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ÖZET 
 Yenilenebilir enerji kaynaklar  bilindi i gibi, süreklili i itibariyle sürdürülebilir olmalar n n yan nda 
dünyan n her ülkesinde var olabilme özelli i ile büyük önem ta maktad r. Fosil yak tlar  esas alan enerji 
kullan m ; yak t konusunda d a ba ml l k, yüksek ithalat giderleri ve çevre sorunlar  gibi önemli 
olumsuzluklar n yan nda, dünya fosil yak t rezervlerinin giderek azalmas  bak m ndan yenilenebilir enerji 
kaynaklar n n önemini artt rmaktad r. Di er taraftan yenilenebilir enerji kaynaklar n n çevreye etkileri, 
yenilenemeyen enerji kaynaklar n n çevreye olan etkilerinden daha azd r. Yenilenebilir enerji kaynaklar n n 
kullan m , mevcut ekonomik ve teknik sorunlar n çözülmesi halinde 21. yüzy lda en önemli enerji kayna  
olaca  kabul edilmektedir. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklar n n çe itlili i ve potansiyeli bak m ndan 
zengin bir ülkedir. Bu çal mada ba l ca yenilenebilir enerji kaynaklar  hakk nda bilgi verilerek, Türkiye’deki 
yenilenebilir enerji kaynaklar  potansiyeli ele al nacakt r. Ayr ca güne  enerjisinin ula m sistemleri üzerinde 
Eski ehir ili kapsamas nda uygulamas  ele al nacakt r. 
 
 
1.G R  VE AMAÇ 
 Her geçen gün geli en teknolojiye paralel 
olarak, ülkelerin de her geçen gün enerji 
gereksinimleri artmaktad r. Geçmi  y llara 
bak ld nda her y l ihtiyaç duyulan enerji 
miktar nda art  görülmektedir ve üphe yok ki bu 
art  gelecek y llarda daha yüksek boyutlara 
ula acakt r. Bu sebeple gerek çevresel etkenler 
nedeniyle gerekse gerekli enerji miktar n n 
sa lanmas nda kullan lmak üzere yenilenebilir enerji 
kaynaklar na yönelmek gerekmektedir. 
 Dünyadaki toplam birincil enerji tüketiminin 
%90’  fosil yak tlardan sa lanmaktad r. Dünyadaki 
fosil yak t rezervinin s n rl  ve bunlar n yak n 
gelecekte tükenecek olmas , yenilenebilir enerji 
kaynaklar n n ara t r lmas n  h zland rm t r. Enerji 
üretimi ve tüketimi s ras nda ya anan çevre 
sorunlar , eski teknolojilerin terk edilmesinin temel 
nedenlerinden biridir. Kömür, petrol ve do algaz 
kurulduklar  bölgede yerel olarak tahribatlar  
yan nda küresel olarak tüm dünyay  tehdit eden 
etkileri de bulunmaktad r. Fosil yak tlar yak ld nda 
atmosfere da lan karbon dioksit, kükürt dioksit, 
azot oksit, toz ve kurum yak n çevreyi kirletip 
ölümlere yol açarken, karbon dioksit ve benzeri sera 
gazlar  küresel iklim de i ikli ine yol açmakta ve 
tüm dünya ülkelerinde ya am  tehdit etmektedir [1]. 
 Türkiye’deki enerji profili gözden 
geçirildi inde yenilenebilir enerji kaynaklar n n 
önemi ve yeri aç kça görülmektedir. Ancak 
yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m  oldukça 
dü ük düzeydedir. Özellikle güne  ve rüzgâr 
enerjisinin kullan m , Türkiye’nin enerji bütçesine 

önemli katk lar sa layacakt r. Enerji kaynaklar  
gözden geçirildi inde, fosil enerji kaynaklar n n 
Türkiye’deki birincil enerji üretiminin hemen hemen 
yar s n  olu turmakta oldu u gözlemlenmektedir. 
2007 y l  sonu itibariyle Türkiye’nin toplam kurulu 
gücü 42400 MW t r. Bu kurulu güçle 197 milyar 
kWh lik bir enerji ürettik. Bu kurulu gücün 
da l m na bakt m zda; bunun %30’u do algaz 
santrallerinden olu makta;%20 si kömür 
santrallerinden; %19 u petrol santrallerinden; %28 i 
hidroelektrik santrallerinden; %2 si küçük hidro yan 
mikro diye tan mlad m z akarsulardan elde edilen 
santrallerden elde ediliyor; %1 in alt nda da rüzgâr 
santralleri bulunmaktad r. Güne  enerjisi santrali ise 
s f rd r. Türkiye kaynak tedarikinde %67 oran nda 
d a ba ml  durumdad r. Elektrik üretimi için 
do algaz, petrol ve kömür için ödenen para 33 
milyar dolard r. E er bu para güne  santralleri 
yap m nda kullan lsayd  elimizde 4000MW l k bir 
sistem olurdu ve bu sistem kurulu gücümüzün %10 
una tekabül etmektedir. Dünyada güne  enerjisi 
kurulu gücü 9200 MW t r. 2010 y l nda buna 5600 
MW daha eklenecek ve 2011 y l nda da 6900 MW 
daha eklenmesi planlan yor. Güne  enerjisi 
sistemlerinde hiçbir sektörde olmayan bir geli me 
söz konusu. Bu sektör %35-40 büyüyen bir Pazar 
haline geldi. 
 Güne  teknolojisinden bahsetmek gerekirse; 
bu alanda kullan lan birçok teknoloji türü oldu unu 
görebiliriz. 1. jenerasyon diye tan mlanan kristal 
silikon pilleri var. Bunlar da kendi içlerinde 2 ana 
gruba ayr l yor. Mono ve poli, yani multi kristal. 
Bunlar n da verimleri yakla k olarak %15-17 
aras nda de i iyor. u anda maliyetleri biraz 



V. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU 2009 - DİYARBAKIR
238

yüksektir. Ama 2010-2011 y llar nda silikon 
kal nl n n 180-200 mikrondan 120 mikronlara 
dü ürülmesi ile maliyetlerinin de 1/3 oran nda 
azalmas  bekleniyor. Verimlerinin de %20-22 lere 
ç kar lmas  hedefleniyor. kinci teknoloji ince film 
teknolojisi olarak kar m za ç k yor. nce filmin 
dezavantaj  verimlerinin %6 lar ile %12 ler aras nda 
olmas . Ancak maliyetleri ise kristal silikon pillere 
oranla daha uygun. 
 Türkiye enerjinin üretildi i yerden 
tüketilece i yere kadar ta nmas  s ras nda hat 
kay plar  yüzünden ya ad  kay p 2 milyar dolar 
civar nda. e er enerji tüketilece i yerde üretilebilirse 
bu hat kay plar  en aza indirilebilir. Bu nedenle 
güne  enerjili sistemlerin kullan c lar taraf ndan 
yerinde üretilmesi, hat kay plar n  en aza 
indirmemize olanak sa layacakt r. 
 Bu çal mada yenilenebilir enerji kaynaklar  
aç klan p, güne  enerjisinin kullan m alanlar  ve 
ula t rmada uygulanabilirli i aç klanacakt r. 
 
2.YEN LENEB L R ENERJ  
KAYNAKLARI 
 Yenilenebilir enerji; ad nda anla laca  gibi, 
kendini tekrar eden, yani yenilenen dünya var 
oldu u sürece bitmeyecek enerji anlam na 
gelmektedir. Bu kaynaklar aras nda güne  ve rüzgâr 
enerjisi, su gücünden elde edilen hidrogüç ve 
biyoyak tlar  sayabiliriz. Bu enerji kaynaklar  
kendilerini sürekli yeniledikleri için bitme tehlikeleri 
olmad  gibi, fosil yak tlar gibi çevreye de zarar 
vermiyorlar. Ayr ca yenilenebilir enerji kaynaklar  
direkt olarak kullanabiliyor ya da enerjinin ba ka bir 
formuna da dönü türülebiliyor.  
 
Rüzgar enerjisi: Rüzgâr enerjisi binlerce y ldan 
beri tah l ö ütmek, su pompalamak amac yla ve 
di er mekanik enerji uygulamalar nda 
kullan lmaktad r. Küresel olarak günümüzde 1 
milyondan fazla yel de irmeni bulunmaktad r ve 
bunlar genel olarak su pompalamak amaçl  
yap lm t r. Rüzgâr bu amaçlara yönelik 
kullan lmaya devam edecektir ve yan  zamanda 
rüzgâr enerjisi geleneksel elektrik üretim formlar n n 
sebep oldu u kirlenme problemi olu turmadan 
küçümsenmeyecek miktarda elektrik enerjisi 
üretebilecek bir araç olarak da kullan lacakt r. 
 Rüzgârdan elektrik enerjisi üretme çabalar  
19. yüzy l n sonlar nda ba lam t r. Rüzgâr n bir 
enerji kayna  olarak kullan m  kütle halindeki 
hareketli havan n içerisindeki gücün aft enerjisine 
dönmesi ile gerçekle tirilir. De i im süreci, aft 
üzerinde bir kuvvet yaratmak için havan n 
aerodinamik direncini kullanmaktad r. Bunun 
sonucunda da daha sonra elektrik enerjisine çevrilen 
mekanik enerji olu maktad r. 
 Rüzgâr tribünleri ne kadar verimli olursa kWh 
ba na maliyet o kadar dü ük olur. Verimlilik: 
a.Bölgenin rüzgar durumuna, 
b.Bölgenin büyüklü üne, 

c.Rüzgâr tribünlerinin haz r bulunmas na, 
d.Rüzgâr tribünlerinin düzenlenme biçimine 
ba l d r. 
 Rüzgâr n arada bir kesilme ihtimali 
bulunmaktad r ve rüzgâr n esme durumu co rafya ve 
topografyadan oldukça fazla etkilenmektedir. Bir 
anl k rüzgâr h z  ile mevcut enerji aras nda z t bir 
ili ki bulunmaktad r. Ancak, enerji türbinlerinden 
ç kan enerji miktar , saniyede 7-10 metre civar nda 
olan y ll k ortalama rüzgar h z (AMWS) ile paralel 
olarak artmamaktad r. Ortalama rüzgâr h z  artt kça, 
türbindeki kontrol sistemi enerji üretimini k s tlad  
için rüzgârdaki enerjinin büyük bir k sm  
da lmaktad r. Tipik olarak, saniyede AMWS si 8 
metre olan bir sitede, ayn  türbinlerle AMWS si 
saniyede 6 metre olan bir siteden %80 oran nda daha 
fazla enerji üretmesi beklenir. Bu durumda yat r m 
masraflar  yak n ölçülerde ise yüksek üretim genel 
maliyeti dü ük seviyelerde tutacakt r. 
 Rüzgâr türbinleri, de i ik miktarlarda enerji 
üretecek ekilde geli tirilmektedir. geni  çapl  bir 
elektrik enerjisi üretimi, ortalama 20 adet rüzgâr 
türbini gerektirmektedir. Bunlar nda ekonomik 
kullan m  aç s ndan grupland r lmas  ve de i letimi 
kolayla t rmas  gerekmektedir. Geni  rüzgâr 
çiftlikleri daha ekonomiktir. Türbinler 
performanslar n  kabul edilebilir bir seviyeye 
indirecek olan etkile imin sonuçlar n  dü ürmek için 
genelde 5 ila 10 silindir çap  aral klarla 
yerle tirilirler. Türbinler ömürleri 25 y l sürecek 
ekilde tasarlanm t r, ancak modern türbinlerin 

i letim becerisi 15 y l ile s n rl d r. Modern 
türbinlerin kullan l  %97 ile %99 aras nda 
de i mektir.  
Rüzgâr enerjisinin ba l ca avantajlar  unlard r: 

 Kararl , güvenilir, sürekli bir kaynakt r. 
 D a ba ml  de ildir. 
 Geli en teknoloji ile birlikte birim maliyetleri 

dü mektedir. 
Rüzgâr enerjisinin ba l ca dezavantajlar  unlard r: 

 Türbin için geni  alanlar gereklidir. Tek bir 
türbin için 700-1000 m2/MW. Rüzgar 
tarlalar n n birim güç ba na toplam gereksinimi 
ise 150-200 kat  kadard r. 
 Görsel ve estetik olarak olumsuzdur. 

Gürültülüdürler ve ku  ölümlerine neden olur, 
radyo ve TV al c lar nda parazitlenme yaparlar. 

 
Jeotermal enerji: Jeotermal enerji yer kabu unun 
çe itli derinliklerinde birikmi  s n n olu turdu u, 
s cakl klar  sürekli olarak bölgesel atmosferik 
s cakl n üzerinde olan ve çevresindeki normal 
yeralt  ve yer üstü sular na göre daha fazla erimi  
mineral, çe itli tuzlar ve gazlar içerebilen s cak su ve 
buhar olarak tan mlanabilir. Yar ca herhangi bir 
ak kan içermemesine ra men, yerin derinliklerdeki 
“s cak kuru kayalar” da jeotermal enerji kayna  
olarak nitelendirilmektedir[2]. Baz  teknik 
yöntemlerle s s ndan yararlan lan Bu s  ya kuyular 
aç larak ya da yüzeye yak n yerlerdeki su kaynaklar  
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ya da kayalardan elde edilmektedir. Dünyada 
tüketilen enerjinin sadece %0,4 ü bu yolla elde 
ediliyor. Jeotermal enerji kaynaklar  ile elde edilen 
enerji miktar  oldukça az olsa da gelecekte yeni 
yöntemlerle bu kaynaktan daha fazla verim al nmas  
planlan yor. 
Jeotermal enerjinin ba l ca avantajlar  unlard r: 

 Çevre dostudur. Suyun s t lmas  ya da 
buharla t r lmas  için fosil enerjiye ihtiyaç 
duymaz. 
 Do al kaynaklar kullan l r, d a ba ml  

de ildir. 
Jeotermal enerjinin ba l ca dezavantajlar  unlard r: 

 Yap lar nda bulunan hidrojen sülfür ve 
karbondioksit gibi gazlar n aç a ç kmas  
nedeniyle re enjeksiyon gereklidir. 

 
Güne  enerjisi: Güne , dünyam za ve di er 
gezegenlere enerji veren sonsuz denebilecek bir 
güce sahip tek enerji kayna d r. Kömür, petrol, su 
potansiyeli, biyokütle, rüzgâr gibi di er enerjiler,  
güne  nlar n n maddeler üzerindeki fiziksel 
etkisinden olu maktad r. Termonükleer bir  reaktör 
olan güne te, her saniyede 564 milyon ton hidrojen 
füzyon sonucu 560 milyon  ton helyuma dönü mekte 
ve kaybolan 4 milyon ton kütle kar l  386.000.000 
EJ (eksa  joule) enerji aç a ç kmaktad r. Güne , 
daha milyarlarca y l mas n  sürdürece inden 
dünya için sonsuz bir kaynakt r. Güne ten gelen güç, 
11 TW olan dünya toplam enerji talebinin 16000 
kat ndan çoktur.  Yer yüzeyine gelen güne  

ndan s  ve elektrik üreten güne  enerjisi 
teknolojileri;  tasar m, uygulama alan , teknoloji 
düzeyi vb. bak m ndan büyük çe itlilik göstermekle 
birlikte güne  enerjisi uygulamalar  esas olarak 
termal sistemler ve fotovoltaik sistemler olarak iki 
gruba ayr labilir. 
 Termal güne  enerjisi sistemleri, dü ük 
s cakl k ve yüksek s cakl k uygulamalar  olmak 
üzere ikiye ayr labilir. Dü ük s cakl k 
uygulamalar n n en yayg n  düzlemsel 
kollektörlerdir. Düzlemsel güne  kolektörleri, güne  
enerjisini s  enerjisi olarak bir ak kana aktaran 
ayg tlard r. Basitli i ve ucuzlu u nedeniyle en 
yayg n kullan lan güne  enerjisi uygulamas d r. 
Evlere, yüzme havuzlar na ve sanayi tesislerine 
s cak su sa lamakta kullan l rlar. Daha yüksek 
s cakl klar verebilen vakumlu kolektörlerde ise 
absorban yüzey cam boru içerisine al nm  ve cam 
boru s  kay plar n  azaltmak için vakumlanm t r. 
Ç k lar  daha yüksek s cakl kta oldu u için, 
düzlemsel kolektörlerin kullan ld  yerlerde ve 
ayr ca güne li so utma sistemlerinde 
kullan labilirler. Bu grupta yer alan di er sistemler; 
güne  havuzlar , su dam tma sistemleri, güne  
mimarisi, seralar,  ürün kurutma sistemleri ve güne  
ocaklar d r. Yüksek s cakl k uygulamalar  ise 
yo unla t rma yapan termal sistemlerdir. 
Yo unla t r c  sistemler direkt güne  n m ndan 
yararlanarak yüksek s cakl kta buhar üretirler ve 

elektrik üretiminde kullan l rlar. Yo unla t r c  
termal sistemlerin en yayg n  parabolik  
oluk kolektörlerdir. Kesiti parabolik olan 
kolektörlerin iç k sm ndaki yans t c   yüzeyler,güne  

nlar n , odakta yer alan siyah bir absorban boruya 
odaklarlar. Absorban boruda dola t r lan s v da 
toplanan s  ile elde edilen buhardan elektrik üretilir. 
Di er bir tür yo unla t r c  sistem olan parabolik 
çanak sistemler, iki eksende güne i takip ederek,  
güne  nlar n  odaklama bölgesine yo unla t r rlar. 
Merkezi al c  sistemlerde ise; tek tek  odaklama 
yapan ve heliostat ad  verilen aynalardan olu an bir 
alan, güne  nlar n , bir  kule üzerine monte 
edilmi  s  e anjörüne yans tarak yo unla t rma 
yaparlar. 
 Fotovotaik sistemlerin temelini, yüzeyine 
gelen güne  n  do rudan elektrik enerjisine 
çevirme özelli ine sahip güne  pili denen yar iletken 
maddeler olu turur. Güne  pilleri,  birbirlerine seri 
ya da paralel olarak ba lanm  ve bir yüzey üzerine 
monte edilmi  olarak kullan ma sunulurlar. Güne  
pili modülü ya da fotovoltaik (PV) modül denilen bu 
yap lar fotovoltaik sistemlerin (güne  pili 
sistemlerinin) temel eleman d rlar. Fotovoltaik 
sistemler elektrik enerjisinin gerekli oldu u her 
uygulamada kullan labilirler. Uygulamaya ba l  
olarak sistemde akümülatörler, invertörler, denetim 
cihazlar  ve çe itli elektronik destek birimleri 
kullan l r. Bu sistemler ya ba ms z (stand-alone) 
olarak özellikle yerle im yerlerinden uzak, elektrik 
ebekesi olmayan yerlerde kullan l rlar; ya da ebeke 

ba lant l  olarak çal t r l rlar. Fotovoltaik sistemler 
haberle me aktar c  istasyonlar, ayd nlatma, 
sinyalizasyon ve alarm sistemleri, deniz fenerleri, 
petrol boru hatlar n n katodik korumas , ilaç ve 
a lar n so utulmas , ilaç ve a lar n so utulmas , 
hidrojen üretimi, bahçe ayd nlatma setleri, k rsal 
yörelerde su pompalamada kullan lmakla birlikte 
son y llarda ebekeye ba l  uygulamalar n kullan m  
da h zla yayg nla maktad r. 
Güne  enerjisinin ba l ca avantajlar  unlard r: 

 Do rudan güne  enerjisini kullan r. 
 Do al s tma ve so utma sistemleri 

kullanarak binalar n gereksiz ve a r  ticari 
tüketimlerini önler. 
 Çevre de erlerini korur, çevreye verilen zarar  

en aza indirir. 
 Do al ve sa l a zarars z malzemeler 

kullan l r. 
 Ekonomiktir. 
 D a ba ml  de ildir. 

Güne  enerjisinin ba l ca dezavantajlar  unlard r: 
 I n m talebi gereksinimine göre enerji 

depolama ihtiyac . 
 Mevsimlere göre güne   alma sürelerinin 

de i imi. 
 lk anda yat r m masraflar n n yüksek olmas . 
 ste e ba l  olarak kontrol edilemez olu u. 
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3.TÜRK YE’DE YEN LENEB L R 
ENERJ  KAYNAKLARI 
 Türkiye'deki enerji profili gözden 
geçirildi inde yenilenebilir enerji kaynaklar n n yeri  
ve önemi aç kça görülmektedir. Ancak yenilenebilir 
enerji kaynaklar n n kullan m  oldukça dü ük 
düzeylerdedir (%1 ve alt nda) ve bu enerji türleri ile 
yeterince ilgilenilmemektedir. Özellikle, güne  ve 
rüzgâr enerjisinin kullan m , Türkiye'nin enerji 
bütçesine ciddi katk lar sa layacakt r. Yenilenebilir 
enerji kaynaklar ndan do ru ve sa l kl  bir biçimde 
yararlan lmas  için gereken strateji, plan ve 
politikalar n önemi giderek artmakta ve önemli 
boyutlara ula maktad r [3]. Türkiye’de tüketilen 
birincil enerjinin % 39’u petrol, % 27’si kömür, % 
21’i do al gaz ve %13’ü büyük oranda hidroelektrik 
ve di er yenilenebilir kaynaklardan 
kar lanmaktad r. Ülkemizin önemli yenilenebilir 
kaynaklar ; rüzgar, güne  ve jeotermaldir. Güne   
potansiyeli  aç s ndan  co rafi  konumu  nedeniyle  
ansl  ülkelerden say lan ülkemizde  Devlet  

Meteoroloji  leri Genel  Müdürlü ü’nün  
güne lenme  süresi  ve s n m iddeti ölçümleri 
üzerinde E E  taraf ndan yap lan çal maya göre, 
Türkiye’nin y ll k  toplam  güne lenme  süresi  2640  
saat  ve  ortalama  toplam  n m  iddeti 1,311 
kWsaat/metrekare-y l olarak hesaplanm t r.Enerji 
Bakanl  verilerine göre; elektrik amaçl  
kullan labilecek güne  potansiyelimiz 8.8 milyon  
ton petrol e de eri(mtpe),  s nma amaçl   
kullan labilecek potansiyel  ise 26.4 mtpe’dir. 
Ülkemiz  rüzgar  potansiyeli  aç s ndan  da  ansl   
ülkeler  aras ndad r.  E E'nin  ölçüm 
istasyonlar ndan  elde  edilen  ortalama  rüzgar  
h zlar na  göre  potansiyelin  yo un oldu u  
Marmara,  Ege,  G.Do u  ve  Do u  Akdeniz  
bölgelerinde  gerçekle tirilmesi önermektedir.Enerji 
Bakanl   verilerine  göre,  elektrik  üretimi  amaçl   
kullan labilecek(görünür ve mümkün)toplam  
jeotermal  potansiyelimiz  4,500  MW/y l,  termal  
amaçl  kullan labilecek toplam potansiyelimiz ise 
31,000 MW/y ld r. 
 
Türkiye’de güne  enerjisi: E E taraf ndan yap lan 
çal maya göre; Türkiye'nin ortalama y ll k toplam 
güne lenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7.2 
saat), ortalama toplam n m iddeti 1311 kWh/m²-
y l  (günlük toplam 3.6 kWh/m²) oldu u tespit 
edilmi tir . Türkiye’de y l n on ay  boyunca teknik 
olarak ve ekonomik olarak toplam ülke 
yüzölçümünün % 63'ünde ve tüm y l boyunca da 
%17'sinde yararlan labilir. Tablo 1 de Türkiye’nin 
güne  enerji potansiyeli ve güne lenme süresi 
de erleri verilmi tir. 
 
 
 
 
 

Tablo 1. Türkiye’nin aylara göre güne  enerjisi 
da l m [4] 
 

 
    
Türkiye'nin en fazla güne  enerjisi alan bölgesi 
Güneydo u Anadolu Bölgesi olup,  bunu Akdeniz 
Bölgesi izlemektedir. Tablo 2'  de Türkiye güne  
enerjisi potansiyeli ve güne lenme süresi 
de erlerinin bölgelere göre da l m  verilmi tir. 
 
Tablo 2. Türkiye’nin y ll k toplam güne  enerjisi 
potansiyelinin bölgelere göre da l m [5] 
 

 
 
Türkiye’de rüzgâr enerjisi:  Türkiye rüzgar 
bak m ndan zengin yöreleri olan bir ülkedir. 10 m 
yükseklikteki y ll k ortalama rüzgar h z  ve güç 
yo unlu u aç s ndan en yüksek de er 3.29 m/sn ve 
51.91 W/m2 ile Marmara Bölgesi 'nde saptanm t r. 
En dü ük de er ise, 2.12 m/sn h z ve 13.19 W/m2 
güç  
yo unlu u ile Do u Anadolu Bölgesi 'ndedir. 
Türkiye'nin %64.5 'inde rüzgar enerjisi güç 
yo unlu u 20 W/m2 'yi a mazken, %16.11 'inde 30-
40 W/m2 
 aras nda, %5.9 'unda 50 W/m2 'nin ve %0.08 'inde 
de 100 W/m2' nin üzerindedir [6]. 
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ekil 1. Türkiye’nin rüzgar h z  ve rüzgar 
potansiyeli[7] 
 
Türkiye'nin rüzgar potansiyeli tam olarak 
belirlenememi  olsa da, brüt potansiyelinin  y lda 
400 milyar kWh, teknik potansiyelinin ise 120 
milyar kWh oldu u dü ünülmektedir. Söz konusu 
teknik potansiyel y ll k elektrik üretiminin 1.2 
kat d r. Ancak, Türkiye genelinde 10m yükseklikteki 
rüzgar yo unlu unun alansal ve zamansal da l m  
ile teknolojik k s tlamalar göz önünde tutuldu unda, 
güvenilir rüzgar enerjisi potansiyeli 12 milyar 
kWh/y l olarak hesaplanmaktad r [6].  
 
Tablo3. Türkiye’de rüzgar enerjisi kullan m  ve 
gelece i ile ilgili tahmini de erler[8] 
 

 
 
Türkiye’de jeotermal enerji: Ülkemiz jeolojik 
konumu ve buna ba l  olarak geli en özellikleri 
nedeniyle, jeotermal etkinlik aç s ndan büyük öneme 
sahiptir. MTA 'n n yapt  çal malara göre Türkiye 
'de s cakl klar  1000C 'ye kadar ula an 600 'den fazla 
termal kaynak tespit edilmi tir. Bu kaynaklar temel 
al narak hesaplanan rezerv 2420 MW 'd r. Yine 
MTA'n n hesaplamalar na göre ülkemizdeki olas  
potansiyel 31500 MW 'd r. Türkiye jeotermal 
enerjinin do rudan kullan m nda 41 ülke aras nda 7. 
s rada bulunmaktad r. Tüm bu olgular göz önüne 
al nd nda, oldukça yüksek jeotermal potansiyele 
sahip  olan Türkiye'nin bu enerjiyi yeterince 
kullanamad  ve bu enerjinin kullan m na dayal  bir 
politikas n n olmad  görülmektedir [9]. Simav, 
K r ehir, Balçova ve Gönen gibi birçok yerle im 
alan nda merkezi sistemle s tma projelerinde 

jeotermal enerjiden yararlan lmaktad r. Türkiye 'de 
bulunan sahalar n büyük bir ço unlu unun dü ük 
entalpili olmalar  nedeniyle, jeotermal enerjinin 
elektrik enerjisine dönü türülebilmesi teknolojik ve 
ekonomik aç dan uygun olmayabilir. Türkiye 'de 
jeotermal enerjiden yeterli düzeyde 
yararlanamaman n nedenleri teknik, finans ve 
yönetim sorunlar na ba lanabilir. Teknik sorunlar 
aras nda kaynaklar n dü ük entalpili olmas , üretim 
s ras nda rezervuarda, kuyu içinde ve yüzey 
donan mlar nda kalsit çökelmesi ve çevre sorunlar  
yer almaktad r.  
 
4. GÜNE  ENERJ S  UYGULAMASI 
ESTRAM ESK EH R 
Estram teknolojisi: 

 Araç Enerji Temini: Havai hat DC 750 V 
 Havai Hat Yüksekli i: 5,90 m 
 Havai Hat Güvenlik Yüksekli i: 4,40 m 
 Araç Ad : Flexity Outlook 
 Uzunluk: 29,5 m 
 A rl k(bo ): 35.800 kg 
 Geni lik: 2,3 m 

 Araç Yüksekli i: 3,5 m 
 Motor Gücü: 105 kw dört adet motor 
 Arac n Maksimum H z : 70 km 
 Tramvaydan Tramvaya Aktarma Noktas : 

Çar  dura  
 Hat Uzunlu u:15 727 m 
 Günde Ta nan Yolcu: 110.000 ki i...Pass 

(2004) 
251.000 ki i...Pass (2020) 2.3 
km/ki i...km/pass 

 

ekil 2: Eski ehir’de kullan lan tramvay n 
yap s [10] 

Eski ehir ‘in güne  enerjisi potansiyelini 
belirlemek için önemli faktörlerden biride 
güne lenme süreleri ve güne  n m iddeti  
de erleridir. Eski ehir’in ayl k ortalama güne lenme 
süresine bakt m zda 5 ile 10. aylar aras nda 



V. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU 2009 - DİYARBAKIR
242

güne lenme sürelerinin uzun oldu u görülmektedir. 
Yine bu zaman aral nda ortalama güne lenme 
süresine bakt m zda ortalama 12 saat güne lenme 
süresi kar m za ç kmaktad r. Yine Eski ehir ‘in 
ayl k güne  n m iddetlerine bakt m zda 5 ile 10. 
aylar aras nda en yüksek de erlerini yakalad n  
görmekteyiz.  

Eski ehir tramvay sistemine uygun olarak 
seçilmi  bir güne  enerji sistemi ile 105kW l k motor 
gücünü elde etmek oldukça zor olsa da, daha az güç 
isteyen klima ve kland rma sistemlerinin 
güçlerinin elde edilmesinde güne  enerjisinde 
faydalan labilir.  

Estram güzargah haritas na bakt m zda 
hat üzerinde 27 adet tramvay dura  bulunmaktad r. 
Yine tramvay duraklar n n üst k s mlar na uygun 
güne  panellerinin yerle tirilmesi ile duraklardaki 

kland rman n ve duraklarda bulunan otomatik 
kap lar n elektrik güçleri sa lanabilir. 

 

ekil 3: Estram güzargah haritas  
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