Giriﬂ

G‹R‹ﬁ
Mühendis Cyrus Smith’e;
“Kullan›lan do¤al yak›tlar tükendi¤inde insanl›k ›s› ve enerji ihtiyac›n› gelecekte nereden
karﬂ›layacak?” diye soruldu¤unda, Smith;
“Elektrik enerjisi kullan›larak kimyasal elementlerine ayr›ﬂt›r›labilen sudan” diye yan›t
verdi ve ekledi:
‹nan›yorum ki suyu oluﬂturan hidrojen ve oksijen birlikte ya da ayr› ayr› kullan›ld›¤›nda taﬂ
kömüründen daha kuvvetli bir ›s› ve ›ﬂ›k kayna¤› oluﬂturacak ve bir gün lokomotiflerin buhar kazanlar›n› yakmada ve buharl› gemilerin hareketini sa¤lamada kömür yerine bu gazlar›n s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ› kullan›lacakt›r.”

1874, Jules Verne “Esrarl› Ada”

Hidrojen yeryüzünde en s›k bulunan elementtir. Hidrojen oksijen ile yüksek bir
enerji de¤eri ile yan›p suya dönüﬂür. Çok hafiftir ve kolayl›kla hava ile kar›ﬂabilir. Yaln›zca bu özellikleri bile hidrojenin gelece¤in yak›t› olmas›na aday olmas›n› sa¤lar. Fosil
yak›tlar›n yeryüzüne ve atmosfere verdi¤i zararlar göz önüne al›nd›¤›nda bunu önemi
daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Bu günlerde hangi ﬂekilde olursa olsun enerjinin depolanmas› daha da önemli hale
gelmiﬂtir. At›lan her ad›mda enerjiye ihtiyac› olan insano¤lu; enerji olmaks›z›n üretemez, yolculuk yapamaz, yerleﬂim merkezleri kuramaz ve k›sacas› yaﬂayamaz.
Bilim adamlar› ve uzmanlar bu güne kadar kullan›la gelen enerji dönüﬂtürücülerini
daha verimli hâle getirebilmek için yo¤un çal›ﬂmalar yapmaktad›rlar. Özellikle sanayide daha az enerji ile daha büyük güç üreten sistemlerin üretimi ve geliﬂtirmesi büyük bir
alan teﬂkil etmektedir. Ancak mevcut yak›t sistemlerini de¤iﬂtirmeden yap›lan bu çal›ﬂmalar›n çerçevesi giderek daralmaktad›r.
Yanmal› motor teknolojilerinin temel yap›s›, motor veriminin belirli bir de¤er üzerine ç›kmamas›na izin vermemektedir. Yaklaﬂ›k 150 y›l önce geliﬂtirilen Otto ve Dizel
motorlar zamanla büyük mesafeler kaydetmiﬂ ancak belirli bir de¤iﬂimden sonra ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiﬂtir. Böylece daha farkl› seçenekler üzerinde çal›ﬂ›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Gelinen nokta da çözümün en az bu motor sistemleri kadar eski bir zamanda geliﬂtirilmiﬂ bir patentte oldu¤u ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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Yak›t pili (hücresi) en az Otto Motor kadar eski bir tarihte geliﬂtirilmiﬂ bir patentin
ürünüdür. Yak›t pili yaklaﬂ›k 160 y›l önce keﬂfedilen bir prensip üzerine çal›ﬂmaktad›r.
Ancak uzun zaman bu konuda geliﬂme kaydedilmemiﬂtir. Bunun en büyük sebebi mevcut motor teknolojisinin ihtiyac› karﬂ›lar nitelikte olmas›d›r. Endüstrileﬂme sürecinde
kömürün yerini petrol ald›¤›nda bunun en az 100 y›l insanl›¤›n enerji ihtiyac› için çözüm olaca¤› düﬂünülüyordu. Bu nedenle keﬂfedilen yeni enerji dönüﬂüm sistemine fazla önem verilmedi. Ancak meydana gelen çevresel problemler ve özellikle fosil yak›tlar›n h›zla tükenmesi daha temiz ve sessiz olan yak›t hücrelerinin kullan›m›n› önemli hale getirdi. Bu teknoloji altm›ﬂl› y›llarda bir çok uzay uçuﬂ sistemlerinde baﬂar› ile denenmiﬂtir.
‹lk kez seksenli y›llarda hidrojenin enerji taﬂ›y›c›s› olarak çok önemli bir alternatif
oldu¤u konuﬂulmaya baﬂland›. Konunun fikir babas› N. T. Veziro¤lu 1974’de Jules
Verne’nin hayalinden yüz y›l sonra Miami Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta bunu dünyaya duyurmuﬂtu. Önceleri hayal olarak görülen bu fikrin zaman geçtikçe ne kadar gerçekçi oldu¤u ortaya ç›kacakt›.
Özellikte seksenli y›llarda ekolojik dengedeki bozulma ve çevre felaketleri daha belirgin olarak kendini göstermeye baﬂlay›nca al›nmas› gereken önlemler aras›nda egzoz
emisyon de¤erlerini s›n›rland›r›lmas› ilk s›ray› ald›. Zira oluﬂan CO2’in %60’›n› taﬂ›tlar
meydana getirmekteydi. Geliﬂim sürecine bak›ld›¤›nda Hidrojen-Teknolojilerinin az ya
da çok yaklaﬂ›k 200 y›ld›r çal›ﬂ›ld›¤› görülmektedir. Ancak bu fikir son y›llarda ikinci
bahar›n› yaﬂamaktad›r. “Hidrojen Ekonomisi” ve “Hidrojenle Çal›ﬂan Arabalar” sözcükleri hemen hemen medyay› takip eden herkesin da¤›rc›¤›nda yer etmiﬂtir. Kafalar› kurcalayan en önemli soru ise “Hidrojen-Teknolojisi”nin bu problemleri çözüp çözemeyece¤i ve yak›t pillerinin gelecek için alternatif olup olamayaca¤›d›r.
Hidrojen mevcut kullan›lan yak›tlara göre birçok avantajlara sahiptir. Hidrojenin yak›t olarak kullan›laca¤› bir yak›t hücresinde yüksek verimli enerji elde edilirken hiç bir
zararl› maddede meydana gelmez. Ç›k›ﬂ maddesi olarak suyun kullanabilinmesi de ayr›ca en önemli avantajlardand›r. Tabii ki bu elementle ilgili baz› dezavantajlar da mevcuttur. Hidrojen oksijen ile ancak belirli koﬂullarda yanmaktad›r. Depolama ve taﬂ›ma
da en önemli problemlerdendir. Ancak son y›llardaki çal›ﬂmalarda bu problemlerin aﬂ›laca¤›n› göstermiﬂtir. Hidrojen teknolojisi, kullan›m alan›n›n sürekli geliﬂmesi ve enerji
verimini art›racak yöntemlerin ilavesiyle giderek önem kazanmaktad›r.
ﬁimdiki maliyet hesaplar›na göre Hidrojen-Teknolojisi sistemlerini kullanmak hiç
de ekonomik gözükmemektedir. Kullan›lacak birçok araç ve bileﬂikler hala oldukça pahal›d›r. Ayr›ca hidrojenin üretim sistemleri de henüz s›n›rl› say›da devrededir. Ancak son
birkaç y›l içinde al›nan mesafe göz önüne al›nd›¤›nda Hidrojen kullan›lan sistemlere
geçiﬂin beklenenden daha erken olaca¤› görülmektedir. Hemen hemen dünyan›n her böl2
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gesinde geliﬂmiﬂ ülkeler, hidrojen kullanarak enerji üreten sistemleri ve yak›t pili teknolojili motorlar kullanan araçlar› geliﬂtirmiﬂlerdir. Büyük firmalar›nda devreye girmesiyle rekabet daha da k›z›ﬂacak ve maliyetler daha da düﬂecektir.
Bu kitapta hidrojenin yak›t olarak kullan›ld›¤› sistemlerin bilinmeyen yönleri ayd›nlat›lacak ve gelece¤in yak›t sistemlerinin avantaj ve dezavantajlar› tart›ﬂ›lacakt›r. Ayr›ca
hidrojenin taﬂ›ma güçlü¤üne karﬂ› sunulan depolama teknolojilerinden biri olan sodyum
borhidrür kullan›lan teknoloji tan›t›lacakt›r. Burada Türkiye’nin jeopolitik konumu ve
Bor madeni aç›s›ndan zenginli¤inin gelece¤in teknolojisindeki yeri tart›ﬂ›lacakt›r.
En son bölümde ise hidrojenin di¤er enerji taﬂ›y›c›lar›ndan daha fazla tehlikeli olmad›¤› ve gelecek için gerçekten bir alternatif yak›t oldu¤u gösterilecek ve ülkemizde
bu konuda at›lan ad›mlar tan›t›larak öneriler sunulacakt›r.
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‹nsanl›k binlerce y›ld›r en temel ihtiyaç olan enerjiyi elde etmek için sürekli bir aray›ﬂ içindedir. ‹lk keﬂfetti¤i enerji kayna¤› zamanla geliﬂen ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamam›ﬂ
ve yenilerine yönelmiﬂtir. Ateﬂin keﬂfi ile baﬂlayan bu süreç aral›ks›z devam edegelmiﬂtir. ‹lk önceleri odun keﬂfedilmiﬂ ve uzun sürelerce kullan›lm›ﬂt›r. Bir sonraki dönemde
odundan odun kömürü elde edilerek daha iyi bir yanma ve daha uzun süreli ›s› elde edilebilmiﬂtir. Taﬂ kömürü ve linyit kömürünün keﬂfi ile elde edilen enerji de¤erleri daha da
yükselmiﬂtir. Kömür bitkisel ve hayvansal at›klar›n belirli koﬂullarda s›k›ﬂt›r›lmas› ile elde edilmiﬂ hidrojen ve karbondan oluﬂan bileﬂiklerden meydana gelmiﬂtir. Kömürün
yanma de¤eri ve verimli kullan›m› tarih boyunca sürekli artm›ﬂt›r.
Ham petrol ve do¤algaz ise ancak belirli koﬂullarda (s›cakl›k, bas›nç, katalitik reaksiyonlarla) uzun y›llarda meydana gelir. Kömüre karﬂ› en büyük avantaj› ç›kar›lmas› ve
ulaﬂt›r›lmas›n›n daha kolay olmas›d›r. Petrol ve do¤algaz, kömüre nazaran daha az miktar›nda daha büyük enerji taﬂ›r.
‹nsano¤lu 20. yüzy›lda yeni enerji kaynaklar› aray›ﬂ›na girdi¤inde karﬂ›s›na önemli
bir alternatif ç›kt›; Nükleer Enerji. Nükleer Enerjini keﬂfi ile bütün sorunlar›n çözüldü¤ü düﬂünüldü. Ancak iﬂletme s›ras›nda meydana gelen çevresel zararlar›n de¤il yak›n
çevreyi nesiller boyunca devam edebilecek kal›c› hasarlara neden oldu¤u ortaya ç›k›nca, üretimin k›s›tlanmas› yoluna gidildi. Nükleer enerji kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›
en son olarak baﬂka bir alternatif bulunamad›¤›nda devreye sokulmak üzere rafa kald›rm›ﬂt›r.
ﬁu anda kullan›lan do¤algaz ve petrol gibi fosil yak›tlar beraberinde iki büyük problemi de getirmektedir. ‹lki kaynaklar›n s›n›rl› olmas› ve rezervin bu h›zla kullan›m› sonucunda ortalama 30 y›lda tükenme tehlikesi, ikincisi ise çevreye verdi¤i zararlar sebebiyle ekolojik dengeyi bozmas› ve canl›lar›n devaml›l›¤›n› tehdit etmesidir.

1. 1. Enerji ‹htiyac› Sürekli Art›yor
‹nsanl›k için en önemli sorun yeryüzünde bulunan enerji kaynaklar›n›n ihtiyaçlar›
karﬂ›lay›p karﬂ›layamayaca¤›d›r. Burada en belirleyici faktör teknolojinin geliﬂmesi ve
nüfusun sürekli artmas›d›r. Dünyadaki insan popülasyonu sürekli artmaktad›r. Her ne
kadar bütün önlemler al›nmaktaysa da insan nüfusunun katlanarak art›ﬂ› y›ldan y›la devam etmektedir. ‹nsan nüfusunun sürekli artmas› ihtiyaç duyulan enerji miktar›n›n artmas›n› da beraberinde getirmektedir. Enerji kullan›m›nda daha çok elektrik ve taﬂ›t ya4
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k›tlar› ile sanayisel üretim büyük pay› oluﬂturmaktad›r.
Bunlara paralel kiﬂi baﬂ›na tüketilen enerji miktar› da sürekli artmaktad›r. Araçlarda y›lda ortalama kat edilen yol mesafeleri de uzamaktad›r.
‹nsanlar›n temel kazan›mlar›ndan olan serbest dolaﬂ›m hakk› k›s›tlanamayaca¤›na
göre, Hindistan ve Çin gibi yüksek nüfus oran›na sahip ülkelerde enerji kullan›m› daha
da h›zl› artacakt›r. Bir Amerikal› ya da Avrupal› için de sonuç bundan farkl› olmayacakt›r.
Günümüzde petrol üretiminin hemen hemen yar›s› taﬂ›mac›l›kta kullan›lmaktad›r.
Bu say›ya kara, deniz ve hava yolu ulaﬂ›m› ve askeri amaçla kullan›m da dahildir. Yer
yüzünde bulunan bütün taﬂ›t araçlar›n›n say›s›n›n yaklaﬂ›k 800 milyon adet oldu¤u tahmin edilmekle birlikte bu say›n›n 2030 y›l›nda ikiye katlanaca¤› da ortak bir görüﬂtür.
Buradan ﬂu sonuç ç›kart›labilir; taﬂ›t say›s›ndaki art›ﬂ insan nüfus art›ﬂ›n›n iki kat›na eﬂit
olacakt›r.
D‹E 1996 verilerine göre, ülkemizde kiﬂi baﬂ›na düﬂen motorlu kara taﬂ›t› say›s› 10
000 kiﬂiye 690 adet olarak verilmiﬂtir.Bu de¤er 2004 y›l›nda 714 adede ç›km›ﬂt›r. Dünya ortalamas› ise 920 adet olarak gerçekleﬂmiﬂtir.Bu say› AB ülkelerinde ortalama 4760
Romanya’da 1200 ve Bulgaristan’da 2000 dir. Yanl›zca ABD’de 221 milyon adet araç
vard›r.
Hava taﬂ›mac›l›k sanayii y›ll›k %5’lik kapasite art›ﬂ› ön görmektedir. Böyle bir art›ﬂ
ise 15 y›lda mevcut say›n›n ikiye katlanaca¤› gösterir.
Teknolojinin sürekli kendini yenilemesiyle km baﬂ›na tüketilen petrol miktar› sürekli azalt›lmas›na ra¤men, (ortalama 100 km için 8 litre) taﬂ›t say›s›ndaki art›ﬂ h›z›, ihtiyac› art›rm›ﬂt›r. Özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde birim kilometre baﬂ›na tüketilen benzinin
azalt›lmas›n›n belli baﬂl› baz› sebepleri vard›r. Bunlar ﬂöyle s›ralanabilir;
l Çevre vergilerinin art›r›lmas›
l Ham petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ
l Araba hacimlerinin küçülmesi
l Beygir güçlerinin azalt›lmas›
l Yeni geliﬂtirilen motorlar›n daha az yak›t tüketmesi.
(Örne¤in 1985 li y›llarda 1, 599 cm3 hacimli motora sahip bir araç 75 HP (Beygir
gücü) üretirken yeni geliﬂtirilen teknolojide 1,599 cm3 hacimli bir motor 90 –110 HP
kadar güç üretmekte, ortalama 11,7 litre yak›t tüketen motorlar günümüzde 6,7 litre yak›t ile 100 km yol alabilmektedir.)
Hatta geliﬂtirilen yeni araçlarda bulunan ekstra donan›mlar (Klima, elektronik fren
sistemi, vb.) sürekli artmas›na ra¤men tüketilen yak›t sürekli azalt›labilmiﬂtir. Buna ra¤men araçlar için tüketilen petrol miktar› 1860 dan bu yana;
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l Amerikada iki kattan fazla
l Avrupadan dört kattan fazla
l Pasifik bölgelerinde de alt› kat artm›ﬂt›r.
Enerji tüketimini GSMH’ya oran› AB ülkelerinde ortalama % 0.14 Yunanistan da %
0.23 A.B.D’ de %0.9 iken ülkemizde bu de¤er % 0.26 civar›ndad›r.1
Ayr›ca sanayileﬂmiﬂ yedi büyük ülke olan A.B.D, Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya,
Japonya ve Kanada’n›n kiﬂi baﬂ›na y›ll›k birincil ticari enerji tüketimleri ortalamas› 4721
kEP (207.9 GJ) düzeyinde iken dünya ortalamas› 1395 kEP / kiﬂi.y›l olmuﬂtur.Türkiye
ye gelince kiﬂi baﬂ›na düﬂen y›ll›k birincil enerji tüketimi dünya ortalamas›n›n % 58’i ile
809 kEP ( 35,6 GJ/ kiﬂi.y›l kadard›r.)
Aﬂa¤›daki Çizelgede Türkiye ve yak›n komﬂular›n›n enerji tüketim miktarlar› karﬂ›laﬂt›rmak amac›yla verilmiﬂtir.2
Çizelge 1.1. Baz› AB ülkeleri ve Türkiye için enerji tüketim miktarlar›

ÜLKELER
‹TALYA

TÜKET‹M
Birincil enerji kEP/ kişi.y›l

2764

‹SPANYA

PORTEK‹Z

YUNAN‹STAN

TÜRK‹YE

2109

1494

2257

855

Çizelge 1.2. Baz› ülkeler itibar›yla Dünyada’ki toplam enerji tüketimi (MTEP= Milyon Ton
Petrol Eﬂde¤er)
Y›llar
Ülke
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Geçmiş Veriler
1990

1998

Tahmini Veriler
1999

2005

2010

2015

2020

ABD

2121

2383

2446

2712

2913

3116

3297

Kanada

275

305

316

346

374

398

422

İngiltere

234

251

250

269

282

255

308

Almanya

373

357

352

387

400

412

428

Fransa

222

256

258

282

256

309

328

İtalya

176

201

203

223

237

249

262

Çin

681

890

803

1080

1388

1734

2127

Japonya

452

541

547

578

609

640

671

Brezilya

142

208

215

237

289

353

424

Türkiye

50

76

74

85

99

113

127

Güney Kore

92

73

185

243

270

302

327
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Enerji tüketiminde de y›llara ba¤l› olarak sürekli art›ﬂ meydana gelmiﬂtir. Yukar›daki çizelgede baz› ülkelerin enerji tüketim verileri ve gelecek tahminleri verilmiﬂtir.3
Burada geliﬂmekte olan ülkelerin enerji ihtiyac›n›n çok h›z›l› geliﬂti¤i dikkat çekici
bir durumdur. Ayr›ca geliﬂmiﬂ ülkelerin dünyadaki nüfus yo¤unluklar›na karﬂ› enerji tüketim oranlar›na oldukça fazlad›r.
Çizelge incelendi¤inde bat› dünyas›n›n üretilen toplam enerjinin yar›dan fazlas›n›
tüketti¤i görülmektedir. Buna karﬂ›n bu grup dünya nüfusuna yaln›zca %15 ni oluﬂturmaktad›r. Üçüncü dünya ülkelerinin enerji ihtiyaçlar›ndaki h›zl› art›ﬂta göz önüne al›nd›¤›nda insanl›¤›n önünde enerjinin paylaﬂ›m› için büyük problemlerin olaca¤› kaç›n›lmazd›r.
Kaynaklar›n bu kadar s›n›rl› olmas›na ra¤men üretilen toplam enerjinin ancak % 10
nu verimli kullan›lmaktad›r. Örne¤in; kullan›lan enerjinin büyük bir k›sm› izolasyon
teknolojisinin geliﬂmemesi sebebiyle ›s› kayb› olarak boﬂa gitmektedir.

1. 2. Bugünkü Enerji Kaynaklar›
Medeniyetin önündeki en büyük sorun, h›zla büyüyen enerji ihtiyac›n›n gelecekte
nas›l karﬂ›lanabilecek olmas›d›r.
Günümüzde kullan›lan toplam enerjinin çok büyük miktar› fosil yak›tlardan sa¤lanmaktad›r. 2000 y›l› verilerine göre primer enerji kayna¤› olarakta kullan›lan fosil yak›tlar, Almanya’n›n toplam enerji ihtiyac›n›n % 84 ünü karﬂ›lamaktad›r. Bu de¤er ABD için
%89.6, Çin için %91.2 ve ülkemizde % 93,6 d›r.4

Primer enerji kayna¤› do¤adan elde edildikten sonra hiçbir de¤iﬂime u¤ramadan
kullanabilen enerjilerdir. Bu kapsamda fosil yak›tlar ve nükleer yak›tlar ile su gücü, güneﬂ enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve bioenerji ele al›nabilir.
Primer enerji kaynaklar›ndan en çok kullan›lan› % 40 l›k oran› ile fosil yak›tlard›r.
Bunun içinde do¤algaz, taﬂ kömürü ve linyit ile petrol dahildir. Son y›llarda meydana
gelen ekonomik kalk›nma, önceleri daha fazla kullan›lan kömürün yerini do¤algaz, nükleer enerji ve petrolün almas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Böylece kömür tüketimi azal›rken di¤er
enerji kaynaklar›n›n tüketimi artm›ﬂ oldu. Özellikle Kyoto Protokolü’nden sonra yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›nda çok h›zl› bir yükseliﬂ olmuﬂtur.
Bu de¤erler ülkemizde de kabul edilen yeni yasa tasla¤› ile h›zla yükselecektir. Almanya ve Türkiye’nin tüketti¤i enerjilerin hangi kaynaklardan sa¤land›¤› aﬂa¤›da verilmiﬂtir.5
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Çizelge 1.3. Almanya ve Türkiye’de tüketilen enerjilerin primer enerji kaynaklar›na göre %
da¤il›m›.6
Almanya

Enerji Kayna¤› Türleri

Türkiye

1990

2000

1990

2000

2002

Petrol

35

38,7

46,5

42,2

41,24

Doğalgaz

16

21,1

2,07

9,44

11,74

Nükleer enerji

10

13,0

Taş kömürü

16

13,5

6,60

15,15

13,94

Linyit

21

10,9

37,82

19,67

15,97

Rüzgar,Güneş enerji gücü

1

1,0

7,6

12,3

16,01

Diğer

1

1,8

0,18

0,96

1,1

100

100

100

Toplam

100

100

Geliﬂmiﬂ ülkelerde fosil yak›tlar›n toplam yak›tlar içerisindeki oran› biraz düﬂse bile
miktar› artmaya devam etmiﬂtir. Ülkemizde toplam tüketimin 1990 y›l›nda % 92.2 si
2000 y›l›nda % 86.74’ü, 2002 y›l›nda ise %82.89’u fosil yak›tlardan sa¤lanm›ﬂt›r. Burada ülkemizin jeotermal ve hidroelektrik kapasitesinin büyük olmas›da büyük bir etkendir. Ayr›ca çizelgede alternatif enerji kaynaklar›n›n kullan›m›ndaki art›ﬂta dikkate de¤erdir.
1. 3. S›n›rl› Rezervler
Enerji ihtiyac›n›n büyük bir oran›n› karﬂ›layan fosil yak›tlar giderek tükenmektedir.
Bu konu üzerinde farkl› de¤erlendirmeler yapan gruplar sayesinde rezervlerle ilgili de¤iﬂik rakamlar oluﬂmuﬂtur. Petrol endüstrisinde görev yapan büyük firmalar fosil yak›t
kaynaklar›n›n en az›ndan 50-100 y›l daha insanl›¤›n ihtiyac›n› karﬂ›layacak rezerve sahip oldu¤unu iddia etmektedirler. Buna karﬂ› farkl› görüﬂ taﬂ›yan bilim adamlar› bu kaynaklar›n 10 ile 20 y›lda çok azald›¤›n› ve alternatifleri oluﬂturulmazsa büyük zorluklara
karﬂ›laﬂaca¤›n› bildirmektedirler. Hangi iddian›n do¤ru olup olmad›¤› asl›nda çok da
önemli de¤ildir. Gerçek olan bütün araçlar benzinle, evler kömürle ve do¤algazla ›s›t›lmaya devam edilirse bu kaynaklar›n çok h›zl› tükenece¤idir.
Milyonlarca y›lda oluﬂan bu kaynaklar›n onlarca y›l gibi k›sa bir sürede tüketilmesi
geri dönüﬂümü olmayan sonuçlar›da beraberinde getirecektir.
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Petrol bu ürünler aras›nda farkl› kullan›m alan› ile en önemli olan›d›r. Petrolün tükenmesi ile karﬂ›laﬂ›lacak problemlerin baﬂ›nda petrol yakmaya göre düzenlenmiﬂ makine ve motorlar›n tümünün de¤iﬂmesi gere¤idir. Bu ise yeni bir devrim demektir. Milyonlarca arac›n ve sistemin de¤iﬂmesinin maliyeti insanl›k için çok pahal› olacakt›r.
Do¤algaz ve do¤algaz gibi yak›t olarak kullan›lan (propan, bütün gazlar›) da do¤ada s›n›rl› miktarda bulunmaktad›r. Do¤algaz kullan›m› da h›zla yayg›nlaﬂmaktad›r.
Do¤algaz›n farkl› bir avantaj› kendisinden hidrojen elde edilebilecek primer bir
enerji kayna¤› olmas›d›r. Hidrojen teknolojilerine geçiﬂte do¤algaz da kullan›labilecektir.
1. 4. Çevresel Problemler
Fosil enerji taﬂ›y›c›lar›n›n enerji ihtiyac›n› karﬂ›lay›p karﬂ›lamamas› ya da tükenmesi yan›nda çevrede meydana getirdi¤i tahribatta önemli ölçüde tart›ﬂ›lmaktad›r. Fosil yak›tlar›n çevrede meydana getirdi¤i tehditler nelerdir? Bunlar insanl›¤›n gelece¤ini nas›l
etkiler?
Fosil yak›tlar›n yak›l›p enerji elde edilmesi s›ras›nda yanma ürünleri meydana gelir.
Bir hidrokarbon bileﬂi¤i tam olarak yand›¤›nda aç›¤a karbondioksit (CO2) ve su (H2O)
ç›kar. Normalde bu ürünler zararl› kabul edilmez.
Cn Hm + (m+n/4) O2

m CO2 + n/2 H2 O

Ancak daha ilerideki bölümlerde CO2 miktardaki art›ﬂ›n insanl›¤› nas›l tehtit etti¤ini görece¤iz.
Hidrokarbonlar havan›n oksijeni ile yanma tepkimesi verdi¤inde havada çok büyük
oranda bulunan azot ile de (Havan›n % 79 Azot gaz›d›r) azot oksitleri meydana getirir.NOX’ler genelde zararl› ürünler olarak kabul edilir. As›l problem e¤er yanma tam olarak gerçekleﬂmezse Karbonmonoksit (CO) yan›nda yanmam›ﬂ hidrokarbonlar kükürtdioksit (SO2) ve kül oluﬂmas›d›r. Gerçekte hiçbir yanman›n tam olmad›¤› bilinmektedir.
Buradan çevreye at›lan zararl› maddelerin miktar›n›n ne denli yüksek oldu¤u anlaﬂ›labilir. Fosil yak›tlar her yanmada çevreye s›n›rland›r›lm›ﬂ ve s›n›rland›r›lmam›ﬂ emisyonlarda gazlar salmaktad›r.
a. S›n›rland›r›lan Emisyonlar:
Hidrokarbonlar (Cn Hm) : Farkl› oranlarda karbon ve hidrojen içeren organik
maddeler.
Karbonmonoksit : Renksiz, kokusuz ve tahriﬂ edici özelli¤i olmayan bir gazd›r.
Hidrokarbonlar›n tam yanmas›ndan meydana gelir. Sa¤l›k için tehdit edici boyuttad›r.
Kandaki hemoglobini bloke edip zehirlenmelere sebebiyet verebilir.
Azotoksitler (NOx) : NOx bileﬂi¤i Azotmonoksit (NO) ve Azotdioksit (NO2) bileﬂiklerini kapsar. NO solunum organlar›n›n yumuﬂak dokular›nda tutulur ve solunum yol9
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lar›nda hastal›klara neden olur. Havada bulunan azot oksitler oksijen ve nem ile reaksiyona girip nitrik asiti ve buna ba¤l› asit ya¤murlar›n› meydana getirirler. Azot oksitler
ayr›ca Smog’a sebep olur. Smog (kirli sis) sisten tamamen farkl›d›r. Sise göre çok tehlikelidir. Görüﬂ mesafesinin bir kaç km oldu¤u bir Smog gözlerde kumun yol açt›¤› bir
tahriﬂe bo¤azda ise hoﬂa gitmeyen bir kum yutma hissine sebep olur.7
‹s : Saf ve yanmam›ﬂ karbondur. Genelde dizelin yanmas› s›ras›nda yüksek oranda
meydana gelir. ‹s kanserojen etkiye sahip maddeleri üzerinde tutabilen bir maddedir.
b. S›n›rland›r›lmayan Emisyonlar :
Kükürtdioksit (SO2): Renksiz ve keskin kokulu bir gaz. Özellikle kömür ve petrol
ürünlerinin yanmas› s›ras›nda kükürt içeren bileﬂiklerin reaksiyon ürünü olarak ortaya
ç›kar. Kükürtdioksit özellikle havan›n nemi ile birleﬂerek sülfirik asiti buna ba¤l› asit
ya¤murlar›n› meydana getirir. Asit ya¤murlar› ise ormanlar›n yok olmas›n›n en önemli
sebebidir. Bu sebepten dolay› Bat›avrupa’da binlerce çam orman alan› a¤açlar›n kurumas›yla yok olmuﬂtur.
Karbondioksit (CO2) : Renksiz, yan›c› olmayan, kokusuz ve zehirsiz bir gazd›r.
Dünya atmosferini yaklaﬂ›k %0,03 CO2 den oluﬂur. Ancak CO2 miktar›ndaki s›n›rl› bir
art›ﬂ bile dünya etraf›ndaki koruyucu ozon tabakas›na zarar vermekte ve küresel ›s›nmaya sebep olmaktad›r.
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH): Baz›lar› kanserojen ve mutajen özellik taﬂ›rlar.
Benzen, Toluen, Ksilen (BTK) : Ayn› ﬂekilde toksik ve kanserojendir.
Formaldehid : En basit aldehit bileﬂi¤i olan formaldehid, renksiz, keskin kokulu
olup kanserojen etkiye sahiptir.
Kullan›m yerlerine göre farkl› yak›tlar tüketilir. Her yak›t türünün kendine has miktarda emisyon de¤erleri vard›r. (Çizelge 1.4.)
Çizelge 1.4. Almanya için emisyon türlerinin sektörlere göre da¤›l›m›8
%
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Karayolu ulaﬂ›m›nda genelde Otto ve Dizel motorlar kullan›lmaktad›r. Bu motor sistemine sahip olan araçlar yak›t olarak ancak benzin ve dizel kullanmaktad›r. Termik
santrallerde türüne göre linyit, fuel oil ya da do¤algaz tüketilmektedir. Evsel ›s›tmada
geliﬂmiﬂli¤e göre kömür, fuel oil, do¤algaz yak›t olarak kullan›labilmektedir.
Bu verilerden de görülece¤i gibi ulaﬂ›m sektörü toplam NOx - emisyon de¤erlerinin
% 60’›n› oluﬂturmaktad›r. Bu miktar›n %10 endüstriyel yak›tlardan ve % 20’si ise enerji üreten santrallerden oluﬂmaktad›r. CO emisyonun ise % 55’i trafikten meydana gelmektedir. Toplam kirlenmenin büyük bir miktar› taﬂ›t araçlar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Burada toz diye gösterilen de¤erleri is ile kar›ﬂt›rmamak gerekir. Tozun kimyasal yap›s›
yap›lan endüstri üretimine ba¤l› olarak de¤iﬂkenlik gösterebilir.
c. Karbondioksit
Tart›ﬂmalar genelde karbondioksitin zararl› gazlar s›n›f›na al›n›p al›namayaca¤› yönünde artmaktad›r. Bir gruba göre CO2 Ozon tabakas›na zarar veren ve sera etkisi oluﬂturan gazlardan oldu¤undan tehlikeli olarak kabul edilirken bir grup taraf›ndan tabiat›n
do¤as›nda bulundu¤u bu kadar büyük tehdit oluﬂturmad›¤› kabul edilir.
Karbondioksit zehirsiz olup dünya atmosferinin belirli bir bölümünü oluﬂturur. Fotosentez ile bitkiler güneﬂ ›ﬂ›¤› ve nem yard›m›yla karbondioksiti enerjice zengin karbonhidratl› besinlere dönüﬂtürürler ve güneﬂ enerjisi sayesinde oksijen de aç›¤a ç›kar. Bu
dengede yeﬂil bitkilerin varl›¤› çok önemlidir. Oluﬂan karbonhidratlar hayvansal organizmalar taraf›ndan kullan›l›p karbondioksit ve suya dönüﬂtürülür. Oluﬂan karbondioksit solunum yoluyla do¤aya geri b›rak›l›r. Fosil yak›tlar›n yanma ürünü olarak atmosfere sald›klar› yo¤un karbondioksit sebebiyle bu hassas dengeyi karbondioksit lehine de¤iﬂtirirler. Buna birde bitki örtüsündeki tahribat eklenince zamanla karbondioksit miktar›nda ﬂiddetli bir art›ﬂ meydana gelmiﬂtir.(Çizelge 1.5)
Çizelge 1.5. Karbondioksit emisyon de¤erlerinin bölgeler baz›nda y›llara göre de¤iﬂimi
Milyar Ton
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Y›llarca bu gaz›n dünyan›n iklimi üzerinde ne kadar etkisi oldu¤u tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Son
ulaﬂ›lan de¤erlerde karbondioksit miktar›ndaki art›ﬂ›n ozon tabakas›na zarar veren di¤er
gazlar gibi küresel iklim de¤iﬂimlerinde çok önemli bir rolü oldu¤u görülmüﬂtür.
Antarktika’da iklim üzerine araﬂt›rma yapan bilim adamlar›, 3 bin metre derindeki
buz tabakalar›ndan ald›klar› hava kabarc›klar›n› inceleyerek küresel ›s›nmayla ilgili yeni verilere ulaﬂt›lar. Bilim adamlar›na göre insani etkinlikler, günümüzde sera etkisini art›ran en önemli faktördür.
Avrupal› bilim adamlar›, Antarktika’da sürdürdükleri kapsaml› araﬂt›rmalarda insan
kaynakl› sera etkisine iliﬂkin önemli bulgular elde ettiler. Buz tabakas›n›n 3 bin metre alt›na inilerek yap›lan araﬂt›rmalarda, 750 bin y›l öncesinin iklim bulgular›na ulaﬂ›ld›.
‹ncelenen buzul örneklerinden küresel ›s›nman›n sera etkisini art›ran gazlar›n etkisiyle
daha h›zl› artt›¤› sonucuna vard›lar.
Araﬂt›rmay› yürüten ekibin liderlerinden Eric Wolff, bugünle eski dönemlerin al›ﬂ›lmad›k derecede farkl› oldu¤unu söyledi. Wolff, ‘Buzun aras›na s›k›ﬂm›ﬂ binlerce y›ll›k
hava kabarc›klar›n› k›rarak içlerindeki gaz yo¤unluklar›n›, karbondioksit ve metan seviyelerinin ölçüldü¤ünü ve atmosferde bulunan ﬂimdiki karbondioksit seviyesinin, ölçülenden yüzde 30 daha fazla oldu¤unu bildirmiﬂtir.9
Araﬂt›rmalardan elde edilen veriler, küresel s›cakl›¤›n sanayileﬂmeye paralel olarak
son iki yüzy›lda artt›¤›n› gösteriyor. Bu, ﬂimdiye kadar ulaﬂ›labilen en yaﬂl› buz kütlesi
ve insanlar›n küresel iklimi bozdu¤unu kan›tlayan en aç›k verileri içeriyor.
Son 750 y›ll›k dönem içinde, dünyan›n 8 kez buzul ça¤› yaﬂad›¤›n› saptayan araﬂt›rmac›lar, yeni bir buzul ça¤›na girmenin yaklaﬂ›k 15 bin y›l alaca¤›n› söylediler. Birbirlerini izleyen dönemlerin baz›lar›nda iklimin so¤udu¤unu, baz›lar›nda ›s›nd›¤›n› belirleyen araﬂt›rmac›lar, bu dönüﬂümün 420 bin y›l önce aniden sona erdi¤ini saptad›.

ﬁekil 1.1. Sera gazlar›n›n atmosferde meydana getirdi¤i
sera etkisinin gösterimi
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Atmosfere sal›nan fazla miktardaki CO2 bir seran›n cam› gibi
davran›p yer yüzündeki ›s›n›n sürekli yükselmesine sebep olacakt›r.
Baﬂlang›çta küçümsenen bu oluﬂum yaklaﬂ›k 50 y›lda 1,5 ile 4,5 oC
aras›nda ortalama s›cakl›k art›ﬂ›na
neden olunca insanl›k alarm vermeye baﬂlam›ﬂt›r.Bu de¤iﬂimler yak›n tarihimizde büyük çevresel felaketlerin
oluﬂumuna
neden
olmuﬂtur.
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Resim 1.1. 2005 y›l›nda meydana gelen tsunami felaketinden etkilenen bir yerleﬂim merkezinin önceki
ve sonraki görüntüleri.

d. Ozon
Ozon üç oksijen atomunun biraraya gelmesiyle oluﬂan bir moleküldür. Bundan dolay› bilim adamlar› bu molekülü O3 ﬂeklinde yazarlar.
Ozon yer yüzünden 40 km kadar yüksekli¤e kadar
atmosferin her yerinde oluﬂur. Yer seviyesinde kirli sisin bileﬂenlerinden olan ozon d›ﬂ atmosferde güneﬂten
gelen zararl› ›ﬂ›nlar› so¤urarak ve ultraviyole ›ﬂ›nlar›n
yeryüzüne gelmesinde kalkan görevi yaparak bizi cilt
kanseri gibi tehlikeli hastal›klardan korur.
Sanayileﬂmenin artmas›yla bu korucu tabaka üzerinde de olumsuz etkiler meydana gelmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Özellikle endüstri kaynakl› floro-kloro-hidrokarbonlar›n(CFC) üretimi ozon tabakas›nda geri dönüﬂümü olmayan hasarlar meydana getirmiﬂtir.
ﬁekil 1.2. Bir ozon molekülünün
ﬂematik gösterimi

Resim 1.2. Ozon tabakas›nda kutuplar üzerinde meydana gelen tahribat›n uzaydan çekilmiﬂ foto¤raf›
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‹lk önce d›ﬂ atmosferi geçen güneﬂ ›ﬂ›nlar› daha sonra oksijen, azot, karbondioksit,
yer seviyesindeki ozon ve havadaki su buhar›n› geçmek zorundad›r. Bunlar›n hepsi güneﬂ ›ﬂ›¤›n› bize ulaﬂmadan önce filitre eder. Bu tabaka ayn› zamanda dünyan›n etraf›nda
izolasyon sa¤lay›p, bir sera gibi görev yapar. Milyonlarca y›lda oluﬂmuﬂ bu tabaka yer
ve atmosfer aras›ndaki s›cakl›¤› ortalama 30 oC civar›nda tutar. Bu tabaka olmasayd›
dünya sürekli so¤uyacakt› ve yaﬂam tehlikeye girecekti.
1989 y›l›n›n kas›m ay›nda Hollanda’n›n Noordwijk ﬂehrinde Atmosferik ve Klimatik de¤iﬂiklik konulu Bakanlar Konferans› düzenlendi. Bu konferasta Birleﬂmiﬂ Milletlerin etkin üyeleri ABD, Japonya, Sovyetler Birli¤i d›ﬂ›ndaki ülkelerin ço¤u CO2 emisyonlar›n›n %20 oran›nda azalt›lmas›n› desteklediklerini deklare etmiﬂlerdir.
Dünya meteoroloji örgütünün öncülü¤ünde 1990 da Cenevre’de düzenlenen “‹klim
de¤iﬂikli¤i ve sera etkisi” konulu konferans›n bakanlar deklarasyonu aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u 137 ülke taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
1992 y›l›nda Rio de Jenerio yap›lan iklim de¤iﬂikli¤i zirvesinde kat›l›mc› ülkelerin
tümü sera etkisinin azalt›lmas› yönünde karar alm›ﬂlard›r.
Sera gaz› sal›n›mlar›n› belirlenmiﬂ bir y›l seviyesinde durdurabilmek veya belirlenmiﬂ bir y›la kadar ayn› oranda azaltma giriﬂimlerinin sonuncusu Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i ve Çevre Sözleﬂmesi idi. Birleﬂmiﬂ Milletler nezninde imzaya aç›lan sözleﬂmeyi 21 Mart 1994 tarihinde Avrupa Birli¤i ve 180 ülke imzalam›ﬂt›r.
Bundan üç y›l sonra 1997 y›l›nda 160 ülkenin kat›l›m›yla Japonya’n›n Kyoto kentinde yap›lan toplant›da atmosfere sal›nan zararl› gazlar›n azalt›lmas› yönündeki protokol imzaya aç›lm›ﬂt›r.
Bu protokole imza koyan endüstrileﬂmiﬂ ülkeler Karbondioksit ve sera etkisi yapan
gazlar›n oran›n› 2008 ile 2012 y›llar› aras›nda 1990 y›l›na göre % 5 azaltmakla yükümlü hale geldiler. Yaln›z bu protokole atmosfere sal›nan emisyonun tek baﬂ›na % 40’ ›n›
meydana getiren Amerika Birleﬂik Devletleri imza koymam›ﬂt›r. Buna karﬂ› Avrupa toplulu¤u ülkeleri emisyon de¤erlerinde % 8 azalt›ma gidece¤i aç›klamas› yapm›ﬂt›r. Bu de¤er Almanya hükümeti taraf›ndan % 21 olarak belirlenmiﬂ ve 2020 y›l›na kadar emisyon
indiriminin % 20 ile % 40 aras›nda olaca¤› uzun vadede ise (2040 y›l›na kadar) % 70 e
kadar ç›kart›laca¤› karar› al›nm›ﬂt›r.
ﬁu anda hemen hemen her ülkede az yada çok CO2 emisyon ölçümleri azalt›lm›ﬂ
durumdad›r. Bununla ilgili en belirgin düﬂüﬂ Rusya’da görülmektedir .Ancak bu de¤erin
ABD için y›llar geçtikçe artt›¤› görülmektedir. (Çizelge 5 )
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Çizelge 1.6. Karbondioksit emisyon de¤erlerinin ülkelere göre de¤iﬂimi 10

Bu de¤erler 2003 y›l›nda kiﬂi baﬂ›na ton olarak ülkeler baz›nda ﬂöyle de¤iﬂmiﬂtir.
(çizelge 1.7.)
Kiﬂi baﬂ›na ton olarak
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Çizelge 1.7. 2003 y›l› için farkl› ülkelerde meydana gelen kiﬂi baﬂ›na karbondioksit emisyon
de¤erleri11

E¤er karbondioksit emisyonlar›ndaki bu s›n›rlama gerçekleﬂmezse gelecek 80 y›lda
dünyay› daha büyük felaketler beklemektedir. Buzullar eriyecek okyanuslar›n seviyesi
15 ile 25 m yükselebilecek birçok yerleﬂim bölgesinin sular alt›nda kalmas›na neden olacakt›r. Bu ise verimli tar›m arazilerinin yok olmas› anlam›na gelmektedir. Yak›t sisteminde köklü bir de¤iﬂim olmazsa bu felaketlerin kaç›n›lmaz olaca¤› bir gerçektir.

1. 5. Di¤er Geliﬂmeler
Dünya çap›nda enerji ihtiyac› sürekli artacakt›r. Bilim adamlar› 1995 y›l›na göre
2015 y›l›nda toplam enerji ihtiyac›n›n % 50 artaca¤› kanaatini taﬂ›maktad›rlar. E¤er radikal önlemler al›nmazsa fosil yak›talar›n aç›¤a ç›kard›¤› at›k gazlar dünyan›n sonunu
haz›rlayacakt›r.
15
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Bu nedenle geliﬂmiﬂ Avrupa ülkeleri 2030 y›l›na kadar toplam enerji tüketimini % 20
ile % 25 ini yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan temin edilmesini sa¤layacaklard›r. 12,13
Avrupa birli¤i çevre komisyonu araç say›s›ndaki art›ﬂa ra¤men trafikten kaynaklanan at›k maddelerin oran›n›n azalt›laca¤›n› öngörmüﬂtür. (Çizelge 1.8)

1998 y›l›na göre % sel relatif de¤iﬂimler
Ulaﬂ›m sektöründeki güç art›ﬂ›
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Çizelge 1.8. Araç say›s›ndaki beklenen art›ﬂ ve trafikten kaynaklanan emisyon de¤erlerinin
y›llara göre da¤›l›m› 14

Yak›t ihtiyac›n›n azalt›lmas› için yap›lan çal›ﬂmalara ek olarak alternatif enerji ile
çal›ﬂan araçlar›n geliﬂtirilmesi daha da önemli hale gelmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmalar iki ana grupta toplanm›ﬂt›r. Birincisini mevcut teknolojinin farkl› yöntemlerle optimize edilmesidir. Yaln›z bu çal›ﬂmalar s›n›rl› seviyede kalmaktad›r. Mevcut
motorlar fosil yak›tlar› tüketmektedir. Yak›tlardan kaynaklanan at›klar› engellemek için
maliyeti yüksek katalizörler geliﬂtirilmek gerekmektedir.
Bir di¤er çal›ﬂma ise mevcut Otto Motorlar›n tamamen kald›r›l›p yenilenebilir enerjinin kolayl›kla kullan›laca¤› motor sistemlerini geliﬂtirmekdir. Böylece, biodizel, do¤algaz, s›v›gaz, yada metanol teknolojileri geliﬂtirilebilecektir. Sistemlerin devreye al›nmas› ile yak›t hücrelerinin kullan›m› s›klaﬂacak bu sebepten dolay› yo¤un benzin ve dizel
tüketiminden vazgeçilecektir. Dolay›s›yla aç›¤a ç›kan zararl› gazlar›n miktarlar›nda h›zl› bir düﬂüﬂ olacakt›r. S›n›rl› miktarda kalm›ﬂ olan son petrol rezerveleri tüketilmeyip sanayinin kullan›m› için saklanabilecektir.
Ortalama 5 ile 10 y›l aras›nda “Hidrojen Ekonomisi” diye an›lan bu yeni teknolojiye geçiﬂ tart›ﬂ›l›r olacakt›r.Hidrojenin sekonder enerji kayna¤› olarak kullan›labilmesi
ise en önemli avantaj›d›r. Yani hidrojen mevcut enerji kaynaklar› olan petrol, kömür, do¤algaz yada nükleer enerji ve güneﬂ enerjisi kullan›larak elde edilebilmektedir. Böylece
yak›t sistemindeki de¤iﬂim evrimsel gerçekleﬂebilecektir. Çevresel felaketler göz önüne
al›nd›¤›nda daha çok güneﬂ enerjisi kullan›larak hidrojeni elde etmek ve depolayabilmek
bunlar aras›nda en önemlisi oldu¤u görülmektedir.
Bugün bütün ihtimaller düﬂünülerek teknolojiler geliﬂtirilmektedir. Kullan›lacak ya16
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k›t pilleri do¤rudan hidrojeni yakabilece¤i gibi do¤algaz ya da metanol kullan›larak hidrojenin üretilip hücrede yanabilmesine olanak sa¤layacakt›r. Hidrojenin do¤rudan kullan›m›nda elektrikte çal›ﬂan küçük ev aletleri ön plana ç›karken do¤algaz veya metanol
kullan›m› büyük sistemlere uygulanm›ﬂt›r. ‹zlanda ise bu konuda en somut ad›m atm›ﬂ
ve hidrojen dolum istasyonlar›n› bile kurmuﬂ ilk ülkedir.

Resim 1.3. ‹zlanda’da Shell firmas› taraf›ndan kurulan ilk hidrojen dolum istasyonu

1.6 Güneﬂ Enerjisine Ba¤l› Hidrojen Ekonomisi
Güneﬂ insana bahﬂedilmiﬂ en büyük ve güçlü enerjidir. Dünyaya olan 150 milyon
km lik uzakl›¤a ra¤men ulaﬂt›rd›¤› ›ﬂ›nlar sayesinde ›s› ve ›ﬂ›k enerjisinin temel kayna¤›d›r.
Güneﬂ bir günde bile yaﬂayan canl›lar›n
gündelik toplam enerji ihtiyac›n›n 15 000 kat›
enerji sa¤lar. Yani çöllere ulaﬂan güneﬂ enerjisinin %3 lük bir k›sm› bile de¤erlendirilirse
Avrupa ve Afrika’n›n toplam enerji ihtiyac›
karﬂ›lanabilir.
Güneﬂin bu s›n›rs›z enerjisini kullanmak
için yaln›zca fotovoltaik piller kullanarak
elektrik enerjisi üretmek yada güneﬂ panelleri
ile sular› ›s›tmak yeterli de¤ildir. Çünkü bu sistemler güneﬂin daha az görüldü¤ü k›ﬂ günlerin- Resim 1.4. Güneﬂ enerjisinden yararlanmak amac›yla kurulmuﬂ fotovoltaik piller
de sürekli kesintiye u¤rar ve verimsiz olur. Bunun yerine düﬂünülen alternatif güneﬂ enerjisini suyun elektrolizinde kullanma ve elde
edilen hidrojen depolay›p, boru hatlar› yard›m›yla da¤›tmad›r. Böylece hidrojenin yak›t
olarak kulland›¤› elektrikli motorlar› devreye al›nacakt›r. Bu durumda ise bütün sistemi
elektrikli çal›ﬂ›r hale getirmek gerekmektedir.
Güneﬂ alan gün say›s› ve bölgesi fazla olan ülkemizde güneﬂ enerjisi aktif olarak
17
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kullan›lmal›d›r. Türkiye’nin güneﬂ enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir.
Güneydo¤u Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri ile Ege K›y›lar› 8-8.5 saatlik güneﬂli ve
aç›k bir güne sahiptir bunun eﬂ de¤eri ise 1cm2 düzeyde 340-350 kalorilik ›s› demektir.15
Hidrojenin atomlar aras› ba¤lanma enerjisi oldukça büyük oldu¤undan hidrojenin
eldesi için de büyük enerji gerekir.
Hidrojenin kullan›lmas›yla elde edilen enerjinin hemen hemen üçte biri onu elde etmek için harcan›r. Bu aç›dan bak›l›nca hidrojenin hiçte alternatif olmayaca¤› düﬂünülebilir. Ancak güneﬂ enerjisini ve hidroelektrik santrallerinde sürekli elde edilip depolanamayan elektrik enerjisini hidrojen olarak depolayabilmek bu probleme çözüm getirecektir. Ekolojik denge aç›s›ndan primer enerji kaynaklar› olan petrol, kömür gibi fosil
yak›tlar kullanarak hidrojen elde etmenin hiçbir espirisi yoktur. Ancak geçiﬂ sürecinde
belki kullan›labilir. Bunun yerine hidrojenin eldesinde yenilebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›m› tercih edilmelidir. Ülkelerin potansiyeline göre bu primer kaynaklar güneﬂ, su,
rüzgar, olarak seçilebilir. Hatta gerekti¤i durumlarda nükleer santrallerde devreye al›nabilir. Bütün sistemlerin bir anda de¤iﬂimi beklenemez. Ancak kademeli geçis s›ras›nda
zamanla hidrojen bütün sekonder enerjilerin yerini alacakt›r. Bu iﬂ fosil yak›tlardan büyük paralar kazanan petrol ﬂirketlerini hidrojen üretip satmaya zorlamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Ülkemiz için en iyi yöntemler güneﬂ enerjisi yan›nda kurulu hidroelektrik santrallerinden ve rüzgar enerjisinden faydalanmakt›r. Bu konuda çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂ ve ileri
ki 20 y›l için çeﬂitli planlamalar yap›lm›ﬂt›r.
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