.13

13.56

14.51

16.09

18.30

21.09

24.00

En Kısa

12.00

11.25

10.47

10.04

9.09

7.51

5.30

2.51

0.00

Kaynak: Ardel, A., 1973, Klimatoloji, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:146,
Coğrafya Enstitüsü Yayınları No:7, Sf:47-48, İstanbul.
Tablo:34-Kutuplarda Gecelerin ve Gündüzlerin Süresi (Gün Olarak)
Enlem
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90

Kutup Gündüzü

65

105

134

161

186

Kutup Gecesi

60

97

127

153

179

Kaynak: Erinç, S., 1969, Klimatoloji ve Metodları, İstanbul Üniversitesi Yayınları
No:994, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No:35, Sf:14, İstanbul.
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Güneşlenme süresi ekvatorda 12 saat olarak gerçekleşirken, yaz ve kış mevsimlerinde
önemli farklılıklara rastlanmaktadır. Yaz mevsiminde güneşlenme süreleri artan enleme bağlı
olarak artarken, kış mevsiminde bunun tam tersi bir süreç gerçekleşmekte ve güneşlenme
süresi azalmaktadır.
Ilıman bölgelerin güneşlenme süresi ortalama olarak 6-7 saat civarında gerçekleşirken,
tropikal bölgelerde ise güneş ışınımı biraz daha artarak günde 7-8 saati bulmakta hatta 10
saate kadar ulaşabilmektedir. Orta kuşağın kuzey ve güneyine gidildikçe güneş ışınlarının
geliş açısı artmasını bağlı olarak yoğunluğu azalmaktadır. Örneğin kutup bölgelerinde
güneşlenme süresi 6 aya kadar uzamasına rağmen, güneş ışınları Amerika’nın orta batısına
Orta Avrupa’ya kıyasla zayıf, ekvatora oranla çok daha zayıftır. Bu durum güneş enerjisinden
yararlanmayı kısıtlayan bir durum ortaya çıkartmaktadır.

10.5. Güneş Işınları Üzerinde Atmosferin Etkisi
Yeryüzünden uzaklaştıkça azalan bir yoğunluğa göre dizilmiş iç içe geçen küreler ve
tabakalardan oluşan atmosfer, güneşten gelen ışınların tamamının yeryüzüne ulaşmasına izin
vermez. Atmosferi meydana getiren tabakaların moleküler yapıları, sıcaklıkları ve fiziksel ve
kimyasal özellikleri, güneş ışınlarının tutunması üzerinde değişik oranlarda etki ederler.
Güneş ışınları atmosferin çeşitli yüksekliklerinde dalga uzunluklarına göre absorbe edilerek,
hayata zararlı ışınların yeryüzüne ulaşması engellenmiş olur.
Tamamı atmosferin üst tabakalarında tutulan ultraviyole ışınlarının toplam enerjideki
payı çok azdır. Yüksek enerji taşıyan infrarüj ışınlarının ancak %50’si atmosfere girmeden
tutulur. Atmosferin yeryüzüne yakın son 20 km’si içinde ilerleyen güneş ışınlarının %25’i
yayılma, %37’si yansıma ve %6’sı emilmeye bağlı olarak kayba uğrar. Bu kayıplardan sonra
yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının miktarı “Geçirimlilik Katsayısına” bağlı olarak değişir.
Geçirimlilik katsayısı ise; gelen güneş ışınlarının dalga boylarına, atmosferde kat ettikleri
mesafeye ve atmosferin bulanıklık derecesine göre farklı olarak hesaplanabileceği gibi, genel
olarak atmosferin bütünü için de hesaplanabilir.
Atmosferde yol alan güneş ışınlarının %25’i düffizyon (yayılma) yoluyla kayba
uğrarken, %37’si refleksiyon (yansıma) sonucu yeryüzüne ulaşamaz. Yeryüzündeki çeşitli
cisimlerin refleksiyon katsayıları ise çok farklıdır. Bulutların yansıma katsayıları cinslerine
göre değişmektedir. Örneğin sirrüslerde bu oran en düşükken, nimbostratüslerde en yüksek
değerlere ulaşır ve %50-%80 arasında gerçekleşmektedir. Suyun albedosu ise güneş
ışınlarının geliş açısına göre farklılık göstermekte ve dik açıdan uzaklaştıkça artmaktadır.
Deniz ve Okyanusların refleksiyon katsayısı orta enlemlerde yaz mevsiminde %20-25, kış
mevsiminde ise %60’ı bulmaktadır.
Atmosfere ulaşan güneş ışınlarının ancak %6’sı emilir. Emilmenin bu kadar az
olmasının nedeni ışınların dalga boylarıyla ilgilidir. Yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının
dalga boyları değiştiğinden bu kez atmosfer tarafından tamamen tutularak, dünya ısısının
düşmesine engel olurlar. Ancak atmosferde bulunan CO2 ve atmosfer sisi (toz ve nem)
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dikkate alındığında yukarıda belirtilen değerler değişebilir. Yer yüzeyinden itibaren
uzaklaştıkça havanın soğumasının da esas sebebi budur.
Yeryüzüne gelen güneş enerjisi miktarının enlemlere göre farklı olmasını hazırlayan
temel süreçleri mevsimler, kara ve denizlerin dağılışı, bulutluluk ve farklı basınç kuşaklarının
bulunması meydana getirmektedir. Bütün bu veriler dikkate alınarak yapılan hesaplamalar,
ekvatorun 40° kuzey ve 40° güneyinde kalan sahanın, güneş enerjisinden ekonomik olarak
yararlanılması için uygun olduğunu ortaya koymaktadır.
Güneşlenme süresini ölçen heliyograf cihazına yerleştirilen kağıdın yanmaya
başlamasıyla birlikte güneşlenme süresi ölçülmeye başlanır. Yanma olayı güneş ışığının
m2’ye düşen şiddetiyle paralellik gösterir ve cihazın hassasiyetiyle de ilişkilidir. 1981 yılına
kadar uluslararası standartlarda bir bölgede güneş enerjisinden yararlanılabilmesi için m2’ye
düşen enerji miktarının 210 W olması gerektiği kabul edilmesine rağmen, geliştirilen daha
duyarlı heliyografların üretilmesiyle birlikte bu değer 120 W/m2 seviyesine gerilemiştir.

10.6. Güneşlenme Süresinin Ölçülmesi
Yapılan değerlendirmeler yıllık 2000 saat ve daha fazla güneşlenme süresi bulunan
sahalarda güneş enerjisinden ekonomik olarak yararlanmanın mümkün olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu sahalarda güneş fırınlarının yapılması dahil her türlü uygulamaya müsait
olduğu kabul edilmektedir.
Güneş termik santrallerin kuruluş yeri olarak genellikle m²’ye 2-2,5 Kwh güneş
enerjisinin düştüğü yeryüzünün kurak ve yarıkurak bölgelerinin ön plana çıktığı
belirtilmelidir. Aşağıdaki haritada da görüleceği gibi, bu tür santrallerin verimli ve ekonomik
olarak faaliyet gösterebilecekleri yerler arasında ABD’nin güneybatısı, Meksika, Güney
Amerika’da Arjantin, Şili ve Brezilya’nın bazı bölgeleri, Orta Doğu, Avrupa’nın doğusunda
Türkiye’den başlayıp, orta Asya üzerinden Çin’e kadar uzanan geniş bir kuşak, Afrika’nın
kuzeyi ve güneyinde yer alan ülkelerin önemli bir kısmında ve Avustralya en uygun bölgeler
olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bu konuda yapılan diğer bazı çalışmalarda güneş termik
santrallerinin kurulabileceği bölgeler arasında Rusya Federasyonu’nun büyük bir kısmının
ABD ve Çin’in belirtilen bölge dışındaki daha geniş bir sahasında ve Orta Afrika’nın da yer
aldığı belirtilmelidir. Sonuç olarak Kyto protokolünün öngördüğü CO2 salınımını azaltmak
için önemli katkı sağlayabilecek sanayileşmiş ülkelerin ABD ve Avustralya hariç, genellikle
bu kuşak dışında kaldığı görülmektedir.
Avrupa’da güneş termik santrali kurulmasına uygun bölgelerin İspanya, Fransa, İtalya,
Yunanistan ve Türkiye’nin bazı kısımlarında bulunduğu ve ikinci derecede önem taşıdığı da
belirtilmelidir.

10.7. Güneş Enerjisinden Yararlanma Sistemleri
Güneş enerjisinden yararlanmada kullanılan yöntem, malzeme ve teknolojik çeşitlilik
bulunmakla birlikte bu sistemleri üç ana grubta toplamak mümkündür. Bunların birincisi
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güneş enerjisinden düşük sıcaklık elde edilmesinde kullanılan sistemler, ikincisi güneş
ışınlarını yoğunlaştırarak elektrik üreten sistemler ve üçüncüsü de güneş ışınlarından
doğrudan elektrik üreten sistemlerdir. Bu sistemler arasında ucuz ve basit olmaları nedeniyle
güneş kollektörleri kullanım alanına en fazla girmiş olanlarıdır.
Sanayinin ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bir kısmı ısı, buhar ve elektrik şeklindedir.
Bu gereksinimler güneş enerjisinden 100°C'nin altındaki sıcaklıklar için güneş kolektörleri,
güneş havuzları, daha yüksek sıcaklıkların elde edilmesi için ise, güneşi izleyerek güneş
ışınlarını yoğunlaştıran tipteki toplayıcılar kullanılmaktadır. Böylece elde edilen enerji
birbirinden farklı alanlarda değerlendirilmek üzere kullanılmaktadır.

10.7.1 Güneş Enerjisiyle Düşük Sıcaklıkların Elde Edilmesinde
Kullanılan Sistemler
Düşük sıcaklıkların elde edilmesinde kullanılan birbirinden farklı birçok yöntem
bulunmasına rağmen, bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanlar “Güneş Kollektörleri”
olarak isimlendirilmekte ve birkaç farklı tipi bulunmaktadır.

10.7.1.1. Güneş Kollektörleri
10.7.1.1.1. Vakum Borulu Kollektörler
Bu sistem vakum borulu cam borular ve borular içinde bulunan soğuruculardan
(absorber) meydana gelmektedir. Cam tüpler fevkalade iyi bir ısı izolasyonu sağladığından ısı
kayıpları minimum düzeydedir. Bunların çıkışları yüksek olarak kabul edilebilecek 100120°C’ye ulaşabildiğinden, düzlemsel kollektörlerin kullanıldığı yerlerde ve ayrıca yiyecek
dondurma, bina soğutma gibi daha geniş bir yelpazede kullanılabilirler. Bazı tipleri binaların
cephelerine hatta istendiğinde zemine de uygulanarak konutların ısıtılmasında bile
değerlendirilebilmektedirler.

10.7.1.1.2. Düz Kollektörler
Düzlemsel güneş kollektörleri olarak da bilinen bu sistem, bir tür düz ayna olup, 80
°C’ye kadar sıcaklık elde edilebilmekte ve özellikle de evlerde sıcak su temin edilmesi
gayesiyle kullanılmaktadırlar. Ancak bu kullanım alanı dışında kalorifer yoluyla iç
mekanların ve seraların ısıtılmasında, tarım ürünlerinin bazılarının kurutulmasında, yüzme
havuzlarının ısıtılmasında ve sanayi tesisleri için sıcak su sağlanmasında da değerlendirilirler.
Güneş radyasyonu kollektörün şeffaf camından geçerek, emici tabaka tarafından
soğurulur. Emici, ısıyı konveksiyon ve iletme yoluyla sistem akışkanına iletir. Sistem akışkanı
su, hava veya başka özel bir sıvı olabilir. Emici tabakanın başlıca görevi güneş ışınımını
mümkün olduğu kadar tutması ve ısıya dönüştürmesidir. Emici tabaka olarak siyah mat boya
ve seçici yüzey kaplamaları kullanılır ki, güneş ışınları daha fazla absorbe edilebilsin. Böylece
yüzeyin güneş ışınımını yutma oranı %90-98 seviyesine kadar yükseltilebilir. Seçici yüzeyli
kaplamalarda temel amaç, kısa dalga boylu ışınımın tamamına yakın kısmının yutulması,
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buna karşılık uzun dalga boylu ışınım yayıcılığının en aza indirilmesidir. Böylece plaka
sıcaklığı daha fazla arttırılarak akışkana daha fazla ısı iletimi sağlanmış olacaktır.
Kollektörün yüzeyi; sıcaklık yükselmesinde daha az ışınım yaydığından, toplayıcı
verimi yüksektir. Kullanılan malzeme, geometri, ısı transfer ilkeleri, çalışma sıcaklıkları ve
verimlilik bakımından birbirlerinden farklı, çok sayıda düzlem toplayıcı çeşidi vardır. Bu
çeşitlerin arasından yapılacak seçimde ekonomik olmanın yanısıra istenen güvenilirlik
derecesi ve uygulamanın özellikleri de göz önüne alınmalıdır. Basit düzlem toplayıcılarıyla
40 – 80°C’yi bulan sıcaklıkları % 40 - % 60 çevrim verimiyle elde edebilmek mümkündür.
Düz yüzeyli güneş kollektörlerinde güneş ışınımı soğurucu plaka tarafından tutularak,
su veya hava gibi bir akışkana ısı olarak aktarılır. Isıtılacak akışkanın cinsine göre soğurucu
plakada boru veya özel kanallar bulunur. Güneş ışınımının çarptığı yüzeyler, yüksek
soğuruculukta olabilmesi için mat siyaha boyanır veya daha iyisi özel bir işlemden
geçirilerek seçici tabaka ile kaplanır. Soğurucunun ön yüzünde tek ya da çift saydam örtü,
arka tarafında sırt ısı yalıtımı bulunur. Geliştirilmiş düz yüzeyli kollektörler ise, ısı borusu
kullanılarak oluşturulmaktadır. Isı borusu, yapıldığı malzemenin ısı geçirgenliğine ve
sıcaklık farkına bağlı olmaksızın yüksek ısı kapasiteli ve ısıyı tek yönde geçiren bir
elemandır.
Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde pek çok binanın üzerinde gördüğümüz güneş
kollektörleri, sıcak su temininde değerlendirilmektedir. Antalya, Mersin, İzmir civarında
yoğun olarak kullanılan bu güneş enerjisi toplayıcılarının Konya’da, Kayseri’de, Ankara‘da,
Niğde’de ve Nevşehir’de İç Anadolu Bölgesindeki illerde de kullanım alanına girdikleri
görülmektedir.
Güneşten enerji elde etmek, güneşin doğuşundan batışına kadar atmosferin içine
verdiği ısı ve ışığı, insanların ihtiyaç duyduğu elektrik ve proses ısı (sıcak su ve buhar gibi)
ihtiyacıyla buluşturup, yararlanmakla mümkün olmaktadır. Güneşin ulaştığı yere bir kollektör
konduğunda 70-80 °C sıcak su elde etmek mümkündür. Bugün bu sistem, Türkiye’de yaygın
ancak verimsiz olarak kullanılmaktadır. Örneğin İsveç gibi güneşi çok az gören bir ülkede
bile dışarıda sıcaklık -4 dereceyken, güneş toplayıcısından 70°C’de su elde edilebilmektedir.

10.7.1.2. Güneş Havuzları
Güneş havuzları, emilen güneş radyasyonunu ortalama %20 verimle ısıya çevirir.
İçinde 5-6 metre yüksekliğinde su bulunan havuzun siyah renkli zemini, güneş ışınımını
tutarak 90°C sıcaklıkta sıcak su elde edilmesinde kullanılır. Havuzdaki ısının dağılımı suya
eklenen tuz konsantrasyonuyla düzenlenir, tuz konsantrasyonu en üstten alta doğru artar.
Böylece en üstte soğuk su yüzeyi bulunsa bile, havuzun alt kısmında doymuş tuz
konsantrasyonu bulunan bölgede sıcaklık yüksek olur. Bu sıcak su bir eşanjöre pompalanarak
ısı olarak yararlanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.
Havuz tabanındaki suyun tuzluluk oranı havuzun üst kısmındaki sudan daima daha
fazla olduğundan havuzun içinde termik sirkülasyon gerçekleşmez ve güneş ısısı havuz
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tabanındaki suyu ısıtır. Havuzun tabanındaki sıcak su bir ısı transfer kazanına pompalanarak,
burada kaynama derecesi daha düşük olan başka bir sıvıyı buharlaştırır ve bu buhar elektrik
üretiminde kullanılır.
Güneş havuzlarından uzun vadede enerji depolama potansiyelinin avantajlarından
faydalanarak, endüstrinin ihtiyaç duyduğu değişik sıcaklıklardaki suyun sağlanmasında veya
yüzey ısıtılması konularında yararlanılabilir.
Güneş havuzları konusunda en fazla İsrail'de çalışma ve uygulama yapılmıştır. Bu
ülkede 150 kW gücünde ve 5 MW gücünde uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca Avustralya'da
15 kW ve ABD'de 400 kW gücünde güneş havuzları bulunmaktadır. Isı kayıpları fazla olması
nedeniyle küçük havuzlar ekonomik olmamaktadır. Güneş havuzları vasıtasıyla kabul
edilebilir fiyatlarda elektrik üretmek mümkündür. Ancak 40°C’den daha yüksek enlemlerde
güneş ışınlarının eğimi, enerjinin yansıtılmasına neden olduğundan elde edilen verimin
azalması söz konusudur.

10.7.1.3. Havuzlarda Su Damıtma Sistemleri
Güneş ışınımı yüksek olan deniz kıyılarındaki bölgelerde veya adalarda, su sıkıntısının
bulunması durumunda ihtiyaç duyulan tatlı suyun temin edilmesinde güneş enerjili damıtma
sistemlerinden yararlanılabilir. Deniz suyundan tatlı su üretiminde faydalanılan geleneksel
sistemlerin işletme maliyetlerinin yüksek oluşu, hava kirliliğine yol açmaları, pahalı ve hassas
cihazlar kullanma zorunluluğu gibi olumsuz yönlerinin varlığı bilinmektedir. Deniz suyunun
içilebilir hale getirilmesinde güneş enerjisinin kullanılması, yukarıda sayılan olumsuzlukları
ortadan kaldırmasına da imkan tanıyacaktır. Güneş enerjisi ile tatlı su elde edilmesinde temel
ilke, deniz suyunun güneş enerjisinden yararlanılarak damıtılmasıdır. En yalın damıtıcı,
derinliği fazla olmayan, zemini karartılmış bir metal veya beton tepsi biçiminde bir kabın
içine 5-10 cm yüksekliğinde deniz suyu doldurulması ve bu kabın üzerinin eğimli saydam bir
örtü ile örtülerek sızdırmazlığın sağlanmasıyla gerçekleştirilir. Saydam örtünün alt kısmına
yerleştirilmiş oluklar temiz suyun alınacağı kanalları meydana getirmektedir. Saydam örtüden
giren güneş ışınları kabın zeminini ve dolayısıyla suyu ısıtır. Buharlaşan su, saydam örtüye
değerek yoğunlaşır ve buradan oluklara süzülür. Oluklarda biriken su damıtılmış temiz sudur
ve uygun şekilde dışarı alınarak kullanılır. Bu tür düzeneklerde bir metrekarelik alandan,
günde 5-5,5 litreye varan miktarda damıtılmış temiz su elde edilebilmektedir.

10.7.1.4. Güneş Enerjisiyle Konutların Pasif Olarak Isıtılması
Güneş enerjisinden dolaylı olarak yararlanmanın hedeflendiği bu sistemde, daha çok
binaların mimari özellikleri tasarlanırken, güneş enerjisinden maksimum fayda sağlanabilmesi
için bazı değişikliklerin yapılması söz konusudur. Böylece binaların gerek ısıtılması gerekse
soğutulması için daha az elektrik enerjisinin tüketilmesi amaçlanmaktadır. Güneş evleri
“Aktif” ve “Pasif” sistemlere bağlı olarak dizayn edilebilmektedir. Güneşin yaz ve kış
aylarında farklı konumlarda bulunmasına bağlı olarak, mimari tasarımlarda, yaz aylarında
güneşin evin içine girmesini engelleyen, kış aylarında ise içeriye girmesini sağlayan pasif
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sistemler tasarlanabilmektedir. Burada asıl amaç, ihtiyaç duyulan enerji miktarının mümkün
olduğunca güneşten sağlanabilmesidir.
Aktif sistemde düz yüzeyli kollektörler vasıtasıyla toplanan güneş enerjisinin ısıttığı
bir sıvı (genellikle su) pompalar, depo, vanalar ve fanlar yardımıyla evin ihtiyaç duyulan
bölümlerine aktarılır. Bu sistemin maliyeti yüksek olduğundan kullanımı yaygınlaşamamıştır.
Pasif güneş mimari sistemleri de yaygın olarak kullanılmamalarına rağmen aktif
sistemlere göre kullanımları göreceli olarak daha fazladır. Bu sistemde binaların duvarlarında
yapılan değişikliklerle ısınma sağlanmaktadır. Binanın güney duvarı bir ısı kollektörü gibi
değerlendirilerek, toplanan ısının doğal sirkülasyonla evin iç kısımlarına aktarılması
sağlanmaktadır. Bu sistem gerek ucuz, gerekse daha kolay uygulanabildiğinden biraz daha
yaygındır. Bu tür sistemlerin binaların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının ortalama olarak
%50’sini sağlaması mümkündür. Genel olarak gelişmiş ülkelerin konutlarında tüketilen
toplam enerji miktarının %35-40’ının konfor ısınması amacıyla kullanıldığı dikkate
alındığında, güneş enerjisinden dolaylı ısınmanın bile, gözardı edilmeyecek oranda enerji
tasarrufu sağlayacağı anlaşılmaktadır.
Konutların güneş enerjisinden yararlanarak ısıtılmasını şematik olarak aşağıdaki gibi
göstermek mümkündür. Çizimde ana pasif toplama tekniği gösterilmiştir.
1.şekil doğrudan kazanım sistemi olarak isimlendirilir ve güneşin uygun
yönlendirilmiş pencerelerden doğrudan içeriye geçmesi sağlanarak, mekânların ısıtılması
amaçlanmaktadır.
2.şekil ısı toplayan duvar sistemleri olarak bilinmektedir. Bu sistemde öncelikle
üzerindeki ısı kaybını azaltmak için şeffaf bir dış örtü ile kaplanmış dikey bir duvarın
karartılmış dış yüzeyinde enerji tutulur. Emilen ısı daha sonra içeriye iki yolla verilebilir.
Yollardan birincisi duvarın kütlesinden iletilerek saatlerce sürmesi dizayn edilen bir işlemle;
diğeri ise duvar tarafından ısıtılan ılık havanın dış yüzeyden arkadaki odaya konveksiyonla
iletilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
3.şekil birleşik sistemler olarak tanımlanır. Uygun yönlendirilmiş bir sera ile uygun
yönlendirilmiş duvarın biraraya getirilmesinden oluşan bu sistemde arkadaki duvar bu amaçla
yalıtılarak rüzgârın soğutucu etkisinden korunmuştur.
4.şekil ısı toplayan çatı sistemlerine örnek olup, uygun kuru iklimlerde tek katlı evlerin
hem ısıtılması hem de soğutulması amacıyla kullanılabilir. Evlerin çatısı depolama aracı
içerecek biçimde tasarlanmıştır. Bu depolama aracı, kış mevsiminde güneşte kalmakta,
geceleri de hareketli kapayıcılarla izole edilmektedir. Yaz mevsiminde ise çatı gecenin
serinliğinden yararlanılması için açık tutularak, gündüzleri ise kapatılarak, güneşe karşı
yalıtılmaktadır. Ülkemizdeki toprak örtülü düz damlı meskenler bu tip uygulamalara iyi bir
örnek olarak gösterilebilir.

232

10.7.1.4.1 Güneş Mimarisinin Temel Özellikleri
a- Enerji, güneş radyasyonu veya güneş enerjisinin türevlerinden karşılanır,
b- Bu mimari tarzda güneş enerjisinin yanısıra diğer iklim elemanları olan nem, rüzgâr
ve sıcaklık gibi parametreler de dikkate alınır,
c- Bu sistemde aktif ve pasif ısınma sistemleri tek tek değerlendirilebileceği gibi her
ikisinden birden de yararlanılabilir,
d- Bu sistemin ileri aşamalarında güneş pilleri ve güneş kollektörlerinin de
değerlendirilmesi mümkündür,
e- Bu tür uygulamalarla, binalarda ticari enerji tüketimi en aza indirildiği gibi çevre
değerlerinden maksimum yararlanıldığından, doğaya verilen zarar en az olduğu gibi en
ekonomik sistem olarak da dikkat çekmektedir.

10.7.1.5. Seralar
Güneş ışığı ve miktarı az olmakla birlikte kızılötesi ışınlar seranın plastiği veya
camından geçerek, toprağa düşer. Işınlar toprak tarafından emilir, ısıya çevrilir ve bu ısının
dağılmasını engellediğinden, serada yetiştirilen bitkilerin ihtiyaç duyduğu sıcaklık dereceleri
elde edilmiş olur. Seralar güneşli gün sayısının fazla olduğu bölgelerde güvenle
kullanılabilirler. Ülkemizde başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere Ege ve Marmara
Bölgelerinde de seralara rastlanmaktadır.

10.7.1.6. Kurutma
Kurutma, özellikle gıda, kimya, seramik, kağıt, tekstil ve deri sanayilerinin sıklıkla
başvurduğu yöntemlerden birisidir. Yiyecek ve tarım ürünlerinin kurutulması güneş
enerjisinden yararlanmanın bilinen en eski şeklidir. Geleneksel yöntemlerle yapılan
kurutmada ürünler açık havada yere yayılarak yapılır. Ancak bu şekilde kurutulan ürünler
kötü hava şartları ve haşerelerden de olumsuz etkilenebilmektedir. Bu tür riskleri azaltmak
amacıyla güneş kurutucuları planlanarak inşa edilmiş ve yaygın biçimde kullanıma girmiştir.
Başlangıçta güneş kurutucuları tamamen seralar gibi düşünülmüş olmalarına rağmen, genelde
güneş kurutucuları uygun bir güneş toplayıcısıyla ısıtılan havayı doğal sirkülasyon veya
pompa vasıtasıyla kurutulmak istenen ürünlerin arasından dolaştırmak şeklinde
gerçekleştirilmektedir.
Güneş enerjisiyle kurutma, kurutulacak malzemeyi direkt güneş radyasyonu etkisinde
bırakarak veya güneşle ısıtılan havayı doğal veya zorlanmış dolaşımla malzemenin üzerinden
veya içinden geçirerek sağlanır. Anadolu’da yıllardır açık havada kurutma uygulamanın
örnekleri olarak salça, biber, tarhana ve meyve kurutulması gibi işlemler
gerçekleştirilmektedir. Ancak güneşli kurutucuların açık havada yapılan kurutmaya göre bazı
üstünlükleri bulunmaktadır. Örneğin, kurutulacak ürün toz, zararlı böcekler ve yağmur gibi
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dış etkenlere karşı daha etkili korunduğu gibi, ürün homojen olarak kurutulabilmekte ve
kurutma havası, ürünün zarar görmeyeceği en yüksek sıcaklığa kadar yükseltilebilmektedir.
Ayrıca, kurutma ortamına hava giriş ve çıkış debileri ile kurutma hızları kontrol edilmektedir.
Güneşle kurutma, özellikle bazı tarımsal ürünlerin renk oluşumu için gereklidir. Örneğin;
kuru üzüm ve hurmaların renk oluşumu için güneş ışığı etkisi altında bırakarak kurutmak
gerekmektedir.
Tarımsal ürünlerin kurutulmasında yararlanılan güneş kurutucuları sistemlerinin
yapımında ve işletmede kullanılan teknolojinin dünyanın her yerinde uygulanabilecek kadar
basit olması kullanımının yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca yerel malzemeler
kullanılarak inşa edilebilmeleri mümkündür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ürünün
korunmasında önemli rol oynayabilecekleri gibi küçük çiftlikler ve köylerdeki kullanımlar
için de uygundur.

10.7.1.7. Güneş Ocakları
Güneş ocakları, dünyada güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Hindistan, Pakistan ve
Çin gibi ülkeler ile son zamanlarda Kenya’da da yaygın olarak kullanılmaktadır. Çin’de
bugün 400.000’den fazla güneş ocağı kullanılmaktadır. Ayrıca kamplarda ve pikniklerde
kullanılmak üzere katlanabilir, yansıtıcılı, kolay taşınabilir yapıda güneş ocakları
geliştirilmektedir. Ayrıca pişirme hacmi üzerine gelen güneş ışınımını arttırmak için aynalar
kullanılabilmektedir. Güneş pişiricilerinin, yüksek birim maliyetleri, akşam saatlerinde yemek
pişirme imkanının bulunmaması, kır koşullarına dayanıklı ve güvenilir olmamaları ve
toplumlar tarafından benimsenmemeleri nedeniyle, kullanımının yeteri kadar
yaygınlaşamadığı söylenebilir.
Bu tür pişiricilerle büyük miktarlarda yiyecekler yavaş yavaş ve her yanları ısıtılarak
pişirilir. Genelde, üst yüzü güneşe bakacak saydam bir malzemeyle kaplanmış, yansıtıcı
yüzeylerle donatılmış, yan ve alt yüzleri ısıca yalıtılmış kutular şeklindedirler. Ocağın içine
giren güneş enerjisinin ısıya dönüşmesi ile çalışırlar. Gerek kutulu ocaklar, gerekse plakalı
ocaklarda elde edilen sıcaklık, esas olarak yansıtıcı yüzey sayısına ve büyüklüğüne bağlıdır ve
150-160°C ‘ye kadar yükselebilir. Pişirme sırasında ocağı döndürmek gerekmez ancak 4-5
saat gibi çok uzun süreli pişirmelerde saatte bir güneşe doğru biraz döndürme yararlı sonuç
verir. Ocak güneye bakacak şekilde konumlandırılıp, üst kapaktan güneş ışınlarının en fazla
gireceği şekilde eğimlendirilmelidir. Bu tür ocaklarda yemek pişirme süresi güneş ocağının
yapıldığı malzeme ve verimine bağlı olarak değişiklik göstermesine rağmen genel olarak
evlerde alışılagelmiş bir fırındakinin iki katı civarındadır. Geliştirilen güneş pişiricileri
genellikle 3 tiptir. Bunlar;
1.tip; çift camlı, izole edilmiş bir kutudan ibaret ve elle yönlendirilmesi gereken güneş
ısı kutuları,
2.tip; kabın yerleştirildiği odak bölgesinde direkt ışınları yoğunlaştıran parabolik
düzlem tipi yansıtıcıların meydana getirdiği bir sistem,
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3.tip; güneş enerjisini ayrı bir yerde toplayarak ısıyı çalışma sıvısıyla pişirme ocağına
toplayan ev içinde pişirilmesini sağlayacak bir ısı depolama sistemi eklemekle gerçekleştirilir.
Isı depolama tesisatına sahip güneş pişiricilerini mükemmelleştirmek için çeşitli araştırma ve
geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.
Şekil:2-Güneş Ocakları Sistemleri

Kırsal alanlarda odun, çalı çırpı vb. yakarak yemek pişirmek yerine, güneş enerjisini
kullanarak pişirmenin, bazı üstünlükleri ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri, özellikle çocuklar
ve kadınların yemek pişirmek için çalı çırpı aramak, toplayıp getirmek için geçirdikleri süre
ortadan kalkmakta ve öğrenmeye/okumaya daha fazla zaman ayrılabilmektedir. Bu durum
UNESCO’nun gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınların eğitim
düzeyinin arttırılması ilkeleriyle örtüşmektedir. Diğeri ise, daha çok ağaç veya odunun
bulunmadığı, yemek pişirilmesinde gaz-kömür gibi yakıtların kullanıldığı yörelerde, bu
yakıtlara para ödenme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.
Güneş ocaklarında pişirme dışında kullanımı için reçel, salça, meyve-sebze kurutma,
tahıllarda oluşan böceklenmeyi, böcekleri öldürerek giderme gibi farklı öneriler getirilebilir.

10.7.1.8. Su pompalanması
Güneş enerjisinden, sulama ve içme suyu sağlamada pompalama yoluyla kullanılması
gelecek için ümit vadedici gözükmektedir. Sulama için pompalama gereksiniminin mevsimlik
karakterde olması aynı zamanda sulama yapılmayan mevsimlerde toplanan ısının diğer tarım
veya ev gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmasına imkan verecektir. Güneş
pompalarının büyük bir kısmı güneş pilli veya termal tipindedir. Her iki tipten pek çok tesis
dünyanın farklı bölgelerinde işletilmektedir. Bu sistemde ısı motorlarının işletme verimlerinin
düşüklüğünün yanısıra güneş piliyle çalışan pompaların kullanımının artmasını engellemektir.
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10.7.1.9. Mekanik Güç Üretimi
Termodinamik çevirim makinalarından alınan mekanik gücün, doğrudan kullanımı da
mümkündür ve değirmencilik, su pompalama ve küçük atölyelerdeki makinelerin hareketi bu
yolla gerçekleştirilebilir. Ancak, gücün kontrolündeki zorluklar, güneş enerjisinin mekanik
güç gereksiniminin 5 kW'dan fazla olması durumunda kullanımını engelleyebilir. Mekanik
enerjiyi depolamanın en iyi yolu havayı sıkıştırmak veya su yüzeyini yükseltmek şeklinde
olabilir.
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Uygulamalar
1) Güneş enerjisinden yaralanmada kullanılan sistemleri inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Güneş enerjisinden
kaynaklanmaktadır?

yaralanmada

coğrafyanın

gücü

ve

önemi

nereden

2) Güneş enerjisinden yaralanmada kullanılan sistemlerin zayıf ve güçlü yönleri
nelerdir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlığı ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamada en eski zamanlardan beri yararlanılanı
güneş enerjisi yenilenebilir bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Halbuki uzaydaki bir
gezegen olarak güneş, etrafına ısı ve ışık saçarken, kütle kaybına uğradığından esas olarak
bitip tükenecek bir enerji kaynağıdır. İnsanlar güneş enerjisinden tarımsal ürünlerin
kurutulmasından başlayarak, elektrik üretimine kadar farklı şekillerde yararlanmanın yollarını
bulmuş olmalarına rağmen, günümüzde küresel ölçekte ihtiyaç duyulan enerjini
sağlanmasındaki rolünun son derec e sınırlı olduğu da bilinmektedir. Güneş ışınlarının
yeryüzüne ulaşıp, ihtiyaç duyulan enerjinin üretiminde yararlanılan bir kaynak olmasını
önünde dünya ile güneş arasındaki mesafe, mevsimler, gece ve gündüz ile atmosferin çeşitli
özellikleri gibi birçok engel bulunmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen, yeryüzüne ulaşan ve
insanların yararlanabileceği hesaplanan büyük miktardaki güneş enerjisinin varlığına rağmen,
yayınık bir enerji kaynağı olması, güneş enerjisinden verimli yararlanmayı engelleyen en
önemli faktördür.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “güneşin günlük ve mevsimlik hareketleri,
enerjisinin………………olmasının
temel
nedenidir.”
İfadesini
doğru
olarak
tamamlamaktadır?
A) Sürekli ve değişken
B) Kesikli ve değişken
C) Kaynağı
D) Verimli
E) Fazla
2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilk fotovoltaik güneş pili yapıldığı tarihtir?
A) 1954
B) 1850
C) 1750
D) 1980
E) 1900
3Güneşin %75’i, hidrojen ve %23’ü helyum gazlarından Doğru Yanlış
oluşmaktadır.
4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yeryüzünün güneş ışınlarını en uzun süre ve
dike yakın açıyla alan bölgesi verilmiştir?
A) Oğlak dönencesi ile kuzey kutbu arasında kalan saha
B) Yengeç dönencesi ile kuzey kutbu arasında kalan saha
C) Oğlak dönencesi ile Yengeç dönencesi arasında kalan saha
D) Oğlak dönencesi ile güney kutbu arasında kalan saha
E) Yengeç dönencesi ile güney kutbu arasında kalan saha
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5Dünyanın yörüngesi üzerinde hareketi esnasındaki hızı da Doğru
değişken olup, güneşe en yakın konumda [Afel (Günöte) 4 Temmuz] iken
daha yavaş, en uzak konumunda [Günberi (3 Ocak)] en hızlı hareket eder.

Yanlış

6-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Güneş
enerjisi,
kaynağını
güneş'teki……………… olayından alan temiz bir enerjidir.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
A) Yansıma
B) Patlama
C) Parlama
D) Isınma
E) Füzyon
7-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İlk defa Fransa’da Belidor tarafından güneş
enerjisiyle çalışan bir pompanın yapıldığı tarih verilmiştir?
A) 1725
B) 1856
C) 1879
D) 1902
E) 1952
8-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yere, zamana ve iklime bağlı olarak
değişmesine rağmen, Dünyaya gelen güneş ışınlarının ortalama miktarı verilmiştir?
A) 70 W/m2
B) 170 W/m2
C) 270 W/m2
D) 1170 W/m2
E) 700 W/m2
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9Radyasyon şiddeti, güneş ile dünya arasındaki mesafenin karesiyle Doğru
doğru orantılıdır.

Yanlış

10-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Yeryüzüne gelen güneş enerjisi miktarının
enlemlere göre farklı olmasını hazırlayan temel süreçlerden biri verilmemiştir?
A) Mevsimler
B) Kara ve denizlerin dağılışı
C) Yerçekimi
D) Bulutluluk
E) Farklı basınç kuşaklarının bulunması

Cevaplar
1)B, 2)A, 3)D, 4)C, 5)Y, 6)E, 7)A, 8)B, 9)Y, 10)C
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11. GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Yoğunlaştırıcı Sistemlerle Elektrik Üretim Yöntemleri
11.1.1. Parabolik Oluk Kollektörler
11.1.2. Parabolik Çanak Sistemler
11.1.3. Merkezi Alıcı Sistemler
11.2. Güneş Bacaları
11.3. Güneş Pilleriyle Enerji Üretim Yöntemleri
11.3.1. Güneş Pili Santralleriyle Elektrik Üretimi
11.4. Dünya Güneş Pili Kurulu Kapasitesinin Bölgelere Göre Dağılımı
11.5. Güneş Pili Kurulu Kapasitesinin Ülkelere Göre Dağılımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Güneş Enerjisinden Yararlanarak Elektrik Üretim Yöntemleri Nelerdir?

2)

Yoğunlaştırıcı Sistemlerle Elektrik Üretimi Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

3)

Parabolik Oluk Kollektörlerinin Çalışma Prensibi Nedir?

4)

Parabolik Çanak Sistemlerin Çalışma Prensibi Nedir?

5)

Merkezi Alıcı Sistemlerin Çalışma Prensibi Nedir?

6)

Güneş Bacaları Nedir?Güneş Pilleriyle Enerji Üretim Yöntemlerini Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Güneş
Yararlanarak
Üretimi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Enerjisinden Güneş
enerjisinden Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Elektrik yararlanarak
yüksek verilen
slaytlarının
ve
ders
sıcaklıkların
elde
videolarının çalışılması.
edilmesinin amacı, en çok
ihtiyaç
duyulan
enerji
türlerinden biri olan elektrik
üretiminin gerçekleştirilmesi
olduğunun anlaşılması.

Yoğunlaştırıcı Sistemlerle Bütün teknolojik gelişmelere
Elektrik Üretimi
rağmen, bugüne kadar güneş
enerjisiyle
elektrik
üretiminde
yoğunlaştırıcı
sistemler kullanılarak, güneş
ışınlarının
odaklanması
sonucunda elde edilen kızgın
buhardan
konvansiyonel
yöntemlerle
elektrik
üretildiğinin kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Güneş
Pilleriyle
Üretimi

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Enerji Güneş pilleri yüzeylerine
düşen güneş ışığını doğrudan
elektrik
enerjisine
dönüştüren yarı
iletken
maddelerdir. Bu yöntemle
enerji üretimi güneş ışığının,
piller
vasıtasıyla
depolanması ve gerektiğinde
kullanılması
esasına
dayandığının öğrenilmesi.

246

Anahtar Kavramlar
•

Elektrik

•

Parabolik Çanak Sistemler

•

Parabolik Oluk Sistemler

•

Merkezi Alıcılı Kule Sistemi

•

Güneş Pille
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Giriş
Güneş enerjisinden yararlanarak yüksek sıcaklıkların elde edilmesinin amacı, en çok
ihtiyaç duyulan enerji türlerinden biri olan elektrik üretiminin gerçekleştirilmesidir. Bu amaca
yönelik farklı uygulamalar olmasına rağmen, çalışmaları esas olarak iki ana grupta
değerlendirmek mümkündür. Bu gruplardan biri güneş ışınlarının yoğunlaştırılmasıyla
elektrik üretmek, diğeri de güneş ışınlarının güneş pilleri vasıtasıyla doğrudan elektrik
enerjisine dönüştürülmesidir.
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11.1. Yoğunlaştırıcı Sistemlerle Elektrik Üretim Yöntemleri
Bütün gelişmelere rağmen bugüne kadar güneş enerjisiyle elektrik üretiminde başlıca
iki sistem kullanılmıştır. Bunlardan birincisi, güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine
dönüştüren fotovoltaik sistemlerdir. Fakat güneş pillerinin kullanılmaya başlamasından bu
güne kadar geçen süre içinde fotovoltaik sistem uygulamalarının artışına rağmen,
teknolojisinin karmaşıklığı ve maliyetinin yüksek oluşu, arzu edilen büyük miktarlarda
elektrik üretimi için yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. İkincisi ise, güneş enerjisinin
yoğunlaştırıcı sistemler kullanılarak odaklanması sonucunda elde edilen kızgın buhardan
konvansiyonel yöntemlerle elektrik üretimidir.
Güneş termal enerji santralleri, birincil enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanan
elektrik üretim sistemleridir. Bu sistemler temelde aynı yöntemle çalışmakla birlikte, güneş
enerjisini toplama yöntemleri bakımından farklılık gösterirler. Toplama elemanı olarak
parabolik oluk kollektörlerin kullanıldığı güç santrallerinde, çalışma sıvısı kollektörlerin
odaklarına yerleştirilmiş olan absorban boru içerisinde dolaştırılır. Daha sonra, ısınan bu
sıvıdan eşanjörler yardımıyla kızgın buhar elde edilir. Parabolik çanak kollektör kullanılan
sistemlerde de aynı yöntem kullanılır veya merkeze yerleştirilen bir motor yardımıyla direkt
olarak elektrik üretilir. Merkezi alıcılı sistemlerde ise, güneş ışınları heliostat adı verilen
düzlemsel aynalar yardımıyla ısı eşanjörüne yansıtılır ve eşanjörde ısıtılan çalışma sıvısından
konvansiyonel yollarla elektrik elde edilir.
Güneş termal güç santrallerinin tasarımında dikkate alınması gereken en önemli
parametreler olarak;
1-Bölge seçimi,
2-Güneş enerjisi ve iklim değerlendirmesi,
3-Parametrelerin optimizasyonu,
gibi özellikler dikkate alınmalıdır.
Ayrıca tüm bunların dışında ikinci derecede rol oynamakla birlikte, yıllık yağış
miktarının düşük olmasına, bulutsuz ve sissiz bir atmosfere sahip olmasına, hava kirliliğin
olmamasına, ormanlık ve ağaçlık bölgelerden uzak olmasına, rüzgâr hızının düşük olmasına
da dikkat edilmesi, enerji üretimini olumlu destekleyebilecek süreçler olarak ifade edilebilir.
Termodinamik yöntemlerle güneş enerjisinden elektrik üretiminin nasıl
gerçekleştirileceği bilinmekte olup, bunlar; motorlar, buhar türbinleri ve gaz türbinleri
vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Güneş enerjisinden elektrik üretiminin teknolojik olarak
gerçekleşememesinin önünde herhangi bir engel bulunmamakla birlikte, engel teknolojik
değil, ekonomiktir. Ancak güneş enerjisinden elektrik üretiminin ekonomisi, hibrid sistem
olarak isimlendirilen hem güneş enerjisinden, güneşin olmadığı durumlarda ise petrol veya
doğalgaz gibi herhangi bir fosil enerji kaynağı kullanılarak güneş enerjisinden kabul edilebilir
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maliyetle elektrik üretiminin gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Ancak bu şekilde güneş
enerjisinden yararlanarak üretilen elektrik enerjisinin birim maliyeti ile fosil yakıt kullanılarak
üretilen elektriğin birim maliyetleri arasındaki büyük fark nisbeten azaltılabilmektedir.
Güneş enerjisinden yararlanarak üretilen elektriğinin gelecekte geleneksel (kömür,
petrol ve doğalgaz) elektrik üretim kaynaklarıyla yarışabilecek duruma getirilmesini sağlamak
amacıyla, teknolojisinin geliştirilmesi ve dönüşüm veriminin arttırılmasına yönelik, çok
sayıda araştırma yapılmaktadır. Kısa ve orta dönemde, güneş elektriği yerleşim alanlarının
dışında kalan bölgelerdeki kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir. Fakat fosil enerji
kaynaklarının elde edilmesinde herhangi bir kriz yaşanması halinde ise, güneş enerjisi
kullanımının geleneksel elektrik kaynaklarına rakip olabileceği söylenebilir.
Termik güneş güç santrallarının temel teknolojisi, bir akışkanın güneş radyasyonuyla
ısıtılarak buharlaştırılması ve buharın bir turbo-jeneratör vasıtasıyla elektrik üretilmesi esasına
dayanmaktadır. Termik güneş elektrik teknolojisi doğrusal ve noktasal yoğunlaştırıcı
sistemler olarak iki gruba ayrılabilir. Parabolik oluk, doğrusal yoğunlaştırıcı grubuna girerken,
merkezi güç kuleli sistem ve parabolik çanak sistemi noktasal yoğunlaştırıcı sistem grubuna
girmektedir. Kurulu güçleri 0,5-200 MW arasında veya daha da büyük çapta olabilen güneş
termik santrallerinde elektrik üretiminde esas olarak parabolik oluk sistemler ile merkezi güç
kuleli sistemler üzerinde durulmaktadır. Parabolik çanak tipi sistemler, şimdilik otoprodüktör
güçler için 10-100 kW’lık kurulu güçlerde yeterli görülmektedir.
Yoğunlaştırıcılar, radyasyonu odak boyunca uzanan alıcı boru üzerine %10 ile %100
oranları arasında yoğunlaştırmaktadırlar. Bu sistemlerin yoğunlaştırma ve çalışma sıcaklıkları
ise 400oC düzeyindedir. Isı transfer akışkanı olarak daha çok yağ kullanılmaktadır. Alıcı boru
içinde ısıtılan yağ merkez üniteye boru hattından gönderilmekte ve ısının buhara transferinden
sonra turbo-jeneratör ile elektrik üretilmektedir. Isıtılmış yağ-buhar kazanlarının devre dışı
bırakılarak maliyetin düşürülebilmesi için doğrudan buhar üretimi üzerinde çalışmalar
yapılmaktadır.
Güneş enerjisini yoğunlaştırarak elektrik üreten sistemler aşağıdaki çizimde
görülmektedir. 1.şekil Parabolik Oluk Kollektörünü, 2.şekil Merkezi Alıcı Sistemini ve 3.
şekil de Parabolik Çanak Sistemini göstermektedir.
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Şekil:3-Güneş Enerjisini Yoğunlaştırma Sistemleri

Kaynak: Philibert, C., 2005, “The Present And Use of Solar Thermal Energy As A
Primary Source of Energy”, Solar Thermal Energy, IEA Yayını, Sf:16, Paris.

11.1.1. Parabolik Oluk Kollektörler
En gelişmiş düzlemsel toplayıcılarla bile 150°C'nin üstünde sıvı sıcaklığı elde etmek,
yüzey sıcaklık kayıpları belirgin bir şekilde arttığı için, çok güçtür. Daha yüksek sıcaklıklar
elde etmenin yolu yoğunlaştırmalı güneş toplayıcıları kullanmaktır. Bu yöntem, güneş
radyasyonunun bütün yayılan kısmının sistemce toplanmasını gerektirmektedir. Bu yüzden
direkt güneş ışınlarının mümkün olan en yüksek oranda kullanılabilmesi temel hedeftir. Doğal
olarak, bu temel hedefe ulaşılabilmesi için, güneş yoğunlaştırıcıları, güneşin sürekli
izlenebilmesini sağlayan bir sistemle donatılmışlardır. Sistem üzerine düşen güneş
ışınlarından maksimum faydalanabilmek için güneş ışınlarının bir hat üzerinde
yoğunlaşmasını sağlayan parabolik oluk sistemi geliştirilmiştir. Kesiti parabolik olan ve
çizgisel yoğunlaştırma yapan sistemlerdir. Parabolik oluk kollektörlerinin iç kısmındaki
yansıtıcı yüzeyler, güneş ışınlarını kollektörün odağında bulunan boruya yoğunlaştırırlar. Bu
sistem güneşin doğudan batıya doğru olan hareketini izlediğinden 350-400°C’lik sıcaklıklar
elde edilebilir. Güneş ışınlarının odaklandığı boru içinde genellikle yağ bulunmakta ve bu
yağda toplanan ısı, elektrik üretiminde kullanılmak üzere santrale gönderilmektedir. Bu tip
toplayıcıların, güneşi izlemek amacıyla bütün kütlesini hareket ettirmesi gerektiğinden, bazı
teknik sorunlar ortaya çıkmaktadır.

11.1.2. Parabolik Çanak Sistemler
İki eksende daima güneşi takip ederek, güneş ışınlarını odaklama merkezinde
yoğunlaştıran sistemlerdir. Termal enerji, odaklanma merkezindeki uygun bir sıvıya
aktarılarak, yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar elde edilmek üzere kullanılmaktadır. Daha
sonra bu buhar, elektrik üretilmesi amacıyla jeneratöre gönderilir. Bu sistemde 600-700°C
sıcaklıklar elde edilebilirken, verim %30 düzeyinde gerçekleşmektedir.
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11.1.3. Merkezi Alıcı Sistemler
Merkezi alıcı sistemler esas olarak iki üniteden meydana gelmektedir. Bunlar alıcıyı
taşıyan bir kule ve güneş ışınlarını alıcıya yansıtacak, kuleyi çevreleyecek biçimde
yerleştirilmiş aynalardan (heliostat) oluşmaktadır.
Bu yöntem, çok sayıda hareketli aynalar sisteminden ibaret olup, merkezi toplayıcı
güneş kulesi vasıtasıyla, güneşten sağlanan enerjiyle sıcaklık 350°C’den 6000°C’ye kadar
yükselebilir. Tek tek yerleştirilmiş ve güneşi takip eden aynalar, güneş ışınlarını kule
üzerindeki radyasyon toplama merkezine odaklamakta ve böylece çok yüksek sıcaklıklarda
enerji elde edilmektedir. Güneş enerjisini toplayan ve belli yönlere göre yerleştirilmiş olan
aynalar sistemine heliostad adı verilmektedir. Toplayıcı içerisinden dolaştırılan tuzlu eriyiğin,
bu yoğunlaşan enerji yardımıyla sıcaklığı artırılır. Bu tuzlu eriyiğin ısı enerjisi, daha sonra
elektrik enerjisi üretmek amacıyla bir geleneksel buhar türbini sisteminde kullanılır. Tuzlu
eriyik ısıyı verimli bir şekilde tutar. Böylece ısı, saatlerce veya hatta günlerce elektrik enerjisi
üretilmeden de muhafaza edilebilir. Bu sistemde ısı aktarım akışkanı olarak hava da
kullanılabilir, bu durumda elde edilebilen sıcaklık ancak 800°C'ye ulaşabilir. Heliostatlar
bilgisayar tarafından sürekli kontrol edilerek, alıcının daima güneş ışını alması sağlanır. Bu
sistemlerin geliştirmesine yönelik çalışmalar halen devam ettirilmektedir.
Bu tür güneş kuleleri güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi amacıyla
kullanılmaktadırlar. Bu tip sistemler yoğunlaştırma yaptıklarından daha yüksek derecelerde
sıcaklık elde edilmesi mümkündür.
Şekil:4-Merkezi Alıcı Sistemi ve Yansıtıcı Aynalar

11.2. Güneş Bacaları
Bu yöntemde güneşin ısı etkisinden dolayı oluşan hava hareketinden yararlanılarak
elektrik üretimi gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Güneş ışınlarının etkisine bırakılan şeffaf
malzemeyle kaplı bir yapının içindeki toprak ve hava, çevre sıcaklığından daha çok
ısınacaktır. Isınan hava yükseleceği için, çatı eğimli yapılıp, hava akışı çok yüksek bir bacaya
yönlendirilirse baca içinde hızlı bir hava akışı (rüzgâr) oluşacaktır. Baca girişine
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yerleştirilecek yatay rüzgâr türbini bu rüzgârı elektriğe çevirecektir. Bir tesisin gücü 30-100
MW arasında olabilir. Deneysel amaçlarla test edilen bir kaç sistem dışında uygulaması
bulunmamaktadır.

11.3. Güneş Pilleriyle Enerji Üretim Yöntemleri
Güneş ışığının doğrudan doğruya elektriğe dönüştürülebileceği ilk defa 1839'da
Fransız kimyager Becquerel tarafından keşfedilmiştir. 1893 yılında ise selenyum elementinin
keşfedilmesiyle güneş ışığının yüzde biri elektriğe dönüştürülmüş, 1950'lerde Amerika'daki
Bell Laboratuvarlarında silikon güneş pilleri üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Bu alandaki
ilerlemenin itici gücünün uzay teknolojilerindeki gelişmeler olduğu söylenebilir. Çünkü
uydularda kullanılabilecek hafif ve güvenilir enerji kaynağı güneş pilleri olabileceği
düşünülüyordu. 1980'lerin başlarında silikondan üretilen güneş pillerinin verimliliği %15
oranına yükselirken, maliyetler önemli oranda azaltıldı. Ancak bütün bu gelişmelere rağmen,
güneş enerjisinin maliyetini fosil enerji kaynaklarının maliyetinin altına düşürebilmek için
araştırmaların sürdürülmesi gerekmektedir. Genel olarak, fotovoltaik gücün, düşük enerji
gerektiren durumlarda ve elektrik şebekesine bağlanamayan yerlerde kullanıldığında
ekonomik önem taşıdığı söylenebilir.
Bu yöntemle enerji üretimi güneş ışığının, piller vasıtasıyla depolanması ve
gerektiğinde kullanılması esasına dayanır. Güneş pilleri yüzeylerine düşen güneş ışığını
doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerdir. Kristal silisyum, amorf
silisyum ve galyum arsenit gibi çeşitli maddeler kullanılarak üretilebilen bu piller %5-20
verimle çalışmaktadır.
Güneşten elektrik üretmek için yarı iletken malzemelerin özelliğinden
yararlanılmaktadır. Yarı iletken malzemelerde elektronlar atomlarına gevşekçe bağlı iken,
yalıtkan malzemede bu elektronlar sıkıca bağlı, iletken malzemedeyse serbest dolaşımdadır.
Güneşten gelen ışınımın enerjisinin foton adı verilen kümelerden oluştuğu bilinmektedir.
Foton miktarında enerji, bir yarı iletken tabakasında gevşekçe bağlı olan elektronları
serbestleştirirken, ikinci bir yarı iletken tabakasıyla oluşturulan gerilim farkı yardımıyla da
serbestleşen elektronları hareketlendirmektedir. İki yarı iletken tabakanın dışına birer kablo
bağlayarak,
elektronların
geçişine
izin verdiğinde
bu
gerilimden
elektrik
üretilebilmektedir. Bu yolla üretilen elektrik, şebekede kullanılan ile aynı kalitededir.
Binaların yüzeylerine ve çatısına monte edilen güneş pili modülüyle bir evin elektrik
gereksinimi karşılanabilmesi olanak dahiline girmektedir.
5 kW'a kadar olan çok küçük güçler için fotovoltaik pillerle enerji üretimi en uygun
yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Durumun değişebilmesi olasılığı hâlâ bulunmasına
rağmen, günümüzde güneşten üretilen elektriğin genelde pahalı olduğu gerçeği gözardı
edilmemelidir. Ancak fotovoltaik piller elektrik şebekesinden uzakta bulunan bölgeler ve
sadece zayıf güç gereksinimi olan uygulamalar için uygun çözümler olarak
değerlendirilmektedirler. Örneğin;
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a) 6-400 watt güce gereksinimi bulunan hava radyo-gemicilik sistemlerinin enerjisinin
sağlanması,
b) 500 watt’a kadar güce gereksinimi bulunan demir yolu sinyalizasyonunun enerji
ihtiyacının karşılanması,
c) 0,5-50 watt güce gereksinimi bulunan kırsal bölgelerdeki telefonların
çalıştırılabilmesi için gereken enerjinin elde edilmesinde yararlanılabilecek ideal güç
kaynaklarıdır.
Büyük miktarlarda elektrik üretimi (1 MW elektrik ve daha fazlası) ancak üretilen
enerjinin bir elektrik şebekesine entegre edilmesi halinde düşünülebilir. Güneş enerjisinin
gece kullanımı için depolamanın zorluğu ve benzeri nedenler güneş tesislerinin tek başlarına
kullanımını engelleyebilir. Güneş elektriğinin diğer geleneksel elektrik kaynakları; su gücü,
akaryakıt ve nükleer güçle çalışan santrallerle birlikte hibrid olarak kullanılması daha uygun
sonuçlar vermektedir.

11.3.1. Güneş Pili Santralleriyle Elektrik Üretimi
Güneş pili santralları olarak, 1982′de Kaliforniya’da 1 MW’lık Edison Lugo
photovoltaik (PV) Santralı kurulmuş, bunu Los Angales-San Francisco arasında kurulan 6,5
MW’lık Carissa Plains Santralı izlemiştir. ABD’nin dışında başka ülkelerde de PV santralları
bulunmakla birlikte, toplam kurulu güçleri güneş termik santrallarının %10′u düzeyini
aşmamaktadır. Bunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte, güneş pillerinin merkezi santraldan
çok otoprodüktörler için uygun oluşu, ayrıca birim kurulum maliyetinin termik tiplerden 3,75,2 kat daha yüksek bulunuşu başta gelen nedenler arasında gösterilebilir. Ancak bu konuda
belirtilmesi gereken önemli br husus da gerek Güneş Pili, gerekse Güneş Termik Santrallerinde
üretilen elektriğin birim maliyetlerinin azalma sürecine girmiş olmalarıdır. Gelişen bilim ve
teknolojik olanaklar, farklı yöntemlerle güneş enerjisinden yararlanarak üretilen elektriğin
birim maliyetini azalması nedeniyle bu alandaki gelişmelerin öncesiyle kıyaslanamayacak
kadar hızlı olmasına zemin hazırlamıştır.
Her şeyden önce belirtilmesi gereken husus, güneş pillerinin kullanımıyla ilgili
sunulan veriler sadece bilgi edinilebilen ülkelerin verileri değerlendirilerek oluşturulduğundan
dünya kullanımını tam ve doğru olarak yansıttığı ileri sürülememesine rağmen önemli oranda
geçerli bilgiler olduğu da kabul edilmektedir.
Tablo:35 Dünya Güneş Pili Kurulu Kapasitesinin Gelişimi (MW Olarak)
2000
1400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1765 2235 2820 3952 5364 6946 9521 16229 23605 40620 71061 102156
Kaynak: EPIA,Global Market Outlook For Photovoltaics 2013-2017

Dünya güneş pili kurulu kapasitesinin 2000 yılından günümüze kadar geçen süre
içindeki değişimi incelendiğinde yaklaşık olarak 85 kat artış sağladığı, yani yıllık ortalama
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artış hızının yaklaşık olarak %40 düzeyinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu zaman dilimi
içindeki en düşük artış hızının bile 2001 yılında %26, en yüksek artış oranının ise 2011
yılında %75 oranıyla gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 2014 yılına gelindiğinde Dünya Güneş
Pili Kurulu Kapasitesi 177 000 MW düzeyine ulaştıktan sonra 2105 yılında yeni kullanıma
giren 50 000 MW ilaveyle 2015 yılı sonunda 227 000 MW düzeyine yükselmiştir.
Tablo:36- Dünya Güneş Pili Kurulu Gücünün Ülkelere Göre Dağılımı (GW)

Çin
Almanya
Japonya
ABD
İtalya
Birleşik Krallık
Fransa
İspanya
Hindistan
Avustralya
Diğerleri
Dünya Toplamı

2015
43
500
39
700
34
400
25
600
18
900
9 100
6 600
5 400
5 200
5 100
33
500
227
000

2014
28 300
38 200
23 400
18 300
18 600
5 400
5 600
5 400
3 200
4 100
26 500
177000

2015 yılı verilerine göre, Dünya Güneş Pili kurulu kapasitesinin ülkelere göre dağılımı
incelendiğinde, tabloda isimleri geçen ilk on ülkenin toplam kapasitenin %85’ine sahip
olduğu anlaşışmaktadır. İlk sırada yer alan Çin toplam kurulu kapasitenin %19’una, İkinci
sırada yer alan Almanyanın %18, üçüncü sıradaki Japonya ise %15’lik paya sahiptir ki, bu ilk
sıradaki üç ülkenin Dünya Düneş Pili Kurulu Kapasitesinin yarısından fazlasına (%52) sahip
olduğu anlaşılmaktadır.
Bu veriler, güneş pili sektördeki ortalama büyüme hızının yüksekliği gelecekte bu
günküyle kıyaslanamayacak kadar önemli rol oynayabileceğini göstermektedir. Avrupa
Güneş pili Endüstrisi Birliği (EIPA) hesaplamalarına göre, 2017 yılında dünya güneş pili
kurulu kapasitesinin 400 000 MW’ı aşacağı öngörülmektedir.
Enerji üretiminde güneş pillerinden yararlanma söz konusu olduğunda 2012 yılı dünya
toplam kurulu gücünün %69’u Avrupa kıtasında bulunurken, %20’lik payıyla Uzakdoğu
bölgesinin ikinci sırayı aldığı görülmektedir. Bu iki kıtanın toplam kapasitenin yaklaşık
%90’ına sahip olduğu, 3. sırada yer alan Amerika Kıtasının ise ancak %8’lük bir payı
bulunduğu belirtilmelidir. İlk üç sırayı paylaşan kıtaların arkasından kurulu güç itibarıyla
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aralarında Afrika ve Ortadoğu gibi bölgelerin de yer aldığı diğer kıtalara düşen oranının ise
%3 civarında kaldığı söylenebilir.
Ancak hemen belirtilmesi gereken önemli bir özellik de Uzakdoğu bölgesindeki
toplam güneş pili kapasitesinin büyük bir bölümünün uzun yıllar Japonya’ya ait olduğu,
ancak son yıllarda Çin’deki güneş pili kurulu kapasitesinin Japonya’nın sahip olduğu
kapasiteyi aştığı belirtilmelidir. Avrupa Kıtasında ise Almanya ve İtalya, Amerika Kıtasında
da ABD’nin ilk sırayı aldıklarıdır. Böylece Avrupa, Asya ve Amerika için verilen değerlerin
aslında Kıta genelini yansıtmaktan uzak olduğu ve Almanya, İtalya, ABD, Çin ve Japonya’yı
işaret ettiği anlaşılmaktadır. Afrika Kıtasında Mısır, Güney Amerika’da Arjantin ve Brezilya,
Orta Doğu’da ise İsrail güneş pillerinden en fazla yararlanan ülkeler olarak dikkat
çekmektedir. Okyanusya’nın sahip olduğu güneş pili kapasitesinin tamamı Avustralya’ya
aittir.
Güneş enerjisinden ekonomik olarak yaralanmanın sınırı olan 40° kuzey enleminin de
kuzeyinde kalan Almanya’nın güneş pili kurulu gücünün Avrupa’nın, Akdeniz kuşağında yer
alan gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırıldığında onlarla kıyaslanamayacak kadar önde bulunması,
bu olanaktan yararlanma konusunda arzusunun ve kararlılığının işareti olarak da enerjiye ne
kadar fazla gereksinimi olduğunu da ortaya koymaktadır.
Güneş pillerinden enerji üretimi konusunda dikkatleri çeken diğer bir özellik ise, bu
sistemde üretilen elektriğin ağırlıklı olarak, ülke enerji gereksiniminin karşılanmasını
destekleyecek şekilde ulusal elektrik şebekesine aktarıldığıdır.
Binaların çatı veya yüzeylerine yerleştirilen güneş pil(PV)’lerinin gücü 1-50 Kw
arasında değişmekte ve güneş pili kullanımının her yıl %20-35 arasında arttığı istatistiklerden
anlaşılmaktadır. Maliyetlerinin ise 1980 yılına göre %30 civarında gerilediği
hesaplanmaktadır. Ancak yine de bir kilowat gücündeki güneş pilinin maliyeti 3 500-6 000
USD arasında değişmektedir. Halbuki aynı güçteki elektrik santralinin maliyeti doğalgaz
termik santrallerinde 680, kömür termik santrallerinde 1450, hidroelektrik santrallerinde
1200, nükleer termik santrallerde 1 800-2 700 USD arasında değişmektedir.
Güneş pillerinin verimi, yapımında kullanılan malzemenin cinsine göre değişiklik
göstermektedir. Verimler;
1-Tek kristalli yapılarda %15-17,5,
2-Çok kristalli yapılarda %12-14,
3-Silisyumlu yapılarda %5-8 arasında değişmektedir.
Güneş enerjisinden yararlanarak elektrik üretmenini diğer bir yolu olan Güneş termik
Santrallerin kurulu kapasitesi ve bu kapasitenini ülkelere göre dağılımını gösteren tablo
incelendiğinde, İspanya ve ABD’nin önemli bir farkla ilk iki sırayı paylaştıkları
anlaşılmaktadır. Dünya Güneş Termik Santralleri Kurulu Kapasitesinin hemen hemen yarısına
yakın bir kısmının (%48) İspanya’da ve %37’sinin de ABD’de bulunduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo:37- Dünya Güneş Termik Santralleri Kurulu Kapasitesinin Ülkelere Göre
Dağılımı (MW)

İspanya
ABD
Hindistan
Fas
G.Afrika Cum.
B.A.E
Cezayir
Mısır
Avustralya
Tayland
Dünya Toplamı

2015
2014
2 300
2 300
1 738
1 628
225
225
180
20
150
0
100
100
25
25
20
20
12
12
5
5
4 755
4 335

Üçüncü sırada yer alan Hindistan’ın payı ise %5 düzeyinde kalmaktadır. Daha sonra
Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Mısır, Avustralya ve
Taylan sıralanmaktadır. 2014 yılındaki Dünya Güneş Termik Santralleri Kurulu Kapasitesi
sadece %9,7 oranında artarak 2105 yılında 4755 MW düzeyine ulaşabilmiştir.
Uzun yıllar boyunca 1984 yılında ABD’deki (eski adıyla Luz) 354 MW kapasiteli
güneş termik santrali ilk ve tek ticari Güneş Termik Santrali konumundayken, özellikle
2010’lu yıllardan sonra farklı kapasitelerde yeni Güneş Termik Santralinin faaliyete
başlamıştır. Yeni güneş termik santrallerinin yapılamaya başlanmasının temel sebebi birim
maliyetlerin azalma sürecine girmesiyle ilgilidir.
Güneş Kollektörleri vasıtasıyla düşük sıcaklıkların üretimine ait veriler
incelendiğinde, Çin’in diğer ülkelerle kıyaslanamayacak bir konumda olduğu anlaşılmaktadır.
2014 yılına ait istatistikler incelendiğinde Dünya kapasitesinin %71’inin Çin’e ait
olduğu ve ikinci sırada %3’lük payı ile Türkiye’nin geldiği anlaşılmaktadır. Daha sonra
Brezilya, Hindistan, ABD ve Almanya gibi ülkeler sıralanmaktadır. Güneş Kollektörleri
vasıtasıyla ısı üretiminde tabloda belirtilen oniki ülkenin toplam dünya kapasitesinin %88’ine
sahip olması belirtilmesi gereken diğer bir özelliktir.
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Tablo:38- Dünya Güneş Kollektörleri Toplam Kurulu Gücünün Ülkelere Göre
Dağılımı (GW)

Çin
Türkiye
Brezilya
Hindistan
ABD
Almanya
Avustralya
İsrail
Meksika
Danimarka
Polonya
Yunanistan
Diğerleri
Dünya Toplamı

2014
289,5
12,7
7,7
5,2
17
12,8
5,9
3,2
2
0,7
1,2
3
48,1
409

Genel bir değerlendirme yapmak gerektiğinde; güneş enerjisinden yararlanma
sürecinde gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerin katkı sağlamaya çalıştıkları
anlaşılmaktadır. Büyük miktarlarda enerji tüketen Çin ve ABD’nin yanısıra Almanya, İtalya
ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler bu kaynaktan yararlanma eğiliminde oldukları gibi,
Danimarka ve Polonya gibi güneş enerjisinden yararlanma konusunda doğal koşulların
oldukça eiverişsiz olduğu ülkeler bile bu süreçte yer almaktadırlar. Avustralya, Cezayir, Mısır
ve Brezilya gibi sıcak kuşak ülkelerinin yanısıra, soğuk iklim koşullarının egemen olduğu
ülkelerin de güneş enerjisinden yararlanma konusunda ilk sıralarda yer alması enerjinin ne
kadar değerli bir madde olduğunu ortaya koyması açısında da önem taşımaktadır. Kuşkusuz
normal şartlarda güneş enerjisinden yararlanma sürecinde doğal şartları yeteri kadar uygun
olmayan ülkelerin de bu süreçte yer almaları sadece enerjinin kıymetli bir madde olmasıyla da
açıklanamaz; çünkü gelişen bilim ve teknoloji olanakları daha zayıf güneşlenme
imkanlarından da enerji üretiminin ekonomik olarak gerçekleştirilmesine imkan tanımaktadır.
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Uygulamalar
Güneş enerjisinden elektrik üreten sistemler arasındaki fark ve benzerlikleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Güneş enerjisinden elektrik üreten farklı sistemlerin birinin diğerine göre zayıf ve
üstün yönleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste esas olarak güneş enerjisinde elektrik üretim sistemleri
değerlendirilmektedir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknik olarak başarılmış olmasına
rağmen, ekonomik nedenlerle enerji sektöründe yoğun kullanımı günümüzde mümkün
değildir. Ancak her geçen gün güneş enerjisinden elektrik üretim teknolojilerinde kaydedilen
gelişmeler ve fosil enerji kaynaklarında yaşanan yüksek fiyat artışları, güneş enerjisinden
elektrik üretiminin yaygınlaşmasında en önemli engel olarak değerlendirilen maliyet
faktörünün önemini azaltmaktadır. Yayınık özelliğe sahip güneş enerjisinden elektrik
üretilebilmesi için iki temel yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birini güneş ışınlarının
doğrudan elektriğe dönüştürüldüğü güneş pilleri oluştururken, diğeri güneş ışınlarının
yoğunlaştırılıp bir noktaya odaklanmasını gerektiren uygulamalar meydana getirmektedir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, güneş enerjisinden elektrik üretiminin iki
temel yönteminden biri verilmiştir?
A)

Güneş ışınlarının bir havuzda toplanması vasıtasıyla

B)

Güneş kollektörleri vasıtasıyla

C)

Güneş ışınlarının yoğunlaştırılması vasıtasıyla

D)

Güneş evleri vasıtasıyla

E)

Güneş depolanması vasıtasıyla

2Güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren sistem, Doğru
fotovoltaik olarak isimlendirilmektedir.

Yanlış

3Parabolik oluk sistemlerde elde edilebilecek sıcaklık değeri 600- Doğru
700°c ye kadar çıkabilmektedir.

Yanlış

4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Merkezi Alıcı sistemlerde güneş ışınlarını
alıcıya yansıtacak ve kuleyi çevreleyecek biçimde yerleştirilmiş aynaların adı verilmiştir?
A)

Heliyograf

B)

Heliostad

C)

Topograf

D)

Teodolit

E)

Hiçbiri

5-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kristal silisyum, amorf silisyum ve galyum
arsenit gibi çeşitli maddeler kullanılarak üretilmiş güneş pillerinin ortalama verimi
verilmiştir?
A)

%5-20

B)

%35-40
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C)

%30-35

D)

%25-30

E)

%40-50

6-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Güneş termal elektrik santrallerinin birincil
enerji kaynağı olarak kullandıkları enerji kaynağı verilmiştir?
A) Petrol
B) Doğalgaz
C) Kömür
D) Uranyum
E) Güneş
I-

Parabolik oluk kollektörler

II-

Parabolik çanak kollektör

III-

Merkezi alıcılı sistemler

7-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, güneş enerjisiyle elektrik üreten sistemler
doğru olarak verilmiştir?
A) Sadece I
B) I ve II
C) Sadece III
D) I, II ve III
E) II ve III
8-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Güneş enerjisinden yararlanarak üretilen
elektriğinin gelecekte geleneksel (kömür, petrol ve doğalgaz) elektrik üretim kaynaklarıyla
yarışabilecek duruma getirilmesini sağlamak amacıyla, teknolojisinin geliştirilmesi ve
…………………………………. arttırılmasına yönelik, çok sayıda araştırma yapılmaktadır.”
ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
A) Maliyetini
B) Dönüşüm veriminin
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C) Enerji tasarrufunu
D) Çevre sorunlarını
E) Estetiğini
9-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, güneş enerjisinden elektrik üretimin sağlayan
sistemlerden Parabolik oluk sistemi doğrusal yoğunlaştırıcı grubuna girerken, merkezi güç
kuleli sistem ve parabolik çanak sistemi …………………..yoğunlaştırıcı sistem grubuna
girmektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
A) Işınsal
B) Doğrusal
C) Noktasal
D) Açısal
E) Konvansiyonel
10-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Güneş elektriğinin diğer geleneksel elektrik
üretim kaynakları olan kömür, doğalgaz, akaryakıt ve nükleer güçle çalışan santrallerle
birlikte……………. olarak kullanılması daha uygun sonuçlar vermektedir.” ifadesini doğru
olarak tamamlamaktadır?
A) Bağımsız
B) Ayrı ayrı
C) Müstakil
D) Nadiren
E) Hibrid

Cevaplar
1)C, 2)D, 3)Y, 4)B, 5)A, 6)E, 7)D, 8)B, 9)C, 10)E
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12. RÜZGÂR GÜCÜ

265

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Rüzgâr Gücünden Yararlanmanın Tarihçesi
12.2. Yeryüzünün Genel Atmosfer Sirkülasyonu Ve Rüzgârlar
12.3. Rüzgârın Hızı ve Yönü Üzerinde Etkili Olan Faktörler
12.3.1. Basınç Gradyanı
12.3.2. Koriyolis Kuvveti
12.3.3. Merkezkaç Kuvvetinin Etkisi
12.3.4. Delk Etkisi
12.3.5. Yerel Şartlar
12.3.5.1. Kıyının Etkisi
12.3.5.2. Yamaçların Etkisi
12.3.5.3. Dağ ve Vadi Meltemleri
12.3.5.4. Drenaj Rüzgârları
12.4. Genel Rüzgâr Sirkülasyonu
12.5. Rüzgâr Enerji Santrali Kurulumuna Uygun Alanların Belirlenmesi
12.6. Dünya Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli
12.7. Rüzgar Gücünden Elektrik Üretimi
12.8. Rüzgâr Enerjisinden Yararlanmanın Kıtalara Göre Dağılımı
12.8.1. Avrupa Kıtası
12.8.2. Amerika Kıtası
12.8.3. Asya Kıtası
12.8.4. Okyanusya Kıtası
12.8.5. Afrika Kıtası
12.9. Rüzgâr Enerjisi Kurulu Gücünün Ülkelere Göre Dağılımı
12.10. Rüzgâr Gücüyle Enerji Üretiminin Bazı Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Rüzgârları Üreten Sistemler Nelerdir?

2)

Rüzgâr Gücünden Yararlanmanın Tarihçesi Nedir?

3)

Yeryüzünün Genel Atmosfer Sirkülasyonu Ve Rüzgârları Nelerdir?

4)

Rüzgârın Hızı Ve Yönü Üzerinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir?

5)

Genel Rüzgâr Sirkülasyonu Nasıldır?

6)
Rüzgâr Enerji Santrali Kurulumuna Uygun Alanların Belirlenmesinde Nelere
Dikkat Edilmelidir?
7)

Dünya Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Dağılışı Nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Rüzgârları Üreten Sistemler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yeryüzünde
hakim Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
rüzgârların
oluşumlarında verilen
slaytlarının
ve
ders
ekvatoral bölge ile kutup
videolarının çalışılması.
bölgelerinin farklı derecede
ısınmaları
temel
rol
oynadığının öğrenilmesi.

Rüzgârın Hızı Ve Yönü Basınç farkı ne kadar çok ise
Üzerinde
Etkili
Olan rüzgârın şiddeti o kadar fazla
Faktörler
olmasına rağmen, birçok
doğal veya beşeri faktör
rüzgâr hızı ve yönü üzerinde
belirleyici
etkiye
sahip
olduğunun kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Rüzgâr
Enerji
Santrali Rüzgâr hızı arttıkça elde
Kurulumuna
Uygun edilecek
enerji
miktarı
Alanların Belirlenmesi
fazlalaştığından,
rüzgâr
santralı kurulacak sahanın
belirlenmesinde
rüzgâr
hızının
doğru
olarak
ölçülmesi son derece önem
kazandığının anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Dünya
Rüzgâr
Enerjisi Küresel
ölçekte
Potansiyelinin Dağılışı
üretilebilecek
enerjinin
tahmin edilmesine yönelik
çalışmalar
yapılmasına
rağmen,
henüz
bütün
dünyaya ait bir rüzgâr atlası
oluşturulamadığından, kesin
potansiyel
belirlenememektedir. Ancak
yapılan çalışmaların ortak
noktası, dünyanın bu açıdan
çok önemli imkanlara sahip
olduğunun kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Rüzgar gücü

•

Hakim rüzgarlar

•

Geçici rüzgarlar
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Giriş
Yeryüzündeki hayatın temel kaynağı ve dayanağı güneş olduğu gibi, rüzgârların
varlığının nedeni de güneştir. Yeryüzüne gelen güneş enerjisinin yaklaşık %2’lik bir kısmının
rüzgârları oluşturmak için kullanıldığı hesaplanmaktadır. Dolayısıyla rüzgâr gücünün güneş
enerjisinin dolaylı bir şekli olduğu da söylenebilir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en
gelişmişi ve ticari açıdan en uygun olanı, çevre sorunlarına neden olmadığı gibi, güneş var
olduğu sürece tükenmeyecek olan, rüzgâr enerjisidir.
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12.1. Rüzgâr Gücünden Yararlanmanın Tarihçesi
İnsanlığın rüzgâr gücünden enerji kaynağı olarak faydalanmaya başlamasının tarihi
kesin olarak bilinmemesine rağmen, yararlandığı ilk enerji kaynakları arasında yer almış
olabileceği düşünülmektedir. Batıda, Eski Yunan, Fenike ve Mısır Uygarlıklarında yelkenli
gemilerin hareket kaynağı olarak değerlendirilirken, Doğuda rüzgâr gücüyle çalışan yel
değirmenleri Orta ve Batı Asya medeniyetlerinde kullanılmıştır.
Rüzgâr gücünden enerji üretimine yönelik çalışmalar 19.YY’ın sonlarında
Danimarka’da başlatılmış ve 1894 yılında rüzgâr gücünden ilk kez elektrik üretimi
gerçekleştirilmiştir. Bu rüzgâr türbinlerinin güçleri düşük ve verimleri oldukça az olmasına
rağmen Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkeler de bu alanda faaliyet göstermeye
başlamışlardır. Bu sahadaki çalışmalar 1980’li yıllardan sonra hız kazanmış böylece eski tip
rüzgâr jeneratörlerinin yerini modern rüzgâr türbinleri almıştır. Artık geçmişteki rüzgâr
jeneratörleri yerine, modern ve çağdaş rüzgâr enerjisi çevrim sistemleri üzerinde durulmaya
başlanmıştır. Az sayıda tüketiciyi besleyecek tekil makineler yerine, birden çok türbin içeren
rüzgâr çiftlikleriyle elektrik şebekelerinin beslenmesi amaç olmuştur.

12.2. Yeryüzünün Genel Atmosfer Sirkülasyonu Ve Rüzgârlar
İnsan ve faaliyetlerini etkileyen iki türlü rüzgâr sisteminden söz etmek mümkündür.
Bunlar;
1.Hakim Rüzgârlar: Belirli yön veya yönlerden devamlı olarak esen rüzgârlardır.
2.Geçici Hava Hareketleri: Bu tip hava hareketlerinin kaynağını cepheler
oluşturduğundan sürekliliği bulunmayan rüzgârlar olarak karşımıza çıkar.

12.3. Rüzgârın Hızı ve Yönü Üzerinde Etkili Olan Faktörler
Rüzgârların oluşumuna neden olan temel faktör basınç farklılıkları olup, rüzgâr
yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser. Basınç farkı ne kadar çok ise
rüzgârın şiddeti o kadar fazla olur. Yüksek seviyelerde rüzgârın yönü izobarlara paralelken,
yeryüzüne yaklaştıkça izobarlarla 20-50°’lik açı oluşturacak şekilde eser. Rüzgâr esme
yönündeki bu sapmanın nedenleri;

12.3.1. Basınç Gradyanı
Gradyanın etkisi basınç değeri ile orantılı olarak değişir. Gradyan ne kadar kuvvetli
ise, etki o kadar fazladır ve rüzgârın izobarlara dik olarak esmesine sebep olur. Bu tip
rüzgârlara Barostrofik veya Ageostrofik rüzgârlar adı verilir. Fakat yeryüzünün sınırlı
alanlarında Ageostrofik rüzgârlara rastlanılır.
Kara ve deniz meltemleri, dağ ve vadi meltemleri bu tip rüzgârlara örnek olarak
gösterilebilir. Ancak ekvatoral kuşakta istisnası olduğu bilinir. Ekvatorun 4° kuzey ve 4°
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güney enlemleri arasında kalan sahada, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden
kaynaklanan kuvvetin (koriyolis kuvveti) etkisi olmadığından bu tip ageostrofik rüzgârlara bu
sahada bir kuşak halinde rastlanır. Bu sahadaki basınç farkının hızla dengelenmesine bağlı
olarak ageostrofik rüzgârlar ancak kısa sürelerde etkili olduktan sonra ortadan kalkarlar.
Rüzgârın oluşumuna neden olan basınç merkezinin düzenli veya düzensiz olarak yön
değiştirmesi gradyanın yönünü değiştirmesine, bu değişimin ise rüzgâr frekansının
farklılaşmasına neden olduğu bilinmektedir.

12.3.2. Koriyolis Kuvveti
Havanın yoğunluğu rüzgârın hızı, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ve coğrafi
enleme bağlı olarak yeryüzünün her noktasında farklıdır ve enlem derecesi fazlalaştıkça
koriyolis kuvvetinin etkisi artmaktadır. Koriyolis kuvveti ise, ekvatorda sıfır iken, kutuplarda
maksimumdur.
Koriyolis kuvveti ve gradyan tarafından yönü değişen rüzgârlar Geostrofik Rüzgâr
(sapmış rüzgâr) olarak isimlendirilirken, bu tip rüzgârlara ancak okyanuslar üzerinde ve stabil
basınç alanlarında rastlanır. Daima izobarlara paralel olarak esen geostrofik rüzgârların hızı,
gradyan değerine ve coğrafi enleme göre değişir. Enlem arttıkça koriyolis kuvvetinin etkisi de
artar.

12.3.3. Merkezkaç Kuvvetinin Etkisi
Merkezkaç kuvveti, dönme hareketinin merkezi kısmından, dışarıya doğru radyal
olarak etki eder ve dönüş yörüngesinin yarıçapı küçülüp, dönüş hızı arttıkça etkisi fazlalaşır.
Merkezkaç kuvveti, ancak izobar eğrilerinin kavisli olduğu sahalarda kendini gösterir.
Örneğin tropikal siklonlarda merkezkaç kuvvetinin etkisi maksimumdur. Merkezkaç kuvveti,
basınç gradyanı ile koriyolis kuvveti arasında denge kurmaya çalışır. Alçak basınç alanlarında
merkezkaç kuvveti ve basınç gradyanı kuvveti zıt yönlerdedir. Buna bağlı olarak gradyan
kuvveti ile koriyolis kuvveti arasında bir dengenin oluşabilmesi için gradyan kuvvetinin
Koriyolis ve merkezkaç kuvvetlerinin toplamına eşit olması yani, koriyolis kuvvetinin
merkezkaç kuvveti kadar fazla olması gerekmektedir.
Buna karşılık yüksek basınç alanlarında merkezkaç kuvveti gradyan kuvveti ile aynı
yönlüdür. Genel olarak merkezkaç kuvveti antisiklon sahalarında gradyan gücünü arttırırken,
siklon bölgelerinde ise koriyolis kuvvetini arttırıcı bir karakterdedir.

12.3.4. Delk Etkisi
Delk’in etkisi esmekte olan rüzgârın zemine teması sonucu hızının azalması ve
yönünün değişmesi şeklinde gerçekleştiğinden karalar üzerindeki etkisi yüksek iken deniz ve
okyanuslar üzerinde azalır. Rüzgâr hızı delk etkisine bağlı olarak %50’ye ulaşan oranda
azalabileceği gibi esme yönünde de değişiklikler meydana gelmektedir. Delk etkisinin ortadan
kalkması için, o mevkiideki yeryüzünden nisbi olarak 500 m yüksekliğe çıkılması
gerekmektedir.
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12.3.5. Yerel Şartlar
Rüzgâr yönü ve şiddeti üzerinde yerel şartların etkisi genellikle morfolojiye bağlı
olarak birkaç farklı şekilde gerçekleşir. Bunlar;

12.3.5.1. Kıyının Etkisi
Kara ve denizlerin gün içindeki farklı ısınmalarına bağlı olarak meydana gelen
Meltem Rüzgârları kıyının rüzgâr üzerindeki en karakteristik örneğidir. Gündüzleri karalara
göre daha serin olan, dolayısıyla basıncın daha yüksek olduğu denizlerden, karaların iç
kısımlarına doğru esen rüzgâr, geceleri karaların soğuyup, yüksek basınç alanları haline
dönüşmesiyle, karalara göre daha ılık olan denizlerin ise alçak basınç karakterini kazanması,
rüzgârların karadan denize doğru esmesine yol açar. Meltemlerin oluşabilmesi için kara ve
denizlerde önemli sıcaklık farklarına gerek olduğundan, yeryüzünün sıcak bölgelerinde ve
orta kuşakta yaz mevsiminde etkili olan bu rüzgârlar, kıyıdan itibaren 20-40 Km karaların iç
kısımlarına sokulabilirler.

12.3.5.2. Yamaçların Etkisi
Genellikle vadi yamaçları ile eğimlerin yüksek olduğu vadi tabanlarında bu etkiye
rastlamak mümkündür. Gündüz fazla ısınan yamaçtaki veya vadi tabanındaki hava
yükselirken, geceleri yamaçlar üzerindeki hava çok soğuk, dolayısıyla daha ağır olduğundan
yamacın eğimine uygun olarak vadi tabanındaki sıcak havanın altına doğru harekete
geçmesiyle oluşan rüzgârlardır. Bu tip rüzgârlar ancak birkaç yüz metre içinde etkili
olduklarından sığ rüzgârlar olarak da tanımlanmaktadırlar.

12.3.5.3. Dağ ve Vadi Meltemleri
Vadiler boyunca esen rüzgârlar olup, yamaç rüzgârlarına göre daha geniş alanda etkili
oldukları söylenebilir. Vadinin yukarı ve aşağı mecralarının farklı derecede ısınmalarına bağlı
olarak meydana gelirler. Gündüzleri vadinin yüksek kısımları aşağı kesimlere göre daha fazla
ısındığından buralarda basınç azalır. Böylece rüzgârlar vadiyi takip ederek, yüksek kısımlara
doğru eserler. Geceleri ise vadinin yüksek kısımları daha fazla soğuduğundan bu kez vadi
eğimine uygun olarak rüzgâr, daha sıcak olan alçak kısımlara doğru esmektedir.

12.3.5.4. Drenaj Rüzgârları
Etrafı yüksek dağlarla çevrili plato alanlarında rastlanan rüzgârlardır. Bu gibi
platoların üzerlerinde kış mevsiminde büyük miktarda biriken soğuk havanın bir kısmı, plato
yamaçları boyunca çevresindeki daha alçak sahalara doğru eser. Bu rüzgârların hızı aynı
zamanda yerçekiminin de etkisiyle vadi boyunca kanalize olduğundan daha da fazlalaşır. Bu
tip rüzgârlara bir dereceye kadar Katabatik Rüzgârlar da denir. Drenaj rüzgârlarının yönü
daima vadilerin uzanışlarına paraleldir.
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12.4. Genel Rüzgâr Sirkülasyonu
Yeryüzünde hakim rüzgârların oluşumlarında ekvatoral bölge ile kutup bölgelerinin
farklı derecede ısınmaları temel rol oynar. Rüzgârlar bu iki bölge arasında sıcaklık farkını
ortadan kaldırmak üzere meydana gelirler.
Ekvatoral kuşak alçak basınç sahası, kutup kuşağı ise yüksek basınç alanı olacağından,
ekvatoral kuşakta ısınarak yükselen hava, basınç gradyanını takiben ageostrofik rüzgâr
halinde yüksek seviyelerden kutuplara doğru akacak ve orada alçalarak alt seviyelerden tekrar
ekvatora dönecektir. Ancak dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak koriyolis
kuvveti bu genel sirkülasyonu bozmakta ve bölgesel bir rüzgâr sistemi ortaya çıkmaktadır.
Rüzgâr gücünden enerji üretimi konusunda birinci derecede değerlendirilen rüzgârlar
zemine yakın seviyelerde görülen rüzgârlardır. Ekvatoral kuşak yıl boyunca sürekli olarak
alçak basınç sahası konumundadır. Kış mevsiminde bu alçak basınç kuşağı özellikle Afrika ve
Asya kıtalarında ekvator hattının biraz daha kuzeyindedir. Bu kuşak denizleri üzerinde
Doldrum olarak isimlendirilen sıcak ve sakin alanlara rastlanmaktadır.
Suptropikal enlemlerde ise birer yüksek basınç alanı bulunmaktadır. Yaz mevsiminde
bir kuşak halinde bulunmasına rağmen, kış mevsiminde bu kuşak, sürekliliğini kaybederek
parçalanır. Ocak ayında ise bu yüksek basınç kuşağı Avustralya ve güney Amerika’da 25-35°
enlemleri arasında uzanır. Asya ve Kuzey Amerika’da yüksek enlemlerdeki antisiklonlar bu
kuşağın bulunduğu sahanın yerini belirler. Temmuz ayında ise yüksek basınç Kuşağı 30-35°
kuzey enlemlerinde sadece okyanuslar üzerinde bulunur. Subtropikal yüksek basınç sahası
kuzey yarı kürede yalnız okyanuslar üzerinde bulunmasına rağmen, güney yarı kürede bir
kuşak halindedir.
Gerek güney gerekse kuzey kutup kuşağı, yıl boyunca yüksek basınç alanları özelliğini
kaybetmemelerine rağmen, bu durum özellikle Antartika üzerinde karakteristiktir.

12.5. Rüzgâr
Belirlenmesi

Enerji

Santrali Kurulumuna

Uygun Alanların

Rüzgâr gücünden yararlanılarak üretilebilecek enerji miktarının hesablanmasında
kullanılan en önemli veriyi rüzgâr hızı oluşturmaktadır. Bu hesablamada kullanılan formülün
sadeleştirilmiş hali;
P=1/2mxV³ şeklindedir.
P: Üretilebilecek enerji miktarı (watt/m² olarak)
m: Hava kütlesinin yoğunluğu
V: Rüzgâr hızı

274

Buna göre rüzgâr hızı arttıkça elde edilecek enerji miktarı fazlalaştığından, rüzgâr
santralı kurulacak sahanın belirlenmesinde rüzgâr hızının doğru olarak ölçülmesi son derece
önem kazanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi rüzgâr enerji santrallerinin ekonomisi, esas
olarak üretilebilecek elektrik enerjisi miktarıyla paralellik gösterdiğinden, rüzgâr hızının
yüksek olduğu alanlarda kurulan santrallerde daha fazla enerji üretileceğinden, bu santrallerin
verimliliği daha fazla olacaktır. Aynı noktada bile yükseğe çıkılması durumunda rüzgâr hızı
arttığı ve daha fazla güç elde edildiği bilinmektedir. Yüzeyden itibaren 10 m’de ölçülen
rüzgâr hızları değerlendirildiğinde santral kurulması için uygun olmayan bazı sahaların 50 m
yüksekliğindeki rüzgâr hızları dikkate alındığında, rüzgâr santrali kurulması için uygun rüzgâr
hızlarına sahip olabileceği anlaşılmaktadır.
Tablo:39- Rüzgâr Hızının Sınıflandırılması
Yüzeyden 10 m yükseklikte

Yüzeyden 50 m yükseklikte

Rüzgâr Sınıfı Rüzgâr Yoğunluğu Rüzgâr Hızı Rüzgâr Yoğunluğu Rüzgâr Hızı
(watt/m² olarak) (m/sn olarak) (watt/m² olarak) (m/sn olarak)
1

100

4,4

200

5,6

2

150

5,1

300

6,4

3

200

5,6

400

7

4

250

6

500

7,5

5

300

6,4

600

8

6

400

7

800

8,8

7

1000

9,4

2000

11,9

12.6. Dünya Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli
Küresel ölçekte üretilebilecek enerjinin tahmin edilmesine yönelik çalışmalar
yapılmasına rağmen, henüz bütün dünyaya ait bir rüzgâr atlası oluşturulamadığından, kesin
potansiyel belirlenememektedir. Ancak yapılan çalışmaların ortak noktası, dünyanın bu
açıdan çok önemli imkânlara sahip olduğu yönündedir.
Uluslararası enerji ajansının çalışmalarına göre dünya ölçeğinde hızı 5,1m/sn’den daha
hızlı esen rüzgâr varlığı değerlendirildiğinde yeryüzünde yılda 53 000 TWh elektrik
üretilebilecek kadar rüzgâr gücü bulunmaktadır. Bu alanlar 50° kuzey ve 50° güney enlemleri
arasında bulunmaktadır. Ekonomik, görsel ve fiziksel planlama limitleri dikkate alındığında
kabaca bu potansiyelin üçte birinin gerçekleşebileceği hesaplanmaktadır. Rüzgâr atlası, yer
seviyesinden 10 m yüksekte ölçülmüş olan rüzgâr hızı ve yönüne ilişkin yeterli süre ve
sayıdaki meteoroloji istatistiklerinin, özel bilgisayar programları yardımıyla değerlendirilmesi
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sonucunda elde edilmektedir. Sonuçta yer yüzeyinden 50 m yukarıdaki rüzgâr hızları (m/s) ve
rüzgâr gücü yoğunlukları (W/m²) isovent eğrileri biçiminde hazırlanmıştır. Rüzgâr atlası enerji
plancılarına ve yatırımcılara, rüzgâr gücü ve kapsadığı alanlar hakkında fikir vermekle
birlikte, yer seçiminde tek başına yeterli olmamaktadır. Özel ölçümlere gerek duyulmaktadır.
Bu potansiyel gücün kıtalara göre dağılımı incelendiğinde en büyük payın Kuzey
Amerika kıtasına ait olduğu ve yılda 14 000 TWh teknik olarak elektrik üretimine uygun
rüzgâr gücü bulunduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra Afrika, Doğu Avrupa ve Rusya yılda 10
600 TWh üretim kapasitesiyle 2. sırayı paylaşmaktadırlar. Batı Avrupa’nın dünya rüzgâr gücü
potansiyelinden payına düşen, yaklaşık olarak toplam kapasitenin %9’una eşittir.
Dünya rüzgâr gücünün enerji potansiyelinin ortaya konmasına yönelik yapılan bu
çalışma sadece karalarda esen rüzgârları değerlendirmeye aldığı için eksik kalmaktadır.
Denizlerin şimdilik kıyıya yakın bölgelerinde faaliyet gösteren rüzgâr enerji santrallerinin
mevcudiyeti, denizlerdeki potansiyel rüzgârların da bu hesaba katılması gerektiğini ortaya
koymaktadır. Rüzgâr enerjisi bakımından, denizler karasal alanlara göre daha büyük zenginlik
göstermektedir. 1990-1995 yıllan arasında Avrupa Birliği’nde, kıyıdan uzaklığa ve su
derinliğine bağlı olarak deniz üstü rüzgâr türbini kurulması durumuna göre potansiyel
belirleme çalışması yapılmıştır. Kıyıdan 10 Km açıklıkta ve su derinliğinin 10 m’ye kadar
olduğu alanların potansiyeli 750 TWh/yıl iken, kıyıdan uzaklığı 30 Km ve su derinliğinin 40
m’ye kadar ulaşması durumunda üretilebilecek enerji 3500 TWh/yıl düzeyine yükselmektedir.
Dünya Meteoroloji Organizasyonu dünya çapında bir rüzgâr kaynağı haritası geliştirmiştir.
Buna göre, dünya yüzeyinin %27’sinde yıllık ortalama rüzgâr hızı 10 m yükseklikte 5,1 m/s
den büyük saptanmıştır. Bu alan, rüzgâr enerjisince zengin yörelerin toplamıdır. Sadece
Avrupa Birliğine üye ülkelerin denizlerindeki rüzgârların enerji amaçlı değerlendirilmesi
durumunda yılda 2500 TWh’lik bir potansiyelin bulunduğu bildirilmektedir.
Dünya enerji tüketiminin 2020 yılında toplam 25 900 TWh düzeyinde olacağı
öngörülmektedir. Hesaplanan Rüzgâr gücünün enerji potansiyelinin anlamını daha iyi ortaya
koyabilmek için sadece karalarda rüzgâr gücünün yılda 53 000 TWh, bu miktara denizlerde
üretilebileceği hesaplanan 750 TWh’ı da ilave ettiğimizde, rüzgâr gücünün enerji üretimim
açısından taşıdığı önem daha iyi ortaya çıkmaktadır.
Ancak unutmamak gerekir ki, belirtilen bu veriler “teknik” nitelikte olduğundan,
günümüz teknolojik şartlarında, uygulamada bu değerlere ulaşılması mümkün
görülmemektedir. Enerji dağıtım şebekesinden kaynaklanan bazı ”teknik” sorunlar nedeniyle
tüketilen enerjinin ancak %20 kadarının rüzgâr gücünden üretilerek şebekeye aktarılmasına
izin vermektedir. Fakat enerjiye duyulan ihtiyacın şiddetlenmesi durumunda bu teknik
sorunların üstesinden gelinerek, daha yüksek oranlarda yararlanmanın önünün açılması da
beklenebilir.
Tabloda görülebileceği gibi Avrupa Kıtasının rüzgâr enerjisi potansiyeli açından
değerlendirildiğinde İngiltere, İskoçya ve İrlanda’nın hemen hemen tamamı, Fransa, Belçika,
Hollanda, Almanya ve Danimarka’nın kıyı kesimlerine yakın bölgeleri, İspanya’nın Akdeniz
kıyıları ve Pirene dağlık kütlesi civarı, Fransa’da Liyon körfezinin batısında kalan Toulouse
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ve Liyon arasındaki bölge, Yunanistan’ın kıyı kesimleri ve Girit adasının tamamı ve
ülkemizin Batı Anadolu kıyıları güçlü rüzgârların görüldüğü başlıca sahalar olarak
değerlendirilebilir.
Tablo:40-Bazı Avrupa Ülkelerinin Rüzgâr Enerjisi
Potansiyeli

Yüzölçüm
Ülke
ü
Türkiye
İngiltere
İspanya
Fransa
Norveç
İtalya
Yunanista
n
İrlanda
İsveç
İzlanda
Danimark
a
Almanya
Portekiz
Finlandiya
Hollanda
Belçika
Avusturya
İsviçre

>3m/sn
Rüzgârın
Estiği Alan
(Km²)

Rüzgâr Santralı
Kurulmasına

Rüzgâr Teknik
Potansiyeli
(Twh/Yıl)
166
114
86
85

780000
244000
505000
547000
324000
301000

418000
171000
200000
216000
217000
194000

Uygun Alan (Km²)
9960
6840
5160
5080
4560
4160

132000
70000
450000
103000

73000
67000
119000
103000

2640
2680
2440
2080

44
44
41
34

43000
357000
92000
337000
41000
31000
84000
41000

43000
39000
31000
17000
10000
7000
40000
21000

1720
1400
880
440
400
280
200
80

29
24
15
7
7
5
3
1

76
69

Bu potansiyelin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Türkiye’nin 166 TWh ile ilk
sırayı, İngiltere’nin yıllık 114 TWh kapasitesiyle ikinci sırada, üçüncü sırada ise yılda 86
TWh ile İspanya ve İspanya’nın hemen arkasından yılda 85 TWh’lik üretim kapasitesiyle
Fransa’nın yer aldığı görülür. Daha sonraki sıralarda Avrupa Birliğinin diğer ülkelerinin
birbirlerine yakın değerlerle yer aldıkları görülmektedir. Sadece Avrupa’nın değil, aynı
zamanda dünya rüzgâr enerjinden yararlanma konusunda öncü durumunda bulunan
Almanya’nın yılda 24 TWh olarak hesaplanan teknik rüzgâr gücü potansiyeli, diğer ülkelerle
kıyaslandığında düşük bir değer olarak kalmasına rağmen, rüzgâr gücünden enerji üretimi
konusunda sektörün ilk sıralarında yer alması, sadece kaynağa sahip olmanın yararlanma
açısından çok anlamlı olmadığını, ülkelerin enerji politikalarının bu konuda ne denli rol
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oynayabileceğini göstermesi açısından son derece anlamlıdır. Rüzgâr gücü potansiyeli en
fazla olan ülkemizde ise yararlanmanın son derece sınırlı oranda gerçekleştiği belirtilebilir.

12.7. Rüzgâr Gücünden Elektrik Üretimi
Dünya rüzgâr gücünden elektrik üretiminin kurulu kapasitesinin son 10 yıl içinde
kaydettiği yaklaşık on katlık büyümenin baş döndürücü olduğu söylenebilir. 1998-2012 yıları
arasında rüzgâr santrallerinin büyüme oranı son yıllarda azalma göstermiş olmasına rağmen,
en az 2012 yılında %19,2 ve en çok 1999 yılında %41,7 olmak üzere ortalama %27,5 olarak
gerçekleşmiştir ki, bu yüksek olarak kabul edilebilecek büyüme oranları bu güne kadar diğer
hiçbir enerji kaynağında rastlanmamıştır.
Tablo:41-Dünya Rüzgâr Enerjisi Kurulu Gücü
1980
10

1985
1 020

1990
2 160

1995
4 778

2000
18 039

(MW olarak)

2005
59 004

2010
194 390

2011
2012
2013
2014
2015
236 749 282 266 318 914 371 317 434 944
Rüzgâr enerji santrallerinin kurulu gücünün 1990 yılında 2 160 MW iken, 1995’te 4
778 MW, 2000’de 18 000 MW, 2005 yılında 59 000 MW ve 2007 yılında 93 000 MW,
2010’da 197 000 MW, ve 2015 yılında da 282 275 MW’a yükselme başarısını göstermiştir.
2000’li yıllara kadar ulaşılan kurulu gücün çok önemli bir kısmı olan %60-65 kadarı daima
Avrupa kıtasında yer alırken daha sonra diğer kıtalardaki gelişmeler sonucu Avrupa kıtasının
payı düzenli olarak azalmış ve 2015 yılı verilerine göre %34 düzeyine kadar gerilemiştir.
12.8. Rüzgâr Enerjisinden Yararlanmanın Kıtalara Göre Dağılımı 2015 yılı verilerine
göre rüzgâr enerjisinden yararlanmanın kıtalara göre dağılımı incelendiğinde, Asya kıtasının
%41’lik oranıyla geldiği ilk sırayı aldığı, ikinci sırada ise Avrupa kıtası %34’lük payı ile yer
almaktadır. Kuzey Amerika’nın payı %20, Güney ve Orta Amerika’nın toplam payı ise %3
düzeyinde kalırken, Okyanusya kıtasının da sadece %1’lik bir orana sahip olduğu görülür.

12.8. Rüzgâr Enerjisinden Yararlanmanın Kıtalara Göre Dağılımı
12.8.1. Avrupa Kıtası
Rüzgâr gücünden enerji üretimi söz konusu olduğunda ilk bakışta dikkati çeken,
Avrupa Kıtasının, bu kaynaktan en fazla yararlandığıdır. Sanayi devriminden bu yana
tükettiği kömür miktarı çok büyük boyutlara ulaşarak, kömür rezervlerini önemli oranda
kullanan; Kuzey denizinde sınırlı miktardaki petrol rezervlerinin kıtanın taleplerini
karşılamada son derece yetersiz kalan ve hemen hemen bulunmayan doğalgaz gibi fosil yakıt
rezervleri açısında olanakların en zayıf bulunduğu Avrupa Kıtası ülkeleri, rüzgâr gücünden
enerji üretimi konusunda ilk sıraları almaktadır. Almanya ve İspanya, Avrupa’da kurulu
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rüzgâr gücü en yüksek olan ve yatırımlarını sürekli olarak arttıran ülkeler iken, İngiltere,
İtalya, Portekiz ve Fransa da rüzgâr enerji santrallerinin gelişim hızı en fazla olan ülkeler
olarak dikkat çekmektedir. Rüzgâr gücünden enerji üretiminin öncü ülkelerinden olan
Danimarka bu sektördeki faaliyetlerini daha çok Hindistan başta olmak üzere diğer ülkelerde
rüzgâr enerji santrali kurmakla sürdürmektedir. Önemli rüzgâr potansiyelleri bulunmasına
rağmen Doğu Avrupa ülkeleri ile Finlandiya’nın bu sektördeki çabalarının beklenenden
oldukça uzak kaldığı belirtilebilir.

12.8.2. Amerika Kıtası
Amerika Kıtasındaki kurulu rüzgâr gücünün hemen hemen tamamına yakınının (%84)
kuzey Amerika’da bulunduğu belirtilmelidir. ABD yaklaşık 74 000 MW’lık kurulu gücüyle
kıtanın 1. ve dünyanın 2. büyük ülkesi konumunda bulunmakta ve 2010 yılında kurulu gücü
40 180 MW iken 2015 yılında 74 347 MW’a yükseltmiştir. Diğer bir ifadeyle son iki yılda
kurulu gücünü 34 167 MW arttırarak bu enerji kaynağından daha fazla yararlanma
düşüncesini hayata geçirmiştir. Bu arada yararlanma miktarı düşük seviyede olsa bile,
Kanada’nın 2006 yılında kurulu gücünü %54 oranında arttırarak dikkatleri üzerine çekmesine
rağmen 2015 yılında ulaştığı 11 205 MW’lık kapasitenin dünya sıralamasında ancak 9. sırada
yer almasına olanak tanımıştır. Geçmiş yıllardaki durgunluğunu son bir-iki yılda üzerinden
atan ABD, gerek kuzey gerekse güney Amerika ülkelerinin öncüsü olma konumundadır.
Kanada’nın yanısıra Latin Amerika ülkelerinden özellikle Brezilya’nın orta vadede kaydettiği
aşamaların dikkat çekici nitelikte olduğunu belirtmek gerekir.

12.8.3. Asya Kıtası
Dünya rüzgâr enerjisi kurulu gücüne katkısı her geçen yıl artan Asya Kıtasında Çin
ve Hindistan eksenli bir gelişim olduğu söylenebilir. Özellikle Danimarka’nın sağladığı
teknik destekle Hindistan’da kaydedilen ilerlemeler bu ülkenin dünya sıralamasında 4. sıraya
yükselmesine neden olmuştur. Çin ise çıkardığı yenilenebilir enerji kanunuyla rüzgâr
gücünden daha fazla yararlanacağının işaretini verdiği gibi, rüzgâr türbini gereksinimini yerli
üretimle karşılayabilecek teknolojik gelişmişlik düzeyine ulaştığını da belirtmek gerekir. 2015
yılında ulaştığı 148 000 MW’lık kurulu kapasitesiyle sadece Asya Kıtası ülkeleri arasında
değil dünya ölçeğinde ilk sırada yer almaktadır. 24 759 MW kurulu gücüyle rüzgâr
enerjisinden yararlanan Hindistan, Kıtanın lokomotifi görünümündeki Çin’den hemen sonra
gelmektedir. Kıtadaki Japonya, Kore ve Pakistan da rüzgâr enerjisinde gelecek gören ve bu
alanda yatırım yapan diğer ülkeler olarak belirtilebilirler. Pakistan ise bu sektöre çok yeni
katılan bir ülke olarak dikkat çekmektedir.

12.8.4. Okyanusya Kıtası
Okyanusya Kıtasının rüzgâr enerji santralleri kurulu gücü üzerinde durulacak kadar
önemli olmamasına rağmen Avustralya hükümeti rüzgâr gücünü destekleyeceğini
açıkladıktan sonra, kurulu gücünü önemli oranda arttırmasıyla dikkat çekmiştir. 2015 yıllı
verilerine göre Okyanusya kıtasındaki 4 187 MW kurulu gücüyle Avustralya 2002 yılından
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beri gerçekleştirdiği ilavelere 2007’de ara vermiş gibi görünmesine rağmen, dünya
sıralamasında 14. sırada yer almaktadır. Ancak Avustralya’nın ulaştığı rüzgâr enerjisi kurulu
gücü Okyanusya Kıtasının % 87’sini oluşturmasıyla da dikkat çekmektedir.

12.8.5. Afrika Kıtası
Afrika Kıtasındaki rüzgâr enerji santrallerinin de önemsiz derecede olduğunu
belirtmek gerekmektedir. Ayrıca kıtadaki elektrik şebekesinin de yeterince gelişmemiş olması
rüzgâr enerji santrallerinin kurulumunu engeller bir durum yaratmıştır. Ancak tüm bunlara
rağmen kıtanın rüzgâr gücünden yaygın olarak yararlanma biçiminin küçük ölçekli rüzgâr
türbinleri vasıtasıyla elektrik üretimi veya su pompalarının çalıştırılması şeklinde
gerçekleştiğini belirtmek gerekir. Güney Afrika Cumhuriyeti Büyük Sahra çölünün güneyinde
elektrik üretimine yönelik bazı rüzgâr enerji santralleri kurmuştur. Kıtanın kuzeyinde ise
Mısır, Tunus ve Fas’ın bazı rüzgâr enerjisi henüz gelişme safhasındadır ve gelecekte bu
alanda daha etkili olmayı planladıkları bilinmektedir.

12.9. Rüzgâr Enerjisi Kurulu Gücünün Ülkelere Göre Dağılımı
Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimini ülkeler ölçeğinde değerlendirmek gerektiğinde,
dünya kurulu gücünün yaklaşık %34’üne sahip olan Çin’in ilk sırayı aldığı görülmektedir.
İkinci sıradaki ABD’nin dünya kurulu gücünün %17’sine sahip olduğu, ilk beş sırayı paylaşan
ülkelerin toplam kurulu güçlerinin ise %72,5’ini bulduğu anlaşılmaktadır. Dünya rüzgar
enerjisi kurulu gücünün ülkelere göre dağılımı incelendiğinde birkaç ülkenin süreçte önemli
rol oynadığını göstermektedir. Dördüncü sırada yer alan sırada yer alan Hindistan’nın rüzgâr
enerjisi kurulu gücü ise ilk sıradaki Çin’in sadece %16,7’sine denk geldiği anlaşılmaktadır.
İlk beş ülkenin toplam güçleri arasındaki fark önemli iken, daha sonraki sıralarda yer alan
ülkelerin kurulu güçlerinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.
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Tablo:42-Bazı Ülkelerin Rüzgâr Enerjisi Kurulu Gücü
(2015-MW Olarak)
Çin
Abd
Almanya
Hindistan
İspanya
B.Krallık
Kanada
Fransa
İtalya
Brezilya
İsveç
Polonya
Portekiz
Danimarka
Türkiye
Diğerleri
Toplam

148 000
74 347
45 192
24 759
22 987
13 614
11 205
10 293
8 958
8 715
6 025
5 100
5 079
5 064
4 718
40 800
434 856

Gelecekte rüzgâr gücünden elektrik üretimi konusunda oldukça iyimser tahminler söz
konusudur. Yakın geçmişte elde edilen büyüme oranlarının, benzer şekilde gelecekte de
gerçekleşeceği ve 2020 yılına kadar dünya rüzgâr enerji santrallerinin toplam kurulu gücünün
1 000 000 MW’ın üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

12.10. Rüzgâr Gücüyle Enerji Üretiminin Bazı Özellikleri
Bilinen enerji kaynakları arasında gelişim oranı en fazla olanı büyüme hızı ortalaması
yıllara göre değişmekle birlikte ortalama olarak %25-30 arasında değişen rüzgâr enerjisidir ki,
2012 yılı büyüme oranı %19,3 olarak gerçekleşerek, dünya rüzgâr enerji santrallerinin toplam
kurulu gücü 434 856 MW düzeyine ulaşmıştır. Toplam kurulu gücün %73,6’sını ellerinde
bulunduran Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya arasında son yıllarda Almanya ve
İspanya’nın yıllık büyüme hızında biraz yavaşlama görülürken (%7,7 ve %5), ABD’nin
büyüme oranı dünya ortalamalarının üzerinde (%27,6) ve Çin’in %20,8 olarak
gerçekleşmiştir. Fosil yakıtlar üzerindeki tükenme baskısının gün geçtikçe artmasına bağlı
olarak, gelecekte rüzgâr gücünden enerji üretiminin daha da önem kazanacağı
beklenmektedir. Birçok ülkenin, fosil enerji kaynaklarının ülke politikaları ve ekonomileri
üzerinde yaratabileceği riskleri gördükçe, yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan
ilgilerini arttırması beklenebilir. İlk beş ülke dışında rüzgâr enerjisinden yararlanma
konusunda özellikle son yıllarda enerji ihtiyaçları çok fazla artan İngiltere, Fransa, Kanada ve
Brezilya gibi ülkelerin bu alanda belirgin atılımlar gerçekleştireceği düşünülmektedir.
Gelişmiş ülkeler ise, özellikle çevre sorunları ve iklim üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle,
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yerli ve yenilenebilir olan rüzgâr enerjisine günümüzde olduğundan daha fazla önem
vereceklerdir. Gelişmekte olan ülkeler ise, henüz elektrik ulaştıramadıkları bölgelerde küçük
ölçekli de olsa, rüzgâr gücünden yararlanarak, elektrik üretiminin yollarını daha fazla
arayacaklardır.
2015 yılı içinde kurulu gücünü önceki yıla göre en fazla arttıran ülkeler sıralamasında
ilk sıralarda rüzgâr enerji santrallerini geliştirme çabasında olan ülkelerin alması bu enerji
kaynağından gelecekte yararlanmanın artacağını tahmin edenlerin görüşlerini kuvvetlendirir
niteliktedir. Örneğin Çin bir önceki yıla göre mevcut kapasitesine 2014 yılında 30 500 MW
ekleyebilme başarısını göstermiş ve önceki yıla göre %26,6 oranında rüzgâr enerji
santrallerinin kapasitesini arttırmıştır. Kurulu kapasitesini önceki yıla göre en fazla arttıran
ülke ise Ürdün’dür. Ürdün’ün rüzgâr kurulu gücünü 2014 yılında sadece 2 MW iken 2014 yılı
içinde 117 MW kapasiteye sahip yeni tesisiler inşa ederek kurulu kapasitesini 119 MW’a
çıkartmış ve büyüme hızının da tam %5850 gibi önemli bir oranda gerçekleşmesine neden
olmuştur.
Ülkelerin rüzgâr enerji santrallerinin kapasitesinin yüzölçümleriyle kıyaslanmasından
ise Km² “kişi başına düşen kurulu kapasite” ortak kıyas kriteri olarak değerlendirildiğinde bu
kez de ilk sırayı Danimarka kişi başına 752,6 Watt ile alırken, bu değer İspanya için 487,6
Almanya için de 381 olarak gerçekleşmiştir.
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Uygulamalar
1) Rüzgar gücünden enerji üretiminde coğrafi faktörlerin yeri ve önemini irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Rüzgâr gücünden enerji üretiminde etkili olan coğrafi faktörlerin insan tarafından
kontrol edilmesi mümkün olabilir mi? Eğer bu parametrelerin yönetilmesi mümkün olsaydı,
enerji üretimi ve enerji kaynaklarının stratejik önemi değişir miydi?

284

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rüzgâr gücü gücüne bağlı olarak enerji üretiminin tarihi süreç içinde nasıl değiştiğinin
ve geliştiğinin ele alınmasından sonra yeryüzünün genel atmosfer sirkülasyonu ve rüzgârlar
genel olarak değerlendirilmektedir. Rüzgâr gücüne bağlı olarak enerji üretimi söz konusu
olduğunda rüzgâr hızının ve yönünün doğru olarak bilinmesi ve belirlenmesinin önem
kazanmaktadır. Dolayısıyla rüzgâr hızı ve yönü üzerinde etkili olan parametreler olarak
basınç gradyanı, koriyolis kuvveti, merkezkaç kuvvetinin, delk ve yerel şartlar ayrı ele
alınarak değerlendirilmektedir. Yeryüzünde etkili olan rüzgârların genel sirkülasyonu ortaya
konduktan sonra bir rüzgâr enerji santralini kurulumuna uygun alanların belirlenmesinde
dikkat edilmesi gerekenler verilmiştir. Son olarak da dünya rüzgâr enerjisi potansiyeli ve bu
potansiyelin gerek belli bölgelere, gerekse ülkelere göre dağılımı ortaya konmaktadır.
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Bölüm Soruları
1Yeryüzüne gelen güneş enerjisinin yaklaşık %2’lik bir kısmının Doğru
rüzgârları oluşturmak için kullanıldığı hesaplanmaktadır.

Yanlış

2Rüzgâr gücünden enerji üretimine yönelik çalışmalar 20.YY’ın Doğru
sonlarında Danimarka’da başlatılmış ve 1994 yılında rüzgâr gücünden ilk
kez elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir.

Yanlış

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde rüzgârın hızı ve yönü üzerinde etkili olan
faktörlerden biri verilmemiştir?
A) Subtropikal kuşak
B) Basınç gradyanı
C) Koriyolis kuvveti
D) Merkezkaç kuvveti
E) Delk
4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Etrafı yüksek dağlarla çevrili plato alanlarında
rastlanan…………………. rüzgârları” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
A)

Alize

B)

Sirocco

C)

Batı

D)

Drenaj

E)

Meltem

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Uluslararası enerji ajansının çalışmalarına göre
dünya rüzgar enerjisi potansiyeli verilmiştir?
A)

14 000 TWh

B)

23 000 TWh
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C)

53 000 TWh

D)

141 000 TWh

E)

10 000 TWh

6-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Belirli yön veya yönlerden devamlı olarak esen
rüzgârların adı verilmiştir?
A) Yerel rüzgarlar
B) Karayel
C) Hakim rüzgarlar
D) Muson rüzgarları
E) Alize rüzgarları
7-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, rüzgârın izobarlara dik olarak esmesi
durumundaki özel ismi verilmiştir?
A) Gradyan rüzgarlar
B) Barostrofik rüzgarlar
C) Geostrafik rüzgarlar
D) Cephe rüzgarları
E) Hakim rüzgarlar
8-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Genel olarak merkezkaç kuvvetinin gradyan
gücünü arttırdığı saha verilmiştir?
A) Antisiklon sahalar
B) Siklon sahaları
C) Kıyı sahalar
D) Delk sahaları
E) Kurak sahalar
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9-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Rüzgâr hızı arttıkça elde edilecek enerji
miktarı
fazlalaştığından,
rüzgâr
santralı
kurulacak
sahanın
belirlenmesinde…………………… doğru olarak ölçülmesi önem kazanmaktadır. “ ifadesini
doğru olarak tamamlamaktadır?
A) Rüzgar yönünün
B) Rüzgar frekansının
C) Delk’in
D) Rüzgar yoğunluğunun
E) Rüzgâr hızının
10-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa Kıtası rüzgâr enerjisi potansiyeli
açından değerlendirildiğinde, hemen hemen tamamında güçlü rüzgârların görüldüğü ülke
verilmiştir?
A) Slovakya
B) İngiltere
C) Arnavutluk
D) Avusturya
E) Kazakistan

Cevaplar
1)D, 2)Y, 3)A, 4)D, 5)C, 6)C, 7)B, 8)A, 9)E, 10) B
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13. JEOTERMAL ENERJİNİN ÖZELLİKLERİ VE ENERJİ
ÜRETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Jeotermal Enerjiden Yararlanmanın Tarihsel Gelişimi
13.2. Jeotermal Enerjinin Kaynağı
13.3. Jeotermal Sistem
13.4. Jeotermal Enerji Kaynaklarının Bulunabileceği Bölgeler
13.4.1. Normal Isı Gradyanlı Bölgeler
13.4.2. Radyojinik Bölgeler
13.4.3. Yüksek Isı Akışlı Bölgeler
13.4.4. Basınç Altındaki Jeotermal Bölgeler
13.4.5. Noktasal Sıcaklık Bölgeleri
13.5. Jeotermal Kaynakların Sınıflandırılması
13.6. Jeotermal Rezervin Belirlenmesi
13.7. Yeryüzünün Önemli Jeotermal Kuşakları
13.7. 1. Alp-Himalaya Jeotermal Kuşağı
13.7. 2. Orta Amerika Volkanik Kuşağı
13.7. 3. And Volkan Kuşağı
13.7. 4. Karaib Denizi Kuşağı
13.7. 5 İzlanda ve Diğer Atlas Okyanusu Adaları
13.7. 6 Doğu Afrika Rift Sistemi
13.7. 7. Diğer Bölgeler
13.8. Jeotermal Enerjiden Yararlanma
13.9. Jeotermal Kaynaklardan Yararlanma
13.8.1. Doğrudan Kullanım
13.8.2. Elektrik Üretimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Jeotermal Enerjinin kaynağı nedir?

2)

Jeotermal Enerjiden Yararlanmanın Tarihsel Gelişimi nasıldır?

3)

Jeotermal Sistem asıl oluşur?

4)

Jeotermal Enerji Kaynaklarının Bulunabileceği Bölgeler hangileridir?

5)

Jeotermal Kaynakların Sınıflandırılması nasıl yapılır?

6)

Jeotermal Rezerv Nasıl Belirlenir?

7)

Yeryüzünün Önemli Jeotermal Kuşakları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Jeotermal Enerjinin Kaynağı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Dünyanın
katmanları Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
olarak
yerkabuğunun, verilen
ve
ders
mantonun ve çekirdeğin slaytlarının
videolarının çalışılması.
fiziksel
ve
kimyasal
özellikleri yer yüzeyinden
merkeze doğru farklılıklar
göstermektedir.
Litosfer,
katı maddelerden meydana
gelirken, Jeotermal Enerjiyi
de içerdiğinin anlaşılması.

Jeotermal
Enerji Jeotermal
Enerji Ders notlarının, kaynakçada
Kaynaklarının
kitapların,
ders
Kaynaklarının yeryüzünde verilen
ve
ders
Bulunabileceği Bölgeler
Bulunabileceği Bölgelerin slaytlarının
videolarının çalışılması.
nereler
olduğunun
kavranması.

Yeryüzünün
Önemli Dünyadaki
jeotermal
Jeotermal Kuşakları
kuşakların
dağılımı
düzensiz olmayıp, petrol
veya kömür havzalarında
olduğu gibi belirli jeolojik
özellikler gösteren kuşaklar
şeklinde
olduğunun
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Jeotermal enerji

•

Jeotermal rezerv

•

Jeotermal kaynak

•

Jeotermal sistem
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Giriş
Enerji ve enerji temini sorunu, günümüzde tüm dünya ülkelerinin en önemli
problemlerinden biri olup, genellikle ülkelerin çeşitli öncelikleri arasında ilk sıralarda kendine
yer bulmaktadır. Tarihsel süreç içinde değerlendirildiğinde, ülkelerin kalkınmasındaki en
önemli faktörlerden birini oluşturan enerji, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan çevre
sorunlarının da ortaya çıkmasının temel sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Enerji tüketimi
hızlı nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme ve yaşam standardının yükselmesiyle birlikte
artmaktadır.
Tüm dünyada hızlı bir şekilde artış gösteren enerji gereksiniminin büyük bir kısmının
bir süre daha konvansiyonel enerji kaynaklarıyla karşılanabileceği bilinmektedir. Buna
rağmen, son yıllarda yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da
sürdürülmektedir. Sanayileşmiş ülkeler olduğu gibi, gelişmekte olan ülkeler de, artan enerji
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevre sorunlarına neden olmayan, temiz, ucuz ve alternatif
enerji kaynakları arayışına girmişlerdir.
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13.1. Jeotermal Enerjiden Yararlanmanın Tarihsel Gelişimi
Yeryüzünde ilk önemli uygarlıkların geliştiği sahalar arasında yer alan Ege ve
Akdeniz Bölgelerinde yaşayanların, yer ısısından çok uzun bir süredir yararlanmaya
başladıkları bilinmesine rağmen, bu alanda çok az güvenilir bilgiye rastlanmaktadır. Ancak
geçmişte jeotermal kaynaklardan yararlanmanın izlerini özellikte ülkemizde takip etmek
mümkündür. Ününü sahip olduğu kaplıcalardan alan Denizli Pamukkale’deki Hierapolis antik
kenti buna en iyi örnektir. Romalılar ve Çinlilerin jeotermal kaynakları banyo, ısınma ve
pişirme amaçlı olarak değerlendirdikleri bilinmektedir. Japonya’da kaplıca geleneğinin
yaygınlaşması ise 7.YY’da gerçekleşmiştir. 14.YY’a gelindiğinde Fransa’da köylüler doğal
sıcak suyla evlerini ısıtmaya başlamışlardı. Bu tarihten sonra jeotermal kaynaklar kaplıca ve
konutların ısıtılmasında kullanılır hale gelmiştir.
Jeotermal kaynaklardan endüstriyel anlamda ilk yararlanma 19.YY’ın başlarında, 1827
yılında İtalya’da Larderello bölgesindeki jeotermal kaynaklar değerlendirilmiş ve 1904
yılında ilk kez jeotermal buhardan elektrik üretimi yine bu sahada gerçekleştirilmiştir.
1860’lı yıllarda da ABD’nin Kaliforniya eyaletinde “The Gaysers” bölgesindeki
jeotermal kaynağını değerlendirmeye yönelik tesisler açılmıştır. Japonya’daki ilk jeotermal
kuyular ise 1919 yılında Beppu’da faaliyete geçmiştir. 1930’lu yıllardan sonra jeotermal
enerji kaynakları İzlanda’nın Reykjavik kentinde ısıtma amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.
1945 yılında ABD’de jeotermal kaynaklar buzlanmaya karşı yer ısıtılmasında ve seralarda
kullanılmaya başlandıktan sonra New Meksiko eyaletinde jeotermal kaynağın başka bir
versiyonu olan “Kızgın Kuru Kaya”lardan enerji elde edilmesine yönelik testlere başlanmıştır.
Bu alandaki çalışmalar, enerjiye duyulan ihtiyaç arttıkça günümüzde de gelişerek devam
etmektedir.

13.2. Jeotermal Enerjinin Kaynağı
Yerkabuğunun kalınlığı karalarda 20-65 Km arasında değişirken, okyanus
tabanlarında bu kalınlık 5-6 Km’ye kadar incelmektedir. Litosferin altında yer alan Manto
tabakasının kalınlığı 2900 Km’yi bulurken, çekirdeğin yarıçapı yaklaşık 3470 Km’dir.
Dünyanın katmanları olarak yerkabuğunun, mantonun ve çekirdeğin fiziksel ve
kimyasal özellikleri yer yüzeyinden merkeze doğru farklılıklar göstermektedir. Litosfer, katı
maddelerden meydana gelirken, yerkürenin en üst tabakası olan yerkabuğu ile üst mantoyu da
içermektedir. Litosferin altında kalınlığı 200-300 Km’yi bulan astenosfer tabakası ise plastik
bir özelliğe sahibtir. Jeotermal enerjinin varlığını hazırlayan süreçler litosfer tabakasında
gerçekleşmektedir.
Jeotermal enerji; yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde mevcut yeraltı ısısının
oluşturduğu, sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik sıcaklığının üzerinde olan ve
bileşimlerinde, çevresindeki normal yer altı ve yerüstü sularına oranla daha fazla erimiş
mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içeren sıcak su veya buhar olarak tanımlanabilir.
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Yapılan araştırmalar dünyadan uzaya, yılda yaklaşık olarak 4x1017 KJ tutarında
jeotermal enerji yayıldığını ortaya koymaktadır. Bu enerjinin tamamı kullanılabilecek olsaydı
dünyanın ihtiyaç duyduğu tüm enerjinin 20 katına eşdeğer olacaktı. Eğer bu miktardaki enerji
yeryüzüne eşit olarak dağılmış olsaydı m² başına 0,063 w düşerdi ki, bu miktardaki enerjiden
yararlanmak mümkün olmayacaktı. “Dünyada doğal akiferlerde toplam 0,5 EJ üretim
yapıldığı, üretilebilecek ispatlanmış rezerv ise 50 EJ olduğu tahmin edilmektedir. Bir başka
hesaplamada ise “dünya toplam jeotermal enerji potansiyelinin 4x1020 ton taşkömürüne eşit
olduğu hesaplanmaktadır. Ancak “bugün için ekonomik bakımdan işletilebilir maksimum
derinlik yerkabuğu yüzeyinden itibaren derine doğru 3 Km içinde, bu potansiyelin küçük bir
bölümü bulunmaktadır. Yerkabuğundaki bu ısı enerjisinin 35,7 milyar ton kömüre eşdeğer
olduğu bu miktarın ise, dünyanın yıllık enerji tüketiminin 5-7 katı düzeyinde olduğu
hesaplanmıştır”. Görüldüğü gibi jeotermal enerjinin potansiyelini ortaya koymaya yönelik
birçok çalışma ve her birinin ulaştığı farklı sonuçlar, bu enerji kaynağının gerçek
potansiyelinin saptanmasındaki zorluktan kaynaklanmaktadır.
Yerkabuğunun derinliklerinde var olan ısı kaynağı, genellikle henüz soğumasını
tamamlamamış bir mağma kütlesi veya genç bir volkanizmaya bağlı olarak meydana
gelmektedir. Yerkabuğunun kırık ve çatlaklarından sızarak, derinlere doğru süzülen meteorik
sular, bu ısı kaynağıyla ısıtıldıktan ve minerallerce zenginleştirildikten sonra, yoğunluk ve
basınç farkı nedeniyle yeryüzüne doğru yükselir. Bu sıcak su, yerkabuğunun 1100-4000 m
derinliklerinde, üzerinde geçirimsiz örtü kaya bulunan, gözenekli ve geçirimli hazne
kayalarda toplanması durumunda, bu sistem “hidrotermal sistem” olarak isimlendirilir.
Hidrotermal sistemde toplanan su, kendiliğinden kırıklar aracılığıyla yeryüzüne çıkabileceği
gibi sondajlarla da çıkartılabilir ve jeotermal kaynak olarak insanların kullanımına sunulur.
İçinde su bulunmamasına rağmen yerin derinliklerindeki sıcak kuru kayaların da, bazı teknik
yöntemler kullanılarak, jeotermal enerji kaynağı halinde kullanılabilmesine yönelik çalışmalar
devam etmektedir.
Jeotermal akışkanı oluşturan sular, meteorik ve juvenil kökenli olabileceği gibi, her
ikisinin de karışımından meydana gelmiş olabilir. Teorik olarak jeotermal rezervuar devamlı
besleneceğinden jeotermal kaynaklar yenilenebilir enerji statüsünde değerlendirilmektedir.
Ancak jeotermal kaynağın, kendini yenileyebilme gücü üzerinde kullanılması durumunda,
tükenme söz konusu olabilecektir. Genel olarak insanların enerji gereksinimi gün geçtikçe
arttığı gerçeği dikkate alındığında, kaynak kendini yenileyebilme gücü üzerinde tüketileceği
için, jeotermal rezervuarın susuz kalması mümkündür.
Enerji üretimi gerçekleştirilen bir jeotermal kaynaktan çekilen suyun yerine göreli
olarak daha soğuk akiferden rezervuarın kaybettiği kadar su ilave edilir. Dışarıdan rezervuara
eklenen bu su bir süre sonra ısınarak rezervuar sıcaklığına ulaşır. “Rezervuar sıcaklığının
%90’ının kayaçta kaldığı, ancak %10 kadarının suya geçtiği hesaplanmaktadır. Üretimin uzun
süre devam etmesi halinde bir süre sonra rezervuar sıcaklığının da azalması beklenen bir
durumdur. Ancak sıcaklığını kaybeden rezervuar olmayıp, içindeki sudur. Bu kayıpların
azaltılmasının bir başka yolu da enerji kaynağı olarak değerlendirilen suyun tekrar sisteme
iade edilmesidir.
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Jeotermal kaynağın içindeki suyun soğuması durumunda eğer üretim durdurulursa
rezervuarın belli bir süre içinde kendini toparlayarak eski sıcaklık değerlerine ulaşması
mümkün gözükmektedir. Bu konuda yapılmış farklı çalışmalar ve ulaşılan farklı sonuçlar
bulunmasına rağmen, “Rezervuar sıcaklığı yüksek olan bir jeotermal kaynakta üretim
durdurulduktan 50 yıl sonra basıncın eski durumunun %68’ine, 250 yıl sonra ise %98’ine
dönebileceği hesablanmıştır. Sıcaklığın geri dönüş süresi olarak da, üretim durdurulduktan
sonraki 50 yılda eski durumunun %9’una, 250 yıl sonra ise %77’sine geri döndüğü
hesaplanmaktadır. Belirtilmesi gereken diğer olgu da, değişik tipteki
ve değişik
sıcaklıklardaki rezervuarın kullanım sonucu eski değerlerine dönme sürelerinin birbirinden
farklı olabileceğidir.

13.3. Jeotermal Sistem
Gözenekli ve çatlaklı yapıdaki jeotermal rezervuarın bünyesinde bulunan sıcaklık,
yayılma ve iletme yoluyla kaybedilmesine rağmen, doğal yollarla sürekli olarak ısıtıldığından,
kaybettiği enerjiyi kazanmakta ve jeolojik devirler boyunca jeotermal kaynak olma niteliğini
koruyabilmektedir.
Bu mekanizma, esas olarak sıvının sıcaklığı iletmesi prensibine dayalı olarak
gerçekleşmekte, sıvının hareket etmesini ise sıcaklık sağlamaktadır. Isınan suyun yoğunluğu
azalacağından yükselme eğilimine girerken, yoğunluğu daha fazla olan soğuk suyla yer
değiştirir. Doğal olarak alt kısımlarda bulanan suyun sıcaklığı daima üst seviyede bulunan
sudan daha az olacaktır. Aslında basit gibi görünen bu işleyişin ortaya çıkartılabilmesi ve
jeotermal sistemin modellenebilmesi için jeoloji, fizik ve kimya gibi farklı disiplinlerin
işbirliğine gerek duyulmaktadır.
Hidrotermal sistemler kendiliğinden sıcak su üreten mekanizmaya sahip olup, bunlara
yerkabuğu plakalarının sınırlarında, genç volkanizma ve tektonizma olaylarının gerçekleştiği
bölgelerde rastlanmaktadır. Plaka sınırları ısı kaynağı sağlamanın yanı sıra, tektonizmanın
neden olduğu çatlak ve kırıklar dolayısıyla yerel olarak içinde konveksiyon akımlarının
oluşabileceği geçirgen zonların varlığına da olanak tanımaktadır. Genellikle meteorik kökenli
sular rezervuara doğru sızarak ilerler ve rezervuarda ısındıktan sonra yukarıya doğru hareket
edip, yeryüzüne kaplıca suyu veya kaynak olarak ulaşırlar. Rezervuar basıncının kaynamayı
önleyecek kadar düşük olması durumunda içinde bir buhar bölgesi oluşur ki, bu tür sistemler
doğrudan elektrik üretiminde kullanıldığından, tercihan arananlardır. Ayrıca yerküre içindeki
radyoaktif madde bozumu, ısı veren kimyasal reaksiyonlar, erimiş kayaçların soğumasıyla
açığa çıkan kristal ve katılaşmanın neden olduğu ısı kaynaklarının varlığı da bilinmektedir.
Bunların yanı sıra hidrostatik basınçtan çok daha büyük kapanma basınçları altında
bulunan ve gözenekli yapısında yüksek basınçlı su bulunduran çok sayıda tortul tabakalarda
önemli rezervuarlara sahip jeotermal sahalara rastlanmaktadır. Bütün bu süreçler jeotermal
enerji varlığını yaratan mekanizmalar olarak belirtilebilir.
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13.4. Jeotermal Enerji Kaynaklarının Bulunabileceği Bölgeler
13.4.1. Normal Isı Gradyanlı Bölgeler
Normal şartlarda yerkabuğunun sıcaklığı her 100 m’de 2,5-3°C artar. Bunun
üzerindeki sıcaklık ortalamalarına sahip bölgelerde, diğer şartların da uygun olması
durumunda, jeotermal kaynaklar meydana gelebilir. Normal şartlarda 150°C’lik bir sıcaklık
elde edilmesi istendiğinde yerkabuğunda 5000 m derinliğe inilmesi gerekmektedir ki,
günümüz şartlarında böyle bir uygulama ekonomik nedenlerle gerçekleştirilemez.
Yeryüzeyinden derine inildikçe sıcaklığın her 100 metrede 70°C artması durumunda bu
bölgeler yarı termal, sıcaklık artışının 70°C’nin üzerinde gerçekleşmesi halinde ise
hipertermal bölge olarak isimlendirilir. Volkanizma faaliyetlerinin bulunduğu bölgeler
hipertermal özellikler taşımaktadır.

13.4.2. Radyojinik Bölgeler
Bu tür sahalar kayaların içinde var olan radyoaktif elementlerin bozulmasıyla açığa
çıkan ısıya bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu enerji genellikle granit gibi kayaçlarda
toplandığı ve bu tür kayaçların da su bulundurma ihtimali olmaması nedeniyle jeotermal
kaynak oluşturmaya uygun değildir.

13.4.3. Yüksek Isı Akışlı Bölgeler
Bu sistem, sıcaklığın yeraltından yerüstüne aktarılması şeklinde gerçekleşir.
Yerkabuğunun göreceli olarak ince bulunduğu veya yüzeye yakın bir kısımda sıkışan
mağmanın ürettiği sıcak, bu tip sistemin oluşmasına neden olmaktadır. İçinde su bulunması
durumunda bu gibi bölgelerde jeotermal kaynaklar gelişebilir. Macaristan’da bu şartlarda
oluşmuş jeotermal kaynakların var olduğu bilinmektedir.

13.4.4. Basınç Altındaki Jeotermal Bölgeler
Bazı sedimenter kaya oluşum bölgelerinde fosil su olarak tanımlanabilecek, sıkışmış
halde bulunan su büyük bir basınç altında kalması durumunda meydana gelmiş jeotermal
sahalardır.

13.4.5. Noktasal Sıcaklık Bölgeleri
Yeryüzünde en sık olarak karşılaşılan jeotermal kaynaklar, bu sistem şartları içinde
gelişmiştir. Isı kaynağı yeryüzüne kadar yükselerek, sıkışıp kalmış bir mağma parçası
olabileceği gibi, çatlaklar boyunca ilerleyerek yükselmiş mağma da olabilir. Yerin 7-15 Km
altına kadar sokulabilmiş mağmanın, jeotermal kaynak oluşabilmesi için gerekli olan
rezervuar ve suyun bulunduğu bölgelerde, bu sistem koşullarına göre oluşmuş jeotermal
kaynaklara rastlanır.
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13.5. Jeotermal Kaynakların Sınıflandırılması
Jeotermal kaynaklar çeşitli özelliklerine bağlı olarak sınıflandırılabilirler. Örneğin su
yoğunluklu sınıflandırma, buhar yoğunluklu sınıflandırma ve en sık olarak kullanılanı sıcaklık
derecelerine göre sınıflandırma olarak belirtilebilir.
Sıcaklıklarına göre jeotermal kaynaklar bir ayrıma tabi tutulduklarında;
1-Düşük Sıcaklıklı Kaynaklar: Sıcaklığı 20°C-70°C arasında olanlar,
2-Orta Sıcaklıklı Kaynaklar: Sıcaklığı 70°C- 150°C arasında olanlar,
3-Yüksek Sıcaklıklı Kaynaklar: Sıcaklığı 150°C ve daha yüksek olanlar.

13.6. Jeotermal Rezervin Belirlenmesi
Jeotermal sahanın değerlendirilmesi sürecinde saptanması zorunlu olan bazı
parametreler söz konusudur. Bunların başında kaynağın rezervini doğru olarak belirlemek
gerekir ki, bu son derece zor ve karmaşık bir olaydır. Sahanın ekonomik değerinin
anlaşılması, kurulacak üretim tesisinin boyutlarının belirlenmesi, kullanım şekli bu tahmine
yönelik şekillendiğinden önem taşır. Ancak rezervin doğru olarak tahmin edilmesi kolay bir iş
değildir çünkü bunu etkileyebilecek birçok verinin bilinmesi gerekmektedir. Ulaşılan bilgiler
ne kadar fazla ve güvenilir ise yapılacak değerlendirme o kadar gerçekçi olur. Rezerv
saptanmasında en iyi veriyi ise sondajlar sağlamaktadır. Yapılan sondajdan sağlanan bilgiler
ışığında, gerekirse yeni çalışmalar devreye sokularak daha sağlıklı sonuçların elde edilmesine
çalışılır. Sondajın, amaca uygun veriler sağlaması durumunda ise, havzanın sınırlarının
saptanması ve üretim tesislerinin kurulmasına yönelik çalışmalara başlanabilir.
Üretim başladıktan sonra ise basınç, sıcaklık, debi ve yoğuşmaz gaz miktarıyla ilgili
bilgiler toplanmaya devam edilerek, sürdürülebilir yararlanmanın gerçekleştirilmesi için
stratejilerin geliştirilmesinde kullanılır. Bütün bu çalışmaların sağlıklı olarak yürütülmesi ise,
disiplinlerarası çalışmayı zorunlu kılmaktadır.

13.7. Yeryüzünün Önemli Jeotermal Kuşakları
Dünyadaki jeotermal kuşakların dağılımı düzensiz olmayıp, petrol veya kömür
havzalarında olduğu gibi belirli jeolojik özellikler gösteren kuşaklar şeklindedir. Bu alanlarda
yeryüzünün diğer bölgelerine göre daha fazla sıcaklık akışı bulunmaktadır. Yeryüzünün
başlıca jeotermal kuşakları veya bölgeleri olarak belirtilebilecek olanlar aşağıda verilmiştir.

13.7.1. Alp-Himalaya Jeotermal Kuşağı
Hindistan levhası ile Avrasya levhasının çarpışması sonucu yükselen Himalaya
Dağları bu bölgenin dünyanın en büyük jeotermal kuşağı olarak karşımıza çıkmasına neden
olmuştur. Bu kuşak 150 Km genişliğe ve 3000 Km uzunluğa sahip olup, Fas, Tunus, Cezayir,
Sırbistan, Hırvatistan, Yunanistan, Türkiye, İran, Hindistan, Tibet, Yunnan (Çin), Myanmar
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ve Tayland gibi ülkeler bu kuşak üzerinde yer almakta ve önemli jeotermal kaynaklara sahip
memleketler olarak dikkat çekmektedir.

13.7.2. Orta Amerika Volkanik Kuşağı
Orta Amerika volkanları Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika ve
Panama boyunca uzanan aktif volkanların bulunduğu bölge olarak dikkat çekmektedir. El
Salvador enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü jeotermal kaynaklardan elde etmektedir.
Nikaragua’nın jeotermal bölgesi Momotombo iken, Kosta Rika’nın Miravalles,
Guatemala’nın Zunil bölgeleri zengin kaynaklara sahibtir.

13.7.3. And Volkan Kuşağı
ABD’nin San Andreas kırık hattı kuzey-güney yönlü olarak Güney Amerika’nın batı
kıyıları boyunca Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin boyunca uzanmaktadır.
Nazca Levhasının Güney Amerika Levhasının altına dalmasıyla birçok faal volkan ortaya
çıkmıştır. Bazı yüksek sıcaklık derecelerine sahip jeotermal kaynakların nüfusun seyrek
olduğu bölgelerde bulunması jeotermal enerjinin değerlendirilmesinin önünde bir engel
oluşturmaktadır.

13.7.4. Karaib Denizi Kuşağı
Karaiblerin doğusundaki Lesser Antil Adaları küçük levha sınırlarında yer alır ve bazı
aktif volkanlar ile fümerol kaynaklara sahibtir. Guadeloupe’da jeotermal araştırmaları 1969
yılında başlamış, 1984 yılında elektrik üretilmiş ve sığ sayılabilecek derinliklerde yüksek
sıcaklık değerlerine sahip kaynakların bulunmasına neden olmuştur. Guadeloupe’da elde
edilen olumlu sonuçlar Dominik Cumhuriyeti’nin Monserrat ve St.Lucia bölgelerindeki
araştırmaların başlamasına da vesile olmuştur.

13.7.5 İzlanda ve Diğer Atlas Okyanusu Adaları
İzlanda Atlas Okyanusunun ortasındaki rift zonu üzerinde yer alan bir volkanik adadır.
9.YY’da bile İzlanda’da tarımsal ürünlerin daha kısa sürede yetişebilmesi için toprağın sıcak
jeotermal suyla ısıtıldığına dair bilgiler bulunmaktadır. İzlanda’da bol miktarda düşük ve
yüksek sıcaklıkta jeotermal kaynak bulunmaktadır ve ülkenin hidroelektrik olanakları fazla
olmasaydı jeotermal elektrik üretimi çok daha fazla olabilirdi. Bu durumda bile jeotermal
enerji İzlanda’nın ikinci önemli enerji kaynağı konumundadır.

13.7.6. Doğu Afrika Rift Sistemi
Gelişme evresinin başlangıcında bulunan aktif Doğu Afrika Rift hattı Zambiya,
Malavi, Tanzanya, Uganda, Kenya, Etiyopya ve Djubuti’nin üzerinden geçmektedir.
Volkanların görüldüğü ülkeler ise, Kenya, Tanzanya ve Etiyopya’dır.

300

13.7.7. Diğer Bölgeler
Belirtilen bu kuşaklar dışında da farklı tektonizma süreçlerinin varlığına bağlı olarak
gelişmiş önemli jeotermal bölgelere rastlanmaktadır ki, bunların başlıcaları ABD, Japonya,
Doğu Çin, Filipinler, Endonezya, Yeni Zellanda, İzlanda, Meksika, Kuzey ve Doğu Avrupa,
Bağımsız Devletler Topluluğu gibi ülkelerde yer almaktadır.

13.8. Jeotermal Enerjiden Yararlanma
Yeryüzündeki önemli kırık hatları ve volkanizma sahalarının dağılışı birinci derecede
jeotermal kaynaklarının oluşumuna neden oldukları gibi, bu kaynakların dünya genelindeki
dağılımında da belirleyici rol oynamaktadır.
Tabloda da görüleceği gibi dünya jeotermal enerji potansiyelinin hemen hemen
birbirine eşit oranda toplandığı iki bölge dikkat çekmektedir. Bunlar toplam elektrik üretim
kapasitesinin yaklaşık %26’sına sahip olan Asya Kıtası ve %25’ine sahip Güney ve Orta
Amerika Kıtasıdır. Bu iki kıtayı daha sonra %17’lik payıyla Avrupa Kıtası izlemektedir.
Düşük sıcaklıktaki jeotermal enerji kaynağından yararlanma söz konusu olduğunda ise ilk
sırayı %26’lık oranıyla Avrupa Kıtası alırken, ikinci sırada %23’lük payı ile Asya Kıtası
almaktadır.
Tablo:43-Dünya Jeotermal Enerji Potansiyelinin Kıtalara Göre Dağılımı
Düşük Sıcaklık
Uygulamalarına Uygun

Elektrik
Üretimine

Çoklu Elektrik Üretimine

Uygun Kapasite

Uygun Kapasite

(TWh Olarak)

(TWh Olarak)

(Milyon TJ/Yıl olarak)

Avrupa

1830

3700

>370

Asya

2970

5900

>320

Afrika

1220

2400

>240

Kuzey Amerika

1330

2700

>120

Güney ve Orta A.

2800

5600

>240

Okyanusya

1050

2100

>110

11 200

22 400

>1400

Kıta

Dünya Toplamı

Kapasite
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13.9. Jeotermal Kaynaklardan Yararlanma
Jeotermal kaynaklardan yararlanma şekli aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi esas
olarak kaynağın sıcaklığına göre değişmektedir. Yüksek sıcaklık değerlerine sahip kaynaklar
elektrik üretiminde değerlendirilirken, kereste ve gıdaların kurutulmasında, balık
çiftliklerinde, çeşitli mekânların ısıtılması veya soğutulmasında, seralarda, toprağın
ısıtılmasında ve havuzların ısıtılması gibi çok farklı amaçlarla kullanılabilmektedir.
Tablo:44-Jeotermal Kaynakların Sıcaklıklarına Göre Kullanım Alanları
(Lindal Diyagramı)

ISI (°C)

KULLANIM ALANI

180

Yüksek konsantrasyon solüsyonun buharlaşması, amonyum absorbsiyonu ile soğutma

170

Hidrojen sülfit yoluyla ağır su eldesi, Diyatomitlerin kurutulması

160

Kereste, balık vb. yiyeceklerin kurutulması

150

Bayer's yöntemiyle alüminyum eldesi

140

Çiftlik ürünlerinin kurutulması (konservecilik)

130

Şeker endüstrisi, tuz eldesi

120

Temiz tuz eldesi, tuzluluk oranının arttırılması

110

Çimento kurutulması

100

Organik maddeleri kurutma (yosun, et, sebze vb.),Yün yıkama ve kurutma

90

Balık kurutma

80

Ev ve sera ısıtma

70

Soğutma (alt sıcaklık sınırı)

60

Kümes ve ahır ısıtma

50

Mantar yetiştirme, Balneolojik banyolar (kaplıca tedavisi

40

Toprak ısıtma, kent ısıtma (alt sınır), sağlık tesisleri

30

Yüzme havuzları, fermantasyon, damıtma, sağlık tesisleri

20

Balık çiftlikleri

13.9.1. Doğrudan Kullanım
En eski ve en yaygın kullanım alanlarından birini konutların ısıtılması ve kaplıcalarda
değerlendirilmesi meydana getirmektedir. Sıcaklığı 30-60°C’ler arasında değişen jeotermal
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su, konutların ısıtılmasını kolay ve pratik bir şekilde sağlarken, ilk yatırım maliyetinin
fazlalığı dikkat çekicidir. Üretim ve enjeksiyon kuyularının açılması, kurulacak pompalar,
dağıtım ağı, gözlem ve kontrol ekipmanları ve depolama tankları ilk kurulum harcamaların
artmasına neden olmaktadır. Ancak bu ilk harcamalar karşılandıktan sonraki maliyetin hemen
hemen sıfır olması sürecin en avantajlı yönünü oluşturmaktadır. Isıtmanın yanısıra soğutma
işlemlerinde de jeotermal kaynakların değerlendirilebilmesi kaynağın diğer bir üstünlüğünü
oluşturmaktadır. Bu tip uygulamalarda jeotermal suyun kimyasal bileşiminin bilinmesi ısıtma
sisteminin verimliliği, sürekliliği ve uygun teknolojinin seçilmesi için gereklidir. Jeotermal
suyun kimyasal bileşimindeki silikat ve kalsitler, ısıtmada kullanılan boruların ve
radyatörlerin tıkanmasına neden olacak gibi ise, jeotermal suyun sıcaklığının bu tür sorunlara
yol açmayacak başka bir suya aktarılarak değerlendirilmesi en uygun çözümü oluşturur.
Jeotermal kaynakların tarım sektöründe en önemli uygulamaları arasında toprağı ve
bitkileri ısıtmada kullanılması oluşturmaktadır. Seraların ısıtılmasıyla çok daha ucuza
turfanda sebzecilik, meyvecilik ve çiçek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak bu işlemler
sırasında jeotermal suyun bileşimindeki kimyasalların bitkilere ve toprağa zarar vermemesi
için dikkat edilmesi zorunludur.
Jeotermal kaynakların seralarda kullanılmasıyla elde edilen kazanımların en önemlisi
verimin ortalama olarak %50 civarında artmasıdır. Bunun yanısıra bitkiler için en uygun
döllenme sıcaklığı yaratıldığından hormonsuz gıdalar yetiştirilebileceği gibi, yüksek nemin
sebep olduğu hastalıkların azaldığı, tarımsal ilaç kullanımının azalmasına bağlı olarak, üretim
maliyetlerinin gerilediği ve diğer yakıt türlerine göre daha ekonomik ısıtma sağlandığı
saptanmıştır. Ayrıca tarımsal ilaçların kullanımının azalması bir yandan yetiştirircilik
maliyetlerini azaltırken, diğer yandan bu ilaçların neden olacağı çevre sorunlarının da
azalmasına neden olmaktadır.
Proses ısısı temini, bazı yiyeceklerin kurutulma işlemleri ve çeşitli endüstriyel
uygulamalara izin verdiği gibi kimya sanayiinde borikasit, amonyumbikarbonat,
amonyumsülfat, karbondioksit ve potasyumklorür üretiminde, gübre, ağır su ve hidrojen elde
edilmesinde jeotermal kaynaklardan faydalanılmaktadır. Kerestecilik ve ağaç kaplama
sanayiinde, kağıt ve dokuma sanayiinde ağartma maddesi olarak kullanılmaktadır.
Daha düşük sıcaklıklara sahip jeotermal kaynaklardan yaralanmanın diğer bir yöntemi
de “Isı Pompaları”dır. Isı pompası 30-50°C’lerdeki ve debisi düşük olan jeotermal suyun
sıcaklığını bu suyun ekonomik olarak kullanılabilmesini sağlayacak kadar yükselttiğinden
önemlidir. Bu yöntemle jeotermal suyun sıcaklığı 44-50°C’ler arasında yükseltilirken, en
fazla elde edilen sıcaklık derecesi 110°C olmuştur.
Tablo:45-Dünya Jeotermal Enerjisinin Doğrudan Kullanımının Zaman İçindeki
Değişimi (MWt olarak)
1960

1970 1975

500

800

1980

1985

1990

1995

2000

2005

1 300 1 950 7 072 8 064 8 664 15 145 29 668

2010
34 144
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Endüstriyel faaliyetlerin çeşitli kollarından tarım sektörüne kadar geniş bir yelpaze
içinde kullanım imkânı bulunan jeotermal kaynaklardan yararlanmanın zaman içinde artış
eğiliminde olduğu tablonun incelenmesinden anlaşılmaktadır. Hiç şüphe yok ki, çeşitli
çalışmalar sonucu elde edilen veriler arasında farklılıklar bulunmasına rağmen varılan
sonuçlar birbirine yakındır.
1960’lı yıllardan itibaren nisbeten güvenilir bilgilere ulaşılmaya başlanmasıyla birlikte
jeotermal enerjinin dünya ölçeğinde, başlangıçta düşük seviyelerde, ancak günümüze
yaklaştıkça hızla artan tüketim miktarlarının varlığı dikkat çekicidir. 2005 yılındaki kullanım
miktarı yaklaşık olarak 30 000 MW termal sıcaklığa eşdeğer düzeye ulaşırken, bu miktarın
beş yıl öncesine göre iki kat daha fazla olduğu göze çarpar. 2010 yılında ise jeotermal
kaynaklardan yararlanmanın değeri beş yıl öncesine göre yaklaşık %13 artarak 34 144 MWt
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Jeotermal kaynak kullanımının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ağırlıklı olarak
alan ısıtmada yararlanıldığı görülür İkinci sıradaki kaplıcalarda kullanılan toplam enerji
miktarı, alan ısıtmanın hemen hemen yarısına yakın bir seviyede gerçekleşmektedir.
İnsanların en eski ve en yaygın olarak kullandıkları kaplıcalarda tüketilen enerji miktarının ilk
sırada bulunmayışı dikkat çekicidir. Kaplıcalardaki kullanımdan sonraki sıraları alan balık
çiftliklerinde yararlanma, seralardaki kullanım ve sanayide tüketilen jeotermal enerji
miktarları da, kaplıcalarda tüketilen enerji miktarına oldukça yaklaşmıştır. Bütün bunlar
jeotermal enerjiden yararlanmada geleneksel kullanım şeklinin hızla terk edilerek, günümüz
ihtiyaçlarına uygun kullanım şekline hızla dönüştüğünün yansıması olarak değerlendirilebilir.
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Tablo:46-Doğrudan Kullanım Kapasitesinin Ülkelere Göre Dağılımı
(MWt olarak)
Ülke

1995

2000

2005

ABD

1 874

3 766

8 670 12 662

İsveç

47

377

3 840

4 460

Çin

1 915

2 282

3 687

8 898

İzlanda

1 443

1 469

1 804

1 826

Türkiye

140

820

1 229

2 084

21

255

352

663

Japonya

319

1 167

822

2 099

Macaristan

340

473

694

655

İtalya

307

326

682

867

Norveç

-

6

600

3 300

İsviçre

110

547

582

1 061

32

397

505

2 485

2

378

422

1 126

264

308

350

393

8 664

15 145

Avusturya

Almanya
Kanada
Yeni Zellanda
Dünya Toplamı

2010

29 668 34 144

Jeotermal kaynaklardan yararlanma elde edilen termal sıcaklık ölçeğinde
değerlendirme yapıldığında. Doğrudan kullanım söz konusu olduğunda Dünya jeotermal
kaynak kullanımının yaklaşık olarak %24,2’sini ABD tek başına gerçekleştirirken, ikinci
sırada yer alan Çin’in de %17,6 ve üçüncü olan İsveç’in payı %8,8 seviyesinde kaldığı
anlaşılır.
Avusturya da önemli oranlarda jeotermal ısıyı kullanan ülkeler arasında yer alırlar.
Tabloda dikkat çeken önemli bir nokta İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerin son
yıllarda jeotermal enerjiden daha fazla yararlanma konusunda gösterdikleri çabadır. Kuzey
Avrupa ülkelerinin jeotermal kaynaklardan yararlanmada 1995 ve 2000 yıllarıyla
kıyaslandığında 2005 yılında tükettikleri jeotermal enerjiyi, belirgin oranlarda arttırdıkları
görülmektedir. İskandinav ülkelerindeki bu değişimin küresel ölçekte yaşanan çevre
sorunlarından kaynaklandığı da düşünülebilir.
Tabloda dikkati çeken diğer bir husus olarak da, Asya Kıtası ülkelerinin var olduğu
bilinen önemli potansiyeline rağmen, jeotermal kaynaklardan sıcaklık elde etmek konusunda
isteksiz kalmalarıdır. Çin hariç bırakılırsa Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerin bu
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kaynaklardan daha fazla yararlanmaları beklentisinin gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Benzer
olgu, Orta ve Güney Amerika ülkeleri için de söz konusudur.

13.9.2. Elektrik Üretimi
Jeotermal kaynakların elektrik üretiminde değerlendirilmesi bir asrı aşan süreden beri
devam etmesine rağmen, 20.YY’ın ortalarına gelindiğinde bile dünya kurulu gücü birkaç yüz
MWe seviyesini aşamadığı gibi, bu üretim miktarı İtalya, Yeni Zellanda, Meksika ve ABD
gibi son derece sınırlı sayıdaki ülke tarafından gerçekleştirilmekteydi. 1970’li yıllarda
yaşanan dünya petrol krizinden sonra jeotermal kaynaklardan yararlanma konusunda önemli
bir ivme kazanıldığı söylenebilir. 1970-1975 yılları arasında yaklaşık olarak %101 oranında
artan kurulu güç, 1975-1980 yılları arasında %62 seviyesinde ve 1980-1985 yılları arasında
da %120 artmıştır. Bu artış oranı tüm zamanların en yüksek büyüme hızını meydana
getirmektedir. Ancak 1985 yılından sonraki gelişme ivmesinin oldukça azaldığı da
belirtilmelidir. 1985-90 döneminde ki artış oranı %18, 1990-95 döneminde %14, 1995-2000
döneminde %17, 2000-2005 döneminde %14 ve 2005-2010 döneminde de %20,2 arttığı
saptanmaktadır. İstatistik verilerinin değerlendirilmesinden jeotermal kaynaklardan elektrik
üretiminin son 15-20 yıldaki ortalama artış hızının yılda %2,8 düzeyinde gerçekleştiği
anlaşılmaktadır.
Tablo:47-Dünya Jeotermal Elektrik Üretimi Kurulu Kapasitesi (MW olarak)
1940
130

1950 1960
293 386

1970
678

1980
2 110

1990
5 832

2000
7 974

2005
9 064

2010
2015
2016
10 898 11 848 12 628

Jeotermal elektrik kurulu gücünün kıtalara göre dağılımı incelendiğinde bu gücün
%44’ü Orta ve Kuzey Amerika’da ve %37’si Asya Kıtasında bulunduğu, buna bağlı olarak
dünya jeotermal elektrik kapasitesinin 4/5’inin bu iki bölgede yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.
Ülkeler düzeyinde değerlendirme yapıldığında ABD’nin tüm dünya kurulu gücünün
yaklaşık %28’ini oluşturan miktarına sahip olduğu ve onu ikinci sırada izleyen Filipinlerin
payının %17 düzeyinde olduğu anlaşılır. %11’lik payı ile Endonezya üçüncü sırayı aldıktan
sonra diğer ülkelerin birbirine yakın kurulu güçlerle sıralandığı görülür. Türkiye ise 13. sırada
yer bulmaktadır.
Jeotermal kaynaklardan yararlanma konusunda, genellikle ülkelerin elektrik veya ısı
elde etmek gibi ikiye ayrılmış olmaları dikkat çekicidir. Jeotermal enerjinin ısı gücünden
yararlanan ülkeler arasında ilk sıralarda AB ülkeleri, Çin ve İzlanda hariç tutulursa İsveç,
Türkiye, Avusturya, Macaristan, Norveç, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler yer alırken, elektrik
elde edilmesi konusunda ise ABD, Filipinler, Meksika, Endonezya, İtalya, Japonya, Yeni
Zellanda, İzlanda, Kosta Rika ve El Salvador gibi ülkelerin varlığı dikkat çekicidir. Bu
görünüm ülkelerin sahip olduğu jeotermal kaynakların hangi tür kullanıma daha uygun
olmasıyla ilgidir.
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Tablo:48-Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üretim Kapasitesinin
Bazı Ülkelere Göre Dağılımı
ABD
Filipinler
Endonezya
Meksika
Yeni Zellanda
İtalya
İzlanda
Kenya
Japonya
Türkiye
Diğerleri
Dünya

(MW olarak)

3 450
1 870
1 340
1 019
1 005
916
665
594
520
397
72
11 848

Jeotermal kaynaklara bağlı olarak elektrik üretim kapasitesinin ülkelere göre dağılımı
söz konusu olduğunda ABD toplam kapasitenin yaklaşık olarak %29’una sahip olarak ilk
sırayı alırken, Filipinle %16 ve Endonezya %11’lik paylarıyla ilk üç sırada yer almaktadır.
Kurulu kapasitesi en fazla olan ilk on ülke sıralamasında son sıra olsa bile ülkemizin de yer
aldığı görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanma konusunda
gerçekleştirilen yasal düzenlemeler sonucu yeni jeotermal enerji santralleri kurularak üretime
geçmesi sonucunu ortaya çıkartmıştır.
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Uygulamalar
1) Jeotermal enerji kaynaklarının yeryüzünün nerelerinde bulunabileceğini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
Jeotermal enerji kaynaklarının genellikle düşük sıcaklıklara sahip olmasının
sonuçları nelerdir?
2)
Daha düşük sıcaklık değerlerine sahip jeotermal kaynaklardan elektrik
üretilebilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüm dünyada hızlı bir şekilde artış gösteren enerji gereksiniminin büyük bir kısmının
bir süre daha konvansiyonel enerji kaynaklarıyla karşılanabileceği bilinmektedir. Buna
rağmen, son yıllarda yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da
sürdürülmektedir. Bu kaynaklardan biri de jeotermal enerjidir. Jeotermal enerjiden
yararlanmanın tarihsel süreç içinde uzun bir süreden beri devam etmesine rağmen gelişimi
aynı paralelde olmamıştır. Jeotermal enerjinin kaynağını meydana getiren jeotermal
sistemlerin ancak belirli doğal koşullarda meydana gelebilmesi küresel ölçekte yaygın olarak
bu kaynağa rastlanmasını engellemektedir. Jeotermal enerji kaynaklarının bulunabileceği
bölgeler genellikle önemli kırık hatları veya volkanizma faaliyetlerinin görüldüğü bölgelerle
paralellik taşımaktadır. Jeotermal kaynakların sınıflandırılmasının değerlendirilmesinden
sonra jeotermal rezervin belirlenmesinde izlenen yol ile yeryüzünün önemli jeotermal
kuşakları hakkında bilgi verilmektedir.
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Bölüm Soruları
1İtalya’da Larderello bölgesindeki jeotermal kaynaklardan 1904 Doğru
yılında ilk kez elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir.

Yanlış

2Yerkabuğunun kırık ve çatlaklarından sızarak, derinlere doğru Doğru
süzülen meteorik sular, bu ısı kaynağıyla ısıtıldıktan ve minerallerce
zenginleştirildikten sonra, yoğunluk ve basınç farkı nedeniyle yeryüzüne
doğru yükselir.

Yanlış

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Yerkabuğunun kırık ve çatlaklarından sızarak,
derinlere doğru süzülen……………………….., bu ısı kaynağıyla ısıtıldıktan ve minerallerce
zenginleştirildikten sonra, yoğunluk ve basınç farkı nedeniyle yeryüzüne doğru yükselir.”
İfadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
A)

Akarsular

B)

Deniz suları

C)

Göl suları

D)

Okyanus suları

E)

Meteorik sular

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hidrotermal sistemlerin bulunabileceği
bölgelerden biri verilmiştir?
A)

Akarsu havzalarında

B)

Yerkabuğu plakalarının sınırlarında

C)

Vadi tabanlarında

D)

Taşkın ovalarında

E)

Ormanlık alanlarda
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5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yeryüzünün önemli jeotermal kuşaklarından
biri verilmemiştir?
A)

Alp-himalaya jeotermal kuşağı

B)

Orta Amerika volkanik kuşağı

C)

Nemli tropikal kuşak

D)

And volkan kuşağı

E)

Karaib denizi kuşağı

6-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya jeotermal enerji potansiyelini ortaya
koymaya yönelik birçok çalışma ve her birinin ulaştığı farklı sonuçlar bulunmasının sebebi
verilmiştir?
A) Jeotermal enerji arama yöntemlerinin farklı olması
B) Jeotermal enerji kaynağının gerçek potansiyelinin saptanmasındaki zorluktan
C) Jeotermal enerji arama tekniklerinin farklı olması
D) Jeotermal enerjiyi dünyanın farklı bölgelerinden aramaları
E) Jeotermal enerji sahasında yaşanan sert rekabet
7-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “jeotermal kaynağın, kendini yenileyebilme gücü
üzerinde kullanılması durumunda, ………………. söz konusu olabilecektir.” ifadesini doğru
olarak tamamlamaktadır?
A) Çoğalma
B) Çürüme
C) Artma
D) Tükenme
E) Denge
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8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Gözenekli ve çatlaklı yapıdaki jeotermal
rezervuarın bünyesinde bulunan sıcaklık, yayılma ve iletme yoluyla kaybedilmesine rağmen,
doğal yollarla………………….. olarak ısıtıldığından, kaybettiği enerjiyi kazanmakta ve
jeolojik devirler boyunca jeotermal kaynak olma niteliğini koruyabilmektedir.” ifadesini
doğru olarak tamamlamaktadır?
A) Sürekli
B) Doğal
C) Yapay
D) Suni
E) Geçici
9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kayaların içinde var olan radyoaktif
elementlerin bozulmasıyla açığa çıkan ısıya bağlı olarak meydana gelen jeotermal bölgenin
adı verilmiştir?
A) Yüksek Isı Akışlı Bölge
B) Basınç Altındaki Jeotermal Bölge
C) Normal Isı Gradyanlı Bölge
D) Noktasal Sıcaklık Bölge
E) Radyojinik Bölge
10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, jeotermal rezervin doğru olarak belirlemesini
gerekli kılan faktörlerden biri verilmiştir?
A) Sahanın ekonomik değerinin anlaşılması
B) Sahanın su kalitesinin anlaşılması
C) Sahanın hidrolojik döngüsünün anlaşılması
D) Sahanın bitki örtüsünün anlaşılması
E) Sahanın iklim özelliklerinin anlaşılması

Cevaplar
1)D, 2)D, 3)E, 4)B, 5)C, 6)B, 7)D, 8)A, 9)E, 10)A
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14. BİYOKÜTLE ENERJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Biyokütle Kullanımının Tarihçesi
14.2. Enerji Kaynağı Olarak Odun
14.3. Enerji Ormancılığı
14.4. Odun Deposu Olarak Şehirler
14.5. Enerji Tarımı
14.6. Biyokütleden Enerji Olarak Yararlanma
14.7 Biyokütleden Biyogaz Üretimi
14.8. Biyogaz Üreteçleri
14.9. Biyogazın Enerji Değeri
14.10. Biyogaz Kullanımının Avantajları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Biyokütle Enerjisinin hammaddesi nedir?

2)

Biyokütle Kullanımının Tarihçesi nedir?

3)

Enerji Kaynağı Olarak Odunun önemi nedir?

4)

Enerji Ormancılığı nasıl yapılır?

5)

Odun Deposu Olarak Şehirlerin önemi nedir?

6)

Enerji Tarımı nedir?

7)

Biyokütleden Enerji Olarak Yararlanma olanakları nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Biyokütle Enerjisi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Biyokütle Enerjisi Sürecin in Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
temelinde,
bitkilerin verilen
slaytlarının
ve
ders
bünyesinde dönüştürülmüş
videolarının çalışılması.
halde depolanan enerjinin,
ihtiyaç
duyulduğunda
kullanılması bulunduğunun
anlaşılması.

Enerji Ormancılığı

Enerji ormancılığı olarak
tanımlanan
uygulamada
yerel ekolojik şartlara uyum
sağlamış, hızlı büyüyen ağaç
türlerinin
yetiştirilmesi
gerekmektedir çünkü bu
ağaçlar genellikle iyi sürgün
veren, yapraklı, hastalıklara
karşı dirençli ve odun
büyümeleri hızlı olması,
nedenleriyle verimi daha
yüksek olacağından tercih
edildiğinin kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Enerji Tarımı

Günümüzde
biyoenerji
sağlama amacıyla yapılan
tarımı
bu
kategoride
değerlendirmek mümkündür.
Bu
uygulamada
amaç,
biyokütle malzemesi ve
alkol verimi yüksek olan
bitkilerin
yetiştirilmesi
olduğunun öğrenilmesi.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Biyokütle Enerjisi

•

Odun

•

Enerji Ormancılığı

•

Odun Deposu Olarak Şehirler

•

Enerji Tarımı
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Giriş
Son zamanlarda yaşandığı düşünülen küresel ısınmanın da etkisiyle, fosil yakıt
kullanımından kaynaklanan atmosferdeki kirlilik başta olmak üzere, çevre sorunlarına daha
duyarlı hale gelinmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin artmasına neden
olmaktadır. Günümüzde hükümetler güneş, rüzgâr, jeotermal ve hidrojen gibi yeni veya
alternatif enerji kaynaklarından yararlanmak veya daha fazla yararlanmak için birçok farklı
teşvik uygulaması içindedir.
Fosil enerji kaynaklarının, enerji sektöründeki egemenliğinin bir süre daha devam
edeceği ve bütün çabalara rağmen, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji
miktarının toplam ihtiyacın küçük bir kısmını karşılamaya devam edeceği uygulamalardan
anlaşılmaktadır.
Farklı bir bakış açısıyla, yeryüzündeki konvansiyonel enerji kaynaklarının yeterli
olduğu bile ileri sürülebilir. Ancak mevcut enerji kaynaklarının dağılımındaki eşitsizliği,
ulaşılabilirliği ve istenen zamanda istenen miktarda elde edilmesinde yaşanan sıkıntılar, bu
kaynakların önemli ve aranan nitelik kazanmalarına neden olmaktadır.
Yöneticilerin enerji olayına bakış açısı ne olursa olsun, halk geçmişte olduğu gibi
günümüzde ve gelecekte de, içinde yaşadığı toplumun gelişmişlik seviyesine bağlı olarak, az
veya çok biyokütle enerji kaynaklarından yararlanmaya devam edecektir. Buradaki asıl sorun,
“bu kaynaklardan daha iyi yararlanmanın nasıl gerçekleştirileceği” noktasına
odaklanmaktadır.
Biyokütle enerjisi, güneş enerjisinin bitkiler tarafından dönüştürülmüş şekli olarak
tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle biyokütle için “organik karbon” tanımı da yapılabilir.
Sürecin temelinde, bitkilerin bünyesinde dönüştürülmüş halde depolanan enerjinin, ihtiyaç
duyulduğunda kullanılması yatmaktadır.
Geleneksel yöntemlerle değerlendirilen biyomas enerji kaynaklarının insanlığın,
özellikle de endüstrinin ihtiyacı olan enerjiyi sağlayabileceğini iddia etmek çok zor olmasına
rağmen, bugünküne kıyasla daha iyi değerlendirilmelerinin mümkün olduğu ileri sürülebilir.
Herhangi bir bölgede zengin bitki örtüsünün varlığı, toprak ve iklim şartlarının uygun
olması, güneşlenme süresinin uzunluğu ile de yakından ilgilidir. Kuşkusuz bitkilerin yetişmesi
üzerinde aldıkları güneş enerjisinin yanısıra toprak, yağış, nem gibi doğal faktörler ve beşeri
faktörlerin bulunduğu gerçeğini dikkatten uzak tutmamak gerekmektedir. Bitki örtüsünün
varlığı, genellikle beraberinde hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasına da sebep olmaktadır.
Bitki üretimi ve hayvancılık faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgelerde insan toplulukları da,
daha yoğun olarak yaşayacak ve insanlar tarım sektörünün yanısıra, endüstriyel faaliyetlerle
de ilgileneceğinden bütün bu fonksiyonlar biyokütle çıkışını hazırlayan ve hızlandıran
faktörler olarak rol oynayacaktır.
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14.1. Biyokütle Kullanımının Tarihçesi
Biyogaz kullanımının tarihinin Asurlulara kadar indiği ve Asurlulardan sonra Perslerin
banyo ısıtılmasında biyogazdan yararlandığı bilinmektedir. 17.YY’da organik maddelerin
bozunumuyla gaz oluştuğu anlaşıldıktan sonra, 18.YY’da organik maddelerin bozulma hızıyla
yanıcı gaz miktarı arasında bir paralellik olduğu ortaya konmuş ve sonra ilk kez 19.YY’da
biyogaz üretimi gerçekleştirilmiştir. 20.YY’ın ilk çeyreğinde de biyogaz kullanımı dünya
genelinde yaygınlaşmaya başlamıştır. 1920’li yıllarda biyogaz İngiltere’de farklı amaçlarla
kullanılmaya başlanmıştır. 1930’lu yıllardan sonra ise her ülke kendi iklim ve sosyoekonomik şartlarına uygun biyogaz tesisleri geliştirme sürecine girmiştir. II.Dünya savaşı
esnasında ise metan gazı otomobil yakıtı olarak kullanılmaya başlamıştır. ABD’de daha 1974
yılında selüloz, atıklar ve organiklerin enerji ve yakıt üretiminde kullanımını destekleyen
yasa çıkarıldıktan sonra, 1978 yılında etanol akaryakıtı kullanımına vergi indirimi
sağlanmıştır. 1982 de Kanada’da 50 ülkenin katılımıyla düzenlenen konferansta diğer
yenilenebilir enerji kaynakları yanında biyogaz, biyokütle ile etanol ve biyodizel enerjileri
konularında eşgüdümlü çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye’deki biyogaz çalışmaları 1957
yılında Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir.
Uluslararası Enerji Kurumu (IEF) verilerine göre 1995 – 2000 döneminde
ABD’nin yenilenebilir enerji tüketim ortalaması 7 katrilyon Btu/yıl olup, bu miktarın
yarısı elektrik enerjisi olarak tüketilmekte ve hidroelektrikten sağlanmaktadır. Odun ve diğer
biyomas enerjisi ise, kalan elektrik tüketiminin büyük bölümünü sağlamakta ve yenilenebilir
enerji tüketiminin büyük kısmı sanayi faaliyetlerinde değerlendirilirken, esas olarak odundan
yararlanılmaktaydı. Odun tüketiminde konut sektörü ise ikinci sırayı almaktadır.
Biyogazda, 27 milyon ton katı atık enerjisiyle Avrupa Birliğinin lideri konumundaki
İngiltere’de 350.000 konutun 600.000 MW lık enerji gereksinimi karşılanırken, İsveç 1,5
milyon ton odun kullanmaktadır. Belçika, Fransa ve Hollanda da düzenli olarak biyokütle
enerjisi üretimlerini arttırmayı planlamaktadırlar.
Dünya Enerji Konseyi (WEC) daha 1986 yılında enerjide dışa bağımlılık, istihdam,
kırsal fakirleşmeyle mücadeledeki önemi nedeniyle biyokütle enerjinin öncelik kazanacağını
belirtmiştir. Nitekim Avrupa Birliği “AEBIOM” biyomas enerjisi örgütlenmesini kurmuş,
Asya ülkeleri “Regional Wood Energy Development Programme in Asia”, Afrika ülkeleri de
“Southern African Development Community Biomass Energy Organization” örgütlerini
kurmuştur. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bünyesinde “Bio & Biomass Energy (IEAB)”
örgütünü kurmuştur. 1996 yılında Dünya Bankası tarafından desteklenen projelerle
Hindistan’da 3800, Endonezya’da 1800 ve Pakistan’da 300 adet küçük ölçekli biyomas
santralları devreye alınmıştır. Çin, 1991 yılında Yunnan eyaletini biyomas enerjisi pilot
bölgesi olarak seçmiş ve 20 MW üretim kapasiteli otsu enerji bitkisi tesisini kurmuş, 1998
yılında Zambiya biyokütleden yararlanmaya yönelik tesisler kurmaya başlamıştır. A.B.D.
2001 yılında biyomasdan faydalanarak, enerji üreten firmalara ek mali destek verilmesi
kararı almıştır. Kanada, Avustralya, Brezilya teknoloji geliştirme ve uygulama konularında
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lider ülkeler arasında belirtilebilir. Küba, Arjantin gibi bazı Güney Amerika ülkeleri de bu
konuda etkin çalışmalar yürütmektedirler.
Geçmişte enerji gereksiniminin % 90’ı odun, çalı çırpı ve tezeğin doğrudan
yakılmasıyla karşılanmıştır. Bunlardan özellikle tezeğin enerji kaynağı olarak kullanılması bu
maddenin en verimsiz şekilde değerlendirilmesi demektir. Çünkü doğal bitki örtüsünden
yoksun antropojen steplerin tarım toprakları humusça fakir olduğundan gübre gereksinimleri
en üst düzeyde bulunmaktadır. Öncelikle doğal bir gübre olan bu maddenin tarlalarda verimin
arttırılması için değerlendirilmesi ilk hedef olmalıdır. Bu tarz uygulama bir yandan toprağın
besin ihtiyacını karşılarken diğer yandan organik tarımın varlığı ve sürdürülebilirliği
açısından son derece gereklidir. Günümüzde ise, saman gibi bitki kalıntıları, budama
artıklarından, küspe, talaş, kuru meyve ve tohum kabukları, kağıt sanayii atıkları yanında
verimsiz topraklarda bile yetişebilen ve kendi tohum bankasıyla çoğalabilen, bakım
gereksinimi çok az olan, kuraklığa dayanıklı, selüloz ve linyince zengin otsu bitkilerin
yanısıra çalılar, hızlı büyüyen ve kesildiğinde yeniden sürebilen ağaçlardan elde edilen
biyomas kaynaklardan yararlanılmaktadır.
En çok üzerinde durulan enerji bitkileri arasında söğüt, kavak ve yalancı akasya gibi
hızlı büyüyen ağaçlar, panicum gibi yabani otlar, şeker kamışı, tatlı süpürge otu, uzakdoğu
kökenli myrcanthus cinsi endüstriyel kenevir, tütün, mısır, soya, kolza gibi tarla bitkileri
sayılabilir. Elektrik enerjisi, benzine alkol katkısı ve dizel yakıtın elde edilmesi, düşük
emisyonla yanma sağlayan enerji sistem teknolojilerinin geliştirilmesi üzerindeki çalışmalar
sürdürülmektedir. Günümüzde Avusturya’da talaş ve samanla çalışan ve tüm yıl elektrik
üreten, Belçika’da yapraklı budama ürünleri ve odunla çalışan katı biyomas santral
teknolojileri geliştirilmiştir. A.B.D.’de birçok şehir otobüsü, ağır yük kamyonu, toplu ulaşım,
deniz taşıt filoları ve bazı madenlerde kullanılan donanımlar
biyodizelle
çalışmaktadır. Biyomas enerjisi üretiminde, enerji bitkisi tarım ve ormancılığı ile santral
işletmeciliğinin fosil yakıt elde edilmesinden tüketimine kadar olan bir çok aşamada
çalışanların istihdamına yönelik yararlarının bulunduğu da belirtilmelidir.

14.2. Enerji Kaynağı Olarak Odun
Odun kullanımına ait istatistik verilerin elde edilmesi, düzenli kayıt tutulmasındaki
bazı sorunlar nedeniyle genelde kolay olmadığı gibi, birbiriyle çelişen değerlere de
rastlanmaktadır. Sorunlar arasında en önemli olanı, farklı kurumların değişik amaçlarla
verileri değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin gelişmiş ülkelerde orman
işletmeleri toplam m³ kereste açısından, enerji bakanlıkları evlerin, ticaret ve sanayi
sektörünün taleplerini karşılanması açısından, çevre bakanlıkları ise çevre sorunları açısında
odun kullanımıyla ilgilendiklerinden kayıtları arasında farklılıklara sıkça rastlanır. Gelişmekte
olan ülkelerin bir kısmı düzenli istatistik tutmadığından, bir kısmında resmi odun kesimi
yanında gayrı resmi kesimler nedeniyle tüketimin izlenmesi ve kayıt altına alınması sorun
yaratmaktadır.
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2005 yılı verilerine göre, dünya “biyokütle potansiyelinin kuru madde olarak 168 679
bin ton olduğu anlaşılmaktadır. Bu potansiyelin kıtalara göre dağılımı incelendiğinde grafikte
de görüldüğü gibi Asya kıtasının payı en fazla olup, toplamın %47 ‘sini oluşturan 62 milyon
ton düzeyindedir. Daha sonra Orta ve Güney Amerika kıtası 58 milyon tonluk potansiyeliyle
ikinci sırayı almaktadır.
Biyokütle varlığının ülkeler ölçeğinde değerlendirilmesinden dünya potansiyelinin
%27’sini oluşturan yaklaşık 46 milyon tonluk miktarıyla Brezilya’nın önemli bir farkla ilk
sırayı aldığı görülmektedir. İkinci sıradaki Hindistan’ın dünya potansiyelinden elde ettiği pay
%14,7 düzeyinde, üçüncü sırayı Çin’in %8,8’lik payla aldığı anlaşılmaktadır. İstatistik veriler
incelendiğinde ortaya çıkan bir sonuç da toplam potansiyelin yaklaşık %80’ini oluşturan 135
milyon tonun sadece 12 ülkeye dağılmış olduğu ve ilk üç sırayı paylaşan ülkelerin de bu
miktarın yaklaşık %51’ini ellerinde bulundurduklarıdır.
Biyokütle enerji kaynağı üretiminde “ormanlık alanların %44, korulukların %1, otlak
ve çayırların %9, tarıma uygun alanların %5, göl ve nehirlerin %3 ve okyanusların %38
oranında pay sahibi oldukları değerlendirilmektedir. Bu verilerin ortaya koyduğu diğer bir
gerçek olarak da, bitkilerin yetişmesi ve gelişmesi bakımından uygun toprak ve iklim
şartlarına sahip olan sıcak kuşak ülkelerinin Biyokütle potansiyeli açısından avantajlı bir
konumda bulunduklarıdır.
Odun öyle bir enerji kaynağıdır ki, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün ülkeler
tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Geri kalmış ülkelerde odun, önemli miktarda
sobalarda ısınmak veya yemek pişirmek amacıyla en ilkel şekliyle değerlendirilirken, OECD
ülkelerinde de odundan vazgeçilememektedir. Ancak gelişmiş ülkelerin oduna olan ilgisi,
enerji temininin yanısıra, etkili yakma teknolojileri kullanılarak daha verimli yararlanmak ve
atmosfere daha az kirletici bırakacak şekilde değerlendirerek, daha çok çevresel kaygılar
nedeniyle tercih edilmektedir.
Odun farklı formlarda enerji kaynağı olarak değerlendirebilir. Geleneksel olarak
insanlar doğrudan yakacak olarak kullandıkları gibi, mangal kömürü olarak da
değerlendirmektedirler. “Toplam tüketimin miktarı 22 017 PJ olan odunun %81’ini oluşturan
17 921 PJ’lik miktarı yakacak, 1 361 PJ’si mangal kömürü olarak değerlendirilmiştir.
Kıtalara göre odun tüketimi değerlendirildiğinde grafikte de görüleceği gibi toplam
odun tüketimin %38’ini oluşturan miktarın Asya Kıtası ülkeleri tarafından kullanıldığı,
takiben Afrika kıtasının geldiği, gelişmiş ülkelerin bulunduğu kıtalar olarak, Avrupa’nın %8
ve Kuzey Amerika’nın da %10 düzeyinde odundan yakacak olarak yararlandığı
görülmektedir.
En kolay temin edilmesine bağlı olarak, kullanımı en yaygın olan biyokütle enerji
kaynağı olarak odunun, kesin verilere ulaşılamamakla birlikte, dünya nüfusunun ¾’ü
tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Odun tüketiminin özellikle az gelişmiş ülkelerde
önemli boyutlara ulaştığı, Kenya’da toplam enerji tüketimi içindeki payının %75,
Hindistan’da %50 ve Brezilya’da % %25 olduğu ve dünya enerji tüketiminin yaklaşık 1/3’ünü
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oluşturduğu bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerin bile enerji kaynağı olarak en az %3 düzeyinde
odundan yararlandığı, Kanada gibi zengin orman varlığına sahip ülkelerin ise, yararlanma
oranının %14 seviyesine kadar çıktığı bildirilmektedir.
Biyokütleden yararlanma, doğrudan yakılması şeklinde olabileceği gibi, çeşitli yollarla
yakıt kalitesinin arttırılarak, bilinen enerji kaynaklarına yakın veya eşdeğer özelliklere sahip
yeni biyoyakıtların elde edilmesi şeklinde de gerçekleştirilebilir. Biyokütle kökenli yeni
yakıtlar arasında biyogaz, biyoetanol ve biyomotorin kullanımı en yaygın olanlar arasındadır.
Biyomas enerji kaynaklarını iki grubta değerlendirmek mümkündür. Bunlardan
birincisi ormanlardan sağlanan yakacak odun, bitki ve hayvan atıklarından oluşur ve “Klasik
Biyokütle” olarak tanımlanır. Bu tarz uygulamalar ise ağırlıklı olarak gelişmekte olan
ülkelerin kırsal kesimlerinde görülmektedir. İkincisinin kaynağı da benzer olmakla birlikte,
enerji ormancılığı ürünleri, orman ve ağaç sanayii atıkları, enerji tarımı, tarım sektöründe
açığa çıkan bitkisel ve hayvansal atıklar ile kentsel atıkların değerlendirilmesine dayalı olan
“Modern Biyokütle” uygulamaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu iki grup arasındaki
temel fark, klasik biyokütle enerji kaynakları değişik yöntemlerle olsa bile doğrudan yakma
esasına dayanırken, modern biyokütle uygulamaları belirtilen biyokütle maddelerinden azami
yararı elde edebilmek için, bu maddelerin planlı olarak yetiştirilmesinden, yakıt elde
edebilmek amacıyla bu maddeleri dönüştürme sürecini de içermektedir. Biyokütle kökenli
sentetik akaryakıt olarak da değerlendirilebilecek olan alkol karışımlı benzin, ve bitkisel yağ
karışımlı motorinin yanısıra bazı bitkilerden elde edilen yağlar dizel yakıt olarak
kullanılabilmektedir. Ayrıca biyokütle kaynaklarından suni olarak petrol üretimi de
gerçekleştirilebilmektedir.

14.3. Enerji Ormancılığı
Biyokütle kaynağı olarak ağaç yetiştirmek ve enerji olarak değerlendirmenin temel
amaç olduğu bu uygulamada “Yapılan belirlemelere göre yıllık 13 m3 artırımı olan 96 000 ha
genişliğinde bir ibreli orman plantasyonundan sağlanacak enerji 400 MWt'a eşdeğerdir. 10
yıllık yönetim süresiyle işletilen 34 ton/ha/yıl fırın kurusu gövde ve dal verimi olan 17 000
ha'lık kırmızı kızılağaç plantasyonu 150 MWt güçlü bir enerji üretim ünitesini çalıştırabilir”.
Enerji ormancılığı olarak tanımlanan bu uygulamada yerel ekolojik şartlara uyum sağlamış,
hızlı büyüyen ağaç türlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Bu ağaçlar genellikle iyi sürgün
veren, yapraklı, hastalıklara karşı dirençli ve odun büyümeleri hızlı olması, nedenleriyle
verimi daha yüksek olacağından tercih edilmektedir. Enerji ormancılığında günümüzde en
çok aranan ağaç türleri olarak karakavak, balzam kavakları, söğüt, akçaağaç, okaliptus ve
titrek kavak gibi hızlı büyüyen yapraklı ağaçlar belirtilebilir. Ancak kavak ağacının şehircilik
açısından neden olduğu veya olabileceği sorunlar dikkate alındığında, özellikle Orta Kuşak
ülkelerinde meşe ağacının daha iyi sonuçlar verebileceğinin dikkate alınması gerekmektedir.
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14.4. Odun Deposu Olarak Şehirler
Ormanların yanısıra odun hammaddesi elde edilmek üzere ağaç yetiştirilebilecek olan
diğer bir alan da, şehirlerdir. İlk bakışta şehirlerden böylesine bir amaçla yararlanma
düşüncesi alışılmadık gelmesine rağmen, mümkündür. Kentleri yeşillendirmek gayesiyle park
ve caddelerde kısa sürede yetişebilen ağaç türlerinden olan kavak, söğüt, çınar, dişbudak ve
akasya gibi ağaçların dikildiği ancak şehri yeşillendirmek amacıyla yapılan bu uygulamanın
aynı zamanda şehir içinde çeşitli çevre sorunlarına neden olduğu bilinmektedir. Bu ağaçlar
kökleri, dalları ve özellikle polenleri vasıtasıyla, kentsel çevre açısından bazı istenmeyen
sorunlara sebep olmaktadır. Plansız ağaçlandırmanın şehir içinde neden olduğu bu sorunların
giderilmesi, kentsel çevre ve kentliler açısından gerekli olduğu gibi, kesilen ağaçların yerine,
şehrin mimari ve estetik karakteriyle uyumlu yeni bitki türlerinin dikilmesine de fırsat
tanıyacaktır. Ayrıca şehirde çeşitli sorunlara neden olan ağaçlardan kurtulmak, onlardan elde
edilen odunun değerlendirilesi gibi bir fırsat da vereceğinden ikincil bir yararlanma ortaya
çıkmaktadır. Böylece şehirler biyokütle üretim alanı olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Şehirsel yerleşmelerin belirtilen uygulama dışında ağaç yetiştirilen sahalar olarak
değerlendirilmeleri de mümkündür. Özellikle gelişmiş ülkelerin şehirlerinde veya gelişmekte
olan ülkelerin, planlı şehircilik anlayışının geliştiği ülkelerinde hayata geçirilme olasılığı daha
yüksek olan bu uygulama, henüz iskâna açılmamış kent mücavir alanlarının, biyokütle
materyal sağlamak amacıyla ağaçlandırılması ve buradan elde edilecek odunun, enerji
kaynağı olarak değerlendirilmesi uygulamalarına dayanmaktadır.

14.5. Enerji Tarımı
Günümüzde biyoenerji sağlama amacıyla yapılan tarımı bu kategoride değerlendirmek
mümkündür. Bu uygulamada amaç, biyokütle malzemesi ve alkol verimi yüksek olan
bitkilerin yetiştirilmesidir. Alkol verimi diğer bitkilere göre daha yüksek olan tatlı sorgum,
şekerkamışı ve mısır gibi yıllık bitkiler, C4 tipi bitkiler olarak tanınırlar. C4 bitkileri CO2 ve
suyu daha iyi kullanmakta ve fotosentetik verimleri daha yüksek olmasıyla diğer bitkilerden
ayrılmaktadırlar. Ayrıca bu uygulamalarda değerlendirilmek üzere kuraklığa daha dayanıklı
olan darı gibi bitkilerin varlığı gözardı edilmemelidir.
Tablo:49-Bazı Bitkilerin Alkol Verimi (Lt/ha olarak)
Şekerkamışı

3500

Odun (ağaç)

3200

Sorgum

3000

Mısır

2000
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Tablo:50-Bazı Bitkilerin Alkol Verimi (Lt/Ton Olarak)
Mısır

300

Şekerkamışı

60

Tablodan da anlaşılacağı gibi, birim alandan en yüksek alkol verimi şeker kamışından
sağlanırken, odun ve sorgumun da verimlerinin iyi olarak kabul edilmesi mümkündür. Birim
ağırlıktan üretilebilecek olan alkol miktarı söz konusu olduğunda mısırdaki verim en
yüksektir.
Enerji tarımından anlaşılması gereken, mevcut ormanlarda yaşlanmış ağaçların
kesilerek enerji üretiminin gerçekleştirilmesi değildir. Amaç, enerji üretimi
gerçekleştirilebilecek yeni bitkilerin yetiştirilmesidir. Böylece; çevre korunmuş olacağı gibi,
doğal çevre kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmış olacaktır. Toprağın korunması ve
ıslahı, suyun tasarruflu kullanımı da sağlanacağından doğal ekosistem korunmuş olacaktır.
Ayrıca yerel kalkınma desteklendiği gibi yeni iş alanların açılması da sağlanmış olacağından
dikkate alınmalıdır.

14.6. Biyokütleden Enerji Olarak Yararlanma
Biyomas kaynaklardan ihtiyaç duyulan ısı, akaryakıt veya elektrik gibi farklı enerji
türleri elde etmek mümkün olmakla birlikte, hasad edilen veya yetiştirilen bitkisel
malzemenin enerji olarak değer kazanabilmesi için, ön hazırlık ve dönüştürme işlemlerinden
geçirilmesi gerekmektedir.
Klasik değerlendirme yöntemleri bir tarafa bırakılacak olursa, modern biyokütle
uygulamaları kapsamındaki yararlanmanın da, kendi içinde “düşük verimle” ve “iyi verimle”
faydalanma şeklinde ikiye ayrılması mümkündür. Düşük verimle yararlanmada; doğrudan
yakma, anaerobik bozulma ve fermantasyon yöntemleriyle değerlendirme söz konusudur. İyi
verimle değerlendirme yöntemleri olarak; organik maddelerin, oksijensiz ortamda bir dizi
fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma süreçlerini içermektedir.
Katı biyokütle kaynağı olarak başta odun olmak üzere, orman ve tarla atıkları ile tezek
belirtilebilir. Biyokütle üretimini arttırmak amacıyla son yıllarda verimsiz topraklarda bile
yüksek büyüme hızlarına sahip bitkilerin yetiştirilebilmesi için, bitki genetiği üzerinde
çalışmalar yapılmaktadır. Yeryüzünde biyokütle ile çalışan termik santrallerin yaygınlaştığı
söylenebilir. Örneğin ABD’de bu santrallerin sayısı 500 den fazladır ve kurulu güçleri 9000
MW’ın üzerinde olup, toplam enerji tüketiminin %4’ünü karşılamaktadır ki, bu miktar
ABD'nin kullandığı nükleer enerjiye yakındır. Avrupa Birliği ülkeleri arasında İngiltere,
Almanya, Finlandiya ve Avusturya’nın kurulu güçleri 1200 MW'ın üzerinde olup; 11 000 den
fazla sayıda olan ve biyokütle ile enerji üreten tesislerden, toplam enerji gereksiniminin %
13'ü sağlanmaktadır. İsveç’te ise ihtiyaç duyulan toplam enerjinin % 16'sı biyokütleden
sağlanmaktadır. Adı geçen memleketler biyokütle santralı kullanan ülkelerin başında
gelmektedir.
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14.7. Biyokütleden Biyogaz Üretimi
Biyomas kaynaklardan biyogaz üretimi, doğrudan yakma dışında en basit ve en etkili
değerlendirme yöntemidir. Biyogaz üretimi başta Çin ve Hindistan olmak üzere Tayland,
Filipinler, Kore, İsviçre, ABD ve Almanya gibi birçok ülkede uygulanmaktadır. Tarımsal
faaliyetler sonucunda yetiştirilen veya atık olarak geriye kalan bitkiler, insanların atık olarak
ortaya çıkarttığı organik çöpler, hayvan gübreleri, şeker ve gıda sanayiinin faaliyetleri sonucu
oluşan melas ve meyve posaları, arıtma çamurları, şeker endüstrisi atıkları, kağıt sanayi
atıkları ve mezbahane atıkları gibi çeşitli organik maddelerin, havasız bir ortamda
biyokimyasal dönüşümler sonucu bakteriler tarafınd an parçalanmasıyla, bileşiminde metan
(CH4), karbondioksit (CO2), hidrojen sülfür (H2S), amonyak (NH3), azot (N2), hidrojen (H2)
ve su buharı bulunun biyogaz üretimi gerçekleştirilir. Bataklık gazı, gübre gazı gibi isimlerle
de tanınan biyogazın kimyasal bileşimi standart olmayıp, onu oluşturan organik maddelerin
bileşimine göre değişiklik gösterebilen, renksiz ve yanıcı bir gazdır. Biyogaz, doğrudan
yakılmak suretiyle ısınma veya ısıtmada, motor yakıtı olarak taşıtlarda, türbin yakıtı olarak
elektrik üretiminde ve çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde ham madde kaynağı olarak
kullanılabilmektedir.
Biyogaz üretiminin yapılacağı tesisin büyüklüğü kullanım amacına göre farklılık
kazanmaktadır. Örneğin bir ailenin gereksinim duyduğu enerjiyi sağlamaya yönelik
düzenlenen biyogaz tesisinin 12 m³ büyüklüğünde olması genellikle yeterliyken, bir çiftliğin
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tesis büyüklüğü 50-100 m³, köyün ihtiyacına yönelik
tasarlanması durumunda hacminin 100-200 m³ seviyesinde olması yeterliyken, büyük tipte
tesis kurulması için hacminin 1 000-10 000 m³ arasında bulunması gerekecektir.
Biyogaz üretimi gerçekleştirilecek tesisin yeri ve büyüklüğü belirlenirken ham madde
kaynağına yakın olması, ham madde girişinin kolaylıkla yapılabilmesi, dayanıklı, kullanışlı,
ucuz ve uzun ömürlü malzemeden imal edilmesine özen gösterilmesi, üreteç tipinin önceden
belirlenmesi, kullanılacak biyokütlenin cinsi ve özelliklerine dikkat edilmesi, üreteç hacminin
ve tesis kapasitesinin iyi tasarlanması ve sıcaklık ihtiyacı gibi konularına dikkat edilmesi
gerekmektedir.
Biyogaz üretimi genellikle iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi kesik
besleme yöntemi olup, üreteç gerekli malzemeyle doldurulduktan sonra alıkoyma-bekleme
süresi kadar beklenip, bu süre sonunda içindeki malzemeler tamamen boşaltılır ve aynı işlem
sürekli olarak tekrarlanarak üretimin devamlılığı sağlanmaktadır. İkincisi ise, sürekli besleme
yöntemidir. Tesis organik maddelerle doldurulup, alıkoyma süresi kadar beklenmektedir.
Biyogaz tankının sıcaklığına bağlı olarak günlük beslemelere geçilerek, biyogaz üretiminin
devamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.
Çok farklı organik maddelerin biyogaz üretiminde kullanılabileceği tabloda da
görülmektedir. Ancak metan veriminin en yüksek olduğu girdi, genellikle büyükbaş hayvan
ve domuz gübresinin yanısıra tarımsal atıkların ve atık su çamurunun olduğu görülmektedir.
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Tablo:51-Çeşitli Kaynaklardan Elde Edilebilecek Biyogaz Verimleri ve
Biyogazdaki Metan Oranları
Kaynaklar

Biyogaz Verimi (l/kg) Metan Oranı (Hacmin %’si)

Sığır Gübresi

90-310

65

Kanatlı Gübresi

310-620

60

Domuz Gübresi

340-550

65-70

Buğday Samanı

200-300

50-60

Çavdar Samanı

200-300

59

Arpa Samanı

290-310

59

Mısır Sapları ve Artıkları

380-460

59

Keten

360

59

Kenevir

360

59

Çimen

280-550

70

Sebze Atıkları

330-360

Değişken

Ziraat Atıkları

310-430

60-70

365

-

Dökülmüş Ağaç Yaprakları

210-290

58

Alg

420-500

63

Atık Su Çamuru

310-800

65-80

Yerfıstığı Kabuğu

İyi koşullarda çalışan bir biyogaz üretecinde elde edilen karışımın %55-70 kadarı
metan, %30-45 arası karbondioksit ve az miktarda olmak üzere hidrojen sülfür ile su
buharından oluşan biyogaz elde edilir. Biyogazın ısı değeri bileşimindeki metan gazından
kaynaklandığından, metan oranı yükseldikçe daha değerli bir yakıt niteliğini kazanır. Kalori
değeri değişken olabilmekle birlikte, genel olarak 4700-6000 kcal/m³ civarında olup, ısınma
ve aydınlatmadan elektrik üretimine kadar değişik alanlarda kullanılabilecek nitelikte bir
gazdır. Biyogaz özellikle kırsal kesimde etkin olarak değerlendirilebilecek alternatif bir yakıt
türü olarak da üzerinde önemle durulmaya değer niteliktedir.
Birçok Kuzey Avrupa ülkesinde biyogaz tesislerinin verimli olarak işletilmesi, iklim
şartları açısından onlardan daha uygun koşullarda bulunan ülkemizde de biyogaz tesislerinin
başarıyla uygulanabileceğini göstermektedir. Biyogaz tesisinde gaz veriminin genellikle
sıcaklıkla paralel artması bu tip uygulamaların Türkiye şartlarında kış mevsiminin en sert
geçtiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bile verimli olarak gerçekleştirilebileceği
anlaşılmaktadır ki, bu bölgelerimizde yoğun olarak gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetleri
ihtiyaç duyulan biyokütlenin kolaylıkla sağlanmasına yardımcı olacağı gibi, biyogazı alınarak
daha verimli hale gelen gübrenin tarlalarda kullanılmasıyla alınacak verimin yükselmesine de
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yardımcı olacaktır. Ayrıca belirtilen bölgelerimizde kırsal yerleşmelerin küçük ve dağınık bir
karakterde olması, bu yerleşme birimlerinin ihtiyaç duyduğu enerjisinin sağlanmasını
güçleştirmektedir. Bu kırsal yerleşmelerin enerji gereksinimlerini yakın çevrelerinden
ekonomik olarak sağlamasına da neden olacağından biyogaz tesislerinin yaygınlaşmasının
özellikle desteklenmesi gerekmektedir.

14.8. Biyogaz Üreteçleri
Biyokütle malzemenin, bir üreteç vasıtasıyla biyogaza dönüştürülmesi sürecinde
oluşacak gaz miktarı üzerinde birinci derecede etkili olan faktör, üretecin sıcaklığıdır. Üreteç
içindeki sıcaklık, mikroorganizmaların üreme hızına etkidiğinden, üretecin verimini
belirleyici bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Üretecin içindeki mikroorganizma oluşumu
her sıcaklık derecesinde gerçekleşmesine rağmen, genel olarak sıcaklık arttığında
mikroorganizmaların üreme hızı artmakta, buna bağlı olarak da gaz verimi fazlalaşmaktadır.
Böylece üreteç için bir optimum sıcaklık değerinden söz etmek mümkündür. Üreteç içindeki
mikroorganizmalar, sıcaklık değeri arttıkça daha fazla üremeye başlamakta ancak üreme hızı,
iki kademeli olarak değişkenlik göstermektedir. Optimum sıcaklık değerleri birinci kademe
için 35°C ve ikinci kademe için 70°C’ye çıkmaktadır. Kırsal bölgelerde uygulanabilirliği
dikkate alındığında orta iklim kuşağındaki uygulamalar için 35°C’lik sıcaklık koşulları yeterli
olarak kabul edilebilir. İkinci kademe olan 70°C sıcaklığın sağlanması bazı ekstra
müdahaleler gerektirdiğinden teorik olarak mümkün olmasına rağmen, pratikte
uygulanabilirliği son derece azalmaktadır.
Biyogaz üretim tesisinin ısı kaybının önlenmesi için toprak tabakası ile yalıtılması
uygun olacaktır. Ancak tesisin inşa edileceği bölgenin coğrafi özellikleri dikkate alınarak,
örneğin ısı kaybını engellemek için sıcak bir bölgede toprak altına yapılmamalıdır. Bu
durumda güneş ısısından faydalanamamak ve tesis veriminin azalmasına neden olmak gibi
durumla karşı karşıya kalınabilir. Yapılacak biyogaz tesisi şekilde görüldüğü gibi, esas olarak
üç bölümden meydana gelmiştir. Bunlar;
1- Biyokütle giriş bölümü,
2- Fermantasyon havuzu ve gaz birikim bölmesi (asıl üreteç),
3- Artık çıkış bölmesi ve hareketli kapak.
Karakteristik biyogaz üreteci, genellikle dik bir kuyu şeklinde yapılır. Asıl üreteç,
genellikle silindir biçimli olup, dışbükey tavanlı, düz veya içbükey tabanlı olarak inşa
edilmelidir. Taban mayalanma havuzu tavan ise gaz birikim bölmesidir. Üreteç hacminin
büyüklüğü tesisin kullanım amacı, dolayısıyla hammadde giriş miktarına ve üretilecek gaz
miktarına göre belirlenmelidir. Gazın üreteç gövdesine yapacağı basınç dikkate alınarak
hesaplanması gereklidir. Hareketli kapak, üretecin hemen üzerinde yer almalıdır. Fazla gaz
oluştuğunda veya gaz basıncı arttığında bunu dışarıya atarak basıncın dengelenmesi
gerekmektedir.
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Biyogaz tesisi ısıtmalı ve ısıtmasız olarak tasarlanabilir. Üreteçte metan oluşumu üç
ayrı fazda gerçekleşir. Birinci fazdaki metanlaşma düşük sıcaklık (5-25°C) değerlerinde
faaliyette bulunan bakterilerce gerçekleştirilirken, sakrofilik aşama olarak da isimlendirilir.
İkinci faz mezofilik ismini alır ve 25-38 °C sıcaklık derecelerinde gerçekleşir. Üçüncü faz
yüksek sıcaklık (47-55°C) değerlerinde gerçekleşir ve termofilik evre olarak bilinir. Birinci ve
üçüncü faz sıcaklık değerlerinde yaşayan bakteriler sığır gübresi içinde bulunmadığından, ana
maddesi sığır gübresi olan biyogaz tesislerinde, optimum verim için tesisin bu sıcaklık
aralığında tutulması yeterlidir. Biyogaz tesisinin ısıtılmasında, üretilen gaz ile su ısıtılarak,
borular vasıtasıyla üretecin içinden geçirilmesiyle kolay ve pratik olarak sağlanabilir.
Genellikle yüksek sıcaklıkta çalışan tesislerin gaz verimleri daha fazla ve organik maddeler
daha çabuk gaz haline dönüşmektedir. Ancak, bu sıcaklığı ve devamlılığını sağlamak kırsal
koşullarda kolay değildir. Ayrıca belli bir sıcaklıktan sonra gaz verimi düştüğünden genellikle
düşük ısılı sistemlerin uygulanabilirliği daha pratiktir.
Sonuç olarak yeryüzünün farklı bölgelerinde değişik malzeme kullanılarak yapılmış
biyogaz tesisleri tasarlanmaktadır. Ancak bu tesislerin yapımı aşamasında en yüksek verimin,
en uygun maliyete ve en kolay uygulanabilirliğe sahip bulunması, dikkat edilmesi gereken en
önemli özellik olarak ortaya çıkmaktadır.
Biyogaz tesislerinde ağırlıklı olarak hayvan gübresinin kullanılması, kırsal kesimde
beslenen hayvanların gübre üretim kapasiteleri ve bu gübreye bağlı olarak üretilebilecek
biyogaz miktarının bilinmesi önem kazanmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu hayvanlara ait
veriler ortaya konmaktadır. Kuşkusuz bu veriler ortalama değerler dikkate alınarak
hesaplanmıştır. Hayvanların gübre üretimi genellikle ağırlıklarıyla paralellik taşıdığından,
tablodaki miktarların belli sınırlar içinde değişikliğe uğrayabileceği dikkate alınmalıdır.
Tablo:52-Hayvansal Kaynaklardan Elde Edilebilecek Ortalama Gübre ve
Gübreden Üretilebilecek Biyogaz Miktarları
Hayvan Cinsi

Üretilebilecek Gübre (ton/yıl) Üretilebilecek Biyogaz (m³/yıl)

Büyükbaş Hayvan

3,6

33

Küçükbaş Hayvan

0,7

78

0,022

58

Kümes Hayvanı

Kaynak: Biyogaz Üretiminde Kullanılan Organik Atık/Artık Hammaddeler, EİEİ Yay.
Ankara.
Biyogaz üretiminde kullanılabilecek malzeme sadece hayvansal kökenli olmayıp, aynı
zamanda bitkisel orijinli de olabilir. Örneğin ton ağırlık başına; pirinçten 371 m³, yulaftan 446
m³, mısırdan 437 m³, buğdaydan 320 m³, arpadan 330 m³, çavdardan 313 m³ biyogaz
üretebilmek mümkündür.
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1970’li yıllardan beri biyokütle kaynaklardan etkili bir şekilde elektrik üretilmekte ve
her geçen yıl artan oranda yararlanılmaktadır. Tablodan da izleneceği gibi çeşitli biyokütle
kaynaklarından yararlanarak elektrik üretimi 1995-2005 yılları arasında %80 düzeyinde
artmıştır. Özellikle İskandinav ülkelerinde biyokütleden üretilen elektriğin bölge ısıtma
sistemlerinde değerlendirilmesi eğilimi öne çıkmaktadır. Bu kaynaktan ABD dünya ölçeğinde
üretilen elektriğin yaklaşık olarak %31’ine denk gelen 56 TWh’lı bölümünü üretmekle dikkat
çekmektedir. Daha sonra Almanya ve Brezilya %7 civarındaki paylarıyla gelmektedir. Ancak
biyokütleden elektrik üretiminin yaklaşık %70’inin ABD, Almanya, Brezilya, Japonya,
Finlandiya, İngiltere, Kanada ve İspanya tarafından gerçekleştirildiği, böylece kullanımının
dünya ölçeğinde yaygınlaşamadığı görülmektedir. Almanya gibi gelişmiş ülkeler şehirsel
atıkların elektrik üretiminde değerlendirilmesini teşvik ederken, Brezilya başta olmak üzere
Çin ve Hindistan ise kırsal bölgelerin elektrik ihtiyacının karşılanması boyutuyla bu imkandan
yararlanmasını istemekte ve girdi olarak daha çok biyogaz ve bitkisel yağları kullanmayı
tercih etmektedir.
Özellikle şekerkamışı gibi enerji tarımına dayalı biyokütle kaynaklarıyla elektrik
üretimi mevsimsel karakterdedir. Tesislerin bütün yıl elektrik üretmeleri, bir sonraki hasad
dönemi gelene kadar tesiste fosil yakıt kullanılmasıyla gerçekleştirilerek tesisin daha
ekonomik olması da sağlanabilmektedir.
Tablo:53- Biyokütle Kaynaklardan Elektrik Üretimi (TWh olarak)
Kaynaklar
Organik Kütle(Solid biomass)

1995

2002

85,3

2003

2004

2005

110 118,2 131,4 134,9

Biyokütle(Biyomass)

6

16,9

18,3

20,7

24,8

Sıvı Biyokütle(Liquid biomass)

-

-

0,8

0,6

0,9

13,4

21,3

25

24

22,8

Şehirsel Atıklar
Toplam

104,8

148,2 162,2 176,6 183,4

14.9. Biyogazın Enerji Değeri
Biyogazın enerji değeri, kimyasal bileşenlerine bağlı olarak değişmekle birlikte genel
olarak;
1 m3 biyogaz 4000-6000 kcal enerji içerebilmektedir ve bu enerji yaklaşık olarak
0,60 m3 doğal gazın, 0,70 litre benzinin, 0,65 litre motorinin, 0,60 litre fuel oilin, 0,80 kg kok
kömürünün ürettiği enerjiye eşdeğerdir ve 1 m3 biyogaz ile en az 1,25 kWh elektrik enerjisi
üretilebilmektedir. Elektrik çevriminin, açığa çıkan ısıyı da kullanılabilecek halde veren
eşüretim (kojenerasyon) ünitelerinde yapılması durumunda, üretilen elektriğin yanısıra ısının
da kullanılması olasıdır. Ancak biyogaz bileşiminin standart olmaması nedeniyle belirtilen
değerlerde farklılıkların ortaya çıkması beklenebilir.
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Tablo:54-Biyogazın Diğer Yakıtlarla karşılaştırılması
(Biyogazdaki Metan Miktarının %60 olması durumunda)
Isıl
YAKIT CİNSİ

Değer

(kcal/kg)

Biyogaz Miktarı Karşılıkları

1 kg No:6 Fuel- Oil

9 200

0.56 kg

1 kg Karışık Dökme Gaz

11 000

0.46 kg

1 kg Propan Dökme Gaz

11 000

0.46 kg

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı-45 kg tüp

11 000

0.46 kg

1 kg Motorin

10 200

0.50 kg

1 m3 Doğalgaz

8 250

0.62 m3

1 kg Soma Kömürü

4700

1.09 kg

1 kg İthal Linyit Kömürü

6 500

0.79 kg

14.10. Biyogaz Kullanımının Avantajları
Biyogaz üretimi gerçekleştirilerek, birçok farklı yarar sağlandığı söylenebilir. Bunlar;
1-Küçük veya büyük, toplu veya dağınık, kırsal veya şehirsel her türlü yerleşmenin
enerji ihtiyacı bu yöntemle kısmen veya tamamen karşılanabilmektedir.
2-Üretiminde atık madde kullanılması nedeniyle bu atıklardan kaynaklanabilecek
muhtemel çevre sorunlarının ortaya çıkmadan önlenmesine yardımcı olduğu gibi, dumanlı,
kokulu gaz ve yakıtların kullanılmasını engellemesi nedeniyle de çevre üzerinde olumlu
etkiye sahiptir.
3-Üretecin içine konan maddelerden gaz üretildikten sonra geriye kalan malzemenin
daha nitelikli bir gübre olması tarım sektörüne katkı sağlamaktadır.
4-Ekonomik boyutu dışında, biyogaz üretiminin insan sağlığı açısından yararları
olduğu belirtilmektedir. Ağırlıklı olarak biyogaz tesislerinde hayvan gübresi kullanıldığından,
bu gübreler açıkta bırakılmak yerine biyogaz tesisine konmakla bazı salgın hastalıkların
önüne geçilmektedir. Örneğin Çin’de yaygın olan Schistosomiasis hastalığının biyogaz
kullanımıyla % 99 oranında, şerit, tenya gibi asalak olaylarının ise 1/6 ila1/8 oranında
azaldığını belirtmektedirler. Genel olarak biyogaz uygulamalarıyla kısmen veya tamamen
ortadan kalkan sorunlar olarak, tezek kullanımından kaynaklanan göz rahatsızlıkları ile
solunum yolu hastalıklarının azalması, iyi sindirilmiş gübrelerin kokusunun sinekleri
uzaklaştırması, sinek ve diğer haşerelerin üremesini engellemek şeklinde belirtilebilir.
5-Biyogaz üretimi organik atıkların kullanılmasıyla gerçekleştiğinden, bu atıkların
kontrol altına alınmasına neden olmaktadır. Özellikle kırsal kesimde hayvan gübrelerinin
açıkta bırakılması durumunda gübrenin yapısında bulunan azotlu bileşenlerin bir kısmı
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toprağa karıştıktan sonra yıkanarak gaz halinde atmosfere karışacaktır. Azotlu bileşenlerin
yeraltı suyuna ve atmosfere karışması sera etkisine ve ozon tabakasına zarar verici gazların
varlığına neden olacaktır. Gübrenin biyogaz üretiminde değerlendirilmesiyle çevre açısından
ortaya çıkabilecek bu gibi sorunlar ortadan kalkmasa bile azalacağından; biyogaz üretimi
sadece enerji elde etmek için değil, aynı zamanda çevrenin korunması açısından da doğru ve
gerekli bir davranış olacaktır.
6-Bütün bu avantajların yanısıra belirtilmesi gereken diğer bir konu da, biyogaz üretim
sisteminden açığa çıkan atıklar biyogübre olarak tarlada kullanıldığında;
a-Tarlada verim artışı sağlanmaktadır. Biyogaz üretimi sonunda elde edilen
biyogübredeki azot, fosfor ve potasyum miktarları nisbi olarak artmaktadır. Bu değerler çiftlik
gübresindeki azot miktarından %26, fosfordan %28 ve potasyum mikarı %40 oranında
artmıştır. Bir diğer çalışmada ise çiftlik gübresinin kullanılmasına göre biyogübrenin verim
kabiliyetinin %25 daha fazla artacağı hesaplanmıştır.
b-Kimyasal gübre kullanımı ve bu gübreler için ödenmesi gereken para tasarruf
edilmektedir.
c-Toprağın gözeneklilik ve geçirimlilik gibi fiziksel ve protein, selüloz, linyin gibi
kimyasal özelliklerini yükselterek verim artışı sağladıkları gibi, erozyonu azaltıcı etkisi de
bulunmaktadır.
d-Toprakta yabancı ot üremesini engellemektedir.
e-Bütün bu olumlu etkiler sonucu kırlardaki geçim olanakları artacağından, özellikle
gelişmekte olan ülkelerin önemli sorunlarından biri olan, kırsal bölgelerden şehirlere
gerçekleştirilen göçlerin kısmen de olsa azalmasına katkı sağlayacaktır.
7-Biyogaz kullanımının yarattığı diğer bir avantaj olarak da, ulusal enerji hatlarına
uzak olası nedeniyle, bu kaynağa ulaşması çok güç olan kırsal bölgelerde yaşayanların
gereksinim duyduğu enerjinin sağlanmasıdır. Ayrıca ana iletim hatlarına genellikle uzak olan
bu gibi kırsal yerleşmelere elektrik götürülmesi halinde, enerji nakil hatlarının inşa maliyeti
yüksek olacağı gibi meydana gelecek enerji kaybı fazla olacaktır. Bu kayıbların önlenmesi
için de biyogaz tesisi kurulmasının desteklenmesi yerinde bir uygulama olacaktır.
8-Kırsal kesim insanlarının ihtiyaç duyduğu enerjiyi biyogaz tesisleri sayesinde
üretmesi, yakın çevrede ormanların bulunması durumunda orman tahribini azaltacak bir rol
oynayacaktır.
9-Kısal kesimde yaşayan insanların da kentlerde yaşayan insanlar gibi, medeni
gereksinimlerini karşılayabilme ve temizlikte gerekli olan sıcak suyun sağlanması gibi
enerjinin nimetlerinden yararlanma imkanını sağlayacaktır.
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Uygulamalar
1) Biyokütle enerji kaynakları hangileridir? Araştırınız ve Enerji Ormancılığı ile enerji
tarımı gibi kavramaları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Biyokütle enerji kaynakları hangileridir? Ve geliştirilebilmeleri mümkün müdür?
Enerji Ormancılığı ile Enerji Tarımının gibi biyokütle kaynakları arasındaki önemli bir yeri
olabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Enerji kaynağı olarak biyokütle kaynaklarında yararlanmanın tarihi insanlık tarihi
kadar eskiye inmesine rağmen bu kaynaklardan daha etkili ve verimli yararlanmanın yolları
daima aranmış ve zaman içinde farklı kullanım şekilleri de geliştirilmiştir. Biyokütle
dendiğinde ilk akla geleni kuşkusuz odundur. Enerji kaynağı olarak odun geçmişte olduğu
gibi günümüzde de gelişmekte olan ülkeler tarafından olduğu gibi gelişmiş ülkeler tarafında
da belli oranlarda kullanılmaktadır. Enerji ihtiyacının artması biyokütle üretiminin enerji
ormancılığı olarak isimlendirilen uygulamaların gelişmesine neden olduğu gibi, odun deposu
olarak şehirlerden yararlanmanın da yolları geliştirilmiştir. Enerji tarımı bu tarz
uygulamaların bir diğer örneğini meydana getirmektedir.
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Bölüm Soruları
1-

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Biyokütle enerjisi” yerine

kullanılan

ifadelerden biri verilmiştir?
A)

Yeşil petrol

B)

Organik karbon

C)

Temiz kömür

D)

Toprak enerjisi

E)

En eski enerji

2-

Türkiye’deki biyogaz çalışmaları 1957 yılında Tabii Kaynaklar ve Doğru Yanlış
Enerji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

3-

Az gelişmiş ülkelerden biri olan Kenya’da Odun tüketiminin Doğru Yanlış
toplam enerji tüketimi içindeki payının %75,’i bulmaktadır.

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde biyokütle kaynağı olarak üzerinde durulan
enerji bitkilerinden biri verilmiştir?
A)

Çam

B)

Ceviz

C)

Ihlamur

D)

İncir

E)

Söğüt
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5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde klasik biyokütle enerji kaynaklarının
geleneksel kullanım şekli verilmiştir?
A)

Planlı olarak yetiştirilmesi

B)

Yakıt elde etmek amacıyla dönüştürülmesi

C)

Doğrudan yakma

D)

Biyogaz üretme

E)

Biyoyakıt elde edilmesi

6Geleneksel

yöntemlerle

değerlendirilen

biyomas

enerji Doğru Yanlış

kaynaklarının insanlığın, özellikle de endüstrinin ihtiyacı olan enerjiyi
sağlar.
7-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ABD’de 1974 yılında selüloz, atıklar ve
organiklerin enerji ve yakıt üretiminde kullanımını destekleyen yasa çıkarıldıktan sonra, 1978
yılında etanol akaryakıtı kullanımına……….……….sağlanmıştır.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
A) Vergi indirimi
B) Sınırlama
C) Kısıtlama
D) Zorunluluk
E) Engel
8-Aşağıdaki
seçeneklerden
hangisinde,
Kıtalara
göre
odun
değerlendirildiğinde toplam tüketimin %38’ini gerçekleştiren kıta verilmiştir?

tüketimi

A) Avrupa Kıtası
B) Kuzey Amerika
C) Asya Kıtası
D) Afrika Kıtası
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E) Okyanusya Kıtası
9-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Modern Biyokütle” olarak isimlendirilen
uygulamalardan biri verilmemiştir?
A) Orman ve ağaç sanayii atıkları
B) Enerji ormancılığı ürünleri
C) Enerji tarımı
D) Odun tüketimi
E) Kentsel atıkların değerlendirilmesine
10-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, biyokütle santralı kullanan ülkelerden biri
verilmemiştir?
A) ABD
B) Suriye
C) Almanya
D) Finlandiya
E) İngiltere

Cevaplar
1)B, 2)Y, 3)D, 4)E, 5)C, 6)Y, 7)A, 8)C, 9)D, 10) B
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