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1.1. ELEKTRİK ENERjİSİ VE ÖNEMİ
Günlük yaşamımızda her yerde kullandığımız elektrik, evlerimize ulaşıncaya 

kadar bir çok aşamadan geçer. Enerji hatları ile taşınan elektriğin çoğunluğu işyeri 
ve konutlarda kullanılır.

Ulaşım, tıp, tarım, iletişim, sanayi ve daha birçok alanda kullandığımız elektrik, 
aynı zamanda çağdaşlaşmanın da önemli bir göstergesi olup; ekmek ve su gibi ha-
yatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Elektrik enerjisi doğal kaynaklardan elde edilir. Ancak doğal kaynaklarımız sı-
nırlıdır ve gün geçtikçe azalmaktadır. Bunu bilerek hareket etmeli ve elektrik ener-
jisini boşa harcamamalıyız. Kullanmadığımız lambaları söndürmeliyiz. Televizyonu 
seyretmiyorsak kapatmalıyız. Bilgisayar kapalı ise fişini de çekmeliyiz.Elektrik araçla-
rını seçerken az enerji tüketenleri tercih etmeliyiz.

şöyle bir düşünelim, elektriksiz hayat nasıl olurdu? Böyle bir durumda 15 katı 
asansörsüz çıkmanız, buzdolabında sakladığınız yiyeceklerin bozulmaması için çö-
züm aramanız gerekecekti. Haberleri televizyondan koltuğunuza yaslanarak takip 
edemeyecek, mikrodalga fırında yemeğinizi ısıtamayacak, müzik setinizden sevdi-
ğiniz bir müziği dinleyemeyecek, saçınızı kısa sürede kurutamayacak, klimanızla se-
rinleyemeyecek, bir düğmeye basarak odanızı aydınlatamayacak, bulaşık-çamaşır-
kurutma gibi; temizliğiniz için gerekli olan makineleri çalıştıramayacaktınız. Geceleri 
eviniz güvensiz ve karanlık olacak, elektrikli kalorifer, su ısıtıcısı, masa lambası, video 
ve bilgisayar gibi hayatınızı kolaylaştıran, yaşamınıza hız katan pek çok teknolojik 
aletten uzak bir yaşantınız olacaktı. şimdi de elektriksiz bir hayatı şehir çapında dü-
şünelim:

Sağlık, trafik, ulaşım, haberleşme, güvenlik sistemleri, iş yerleri, su dağıtımı, 
enerji üretimi, basın-yayın, bakım-onarım çalışmaları, elektriğe bağımlı olarak işle-
yen alanlardan ilk akla gelenlerdir.

Kesilmesi durumunda hayatı durma noktasına getirebilen elektrik, bizim için 
tüm bu saydıklarımızdan daha büyük öneme sahiptir. şehir içindeki sistemlerin iş-
lemesi, kurulu düzenin devam etmesi nasıl elektriğe bağımlı ise, vücudumuzda da 
enerji üretimi, iletişim, güvenlik, bakım-onarım gibi hemen hemen her türlü işlem 
için elektriğe ihtiyaç duyulur. Kısacası elektrik, vücudumuz için hayati bir öneme 
sahiptir. Çünkü vücudumuzdaki elektrik sistemi olmadan canlılıktan söz etmemiz 
mümkün değildir ve vücudumuzdaki elektrik ihtiyacı, bir şehrin ihtiyacından çok 
daha vazgeçilmezdir.

Pek çok insan elektrikten faydalanırken, kendi bedeninin de tıpkı içinde ya-
şadığı şehir gibi elektriksiz çalışmayacağını bilmez ya da düşünmez. Oysa vücudu-
muz kusursuz bir elektrik şebekesi ile donatılmıştır. İnsan vücuduna baktığımızda, 
elektronik ile ilgili son derece karmaşık bilgileri kapsayan, elektrik enerjisinden nasıl 
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yararlanılacağını bilen akıllı sistemler bulunduğunu görürüz. Nitekim bilim adamla-
rı vücudumuzdaki elektrik sistemini tarif ederken, günümüzde kullanılan elektrikli 
aletlerle ilgili benzetmeler yaparlar, elektronikte kullanılan terimleri kullanırlar: Pil-
ler, motorlar, pompalar, jeneratörler, devreler, akım, direnç, voltaj, yalıtım, yük… Bu 
terimleri kullanmadan sinir sistemini tarif etmeleri pek mümkün değildir.

Resim 1.1. Elektriğin bazı uygulamaları

1.2. TüRKİyENİN ENERjİ AÇISINdAN düNyAdAKİ 
yERİ

Elektrik enerjisinin üretimi ve kullanımı 1870’li yılların sonunda gelişmiş batı 
ülkelerinde başlamıştır. İlk elektrik santrali 1882’de İngiltere-Londra’da hizmete gir-
miştir. Türkiye’de ise elektrik enerjisinin kullanılmasına Tarsus’ta 1902 yılında tesis 
edilen bir su değirmenine bağlanmış 2 KW gücündeki bir dinamo ile başlanmıştır. 
1913 yılında İstanbul’da Silahtarağa Elektrik Santrali’nin kurulması ile elektrik üreti-
mine devam edilmiştir. Aynı yıllarda Adapazarı’nda da küçük bir santral kurulmuştur. 

İstiklâl Savaşı sonucu 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar 33 
MW kurulu gücünde elektrik enerjisi üretilmekteydi. O yıllarda ülkemizin elektrik 
tüketimine ihtiyacı 50 milyon KWh kadardır. Bununla beraber nüfusumuzun % 6’sı 
elektrik üretiminden faydalanabilmekteydi. Bugün kurulu gücümüz 663 kat artarak 
21889 MW’ye ulaşmış ve nüfusumuzun %99.9’u elektrik enerjisinden faydalanmak-
tadır.
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1948’de Çatalağzı Termik Santrali devreye girmiştir. 1952 yılında 154 kv’luk bir 
iletim hattı ile İstanbul’a elektrik takviyesi yapılmıştır. 

Üretim aşamasındaki gelişmeleri iletim aşamasında da gerçekleştirerek ülke-
mizi bir baştan bir başa, Enterkonnekte bir biçimde enerji hatları ile örmüş, bu hat-
ları da değişik güçte ve tipte binlerce trafo ile donatmış bulunmaktayız. 

1950’li yıllarda, devlet ve özel sektör eliyle santraller yapılmaya ve işletmeye 
başlanmıştır. Bunlar imtiyazlı şirket olarak kurulan Adana ve İçel yöresine elektrik 
veren ÇEAş (Çukurova Elektrik A.ş.) ile Antalya yöresine elektrik veren Kepez elektrik 
A.ş. dir. 1950 yılının başında kurulu gücümüz 407,8 MW’ye , üretimimiz 789 milyon 
500 bin KWh’e ulaşmıştı. 

1970 yılına gelindiğinde; artan üretim,dağıtım ve tüketim miktarı ve hizmetin 
yaygınlaşması,kurumsal bir yapıyı zorunlu kılmış ve TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) 
kurulmuştur. Böylelikle, belediyeler ve İller Bankası dışında bütünlük sağlanmıştır. 
Bu tarihte de kurulu gücümüz 2234.9 MW, üretimimiz 8 milyar 623 milyon KWh se-
viyelerine yükselmiştir.

1970-1980 tarihleri arasındaki yıllarda, dünyadaki enerji krizinden Türkiye de 
etkilenmiştir. Termik santrallerin yakıtlarının, çoğunlukla dışa bağımlı olmasından 
arz ve talep dengesi bozulmuştur. Dolayısıyla zorunlu enerji kısıtlamalarına baş vu-
rulmuştur. Bütün bu olumsuzluğa karşın, Türkiye kurulu gücü 1980 yılında 5118.7 
MW, üretimi de 23 milyar 275 milyon KWh değerlerine ulaşmıştır.

Şekil 1.1 Kurulu Gücün Ana Enerji Kaynaklarına Göre dağılımı (2011 - Mart)
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1982 yılında belediyeler ve birliklerin ellerindeki elektrik tesisleri TEK’e devre-
dilmiş, bundan böyle tüm satışların, köy satışları da dahil olmak üzere TEK tarafın-
dan yapılması sağlanmıştır. Bu tarihte kurulu gücümüz 6638.6 MW, üretimimiz 26 
milyar 552 milyon KWh olarak gerçekleşmiştir. 1970 yılında toplam köy sayısının % 
7’si elektriklendirilmişken,1982 yılına gelindiğinde bu oran %61’e ulaşmıştır.

1984 yılında,enerji sektöründeki TEK’in tekeli kaldırılmış, gerekli izinler alına-
rak kurulacak özel sektör şirketlerine de enerji üretimi,iletimi ve dağıtımı konusunda 
olanaklar sağlanmıştır. Ayrıca yine bu yılda TEK’in hukukî bünyesi, organları ve yapısı 
düzenlenerek bir Kamu İktisadî Kuruluşu hüviyetine kavuşması sağlanmıştır.

1988-1992 yıllarında,elektrik sektöründe kendi yasal görev bölgesi içinde 
elektrik üretimi,iletimi,dağıtımı ve ticaretini yapmak üzere 10 kadar sermaye şir-
keti görevlendirilmiştir. Aynı zamanda imtiyazlı şirketlerden olan ÇEAş ve KEPEZ 
A.ş.lerine de kendi görev bölgelerinde elektrik üretim,iletim,dağıtım ve ticaretini 
yapma görevi verilmiştir.

Türkiye Elektrik Kurumu, kuruluşundan 23 yıl sonra, çıkarılan 13.8.1993 gün 
ve 513 sayılı kanun hükmünde kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
ilgisi devam etmek üzere özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu düzenlemenin bir 
devamı olarak da Bakanlar Kurulunun 93/4789 sayılı kararı ile kurum, “Türkiye Elekt-
rik Üretim,İletim A.ş.” (TEAş) ve “Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.” (TEDAş) adı altında iki 
ayrı iktisadî devlet teşekkülüne ayrılmıştır. 

Kurulu gücünün %7’si katı yakıtlar, %2’sı sıvı yakıtlar, %32’sı ise doğal gaz ya-
kıtlı santrallerden oluşmuştur.

Şekil 1.2. Türkiye kurulu gücünün birincil enerji kaynaklarına göre gelişimi. 
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Tablo 1.1 yeni Kapasite İlavesinin yakıt Cinslerine dağılımı (Çözüm I) (MW)

1.3. ELEKTRİK ENERjİSİ üRETİMİNdE KULLANILAN 
KAyNAKLAR

Doğada hiçbir enerji yoktan var olmaz, var olan enerji de yok olamaz. Ancak 
bu enerjiler birbirine dönüştürülür. Buna enerjinin korunumu kanunu denir. Birbirine 
dönüştürülen bu enerjiler özellikle elektrik enerjisine dönüştürülür. 

Resim 1.2 Enerji kaynakları
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Enerjileri elde etmek için de enerji kaynakları kullanılır. Elektrik enerjisine dö-
nüştürülebilen enerjilerin belli başlı kaynakları da şunlardır: 

•	 Termik kaynaklar
•	 Hidrolik kaynaklar
•	 Nükleer Kaynaklar
•	 Diğer kaynaklar (Güneş, rüzgâr, jeotermal vb.)

1.3.1. Termik kaynaklar
Termik kaynaklar, gerekli koşullar sağlandığında ısı enerjisi meydana getire-

bilen katı, sıvı ve gaz şeklindeki yakıtlardır. Günümüzde kullanılan termik yakıtların 
başlıcaları; kömür, petrol, doğal gaz, biyogaz, asfaltit, bitümlü şistler ve büyük şehir-
lerin çöp atıklarıdır.

Kömür: Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde en çok linyit kömürü kullanıl-
maktadır. Kahverengi-siyah renkte, organik fosil hâlinde, tortul birikimli katı yakıttır. 
Linyit kömürün ısı değeri 1000-5000 kcal/kg arasındadır. 

Ülkemizde Afşin-Elbistan, Muğla, Soma, Tunçbilek, Seyitömer, Konya, Beypa-
zarı ve Sinop havzalarında zengin linyit yataklarımız vardır. 

Ülkemizde üretilen linyitlerin alt ısı değerleri çok düşüktür. Linyitin %56’sı 
1000-1500 kcal/kg, %12’si 1500-2000 kcal/kg ısı değerlerine sahiptir. Bu değerler 
Türkiye’deki linyitlerin %68’inin düşük alt ısı değerine sahip olduğunu gösterir. Sa-
dece %3,4’lük alt ısı değeri yüksek linyitlerimiz vardır. Arada kalan %28,6’sı orta ısı 
değerde linyitlerdir. 

Petrol: Petrol ürünlerinden, fuel-oil ve mazot, termik santrallerde elektrik üre-
timinde kullanılmaktadır. Ülkemizde petrol üretimi, Batman’da hâlen devam etmek-
tedir. Manisa-Alaşehir’de ve urfa’da araştırmalar sonucu zengin petrol rezervlerinin 
olduğu da tespit edilmiştir. Yıllık 3,5 milyon ton petrol üretimiyle 13-14 yıl yetecek 
petrol rezervlerimizin olduğu tespit edilmiştir. Buna rağmen yıllık kullanılan petrol 
miktarının %90’ı ithal edilmektedir. 

Doğal gaz: Metan oranı yüksek doğal kökenli yanıcı bir gazdır.Termik kaynak-
lardan olan doğal gaz, kalorisinin yüksek oluşu (8500-10000 Kcal/kg) ve çevre dos-
tu oluşundan dolayı son yıllarda ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Doğal gaz ısı 
santrallerinde kullanıldığı gibi Termik santrallerde de kullanılır. İstanbul-Ambarlı, 
Bursa ve Tekirdağ-Hamitabat doğal gaz çevrim santralleri buna bir örnektir. Ancak 
doğal gazın daha çok yurt dışından gelişi bu yöndeki termik santral sayısının artma-
sını engellemektedir.

Yurdumuzda Hamitabat, Umurca, Karacaoğlan, Değirmenköy Karacalı, 
Silivri’de ve Siirt’te doğal gaz üretimi yapılmaktadır. Fakat ihtiyacın büyük bir kısmı 
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ithal edilmektedir. 

Biyomas: Biyomas kaynakları odun, hayvan ve bitki artıklarıdır  

Şekil 1.3 Basit bir biyogaz üretim tesisi

Hayvansal gübrenin oksijensiz yani kapalı bir ortamda kimyasal tepkimeye 
girmesi ile “biyogaz” üretimi yapılmaktadır. şekil 1.3’de görülen sistemde çiftlik hay-
vanlarından elde edilen sulu gübre büyük tanklarda çürür. Metan içeren gaz üretilir, 
depolanır ve çiftlik binalarının ısıtılması için kullanılır.

Şekil 1.4 Çöp atıklarının termik yakıt olarak kullanılması
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Ülkemizde biyogaz üretimi potansiyeli, biyogaz ile ilgili çalışmaların aktif ol-
duğu yıllarda 2,5 –3,9 milyar metreküp olarak belirlenmiştir.

Büyük şehirlerin çöp artıkları da iyi bir termik kaynaktır. Çöplerin depolanması 
sonucu elde edilen ve LONDFİLL gaz olarak adlandırılan çöp gazı, %60 oranında me-
tan içeren önemli bir enerji kaynağıdır. Avrupa’nın birçok ülkesinde kurulu tesisler 
ile bu kaynak değerlendirilmektedir.

İstanbul Büyük şehir Belediyesinin yaptığı elektrik santralinde yakıt olarak İs-
tanbul şehrinin çöp artıkları kullanılmaktadır. 

Asfaltit: Kalori değeri yüksek, külünde nadir mineraller bulunan, işlendiğinde 
değişik yüzdelerde gaz elde edilen kıymetli bir termik kaynaktır. Ülkemizde şırnak 
ve Silopi havzalarında 82 milyon ton asfaltit rezervi tespit edilmiştir. Bu kaynağın 
ülkemizde elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmesi plânlanmaktadır. 

Bitümlü şistler: Isıl işlemeyle petrole benzer bir yağ veren organik madde bakı-
mından zengin, ince taneli, kristal yapılı bir tür katı yakıttır. Hidrokarbon grubundaki 
kaynaklarımızdan bitümlü şistler Ankara-Beypazarı, Balıkesir-Burhaniye, Bolu-Him-
metoğlu, Mengen, Hatıldağ, Kocaeli-Bahçecik, Seyitömer, Niğde-Ulukışla, Eskişehir-
Sarıkaya, Çorum-Dodurga, Amasya-Çeltek yörelerinde 1,6 milyar ton rezerv tespiti 
yapılmıştır. Bugünkü durumlar itibarıyla bitümlü şistler homojen olmayan kalori ve 
jeolojik yapısı bakımından atıl potansiyel durumdadır.

Şekil 1.5 Türkiye birincil enerji kaynakları üretimi
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Resim 1.3 değişik tipte(Reaktör tipine göre) nükleer santraller

1.3.2.  Hidrolik kaynaklar
Hidrolik enerji, akarsu ve deniz seviyesinden yüksekte olan bazı göllerdeki suyun po-

tansiyel ve kinetik enerjisine denir. Dolayısıyla hidrolik kaynaklar da akarsular ve deniz sevi-
yesinden yüksekte olan göllerdir. Örnek olarak Fırat nehri ve Hazar gölü (Elazığ) verilebilir.

Elektrik enerjisi üretmek için birincil güç kaynağı olarak akarsuların potansiyel ener-
jisinden faydalanılmak suretiyle üretilen hidrolik enerji ülkemizde önemli bir yerli kaynak 
olarak değerlendirilmektedir.   
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Şekil 1.6 Hidroelektrik santral kesiti

Tablo 1.2 HES Projelerinin adet, toplam, kurulu güç ve ortalama yıllık üretimleri

Ekim 2011 itibariyle 213’ü işletmede, 145’i insaat halinde ve 1300’ü proje aşa-
masında toplam 1658 HES projesi ile 140.000 GWh ortalama yıllık üretim hedeflen-
miştir. Bunun yanısıra, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 
çerçevesinde, enerji üretim tesislerinin yapımını tamamen özel sektöre devreden 
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

1.3.3. Nükleer kaynaklar 
Toryum, plütonyum ve uranyum gibi radyoaktif elementlerin atomlarının nük-

leer santrallerin reaktörlerinde kontrollü bir şekilde parçalanması sonucu meydana 
gelen ısı enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi için kullanılan bir kaynaktır. 
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Hâlen ticarî nükleer santrallerin yakıtı durumunda olan uranyum ülkemiz-
de daha çok Salihli-Köprübaşı havzasında ve Yozgat-Sorgun’da bulunmaktadır. 
Türkiye’nin toplam tabiî metal uranyum rezervi hâlen 9129 ton olarak belirlenmiştir. 

Eskişehir-Sivrihisar’da ise dünya çapında önemli 380000 ton toryum rezervi 
bulunmaktadır. Toryum rezervimiz dünya rezervinin %54’ünü oluşturmaktadır.  

Resim 1.4 japonya’daki Mihama Nükleer Güç Santrali

İleriki yıllarda toryum kullanan santrallerin ticarî hâle gelmesi koşulu ile Türki-
ye nükleer kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirecektir. Fakat 2006 yılından önce 
bir nükleer santralin çalıştırılması plânlanmamıştır. 

Bu nedenle ülkemizde Akkuyu Nükleer Santrali hâlâ araştırma aşamasında 
kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde ise elektrik enerjisi üretiminin % 40’tan fazlası bu kay-
naklarla daha ucuz elde etmektedir.

Ülkemiz bu anlamda nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürme işlemini 
gerçekleştirememiştir. 

Nükleer enerjinin elde edilişi ve nükleer santrallerin çalışma prensibi ‘nükleer 
santraller’ konusunda ayrıntılı olarak anlatılacaktır.   

0 m/s hızla esen bir rüzgârda, rüzgârla çalışan bir jeneratörden güç çıkışı m2 
başına 5.6 kWh kadardır.

Güneş enerjisi ile çalışan bir elektrik santralı m2 başına en fazla 1 kWh verebilir.

1 kg Petrolün ısıtıcı değeri: 10.500 kCal = 12.2 kWh

1 kg Kömürün ısıtıcı değeri: 5.000 kCal = 5.8 kWh

Fisyon reaktörde kullanılan U235’in 1 kg’ı (1.000 MWe gücündeki bir santralin, 
bir günde kullanacağı yakıt miktarıdır) 23.000.000 kWh’lik enerji verebilir.
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Füzyon reaktörlerinde kullanılacak olan hidrojenin 1 kg’ı 117.500.000 kWh’lik 
enerji verecektir. Ancak, füzyon hafif çekirdeklerin birleşme enerjisi şimdilik kulla-
nılabilecek durumda değildir. 2050 de ticari manada çalıştırılabileceği tahmin edil-
mektedir.

Tablo 1.3 dünyadaki nükleer santrallerin durumu

1.3.4.  diğer kaynaklar

1.3.4.1. Güneş enerjisi
Coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli yüksek 

olan Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 saat (günlük top-
lam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 
kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Güneş Enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl ola-
rak hesaplanmıştır. 

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından 
çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

•	 Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi (CSP): Güneş 
enerjisinden ısı elde edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği 
gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.
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•	 Güneş Pilleri: Fotovoltaik piller de denen yarıiletken malzemeler güneş 
ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.

Güneş pilleri için en önemli dezavantaj, halen ticari olan silisyum kristali ve 
ince film teknolojisiyle üretimlerinin olağanüstü yüksek maliyetler oluşturmasıdır.

Güneş pili kullanımının maliyetlerin düşmesi ve verimliliğin artması ile 
Türkiye'de güneş pili üretimine bağlı olarak artacağı beklenmektedir. Ayrıca, Tür-
kiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası ve CSP teknolojisi ile 380 milyar kWh/yıl enerji 
üretilebileceği hesaplanmıştır.

Ülkemizde kurulu olan güneş kolektörü miktarı yaklaşık 12 milyon m² ve tek-
nik güneş enerjisi potansiyeli 76 TEP olup, yıllık üretim hacmi 750.000 m²'dir ve bu 
üretimin bir miktarı da ihraç edilmektedir. Bu kullanım miktarı, kişi başına 0,15 m² 
güneş kolektörü kullanıldığı anlamına gelmektedir. Güneş enerjisinden ısı enerjisi 
yıllık üretimi 420.000 TEP civarındadır. Bu haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir 
güneş kolektörü üreticisi ve kullanıcısı durumundadır. 

Resim 1.5 Güneş enerjisinin fotovoltaik (güneş pili) sistem olarak uygulamaları

Ülkemizde çoğu kamu kuruluşlarında olmak üzere küçük güçlerin karşılanma-
sı ve araştırma amaçlı kullanılan güneş pili kurulu gücü 1 MW’ a ulaşmıştır.
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Güneş enerjisi ve hidrojen enerjisi alanında yapılan çalışmalar savunma sa-
nayimiz ve askeri amaçlarla kullanım dâhil olmak üzere ülkemizin enerji geleceği 
açısından büyük bir öneme sahiptir.

Güneş ışığından elektrik üretimi: 

Fotovoltaik ya da güneş pilleri, güneş enerjisini elektrik enerjisine direkt çevirirler. 
Güneş pilleri, yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştü-
ren yarı iletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendiri-
len güneş pillerinin alanları 100 cm2 civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,3 mm arasındadır. 
Güç çıkışını artırmak için çok sayıda güneş pili birbirine paralel veya seri bağlanarak 
bir yüzey üzerine monte edilir. Bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül 
adı verilir.Gerekirse bu modüller de birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak foto-
voltaik dizi oluşturulabilir.

 Güneş pilleri, uyduların ve uzay programlarının direkt güç kaynağıdır. Herhangi bir 
arıza yapmadan uzun süre çalışabilirler. Güneş pilleri sadece gündüz, güneşi gördüklerinde 
çalıştıklarından; elde edilen enerjinin depolanarak gece ve bulutlu günlerde kullanılabilme-
si sağlanmalıdır. Elde edilen doğru akım elektrik enerjisinin alternatif akıma çevrilmesi ve 
düzenli bir çıkış geriliminin sağlanması gerekir. 

 

Şekil 1.7 Güneş pilinin yapısı
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Güneşin ısı enerjisinden elektrik üretimi:

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için ikinci seçenek ise güneş enerjisinin yoğun-
laştırıcı sistemler kullanılarak odaklanması sonucunda elde edilen kızgın buhardan 
konvansiyonel sistemlerle elektrik üretmektir. Bu tip elektrik santrallerine termal gü-
neş santralleri denir. 

  

Şekil 1.8 SEGS güneş santrali blok şeması

 Termal güneş santralleri, birincil enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kul-
lanan elektrik üretim sistemleridir. Bu sistemler temelde aynı yöntemle çalışmakla 
birlikte, güneş enerjisini toplama yöntemleri, yani kullanılan kollektörler bakımın-
dan farklılık gösterirler. Kollektörleri parabolik oluk, parabolik çanak tipi olan termal 
güneş santralleri vardır. Ayrıca dünyada uygulaması olan bir yöntem de merkezî alıcı 
güneş santralleridir.

SEGS teknolojisi, güneş enerjisini birincil enerji kaynağı olarak kullanan Ran-
kin çevrimli buhar türbin sistemine dayanır. Güneş santrali parabolik oluk kollektör 
gruplarından (SCA- Solar Collecting Assemblies) meydana gelmiştir. Güneşi iki bo-
yutlu olarak takip eden ve yansıtıcı yüzeyleri vasıtasıyla güneş ışınlarını odaklayarak 
çelik boru üzerinde yoğunlaştıran kollektörler, kolonlar üzerine kurulmuş olup, es-
nek hortumlarla birbirine bağlanmışlardır. 
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   Resim 1.6 Parabolik oluklu güneş kollektörleri

verimi artırmak ve ısı kayıplarını en düşük seviyeye getirmek için, absorban 
(emici) olarak kullanılan ve özel bir madde ile kaplı olan bu çelik boru, içi vakum-
lanmış cam bir tüp içine yerleştirilmiştir. Boruların içinden geçirilen, ısı transfer sıvısı 
(sentetik yağ) 380oC civarına kadar ısıtılır ve sistem boyunca dolaştırılarak türbin je-
neratörü için gerekli olan buhar üretilir. Güneş enerjisinin yetersiz olduğu zamanlar-
da kesintisiz enerji üretimini sağlamak için, doğal gazlı ısıtıcı sistem kullanılır.

ABD’de bu sistemle çalışan 9 adet termal güneş santrali vardır. Toplam 680 
MW’lık kurulu güce sahiptir. Üretilen enerji 1 milyon insanın elektrik ihtiyacını kar-
şılamaktadır. 

şekil 1.8’de Fransa, Odello’daki güneş ocağının prensip şekli verilmiştir. Bu şe-
kilde 42 metre çapındaki parabolik yansıtıcı, yüzlerce küçük aynadan oluşur. Bu yan-
sıtıcı, araştırma enstitüsünün arkasına inşa edilmiştir. 60 düz ayna, güneş ışınlarını 
yansıtıcının üzerinde toplar. Yansıtıcı da bu ışınları küçük bir alıcıya odaklar. Aynalar, 
güneşi sürekli izler yani güneşle birlikte dönerler. Böylece ışınlar sürekli olarak yan-
sıtıcıya yansıtılır. 

Dünyada; İspanya’da 1000 KW’lık, İtalya’da 700 KW’lık, japonya’da 800 KW’lık, 
Fransa’da 200 KW’lık ve ABD’de 10 MW’lık ünitelerle üretim yapan güneş santralleri 
mevcuttur. 

Ülkemiz coğrafî konumu nedeniyle güneş enerjisi potansiyeli birçok ülkeye 
göre çok daha iyidir. 
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Şekil 1.9 Örnek bir güneş enerjisi kullanım yeri (Fransa, Odello’daki güneş ocağı)

Yurdumuzda küçük güçlerde olmasına rağmen, güneş enerjisinden elektrik 
enerjisi üretmek için çalışılmaktadır. Örnek olarak; Didim’de Güneş ve Rüzgâr Araş-
tırma Merkezi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak için gündüzleri 4 KWh ve 15 KWh’lik 
elektrik enerjisini şebekeye veren güneş kollektörleri mevcuttur.   

1.3.4.2. Rüzgâr enerjisi
Rüzgâr enerjisinden elektrik üretebilmek için sürekli rüzgâr alabilen yüksek 

yerlere ihtiyaç vardır. Rüzgâr enerjisinin kuvveti ile yatay ve düşey eksenli rüzgâr 
türbini döndürülerek elde edilen mekanik enerji türbine bağlı alternatör yardımı ile 
elektrik enerjisine çevrilir. 

Rüzgâr enerjisinin doğada bedava bulunmasına karşın, rüzgâr sistemlerinin 
pahalı olması üretilen enerjinin maliyetini artırmaktadır. Tesis maliyetinin fazla ol-
masına rağmen kurulduktan sonraki masrafları çok az olduğu için ürettiği elektriğin 
birim maliyeti çok düşüktür. 

Rüzgâr enerjisi tükenmeyen, yakıt gereksinimi olmayan, çevresel etkileri en az 
olan emniyetli, gelecek nesilleri etkilemeyen bir enerji kaynağıdır. Pek çok avantaj-
ları yanında kurulması sırasında görsel ve estetik olarak kişileri ve çevreyi etkilemesi, 
gürültü oluşturması, kuş ölümlerine neden olması haberleşmede parazitler meyda-
na getirmesi gibi dezavantajları vardır. 
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Resim 1.7 yüksek hızlı rüzgâr türbinleri ve rüzgâr tarlaları

Rüzgâr türbinleri, hareket hâlindeki havanın enerjisini mekanik enerjiye dö-
nüştüren makinelerdir. Bu nedenle rüzgârdan elektrik üretimi, rüzgâr enerjisi uygu-
lamalarının temel yöntemlerinden biridir.

   

Şekil 1.10 Rüzgâr-elektrik çevriminin basit bileşenleri

Rüzgâr-elektrik sisteminin temel bileşenleri şekil 1.9’da gösterilmiştir. Hare-
ketli havadan mekanik enerji şeklinde elde edilen enerji, uygun bir kaplin ve dişli 
kutusu içeren mekanik aktarıcı yoluyla elektrik jeneratörüne aktarılır. jeneratörden 
elektrik çıkışı, uygulamaya göre bir yüke ya da güç şebekesine bağlanır.

Rüzgâr enerjisi ile çalışan elektrik üretme sistemlerinde kullanılan kontrol 
cihazları,bir ya da daha fazla noktada rüzgârın hızını ve yönünü algılar. Türbin 
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milinin hızını, döndürme momentini,kanat açısını ve yön kontrolünü yapar. Rüzgâr 
enerjisi girişi ile elektrik enerjisi çıkışını eşlemek amacıyla alternatör çıkışı için 

uygun sinyalleri üretir. Ayrıca kuvvetli rüzgâr sonucunda oluşan ağır koşullardan, 
elektriksel arızalardan, jeneratörün aşırı yüklenmesi gibi durumlardan sistemi 

korur. Rüzgâr-elektrik dönüşüm sistemlerinin en basiti sabit mıknatıslı alternatör 
kullanılan sistemdir. Bu sistemin prensip şekli aşağıdaki gibidir.

  

Şekil 1.11 Sabit mıknatıslı alternatör kullanılan rüzgâr-elektrik çevrim sistemi

Rüzgâr enerjisi, ısıları farklı olan hava kütlelerinin yer değiştirmesiyle oluşur. 
Güneşten yeryüzüne ulaşan enerjinin %1-2’si rüzgâr enerjisine dönüşmektedir.

Rüzgâr türbinleri, yenilenebilir nitelikte olan hava akımını elektrik enerjisine 
dönüştürmektedir. Rüzgâr türbinlerinin çalışması çevreye zararlı gaz emisyonuna 
neden olmadığından enerji geleceğimizde ve iklim değişikliğini önlemede büyük 
bir role sahiptir.

Geleneksel güç santrallerinin aksine, enerji güvenliği açısından yakıt maliyet-
lerini ve uzun dönemli yakıt fiyatı risklerini eleyen ve ekonomik, politik ve tedarik 
riskleri açısından diğer ülkelere bağımlılığı azaltan yerli ve her zaman kullanılabilir 
bir kaynaktır.

Ancak rüzgâr türbinlerinin büyük alan kaplaması, gürültü kirliliği oluşturması 
ve üretilen elektriğin kalite sorunları gibi bazı dezavantajları bulunmaktadır.

Dünya rüzgâr kaynağı 53 TWh/yıl olarak hesaplanmakta olup, günümüzde 
toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücü 40.301 MW’tır. Bunun üçte biri Almanya’da bu-
lunmaktadır. 2020 yılında 1,245 GW dünya rüzgâr gücü hedefine ulaşmak için ge-
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reken yatırım miktarı 692 milyar Euro’dur. Bu süre içinde üretim maliyetlerinin 3,79 
E-cents/kWh’dan 2,45 Euro-cents/kWh’a düşmesi beklenmektedir. Rüzgâr türbinle-
rinde küresel piyasa 2020 yılına kadar şimdiki 8 milyar Euro’dan 80 milyar Euro yıllık 
iş hacmine çıkacaktır. Toplam potansiyeli en az 48.000 MW olan, yıllık ortalaması 7,5 
m/s ‘nin üzerindeki bölgelerde günümüz fiyatlarıyla ekonomik olabilecek yatırımlar 
yapmak mümkündür.

2007 yılında gerçekleştirilmiş olan Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atla-
sı (REPA) ile ülkemizde yıllık rüzgâr hızı 8,5 m/s ve üzerinde olan bölgelerde en az 
5.000 MW, 7,0 m/s’nin üzerindeki bölgelerde ise en az 48.000 MW büyüklüğünde 
rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunduğu tespit edilmiştir.

2004 yılı itibariyle sadece 18 MW düzeyinde olan rüzgâr enerjisi kurulu gü-
cünün artırılmasında aşama kaydedilmiştir. 2009 yılı sonu itibariyle rüzgâr kurulu 
gücümüz 802,8 MW düzeyine ulaşmıştır. Yenilenebilir Enerji Kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra 3.363 MW kurulu gücünde 93 adet yeni rüzgar projesine lisans 
verilmiştir. Bu projelerden yaklaşık 1.100 MW kurulu gücünde santrallerin yapımı 
devam etmektedir.

 

Tablo1.4 2008 yılı itibariyle rüzgar enerjisinde yerli potansiyelin durumu

1.3.4.3.  jeotermal enerji
 Dünyanın ısısından elde edilen enerjidir. jeotermal enerji yeryüzünden derin-

lere doğru her 36 m’de 1oC sıcaklık artmasından faydalanılır.

jeotermal enerji yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının 
akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve 
kuru buhar ile kızgın kuru kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisidir. jeoter-
mal kaynaklar yoğun olarak aktif kırık sistemleri ile volkanik ve magmatik birimlerin 
etrafında oluşmaktadır.

jeotermal enerjiye dayalı modern jeotermal elektrik santrallerinde CO2, NOx, 
SOx gazlarının salınımı çok düşük olduğundan temiz bir enerji kaynağı olarak de-
ğerlendirilmektedir.
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jeotermal enerji, jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü fay-
dalanmayı kapsamaktadır. Düşük (20-70°C) sıcaklıklı sahalar başta ısıtmacılık olmak 
üzere, endüstride, kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır. Orta sıcaklıklı (70-
150°C) ve yüksek sıcaklıklı (150°C’den yüksek) sahalar ise elektrik üretiminin yanı 
sıra reenjeksiyon koşullarına bağlı olarak entegre şekilde ısıtma uygulamalarında da 
kullanılabilmektedir.

Dünyada jeotermal enerji kurulu gücü 9.700 MW, yıllık üretim 80 milyar kWh 
olup, jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk 5 ülke; ABD, Filipinler, Meksika, En-
donezya ve İtalya şeklindedir. Elektrik dışı kullanım ise 33.000 MW’tır. Dünya’da je-
otermal ısı ve kaplıca uygulamalarındaki ilk 5 ülke ise Çin, japonya, ABD, İzlanda ve 
Türkiye’dir.

Türkiye, Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer aldığından oldukça yüksek jeo-
termal potansiyele sahip olan bir ülkedir. Ülkemizin jeotermal potansiyeli 31.500 
MW’tır. Ülkemizde potansiyel oluşturan alanlar Batı Anadolu’da (%77,9) yoğunlaş-
mıştır. Bu güne kadar potansiyelin %13’ü (4.000 MW) Bakanlığımız kuruluşu olan 
MTA tarafından kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Türkiye’deki jeotermal alanların %55’i ısıtma uygulamalarına uygundur. Ülke-
mizde, jeotermal enerji kullanılarak 1200 dönüm sera ısıtması yapılmakta ve 15 yer-
leşim biriminde 100.000 konut jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır.

jeotermal enerji arama çalışmaları son yıllarda canlandırılmış, 2003 yılından 
itibaren Bakanlığımız kuruluşu olan MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ara-
ma çalışmaları sonucu 840 MW jeotermal enerji kaynağı tespit edilmiştir.

jeotermal enerji potansiyelimizin 1.500 MW’lık bölümünün elektrik enerjisi 
üretimi için uygun olduğu değerlendirilmekte olup kesinleşen veri şu an için 600 
MWe’dir. 2009 yılı sonu itibari ile jeotermal enerjisi kurulu gücümüz 77,2 MW düze-
yine ulaşmıştır.

Bu durum bazı yerlerde dünyanın iç kesimlerinden yüzeye doğru sürekli bir ısı 
akışı meydana getirir. Bu tür yerlere termal bölge denir. Dünyada ABD, japonya, Yeni 
Zelanda , İtalya, Meksika, Rusya, İzlanda ve Türkiye’de termal bölgeler vardır.

Uygulamalarda iki çeşit jeotermal santral tipi vardır. Birincisi şekil 1.11’deki gibi 
yerin birkaç kilometre altındaki kayalara doğru iki kuyu açılır. Kuyulardan birinden 
kayalara basınçlı su pompalanarak kırılır. Oluşan çatlakların içine soğuk su pompala-
nır. Kayaların ısıttığı su diğer kuyudan yukarı çıkartılır. Dışarı çıkan sıcak su ısıtma ve 
elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir. Bu sisteme “kızgın kurukaya sistemi” denir.

İkinci uygulama şekli ise yeraltındaki sıcak kaynak sularının yeryüzüne çıktığı 
noktalarda elektrik santrali ve ısıtma merkezleri kurarak jeotermal kaynağı değer-
lendirmektir.
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                 Şekil 1.12 jeotermal kaynak ve jeotermal enerji sant rali prensip şekli

Bu tip yerlerde yerin 500-1000 m derinliğine inecek kuyular kazılır. Bu kuyu 
sayısı bir tane olabileceği gibi bazı yerlerde 15 adete kadar çıkmaktadır. Kuyulardan 
kontrollü bir şekilde çıkartılan buhar-su karışımı ilk önce buhar seperatörlerine gire-
rek içindeki su ayrıştırılır. Bu arada basınçtan dolayı oluşan yüksek frekanstaki sesin 
seviyesini azaltmak için susturucular kullanılır. Buhar seperatörlerinde nemi alınmış 
buhar, buhar hattı yardımıyla buhar türbinine iletilir. Buhar hattı ortalama 500-1500 
m arasında olabilir. 

Elde edilen buhar bir termik santralde olduğu gibi buhar türbinlerine gönde-
rilerek, türbine akuple alternatör ile elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu tip sistem-
lerde türbinde işi biten çürük buhar, kondansere gönderilerek yoğunlaşması sağla-
nır. Kondanserde yoğunlaşan su kondanser tahliye pompaları ile soğutma kulesine 
gönderilir. 

Türbinde işi biten buhar kondanserde yoğunlaşırken %99 saflıkta CO2 gazı bu-
har içinde ayrışarak açığa çıkar. Bu gazı ve diğer gazları kondanserden almak için 
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türbin şaftına akuple biri alçak diğeri yüksek basınçla 2 adet gaz kompresörü kul-
lanılır. Önceleri bu CO2 gazı atmosfere verilmekteydi. Endüstride CO2 gazı kullanan 
işletmeler son zamanlarda bu gazı santrallerden satın almaktadır. 

şekil 1.12’te yukarıda anlatılan ikinci tip jeotermal elektrik santralinin pren-
sip şeması verilmiştir. Bu santralin bir benzeri Türkiye’de Denizli ilimizde mevcuttur. 
Denizli jeotermal elektrik santralinin bazı özellikleri şunlardır: Santral 20 MW gücün-
dedir. 9 adet kuyudan elde edilen 214 oC deki 4,9 Atü basıncında sıcak su buhar ka-
rışımı temin edilmektedir. Sahanın potansiyeli 100 MW’ın üzerindedir. Santralin çıkış 
suyu Büyük Menderes Nehri’ne verilmektedir. Buhar hattı uzunluğu 1171 metredir. 
şalt sahası çıkışları Sarayköy-Nazilli-Alaşehir aracılığıyla enterkonnekte sisteme bağ-
lanmıştır. Kondanser çıkışında elde edilen CO2 gazı 1986 yılından itibaren Karboğaz 
A.ş.’ye satılmaktadır. 

İlk jeotermal enerji santrali 1931’de İtalya’da kuruldu. LARDRELLO ismindeki 
bu santralin gücü 351 MW olup 600.000 nüfuslu bir kenti beslemeye yeterli elektrik 
üreten bir jeotermal enerji santralidir. 

Şekil 1.13 Bir jeotermal elektrik santralinin blok şeması
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Harita 1.1 Türkiye jeotermal alanlar haritası

1.3.4.4.  Gelgit (med-cezir) enerjisi
Ay’ın Dünya üzerindeki çekim etkisi sonucu okyanusların belirli yerlerinde ve 

belirli zamanlarda su seviyesinin yükselmesi veya düşmesi ile oluşan bir enerji kay-
nağıdır. Su seviyesi yükselirken su, çift yöne dönebilen türbinlere çarparak önüne 
bent kurulmuş koyu doldurur. Su seviyesi düştükten sonra koydaki su tekrar türbin-
leri döndürerek denize boşaltılır. Dönen türbinlerin miline bağlı alternatör ile elekt-
rik enerjisi üretilir. 

Bir gelgit santralinde, bentle kapatılmış koy ve deniz arasında gelgit olayının 
yol açtığı seviye farkından yaralanarak deponun doldurulması sırasında bile önemli 
bir enerji verebilecek şekilde her iki yönde çalışabilen türbinler kullanılmaktadır. 

Burada kanatları ters yönde de dönebilen 24 pervane türbin bulunur. Üretile-
cek enerji, gelgit havzasının büyüklüğüne ve gelgit olayının genliğine (denizin ka-
bardığı durum ile alçaldığı durum arasındaki yükseklik farkı)bağlıdır. Gelgit barajları, 
haliçlerdeki doğal yaşamı olumsuz etkileyerek çevre sorunlarına yol açabilmektedir. 
şekil 1.14’te Rance Gelgit Santrali’nin prensibi verilmiştir. 
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     Şekil 1.14 Bir gelgit santrali

Gelgit enerjisi ile çalışan santral kurmuş ülkelerde belli başlı çalışan santraller, 
ABD, Belçika, Fransa’da Rance koyunda, Kanada’da Fundy körfezinde, İngiltere’de 
Severn koyunda, Avusturalya, Kore, Hindistan ve Meksika’daki gelgit elektrik sant-
ralleridir. 

1.3.4.5. dalga enerjisi: 
Dalga enerjisi, dünya yüzeyinin yaklaşık %71’ini kaplayan büyük su kütlesinin 

yüzeyine gelen güneş enerjisini depolaması ve rüzgâr hareketi ile oluşmaktadır. 

Dalga enerjisinden elektrik enerjisi elde etme projesi; İsveç Gothenburg Üni-
versitesinden bir grup bilim adamı tarafından geliştirildi. Dalgadaki yükselme ve 
alçalma hareketini dönme hareketine çeviren düzenek dalganın gelişine karşı yer-
leştirilmiş olan ters yönlerde dönen iki rotordan ibarettir.

Rotor bir uzun silindirin üzerine enine bölümlere ayrılmış çok sayıda yatay, 
eğik kanatçıklardan oluşmuştur. Su yükselip alçalırken bir yüzeydeki kanatçıklar 
hava, diğer yöndekiler ise suyla doluyor ve sürekli dönme hareketi oluşturuyorlar. 
Dalgaların ortalama boy ve özelliklerine göre alüminyumdan rotorlar yapılmıştır. 
Basit bir yapıları vardır; ancak kötü hava şartlarında bile dağılıp bozulmadan çalışır. 
Yapılan testler bu sistemin özellikle sığ sularda verimli olduğunu göstermiştir. 
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Şekil 1.15 deniz dalgalarından elektrik üretmek

 Dalga enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için farklı bir uygulama 
da bazı ülkelerde okyanus dalgalarının hareketindeki enerjiden yararlanabilmek 
amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Gerçekte bu, çok büyük bir enerji kaynağıdır. 
Ancak, fırtınalı havalardaki çok şiddetli rüzgârlar ve yüksek dalgalar gibi henüz çö-
zülmemiş birtakım sorunlar vardır. 

Şekil 1.16 Bir dalga sütunu ( dalgadan elektrik elde etmek için)
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Norveç’te Bergen yakınlarında bir “salınan dalga sütunu” inşa edilmişti. Fakat 
büyük bir fırtınada sistem dağılmıştır. şekil 1.15’da bu sütunun bir prensip resmi 
verilmiştir. Sistemde türbin kanatları mil ve jeneratör üstte kalacak şekilde yerleşti-
rilmiştir. Dalgalar sütunun içinde yukarıya doğru hareket ederken içerideki havayı 
da türbine doğru iter ve bunun sonucunda dönen jeneratör elektrik üretir.

1.3.4.6. OIEd (Okyanus Isıl Enerji dönüşümü)
Sıcak ekvator bölgesinde okyanuslardan enerji elde etmek için bir kaynak 

daha vardır. Buralarda su tabakaları arasındaki sıcaklık farkından yararlanılarak ener-
ji üretilebilir. Henüz araştırma aşamasında olan bu yöntem Okyanus Isıl Enerji Dönü-
şümü (OIED) olarak adlandırılır.

OIED’de kullanılan aygıtlar, amonyak gibi kaynama noktaları düşük sıvıların 
buharlaştırılması için yüzeydeki ılık suları kullanır. Hareket eden buhar, bir türbini 
çalıştırarak elektrik üretir. Buharı soğutup yoğunlaştırmak ve yeniden dolaşıma ka-
tılmasını sağlamak için

Şekil 1. 17 OIEd (Okyanus Isıl Enerji dönüşümü ) ‘ nin prensip şekli

1.3.5. ülkemizde Elektrik üretimi Hakkında Genel Bilgi 
         Türkiye’nin enerji politikasının temel hedefi, enerji ve tabii kaynakları; verimli, 
etkin, güvenli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek, ülkenin dışa bağımlılığını 
azaltmak ve ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamaktır. 
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Bu bağlamda Türkiye’nin enerji politikasının ana ögeleri;  
•	 enerji arzında dışa bağımlılığın azaltılması, 
•	 kaynak, güzergah ve teknoloji çeşitliliğinin sağlanması, 
•	 yenilenebilir enerji kaynaklarının azami oranda kullanılması, 
•	 çevre üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi, 
•	 enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin arttırılması, 
•	 enerji verimliliğinin arttırılması, 
•	 maliyet zaman ve miktar yönünden enerjinin tüketiciler için erişilebilir 

olması, 
•	 rekabetçi piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkanlarının 

harekete geçirilmesi olarak ifade edilmiştir.

Ülkemiz, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı artırma ve sa-
nayi sektörünü uluslararası alanda rekabet edebilecek bir düzeye çıkarma çabası 
içindedir. Bu durum, enerji talebinde uzun yıllardır hızlı bir artışı beraberinde getir-
mektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu eğilimin devam edeceği hesaplanmaktadır. 
2009 yılında 106.1 milyon ton petrol eşdeğerini (milyon tep) geçen yıllık enerji arzı-
nın, 2015 yılında 170 milyon tep, 2020 yılında ise 222 milyon tep düzeyine ulaşacağı 
beklenmektedir. Bu değerler enerji arzının yılda yaklaşık %6 düzeyinde artış gös-
tereceğine işaret etmektedir. Ancak 2009 yılında yaşanan global ekonomik krizin 
etkisiyle bu değerler halihazırda revize edilmektedir. En son açıklanan verilere göre 
(2009 yılı) enerji arzında %31 ile kömür en büyük payı alırken, bunu %30.9 ile doğal 
gaz, %28.8 ile petrol izlemiş, geri kalan %9.3’lük bölüm ise hidrolik dahil olmak üze-
re yenilenebilir ve diğer kaynaklardan karşılanmıştır. 

Enerji kaynakları bakımından net ithalatçı ülke konumunda olan Türkiye’de 
2009 yılında enerji arzının petrolde %98, doğalgazda %91 olmak üzere toplam 
%72’lik bölümü ithalat ile karşılanmıştır . 

2009 yılında ithal edilen doğalgazın yaklaşık %51’i Rusya (2008’de %62), %16’sı 
İran (2008’de %12), %15’i Azerbaycan (2008’de %12), %14’ü Cezayir (2008’de %11) 
ve %3’ü de Nijerya’dan (2008’de %3) temin edilmektedir. İthal edilen doğalgazın 
%52.9’u elektrik üretiminde (2008’de %55.7), %25.4’ü konutlarda (2008’de %22.2), 
%19.5’i ise sanayide (2008’de %22.0) kullanılmaktadır. Türkiye’nin doğal gaz tüketi-
mi 2002 yılındaki 17.4 milyar m3 düzeyinden, 2008 yılında 36.1 milyar m3düzeyine 
yükselmiştir. 2009 yılında ise 32.4 milyar m3 seviyesine inmiştir. Bu değerler 2008 yı-
lına göre %10.4 oranında bir azalmaya karşılık gelmektedir. 2009 yılında doğal gazın 
sanayi ve elektrik sektöründe kullanımı azalırken konutlarda kullanımı artmıştır [9]. 
2020 yılında tüketimin 61.5 milyar m3 düzeyine ulaşması beklenmektedir . Gelişme 
düzeyi ile elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimindeki payı arasında bir ilişki bulun-
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maktadır [10]. 2010 yılında elektrik tüketimimiz bir önceki yıla (193.2 milyar kW-saat) 
göre %7.92 artarak 208.5 milyar kW-saat, elektrik üretimimiz ise bir önceki yıla göre 
(194.81 milyar kW-saat) %7.89 artarak 210.18 milyar kW-saat olarak gerçekleşmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırladığı son elektrik talep tahmini ra-
kamlarının (2010-2019), 2018 yılı baz alındığında, bir önceki çalışmaya (2009-2018) 
göre %1.65 (Yüksek Talep için) ve %2.62 (Düşük Talep için) arttığı görülmüştür. Re-
vize rakamlar, 2019 yılında Yüksek Talep Senaryolarına göre 389.98, Düşük Talep Se-
naryolarına göre ise yaklaşık 367.35 milyar kW-saat düzeyine ulaşılacağını göster-
mektedir . 

18 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği 
Strateji Belgesi’ne göre 2023 yılına kadar elektrik üretimi için tüm yerli ve kömür 
ve hidrolik potansiyelimizin kullanılması, rüzgar kurulu gücünün 20,000 MW’a, je-
otermal kurulu gücünün 600 MW’a ulaştırılması hedeflenmektedir. 2020 yılında ise 
elektrik üretimimizin %5’inin nükleer enerjiden sağlanması öngörülmektedir . 

Kaynaklar açısından bakıldığında, 2010 yılı itibariyle, toplam elektrik üretimi-
nin %45.9’u doğalgazdan, %18.4’ü yerli kömürden, %24.5’i hidrolik kaynaklardan, 
%6.9’u ithal kömürden, %2.5’i sıvı yakıtlardan, %1.35’i rüzgardan ve %0.47’si jeo-
termal ve biyogazdan sağlanmıştır. 2009 yılı ile kıyaslandığında özellikle hidrolik 
kaynaklardan ve rüzgardan yararlanma oranı artarken, yerli kömür ve doğal gazın 
oranlarında düşme görülmüştür. EÜAş’ın bu üretimde 2008 yılında sahip olduğu 
pay %49.2’den 2009 sonunda %46.1’e, 2010 yılında da %45.4’e düşerken, geri kalan 
%54.6’lık üretim ise özel sektör tarafından karşılanmaktadır 

Sanayinin temel girdileri arasında yer alan enerji sektöründe büyüme rakam-
ları, gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça yüksektir. Son 10 yılda Türkiye elektrik ve doğal 
gaz tüketim artış oranları bakımından Çin’den sonra ikinci sırayı almaktadır]. 

Türkiye, özellikle yüksek talep artışının karşılanması, yeterli yatırımların yapıl-
ması ve verimliliğin arttırılması için enerji sektöründe rekabete dayalı ve şeffaf bir 
piyasa yapısının oluşturulması yönünde adımlar atmaktadır. Bu hedef doğrultusun-
da yapılan yasal düzenlemelerle sektörde yer alan kamu kuruluşları yeniden yapı-
landırılmış, yeni üretim yatırımlarının özel sektör tarafından yapılması sağlanmıştır. 

Yapılan yasal düzenlemelerden biri de Yenilenebilir Enerji ile ilgili Kanun ve 
“Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetlerinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı An-
laşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”tir. Bu Yönet-
melik çerçevesinde hidroelektrik santral (HES) yapmak üzere EPDK’dan lisans alan 
14,336 MW gücündeki 515 santraldan, Ocak 2011 itibariyle 13,898.1 MW’lık 503 
santralın fiilen inşaatı başlamış ve sürmektedir [13]. 

2004 yılı itibariyle 18 MW düzeyinde olan rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 
2008’de 364 MW’a, 2009’da 753.7 MW’a, 2010 yılında 1265.6 MW’a ulaşmıştır. Ye-
nilenebilir Enerji ile ilgili Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra 3,489 MW kurulu 
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gücünde 92 adet yeni rüzgar projesine lisans verilmiştir [7]. Bu projelerden yaklaşık 
2,000 MW kurulu güce ulaşılacak olan santralların yapımı devam etmektedir . 

Hızla artan elektrik talebini karşılamak ve ithalat bağımlılığından kaynaklı risk-
leri azaltmak üzere 2020 yılına kadar, nükleer enerjinin de elektrik üretim kurulu gücü 
kompozisyonuna %5 oranında dahil edilmesi planlanmaktadır . Bu amaçla “Türkiye 
Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde 
Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkındaki 6007 Sayılı Ka-
nun” 21 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş, bahsekonu Anlaşma 29 Kasım 
2010 tarihinde Rusya tarafından da onaylanmıştır. Bu anlaşma ile toplam 4,800 MW 
gücünde dört ünitelik nükleer bir santralın, Türkiye’de kurulacak ve ilk başta tamamı 
Rusya sermayesine sahip olacak bir “Projeşirketi” aracılığıyla yapımı öngörülmekte-
dir. Diğer taraftan Sinop’ta da nükleer santral tesisine yönelik olarak 2010 yılı içinde 
Türkiye ve G.Kore arasında müzakereler yürütülmüş ancak bir anlaşma sağlanama-
mıştır. Devamında japonya ile yine Sinop için başlatılan görüşmeler ise halen sür-
mektedir. 

Yerli kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla TKİ Genel Mü-
dürlüğü uhdesinde bulunan kömür sahalarının santral yapma koşuluyla özel sektöre 
devredilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bolu-Göynük ve Eskişehir-Mihalıççık 
sahaları rödövans modeli ile özel sektöre devredilmiştir. Bunun yanısıra Çankırı-Orta 
Sahası ise aynı amaca yönelik olarak ruhsat devri yapılarak özel sektöre verilmiştir 
[7]. Benzer şekilde, Afşin-Elbistan havzasında bulunan linyit kaynaklarının elektrik 
üretimi amaçlı değerlendirilmesine ilişkin olarak 2011 yılında ihaleye çıkılması için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Tablo1.5 2009 yılı İtibariyle Türkiye’nin yerli Kaynak Potansiyeli

Yapılan çalışmalar sonucunda 2009 yılı sonu itibariyle tespit edilmiş bulunan 
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yerli enerji kaynakları potansiyelimiz ise aşağıdaki tabloda verilmektedir. 2008 yılı-
na göre değişen tek rakam linyit rezervlerindeki 8.4 milyar tondan 11.4 milyar tona 
(yaklaşık %36’lık bir artış) olan artış görülmektedir. 

1.4.  ELEKTRİK SANTRALLARİ VE ÇEŞİTLERİ

1.4.1. Santraller
Elektrik enerjisinin üretildiği ve dağıtımının yapıldığı yerlerdir. Elektrik sant-

ralleri kullandıkları enerji çeşitlerine göre isim alır. Termik ve Hidroelektrik Santraller 
olarak iki bölümde incelenir.

Santraller çalışma şekillerine göre;
•	 Temel yük santraller
•	 Normal santraller
•	 Puant santraller
•	 Biriktirmeli santraller olarak 4’e ayrılır.

Ucuz yakıt kullanan ve üretilen enerjinin birim maliyetinin ucuz olduğu hid-
rolik santraller, temel yük santralleri olarak görev yapar. Bu tür santrallerin işletme 
süreleri çok uzundur. şehir, kasaba ve köyleri besleyen santraller ise normal santral-
ler olarak adlandırılır. şebeke yükünün çok arttığı zamanlarda çalıştırılan santrallere 
de puant santralleri adı verilir. Puant santrallerinin işletme süreleri kısa olup kuruluş 
masrafları azdır.

Dizel santralleri bunlara örnek gösterilebilir. Biriktirmeli santraller ise enerji 
tüketiminin az olduğu zamanlarda suyu depo edip enerji tüketiminin fazla olduğu 
zamanlarda da bu suyu kullanarak elektrik enerjisi üreten santrallerdir.

Santralleri işletmeci unsurlara göre de sınıflandırabiliriz. Bunlar;
•	 Müessese (Kurum) santralleri
•	 Özel şirket santralleri (Otoprodüktör şirketler) şeklindedir.

Müessese santralleri Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. (TEDAş) tarafından işletilen 
santrallerdir. Özel şirket santralleri olarak da Otoprodüktör şirketlere ait olan sant-
raller ile Ereğli, Karabük ve Seka santralleri sayılabilir.
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dEĞERLENdİRME SORULARI

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kömürün yakılması ile enerji üreten elektrik santralidir?

a. Hidrolik santra  
b. Nükleer santral
c. Termik santral  
d. jeotermal santral

2. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin üstünlüklerinden biri değildir?

a. Atığı olmayan temiz bir enerjidir.   
b. Diğer enerjilere dönüştürülebilir.
c. İstenilen büyüklüğe ayarlanabilir.   
d. Manyetik kirliliğe neden olur.

3. Aşağıdakilerden hangisi enerji üretiminde kullanılan kaynaklardan biri değildir?

a. Hidrolik 
b. Termik  
c. Metafizik  
d. Hidrojen

4. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

a. jeotermal
b. Taş kömürü 
c. Petrollü kayalar 
d. Uranyum

5. Ülkemizde aşağıdakilerden en çok hangi sektörde elektrik tüketilmektedir?

a. Mesken  
b. Sanayi 
c. Ticarethane
d. Resmî daire

6. Aşağıdakilerden hangisi tabii buharla çalışan termik santraldir?

a. Yatağan  
b. Hopa 
c. Kızıldere 
d. Afşin-Elbistan
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7. Aşağıdakilerden hangisi nükleer santral bölümlerinden değildir?

a. Basınç kabı 
b. Kondanser
c. Reaktör 
d. Dizel motor

8. Aşağıdakilerden hangisi gel-git santrallerinin kurulduğu yerlerdir?

a. Göller 
b. Açık denizler 
c. Akarsular 
d. Kapalı göller

9. Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretiminde kullanılan bölümlerden biri 
değildir?

a. Alternatör 
b. Besleyici 
c. Akü grubu 
d. Transformatör

10. Aşağıdakilerden hangisi santraller arası haberleşmeyi sağlayan cihazdır?

a. Regülatör 
b. Osilatör 
c. Transformatör 
d. Kuranportör


