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DR. HASAN MARAL 

 İnsanoğlu var olduğundan bu yana Dünya’da nüfus arttıkça nüfusla doğru orantılı olarak enerj�
�ht�yacı da artmaktadır. Geçm�şten günümüze kadar �nsanlığın her zaman enerj�ye �ht�yacı
olmuştu. Enerj� �ht�yacı doğal olarak karşılanab�l�r. Fakat geçm�şten günümüze kadar ülkeler
enerj� �ht�yaçlarını fos�l yakıtlardan karşılamaktaydı.
 Dünya’dak� bu büyük enerj� açlığının yen�lenemeyen enerj� kaynaklarıyla, yan� fos�l yakıtlarla
(kömür, petrol, doğal gaz) uzun vadede karşılanamayacağı gerçeğ� ortaya çıktıkça, yen�leneb�l�r
enerj� kaynaklarına �ht�yaç ve �lg� artmıştır. Fos�l yakıtlardan elde ed�len enerj�, gün geçt�kçe
gezegen�m�ze zarar vermeye başlamıştır.

 Türk�ye’n�n geleceğ� �ç�n yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının önem� her geçen gün artmaktadır.
Özell�kle �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�n� g�derek daha fazla h�ssett�ğ�m�z bu günlerde, yen�leneb�l�r
enerj�ye yapılan yatırımlar artırılmalıdır. Ülkem�zde yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına yönel�m
sev�yes� çok düşük. Aslında bu enerj� kaynaklarından yararlanmak, Türk�ye’n�n enerj� bütçes�n�
azaltmakla kalmayıp, sera gazı salınımlarının da öneml� ölçüde azaltacaktır. Türk�ye’de özell�kle
rüzgar ve güneş enerj�s�ne yönelmek, enerj� bütçes�ne katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda
düzenlenen GAP Yeş�l İnovasyon Yarışması �le bu b�l�nc� gençler�m�ze aşılamayı hedefl�yor ve
tertem�z b�r geleceğ� onlara bırakmayı umut ed�yoruz.

GAP İdares� Başkanı 

ÖNSÖZ
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Sevg�l� gençler, artan taşıt sayısı, hızla çoğalan nüfusun ısınma �ht�yaçları, sanay�leşmen�n büyüyen
hacm� g�b� b�rçok nedenle her gün artan enerj� �ht�yacı dolayısıyla fos�l yakıtlar beklenenden önce
tükenme �şaretler� göster�yor. Üstel�k yoğun şek�lde kullanılan; kömür, l�ny�t, benz�n g�b� yakıtlar, yen�l�kç�
teknoloj�ler kullanılmadığında çevresel olarak �y� sonuçlar doğurmuyor. Tüm bu nedenlerle alternat�f
enerj� üret�m�, �nsanların ve doğanın hayatlarına devam edeb�lmes� �ç�n kr�t�k önem taşı- yor. Geleneksel
enerj� kaynaklarının çevresel etk�ler� ve bu etk�ler�n telaf�s� �ç�n harcanan tutarlar göz önüne alındığında,
yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına yapılan yatırımlar tabu ol- maktan çıkıyor. Çevre k�rl�ğ�n�n önüne
geçmek ve yakıt kr�z� yaşamamak �ç�n, yerel kaynakları kullanarak hem daha ekonom�k hem de sürekl�
üret�m �ç�n alternat�f enerj� kaynakları ön plana çıkıyor.
Çevreye dost ve yerl� kaynaklardan elde ed�leb�len sürdürüleb�l�r enerj� kaynakları �le geleneksel enerj�
kaynakları, yapılan yatırımların karşılığını doğayı koruyarak ve asla tükenme- yen b�r kaynak sunarak
karşılığını ver�yor. Ülkem�z�n sah�p olduğu kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda; rüzgâr, güneş,
b�okütle ve jeotermal alanlarında ver�ml� çalışmalar yapıldığı ve yapılab�leceğ� de görülüyor. Bu nedenle
de tüm dünyada olduğu g�b� Türk�ye’de de yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının kullanımı g�derek artıyor.
Yen�lenemez enerj� grubuna g�ren kömür, petrol, doğal gaz g�b� fos�l yakıt kaynaklarından enerj� elde
ed�lmes�, çevre k�rl�l�ğ� ve �nsan sağlığı üzer�ndek� olumsuz etk�ler� de beraber�nde get�r�yor. Bu
kapsamda “Yen�leneb�l�r Enerj� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� Projes�” Eylem planında kurumsal kapas�te gel�şt�rme
b�leşen� altındak� öneml� b�r faal�yet halkın ve özelde öğrenc�ler�n konu hakkında b�l�nçler�n�n
arttırılmasıdır. Bu eksende gel�şt�r�len “GAP Yeş�l İnovasyon Projes�” “Yen�leneb�l�r Enerj� ve Enerj�
Ver�ml�l�ğ�” alanında s�zler�n proje gel�şt�rme, �novasyon yetenekler� ve b�l�nçler�n�n arttırılmasını
sağlayacaktır.

FEVZİ KURT 
Şanlıurfa İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü

TAKDİM
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Enerj�, ülkem�z ekonom�s� �ç�n öneml� b�r unsurdur. Dünya devletler� ve uluslararası kuruluşlar enerj�
kaynaklarını (petrol, doğalgaz, kömür…) elde etmek �ç�n b�rb�rler�yle yarışmaktadır. Enerj�,
sanay�leşmen�n alt yapısı ve günlük hayatın vazgeç�lmez b�r unsurudur. Bu nedenle, enerj� �ht�yacı
ulusal ve uluslararası gündemde oldukça öneml� b�r yer tutar. Enerj� kaynaklarının tükeneb�l�r oluşu,
dışa bağımlılığın varlığı ve çevresel etk�ler sebeb�yle; günümüzde ülkeler �ç�n güvenl�, yeterl�
m�ktarda, ucuz ve tem�z enerj� üretmek, ekonom�k ve sosyal hayatın temel problemler� arasında
yer�n� almaktadır. Sanay�s�, ekonom�s� ve nüfusu �le hızla büyümekte olan ülkem�zde paralel olarak
enerj� �ht�yacı sürekl� artmaktadır. Bu nedenle, üret�len enerj�n�n yüksek ver�mle kullanılması, mevcut
enerj� kaynaklarının yanı sıra alternat�f ve yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına a�t potans�yel�n değerlen-
d�r�lmes� büyük önem taşımaktadır.
İnsanların �ht�yaçlarının karşılanmasında ve gel�şmen�n sağlıklı olarak sürdürülmes�nde gerekl� olan
enerj�; özell�kle sanay�, konut ve ulaştırma g�b� sektörlerde kullanılmaktadır. Ancak enerj�;
yaşantımızdak� vazgeç�lmez yararlarının yanı sıra üret�m, çevr�m, taşınım ve tüket�m esnasında
büyük oranda çevre k�rlenmes�ne de yol açmaktadır. Bu olgu, b�l�msel çevreler�, enerj� dönüşüm
araçlarını yen�den değerlend�rmeye ve var olan sınırlı enerj� kaynaklarından daha çok
yararlanab�lmek �ç�n yen� yöntemler gel�şt�rmeye zorlamaktadır. Dünyadak� pol�t�k gel�şmelere bağlı
olarak enerj� f�yatlarının sürekl� artması, fos�l yakıtların bell� süre sonra b�tecek ve üret�m�n�n oldukça
pahalı olması, alternat�f enerj� kaynaklarının tesp�t ed�lerek bu kaynaklardan yüksek ver�mle
faydalanılmasını zorunlu kılmaktadır ve ayrıca dünyada büyük ölçüde yen�lenemeyen enerj�
kaynaklarının kullanılıyor olması, çevre sorunlarının öneml� ölçüde artırmıştır. Bu nedenle çevresel
etk�ler� az olan yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına yönel�ş her bakımdan avantajlı olmaktadır.
Hem Dünya hem de ülkem�z üzer�nde sürekl� artan nüfus artışı �le paralel b�r şek�lde tüket�leb�l�r
enerj� kaynaklarının tüket�m� de çok hızlı b�r şek�lde yükselmekted�r. Ayrıca ülkem�z b�rçok ülkeye
göre çok avantajlı konumdadır. Ancak ülkem�z�n konumu bu kadar �y� olmasına rağmen dünya
standartlarının çok ger�s�nde kalmıştır. Bundan dolayı yapmayı planladığımız faal�yetler sayes�nde
öğrenc�lerde farkındalık oluşturularak, çevresel sorunlara karşı üret�c� düşünce yapısının gel�şmes�
planlanmaktadır. Bu kapsamda “Yen�leneb�l�r Enerj� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� Projes�” Eylem planında
kurumsal kapas�te gel�şt�rme b�leşen� altındak� öneml� b�r faal�yet halkın ve özelde öğrenc�ler�n konu
hakkında b�l�nçler�n�n arttırılmasıdır. Bu eksende gel�şt�r�len “GAP Yeş�l İnovasyon Projes�”n�n amacı
“Yen�leneb�l�r Enerj� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ�” alanında Bölge’dek� ortaokul, l�se ve ün�vers�te öğrenc�ler�n�n
proje gel�şt�rme, �novasyon yetenekler� ve b�l�nçler�n�n arttırılmasını sağlamaktadır. 

Projemiz Hakkında
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“2022 Yen�leneb�l�r Enerj� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� Alanında Kolay Çözüm ve İnovasyon Yarışması”
düzenlenmes�.
Yarışma kapsamında f�nale kalan projeler�n öğrenc� ve danışman öğretmenler� Şanlıurfa’da serg�
ve ödül tören� (07.06.2022-08.06.2022).
Yarışma kapsamında f�nale kalan projeler�n öğrenc� ve danışman öğretmenler�ne b�l�m gez�s�
yapılması (22.08.2022-31.08.2022).
“GAP Yeş�l İnovasyon Yarışması” �lk olarak 2016 yılında düzenlenm�şt�r. Daha sonra 2018 ve 2019
yıllarında �k�nc�s� ve üçüncüsü düzenlenen yarışmanın dördüncüsü Şanlıurfa İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürlüğü STEM ve B�l�m Merkez� �ş b�rl�ğ�nde gerçekleşt�r�lm�şt�r. Yarışmanın beş�nc�s� �se 2022
yılında Harran Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� (HARÜSEM)
koord�nes�nde ve Şanlıurfa İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �şt�rak�yle gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Yarışma başvuruları 1 Şubat-30 N�san 2022 tar�hler� arasında alındı.
Bu süreçte 9 GAP �l�ndek� ortaokul, l�se ve ün�vers�te öğrenc� ve öğretmenler�ne Şanlıurfa STEM ve
B�l�m Merkez� tarafından, bütün �llerde STEM, proje oluşturma ve yazma, yen�leneb�l�r enerj�
kaynakları başlıklarında teor�k ve uygulamalı eğ�t�mler ver�lm�şt�r. Adıyaman, Batman, D�yarbakır,
Gaz�antep, K�l�s, Mard�n, S��rt, Şanlıurfa ve Şırnak �ller�nden gelen başvuruların %61’� ortaokul,
%34’ü l�se, %5’ � �se ün�vers�te öğrenc�ler�ne a�tt�r. Başvuruların ardından tüm �llerden gelen çok
çeş�tl� projeler t�t�zl�kle değerlend�r�lerek ve 90 adet proje f�nale davet ed�ld�.
Bağımsız jür� tarafından onl�ne olarak yapılan değerlend�rmede ortaokul, l�se ve ün�vers�te
düzey�nde “Sürdürüleb�l�r Ekoloj� ve Çevre” �le “Yen�leneb�l�r Enerj� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ�”
kategor�ler�nde �lk üçe g�ren 15 adet proje 7-8 Haz�ran 2022 tar�hler� arasında �k� gün boyunca
serg�lenm�şt�r. Dereceye g�ren öğrenc�ler ve danışmanları 22-31.08.2022 tar�hler�nde; çeş�tl�
hed�yeler�n (b�lg�sayar, tablet ve akıllı saat) yanı sıra b�l�msel ve kültürel akt�v�teler�n yer aldığı,
öneml� merkezler�n z�yaret ed�leceğ� yurt�ç� b�l�m kampına katılacaklardır.

      Proje dört b�leşenden oluşmaktadır:
  1. Bölge genel�nde “Proje Hazırlama, Yen�leneb�l�r Enerj� S�stemler� ve Dönüşümü, STEM ve
İnovasyon” eğ�t�mler�n�n ver�lmes�.
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Yarışmaya sadece GAP Bölges� �ller�nden (Gaz�antep, Şanlıurfa, K�l�s, Adıyaman, D�yarbakır, Mar-
d�n, Batman, S��rt, Şırnak) katılım sağlanacaktır.
Yarışmaya devlet okulları, özel okullar ve b�l�m sanat merkezler�ndek� tüm ortaokul, l�se ve
ün�vers�te öğrenc�ler� katılab�l�r.
Yarışmaya her öğrenc� en fazla 3 (üç) proje �le başvurab�l�r.
B�r projede 1 öğrenc� görev alab�l�r.
B�r projede sadece b�r danışman görev alab�l�r. Bununla b�rl�kte danışman b�rden fazla projeye
danışmanlık yapab�l�r. Ortaokul ve L�se öğrenc�ler�n�n yarışma projeler�nde katılımında danışman
zorunludur. Her danışman sadece kend� okulundan öğrenc�ler �le katılım sağlayab�l�r. Ancak
ün�vers�te öğrenc�ler� �ç�n danışman zorunluluğu bulunmamaktadır.
Okullar b�rden fazla proje �le başvuru yapab�l�r.
Aynı ya da başka �s�mlerle ve/veya aynı ya   da benzer �çer�kle (konuyla) herhang� b�r proje yarış-
masına, bu yarışmanın son başvuru tar�h�nden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu
yarışmaya katılamaz. Son başvuru tar�h�nden önce aynı projeyle başka b�r yarışmaya katıldığı ya
da başvurduğu tesp�t ed�len projeler, hang� aşamada olursa olsun yarışmadan elen�r.
Başvuru s�stem�ne eks�k, hatalı veya yanlış belge ve b�lg� yüklenmes�, yanlış alan seç�m� yapılması
(örneğ�n; Yen�leneb�l�r Enerj� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� alanında başvuru yapılması gereken projen�n
Sürdürüleb�l�r Ekoloj� ve Çevre alanında başvuru yapılması), hazırlanan projen�n halk sağlığı ve
güvenl�ğ� �ç�n r�sk teşk�l etmes�, �nsanların k�ş�l�k haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etn�k
kökene, k�ş� veya toplumu karalamaya yönel�k �çer�k bulunması, canlılara zarar vereb�lecek
faal�yetlerde bulunulması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeks�yon yoluyla herhang� b�r
radyoakt�f, toks�k ya da etk�s� kes�n olarak b�l�nmeyen tehl�kel� ve yabancı madde ver�lmes�,
sağlığı tehd�t eden deneyler yapılması vb. uygulamalar yarışmadan elenme sebepler�ndend�r.
Proje özet� ve raporu, v�deo kaydında projey� hazırlayan k�ş�ler� ve okullarını çağrıştıracak, ortaya
çıkaracak her türlü k�ş�sel ve kurumsal b�lg� (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf
vb.) yer ver�lmes� durumlarında proje sah�pler� KVKK kapsamında sorumlu olacak olup proje
başvuruları hang� aşamada olursa olsun yarışmadan elen�r.

      Başvuru Koşulları:

Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci
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Yarışma alanında uzman akadem�syenler ve farklı kurumlardak� proje uzmanı jür� üyeler�
tarafından yürütülür ve değerlend�r�l�r.
Projeler, özgünlük ve yaratıcılık, kullanılan b�l�msel yöntem, tutarlılık ve katkı, yararlılık (ekonom�k,
sosyal, ...), uygulanab�l�rl�k, kaynak taraması, özümseme ve hak�m�yet, sonuç g�b� kr�terlere göre
değerlend�r�l�r. (Detaylı değerlend�rme şablonu aşağıda bel�rt�lm�şt�r.)
S�steme yüklenen projeler yarışma şartnames�/değerlend�rme kr�terler� başlığında bel�rt�len puan
değerler�ne göre jür�ler tarafından ön değerlend�rme yapılır.
Ön değerlend�rme sonucunda serg�lenmes� uygun görülen projeler onl�ne sanal ortamda
yapılacak f�nal serg�s�ne davet ed�l�r.
Ön değerlend�rme sonunda f�nale kalmaya hak kazanan 36 ortaokul, 36 l�se ve 18 tane ün�vers�te
düzey�nde proje onl�ne serg�lenecekt�r. Jür� üyeler�n�n katılımıyla f�nal�stler bel�rlenecekt�r.
F�nale kalan yarışmacılara projeler�n� gel�şt�rmeler�ne yönel�k mentor (danışmanlık)desteğ�
sağlanacaktır.

Başvuru İşlemi

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru İşlem� Yarışma proje rehber�ne göre hazırlanan ve tamamlanan projeler�n başvuruları 1
Şubat 2022 tar�h�nde başlar ve 15 Mayıs 2022 tar�h�nde, saat 23.59’da sona erer. Başvurular
http://www.urfastem.gov.tr, https://www.gapgreen.org/ veya https://harusem.harran.edu.tr/
adresler�nden onl�ne olarak yapılır.
Başvuruda proje özet� (en az 250, en fazla 750 ke- l�me) ve proje raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa)
tek b�r dosya hal�nde Word veya PDF formatında s�steme yüklen�r.
Projeye a�t v�deo kaydının s�steme eklenmes� zorunludur. Proje �le �lg�l� v�deo eklemek �ç�n,
herhang� b�r bulut s�steme değerlend�r�c�ler�n er�şeb�leceğ� şek�lde v�deoyu yükley�p başvuru
sayfasında gerekl� yere l�nk� b�ld�rmes� gerekmekted�r. Başvuru tar�hler� �çer�s�nde, onl�ne başvuru
yapıldıktan sonra değ�ş�kl�k yapmak �steyen yarışmacılar onayı kaldırıp değ�ş�kl�kler�n� yaptıktan
sonra tekrar onayla butonuna basmalıdır, aks� takd�rde projes� s�stemde görünmeyecek ve
elenecekt�r. 
Başvuru s�stem� kapandıktan sonra başvuru �le �lg�l� (proje, öğrenc�, danışman vs.) değ�ş�kl�k
talepler� kabul ed�lmez. 
Aynı proje �le b�rden fazla kategor�de başvuru yapılamaz. Her ek�p projes�n� tanıtan b�r
af�ş/poster/b�lg� görsel� hazırlamak zorundadır. 
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F�nale kalan yarışmacılar projeler�n� tanıtacak 10 dak�kalık sunum hazırlamaları gerekmekted�r.
Onl�ne platformda Jür�ler�n katılımıyla dereceye g�ren projeler seç�lecekt�r. Ödül alan öğrenc� ve
danışman öğretmene şartnamede bel�rt�len ödül ve katılım belges� ver�l�r.
Sanal serg� 23-24-25 Mayıs 2022 tar�hler�nde onl�ne yarışma ek�b�n�n bel�rleyeceğ� platformda
düzenlen�r. 25 Mayıs 2022 tar�h�nde dereceye g�renler açıklanır ve ödül tören� düzenlen�r.
Duyurular http:// www.urfastem.gov.tr , https://www.gapgreen.org/ veya
https://harusem.harran.edu.tr/adresler�nden yapılacaktır. 
İl dışından projes� dereceye g�ren ortaokul, l�se ve ün�vers�te öğrenc�ler�n�n ve danışman
öğretmenler�n�n ulaşım ve konaklamaları yarışma ek�b� tarafından karşılanacaktır. 
Projeler tamamıyla öğrenc�ler�n kend� b�lg�, becer� ve özgün düşünceler�nden ortaya çıkmış,
gel�şt�r�lm�ş ve danışman desteğ� �le tamamlanmış olmalıdır. Kend�ne/ler�ne a�t olmayan b�r
çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede
sah�pler� dışındak� k�ş�ler�n düşünce, �fade veya buluşlarını kaynak göstermeks�z�n kullanıldığı
tesp�t ed�len ve aynı ya da başka �s�mlerle ve/veya aynı ya da benzer �çer�kle (konuyla) herhang�
b�r proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tar�h�nden önce katılmış veya başvurmuş olan
projeler, hang� aşamada olursa olsun yarışmadan elen�r.
Yarışma �le �lg�l� yazılı belgeler, organ�zasyon kom�tes� tarafından öğrenc�, danışman ve okul
müdürlükler�ne e-posta olarak gönder�l�r. Yarışma süres�nce öğrenc� ve danışmanlar s�steme
g�recekler� e-posta adresler�n� tak�p etmeler� gerek�r.
T�car� b�r değer� olduğu düşünülen projeler �ç�n serg�lenmeden önce patent başvurusunda
bulunulması öner�l�r. Bunun �ç�n gerekl� b�lg� http://www.turkpatent. gov.tr/ adres�nden
ed�n�leb�l�r.
Proje başvurularının b�l�msel değerlend�rmes� yukarıda bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde,
alanlarında uzman jür� üyeler� tarafından objekt�f b�r şek�lde yapılmaktadır. Değerlend�rme
sonucuna �t�raz kabul ed�lmez.
Yarışma organ�zasyon kom�tes�, yarışma �le �lg�l� her türlü değ�ş�kl�k hakkına sah�pt�r.
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YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARI
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3.Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türleri 

Güneş Enerjisi

    Yen�leneb�l�r b�r enerj� kaynağı, sürdürüleb�l�r enerj�
anlamına gel�r. Başka b�r dey�şle güneş g�b�
tükenmeyen veya sonsuz olan b�r enerj� s�stem�
gel�şt�rme yaklaşımıdır. ‘Alternat�f enerj�’ ter�m�n�
duyduğunuzda, genell�kle yen�leneb�l�r enerj�
kaynakları da kasted�lmekted�r. Kömür g�b� en yaygın
olarak kullanılan sürdürüleb�l�r olmayan kaynaklara
alternat�f olan enerj� kaynakları anlamına gel�r.
Yen�l�kler�n mal�yetler� düşürmes� ve tem�z enerj�
geleceğ� vaad�n� yer�ne get�rmeye başlamasıyla yen�-
leneb�l�r enerj� patlama yaşıyor. Amer�kan güneş ve
rüzgar üret�m� rekorlar kırıyor ve güven�l�rl�kten ödün
vermeden ulusal elektr�k şebekes�ne entegre
ed�l�yor. Bu durum yen�leneb�l�r enerj�ler�n enerj�
sektöründe g�derek daha fazla “k�rl�” fos�l yakıtların
yer�n� alması ve daha düşük karbon em�syonu ve
d�ğer k�rl�l�k türler�n�n avantajını sunması anlamına
gel�yor. Ancak “yen�leneb�l�r” olarak pazarlanan tüm
enerj� kaynakları çevreye faydalı değ�ld�r. B�yokütle
ve büyük h�droelektr�k barajlar, yaban hayatı, �kl�m
değ�ş�kl�ğ� ve d�ğer konular üzer�ndek� etk�
düşünüldüğünde zorlu ödünleş�mler
yaratır. İşte farklı yen�leneb�l�r enerj� kaynakları türler�
hakkında b�lmen�z gerekenler ve bu gel�şen
teknoloj�ler� kend� ev�n�zde nasıl kullanab�leceğ�n�z.
Yen�leneb�l�r enerj� genell�kle yen� b�r teknoloj� olarak
düşünülse de, doğanın gücünden yararlanmak uzun
süred�r ısıtma, ulaşım, aydınlatma ve daha fazlası �ç�n
kullanılmaktadır. Rüzgar, den�zlerde gez�nmek �ç�n
teknelere ve tahıl öğütmek �ç�n yel değ�rmenler�ne
güç verd�. Güneş, gün boyunca sıcaklık sağladı ve
alevler�n akşama kadar sürmes�ne yardımcı oldu.
Ancak son 500 yılda �nsanlar g�derek kömür ve kırık
gaz g�b� daha ucuz, daha k�rl� enerj� kaynaklarına
yöneld�.

    Güneş ışığı, gezegen�m�z�n en bol ve serbestçe
kullanılab�len enerj� kaynaklarından b�r�d�r. B�r
saatte dünya yüzey�ne ulaşan güneş enerj�s�
m�ktarı, gezegen�n b�r yıllık toplam enerj�
�ht�yacından fazladır. 

 Artık rüzgar ve güneş enerj�s�n� yakalamak ve
elde tutmak �ç�n g�derek daha yen�l�kç� ve daha
ucuz yollara sah�p olduğumuza göre,
yen�leneb�l�r kaynaklar daha öneml� b�r güç
kaynağı hal�ne gel�yor ve Türk�ye üret�m�n�n
sek�zde b�r�nden fazlasını oluşturuyor
 Yen�leneb�l�r enerj�dek� gen�şleme aynı
zamanda, şebekeye ger� elektr�k satab�len
evlerdek� çatı güneş paneller�nden dev açık
den�z rüzgar ç�ftl�kler�ne kadar büyük ve küçük
ölçeklerde gerçekleş�yor. Hatta bazı kırsal
topluluklar b�le ısıtma ve aydınlatma �ç�n
yen�leneb�l�r enerj�ye güven�yor. Yen�leneb�l�r
kullanım artmaya devam ett�kçe, Türk�ye’n�n
elektr�k şebekes�n� modern�ze etmek, onu daha
akıllı, daha güvenl� ve bölgeler arasında daha �y�
entegre etmek temel hedef olacaktır.
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    Kusursuz b�r yen�leneb�l�r enerj� kaynağı g�b�
görünse de, kullanab�leceğ�m�z güneş enerj�s�
m�ktarı, coğraf� konumun yanı sıra günün saat�ne
ve yılın mevs�m�ne göre değ�ld�r. Ülkem�zde
güneş enerj�s�, enerj� kullanımınızı tamamlamanın
g�derek daha popüler b�r yoludur.
Güneş veya fotovolta�k (PV) hücreler, güneş
ışığını doğrudan elektr�ğe dönüştüren s�l�kon
veya d�ğer malzemelerden yapılır. Dağıtılmış
güneş enerj�s� s�stemler�, tüm mahallelere güç
sağlayan çatı paneller� veya topluluk projeler�
aracılığıyla evler ve �şletmeler �ç�n yerel olarak
elektr�k üret�r. Güneş ç�ftl�kler�, güneş ışığını
dönümlerce güneş p�l� boyunca yoğunlaştırmak
�ç�n aynaları kullanarak b�nlerce ev �ç�n güç
üreteb�l�r. Yüzen güneş enerj�s� ç�ftl�kler� ya da
“yüzer volta�kler”, ekoloj�k olarak hassas olmayan
atık su tes�sler�n�n ve su kütleler�n�n etk�l� b�r
kullanımı olab�l�r. Güneş enerj�s�, ABD elektr�k
üret�m�n�n yüzde 1’�nden b�raz fazlasını sağlıyor.

   Ancak 2017’de tüm yen� üret�m kapas�tes�n�n
yaklaşık üçte b�r� güneşten geld�, �k�nc�s� �se
doğal gazdan sonra geld�. Güneş enerj�s�
s�stemler� hava k�rlet�c�ler� veya sera gazları
üretmez ve sorumlu b�r şek�lde yerleşt�r�ld�kler�
sürece çoğu güneş panel�n�n üret�m sürec�n�n
ötes�nde çok az çevresel etk�s� vardır.
Rüzgar Enerj�s�
Rüzgar bol m�ktarda tem�z enerj� kaynağıdır.Rüz-
gar ç�ftl�kler�, rüzgar enerj�s�n�n Ulusal Şebekeye
g�derek artan b�r katkıda bulunmasıyla
ülkem�zde g�derek daha tanıdık b�r manzara
hal�ne gel�yor. Rüzgar enerj�s�nden elektr�k elde
etmek �ç�n, jeneratörler� çalıştırmak �ç�n
türb�nler kullanılır ve bunlar daha sonra elektr�ğ�
Ulusal Şebekeye besler. 
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 Yen�leneb�l�r b�r enerj� kaynağı olarak
h�droelektr�k, t�car� olarak en gel�şm�ş olanlardan
b�r�d�r. B�r baraj veya bar�yer �nşa ederek, b�r
türb�n� çalıştıracak ve elektr�k üretecek kontrollü
b�r su akışı oluşturmak �ç�n büyük b�r rezervuar
kullanılab�l�r. Bu enerj� kaynağı genell�kle güneş
veya rüzgar gücünden daha güven�l�r olab�l�r
(özell�kle neh�rden z�yade gelg�t �se) ve ayrıca
talep z�rveye ulaştığında kullanılmak üzere
elektr�ğ�n depolanmasına �z�n ver�r. Rüzgar
enerj�s� g�b�, bazı durumlarda h�dro t�car� b�r
enerj� kaynağı olarak daha uygun olab�l�r (türüne
bağlı olarak ve d�ğer enerj� kaynaklarıyla
karşılaştırıldığında), ancak mülkün türüne çok
bağlı olarak, ev �ç�, ‘şebeke dışı’ �ç�n kullanılab�l�r.
 H�droelektr�k, Türk�ye’de elektr�k �ç�n en büyük
ye- n�leneb�l�r enerj� kaynağıdır, ancak rüzgar
enerj�s�n�n yakında l�derl�ğ� devralması
beklenmekted�r . H�droelektr�k suya (t�p�k olarak
büyük b�r neh�rde hızlı hare- ket eden suya veya
yüksek b�r noktadan hızla alçalan suya) dayanır
ve b�r jeneratörün türb�n kanatlarını döndürerek
bu suyun gücünü elektr�ğe dönüştürür.
 Ulusal ve uluslararası düzeyde, büyük
h�droelekt- r�k santraller veya mega barajlar,
genell�kle yen�lenemez enerj� olarak kabul ed�l�r.
Mega barajlar, neh�rlere bağımlı hayvan ve �nsan
popülasyonlarının er�ş�m�n� kısıtlayarak doğal
akışları yönlend�r�r ve azaltır. D�kkatle yönet�len
küçük h�droelektr�k santraller (kurulu kapas�te
yaklaşık 40 megavatın altında), akışın yalnızca
b�r kısmını yönlend�rd�kler� �ç�n çevreye çok fazla
zarar verme eğ�l�m�nde değ�ld�r.

Yerl� veya ‘şebekeden bağımsız’ üret�m s�stemler�
mevcut olsa da, her mülk yerl� b�r rüzgar türb�n�
�ç�n uygun değ�ld�r.
 Türk�ye’de bulunan Rüzgar Enerj� Santraller�n�n
toplam kurulu gücü 9.559 MW’dır. 2019 yılında
Rüzgar Enerj� Santraller� �le 21.749.838.000
k�lovatsaat elektr�k üret�m� yapılmıştır. Türk�ye’de
�lk rüzgar santral� 1998 yılında İzm�r’de
kurulmuştur. Bugün tükett�ğ� enerj�n�n yaklaşık
%7,1’�n� rüzgar santraller�nden karşılayan
ülkem�zde kullanılan rüzgar türb�nler�n�, rüzgar
türb�n� sayfamızdan, günlük, aylık, yıllık elektr�k
üret�m� �stat�st�kler�n� rüzgar �le elektr�k üret�m�
sayfamızdan öğreneb�l�rs�n�z.
 Devreye alınan 269 santral�n b�r kısmı henüz l�-
sans kurulu gücü kadar kurulu güce er�şmem�ş
olup �nşası devam etmekted�r. Bu kapsamda b�r
kısmı devreye alınan santraller�n de tam kapas�te
devreye g�rmes� �le 2.091 MW kapas�tel� �lave
rüzgar türb�n� devreye g�rm�ş olacak ve kurulu
güç 11.650 MW kapas�teye ulaşacaktır.

Ayrıca henüz h�çb�r ün�tes� devreye alınmayan
fakat kurulumunda �lerleme kayded�len (yan�
yatan l�sanslar har�ç) 60 santral�n l�sans
kapas�tes� de 165 MW’dır. Bu bağlamda kısmen
devreye alınan ve �nşa- atında �lerleme kayded�len
projeler�n tümü tamamlandığında Türk�ye rüzgar
santral� kurulu gücünün 11.814 MW düzey�ne
çıkacağı görülmekted�r.

Hidroelektrik
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    B�yokütle , b�tk� ve hayvanlardan elde ed�len ve

ek�nler�, atık odunları ve ağaçları �çeren organ�k

malzemed�r. B�yokütle yakıldığında, k�myasal

enerj� ısı olarak açığa çıkar ve b�r buhar türb�n� �le

elektr�k üreteb�l�r.

 B�yokütle genell�kle yanlışlıkla tem�z, yen�leneb�-

l�r b�r yakıt ve elektr�k üretmek �ç�n kömür ve

d�ğer fos�l yakıtlara daha yeş�l b�r alternat�f olarak

tanımlanır. Bununla b�rl�kte, son b�l�m, b�rçok

b�yokütle formunun özell�kle ormanlardan gelen

fos�l yakıtlardan daha yüksek karbon em�syonu

ürett�ğ�n� göstermekted�r. B�yoçeş�tl�l�k �ç�n

olumsuz sonuçlar da vardır. Y�ne de, bazı

b�yokütle enerj�s� b�ç�mler�, doğru koşullar altında

düşük karbonlu b�r seçenek olarak h�zmet

edeb�l�r. Örneğ�n, aks� takd�rde hızla ayrışacak ve

karbonu serbest bırakacak olan kereste

fabr�kalarından çıkan talaş ve talaşlar düşük

karbonlu b�r enerj� kaynağı olab�l�r.

 Temelde b�yokütle, elektr�k üretmek �ç�n organ�k

maddeler�n yakılmasını �çer�r ve günümüzde bu

çok daha tem�z, daha enerj� ver�ml� b�r süreçt�r.

B�yokütle, tarımsal, endüstr�yel ve evsel atıkları

katı, sıvı ve gaz yakıta dönüştürerek çok daha

düşük ekonom�k ve çevresel mal�yetle güç üret�r.

Biyokütle Enerjisi

   Jeotermal enerj�, dünya yüzey�n�n altındak� do-

ğal ısıdan yararlanarak evler� doğrudan ısıtmak

veya elektr�k üretmek �ç�n kullanılab�l�r.

Ülkem�zde son yıllarda yen�leneb�l�r kaynaklara

olan �lg� ve arayış, olumlu sonuçlarını vermeye

başlamış, bu bağlamda jeotermal kaynaklara

yapılan yatırımlar hızla artmış, kullanımları

yaygınlaşmıştır. Özell�kle elektr�k üre- t�m�, en

hızlı büyüyen sektördür. Bununla beraber,

ülken�n sah�p olduğu kapas�teye ulaşılması �ç�n

bel�rlenecek b�r stratej� çerçeves�nde mevcut

sahaların gel�şt�r�lmes�, yen� kaynakların

bulunmasını sağlayacak en üst düzeyde

b�lg�ler�n üret�lmes�ne yönel�k gen�ş perspekt�fl�

projeler üret�lmes� öncel�k taşıyan b�r

zorunluluktur. Jeotermal kaynaklarının önem�n�,

günümüzdek� durumunu ve kullanımındak�

gel�şmeler�n� sunmayı amaç ed�nen bu

çalışmanın ver� tabanı, jeotermal kaynaklarla

�lg�l� faal�yetler�n er�ş�leb�len açık kaynaklı

b�lg�ler�ne dayanmaktadır. Çalışmanın

önemsenen d�ğer b�r amacı, bu b�lg�ler esas

alınarak, ülken�n sah�p olduğu jeotermal enerj�

üret�m kapas�tes�n�n gelecektek� hedef�ne

ulaşması �ç�n yapılması gereken çalışmaları

vurgulamaktır.

Jeotermal Enerji
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  Enerj�, toplumların vazgeç�lmez b�r �ht�yacı,
sosyal ve ekonom�k olarak gel�şmes�n�n öneml� b�r
aracıdır. Gel�şme ve kalkınmaya bağlı olarak
ülkem�zde her geçen gün artan enerj� �ht�yacı,
yerl� kaynakların yeters�zl�ğ�nden dolayı �thal
yoluyla karşılanmaktadır. B�rb�rler�n� z�nc�rleme
etk�leyen tüket�m ve talep artışı sonucunda,
toplam enerj�de %72 dışa bağımlığımızın
ekonom�ye get�rd�ğ� yükün her geçen yıl
büyümes�, ülkem�z ekonom�s�n�n en başta gelen
sorunları arasında enerj�n�n yer aldığını somut b�r
şek�lde göstermekted�r. Böyles� b�r durumda
Ülkem�z; dışa bağımlı olmayan enerj� kaynaklarını
çeş�tlend�rmek, gel�şt�rmek, güçlend�rmek,
üret�m�n� artırmak, kısacası maks�mum faydayı
türetmek zorundadır. Bu bağlamda; ülkem�z�n
jeoloj�k zeng�nl�ğ� ve kend� öz varlığımız olan,
termal kapas�te büyüklüğü, yüksek ver�ml�l�k,
düşük yatırım mal�yet�, yen�leneb�l�r,
sürdürüleb�l�r, düzenl�, güvenl� ve kal�tel�, ürünün
tümü tüket�len, denet�m� ülke kontrolünde olması
g�b� özell�klere sah�p jeotermal kaynaklardan
enerj� �ht�yacının karşılanmasında yararlanılması
büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra
olumsuz çevre etk�ler�n�n önleneb�l�r ve çok dü-
şük sev�yelerde olması, başarılı uygulamalarıyla
jeotermal enerj�y� ülkem�z �ç�n öneml� b�r enerj�
kaynağı hal�ne get�rmekted�r.

Dalga Enerjisi

  Gelg�t gücü g�b�, dalga gücü de su yüzey�n�n
üzer�nde veya hemen altında baraj benzer�
yapılara veya okyanus tabanına sab�tlenm�ş
c�hazlara dayanır.

       Yenilenebilir Enerji Kaynağı Ne Değildir?

   Gelg�t ve dalga enerj�s� hala gel�ş�m aşamasında,
ancak okyanus her zaman ayın yerçek�m�
tarafından yönet�lecek ve bu da gücünü
kullanmayı çek�c� b�r seçenek hal�ne get�r�yor. Bazı
gelg�t enerj�s� yaklaşımları, barajlara çok
benzeyen ve b�r okyanus körfez�nde veya lagünde
bulunan gelg�t barajları g�b� vahş� hayata zarar
vereb�l�r 

 Fos�l yakıtlar, sonsuz olmadıkları �ç�n
yen�leneb�l�r b�r enerj� kaynağı değ�ld�r. Ayrıca,
�kl�m değ�ş�kl�ğ�ne ve küresel ısınmaya katkıda
bulunan atmosfer�m�ze karbond�oks�t salıyorlar.
 Kömür yer�ne odun yakmak b�raz daha �y�d�r
ama karmaşıktır. B�r yandan, sürdürüleb�l�r b�r
şek�lde yönet�len ormanlardan gelmes� şartıyla,
odun yen�leneb�l�r b�r kaynaktır. Ahşap paletler�
ve sıkıştırılmış br�ketler, ahşap �şleme
endüstr�s�n�n yan ürünler�nden yapılır ve bu
nedenle tartışmasız ger� dönüşüm atığıdır.
 Sıkıştırılmış b�yokütle yakıtları da kütüklerden
daha fazla enerj� üret�r. Öte yandan, odun
yakmak (�ster ham kereste �ster �şlenm�ş atık
olsun) atmosfer�m�ze parçacıklar yayar.

Neden Yenilenebilir Enerji Kaynakları?

   Yüzyıldan fazla süred�r enerj� üretmek �ç�n fos�l
yakıtlara güvend�k. Ancak günümüz dünyasında
petrol, gaz ve kömür kullanımı her geçen gün
daha büyük b�r probleme dönüşüyor. Buna
paralel olarak da yen�leneb�l�r enerj�ye olan
�ht�yacımız artıyor. İlk anda herkes�n aklına
küreselısınma g�b� çevreselteh- d�tler gelse de
alternat�f enerj� kaynaklarına olan �ht�-
yacımızınbaşka sebepler� de var. Pek� alternat�f
enerj� kaynaklarını b�r seçenek değ�l, b�r
zorunluluk hal�ne get�ren bu nedenler nelerd�r?
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 İkl�m değ�ş�kl�ğ� dünyanın bugüne kadar
karşılaştığı en büyük tehd�tlerden b�r� ve bunun
en öneml�ne- den� fos�l yakıtlara olan
bağımlılığımız. Bugüne kadar elektr�k üretmek �ç�n
kömür, gaz ve petrolden yarar- landık. Bu durum
bu enerj� kaynaklarına olan bağlılığımızı artırırken,
küresel ısınma konusunda büyük b�r tehl�ke
yaratmaya başladı. Hava ve sudak� k�rlenme
oranları artık sadece b�rer rakam olmanın
ötes�nde dünya �ç�n büyük b�r tehd�tt�r. İkl�m
değ�ş�kl�ğ� artık sadece sıcaklıkları anlatmak �ç�n
değ�l, sıra dışı hava olayları, vahş� hayat
popülasyonu ve hab�tatı, yükselen den�zler g�b�
farklı doğa etk�ler�n� tanımlamak �ç�n de
kullanılıyor.
 Güneş ve rüzgâr g�b� enerj� kaynaklarının en
öneml� özell�ğ� küresel ısınmaya katkıda bulunan
karbond�oks�t ve d�ğer sera gazları yaymamasıdır.
Yan� özetle söyleyecek olursak; başta karbon
salınım g�b� başlıklar olmak üzere yen�leneb�l�r
enerj� kaynakları b�r terc�h�n ötes�nde, dünyanın
geleceğ� �ç�n b�r zorunluluktur.

Fosil Kaynakların Tükenebilir Olması

Güneş her da�m dünyanın en öneml� enerj�
kaynağı olarak doğmaya devam edecek.
Geleceğ�m�z açısından daha uzun vadel� dü-
şünmek, ş�md�den önlemler alarak
tükenmeyecek doğal kaynaklara aşamalı olarak
geçmen�n planlarını yapmalıyız.

    Dünya, fos�l kaynakları açısından b�ze sonsuz b�r
vaatte bulunmuyor. 10 yıl g�b� kısa b�r süre �ç�nde
fos�l yakıt kaynakları tükenmeyecek olsa da, her
geçen gün artan enerj� taleb� göz önüne
alındığında bu sınırlı kaynakların çok da uzak
olmayan b�r tar�hte kullanılamayacak olduğu
ortada. Bu da b�z� yen�leneb�l�r kaynaklara
yönelt�yor. Başta güneş ve rüzgâr enerj�s� olmak
üzere yen�leneb�l�r kaynakları en kıymetl� kılan
özell�k tükenmez olmalarıdır. 

İklim Değişikliği
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Dışa Bağımlılığı Azaltır

   Bazı ülkeler�n fos�l yakıtlar açısından daha
şanslı olduğu b�r gerçek. Başta petrol ve doğal
gaz olmak üzere fos�l yakıt kaynaklarındak� bu
düzens�z durum pol�t�k ger�l�mler yaratmasının
yanı sıra ülkeler� b�rb�- r�ne bağımlı b�r hâle
get�rerek ekonom�k düzlemde de kr�t�k sonuçlar
doğurab�l�yor. Gel�şen ekonom� enerj� taleb�n� ve
buna bağlı olarak fos�l yakıt kaynaklarına duyulan
�ht�yacı da beraber�nde get�r�r. Özell�kle de
ülkem�z g�b� doğal gaz ve petrol �ht�yacının
büyük kısmını �hracat �le karşılayan ülkeler �ç�n
bu durum dışa bağımlılık yaratır. Kend�
yen�leneb�l�r kaynaklarını yaratmak hem enerj�
güvenl�ğ� hem de ekonom� açısından olumlu b�r
gel�şmeve büyüme yaşanmasını sağlayacaktır.

Maliyetleri ve Enerji Güvenliği

   Evler, kurulan �şletmeler, endüstr� açısından
enerj�n�n önem� tartışılmaz. Yen�leneb�l�r enerj�
yeş�l olmasının ötes�nde aynı zamanda enerj�
ver�ml�l�ğ� ve güvenl�ğ� açısından da öneml�d�r.
Enerj�y� ver�ml� kullanmak elektr�k f�yatlarındak�
denges�z yüksel�şlerden b�z� koruyarak daha
düşük faturalar ödemem�ze neden olur. Örneğ�n
ev�n�zde güneş s�stem� ve bu enerj�y�
depolayab�leceğ�n�z b�r s�stem varsa enerj�
şebekeler�nden bağımsız kend� enerj�n�z� üret�r,
enerj� f�rmalarına bağımlı olmaktan
kurtulursunuz. Üstel�k bu durum enerj�n�n s�ze
ulaşmasında yaşanab�lecek engeller� de ortadan
kaldırarak enerj� güvenl�ğ�n� sağlar.

    Özetlemek gerek�rse; güçlü rüzgârlar, güneş
ışığı ve su gücü uzun yıllar boyunca �st�krarlı ve
ucuz b�r enerj� kaynağı olarak enerj� f�yatlarının
dengelenmes�n� ve azaltılmasını sağlayab�l�r.
Aynı zamanda elektr�ğ�n ulaşmasının zor olduğu
bölgelerde b�le kul- lanılab�leceğ�nden daha
fazla �nsanın enerj�yle ulaşmasını sağlar.

19



GAP Yeşil İnovasyon

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

ÖDÜL (LİSE)
 
 

Yenilenebilir
Enerji ve Enerji

Verimliliği
 

Sürdürülebilir
Ekoloji ve

Çevre

ÖDÜL
(ORTAOKUL)

Yenilenebilir
Enerji ve Enerji

Verimliliği
 

Sürdürülebilir
Ekoloji ve Çevre

1
 
 

Yurt İçi
Bilim

Kampı
+

Dizüstü
Bilgisayar

1
 
 

Yurt İçi
Bilim

Kampı
+

Dizüstü
Bilgisayar

2
 
 

Yurt İçi
Bilim

Kampı
+

Tablet

2
 
 

Yurt İçi
Bilim

Kampı
+

Tablet

3
 
 

Yurt İçi
Bilim

Kampı
+

Akıllı Saat

3
 
 

Yurt İçi
Bilim

Kampı
+

Akıllı Saat

DANIŞMAN
 
 
 

Yurt İçi Bilim
Kampı

DANIŞMAN
 
 
 

Yurt İçi Bilim
Kampı
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ÖDÜL
(Üniversite)

Yenilenebilir
Enerji ve Enerji

Verimliliği

Sürdürülebilir
Ekoloji ve Çevre

1

Yurt İçi Bilim
Kampı

+
Dizüstü

Bilgisayar

2

Yurt İçi Bilim
Kampı

+
Tablet

3

Yurt İçi Bilim
Kampı

+
Akıllı Saat
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DERECE PROJENİN ADI OKUL ADI ÖĞRENCİ ADI DANIŞMAN

1

 

Güneş, Rüzgar Ve 

Jeotermal Enerji İler 

Çalışan Artık 

Malzemelerden 

Geliştirilen Stirling 

Motoru

 

Tosunpınar 

Yukarı Mahalle 

Ortaokulu

 

İlknur Çıtanak Harun Şen

2 Bedava Akan Suya

Fevzi Çakmak 

Ortaokulu

 

Gülbahar 

Şeyhanlıoğlu

Özgen Yüksel 

Çevik

3 Bedava Elektrik Payamlı Ortaokulu Yusuf Caymaz Tuba Yaşar

5.GAP Yeşil İnovasyon Yarışması 

Dereceye Giren Projeler

“Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” 

ORTAOKUL
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5.GAP Yeşil İnovasyon Yarışması 

Dereceye Giren Projeler

25

DERECE PROJENİN ADI OKUL ADI ÖĞRENCİ ADI DANIŞMAN

1

Tarımsal Atıklardan 

Kağıt 

Yapılır Mı?

Adıyaman 

Özel Bil Koleji

 

Elif Yağmur 

Yiğit
Zehra Oğuz

2

Kompozit Atıklardan 

Hayvan Kulübesi 

Tasarlıyorum

 Yakacık 

Ortaokulu

 

Elif Alpkan Sena Açıkgöz

3

Arduıno Tabanlı Akıllı 

Sera 

Otomasyon Sistemi

Mustafa Vedat

Mutlu Ortaokulu

Hiranur 

Kahraman

 

Muhammet 

Yurdakul

 

“Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre”

 

 ORTAOKUL



“Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği”

 

 LİSE

5.GAP Yeşil İnovasyon Yarışması 

Dereceye Giren Projeler

DERECE PROJENİN ADI OKUL ADI ÖĞRENCİ ADI DANIŞMAN

1 Piezojant

 

Siirt - Türk 

Telekom Fen 

Lisesi

 

Abdullah 

Güven

Mehmet Nur 

Çınar

2

Manyetik Nikel 

Nanopartiküllerin Sentezi, 

Tanımlanması ve Amonyak 

Boran Hidrolizi 

Parametrelerinin 

İncelenmesi

 

 Batman-Bilim ve 

Sanat Merkezi

 

Hamza Demir Erhan Onat

3 Yeşil Enerjili Evlerimiz

Prof. Dr. Necmettin 

Erbakan Anadolu 

İmam Hatip Lisesi

Mehmet 

Tanrıverdi

Gökhan 

Özdemir
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“Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre”

 

 LİSE

DERECE PROJENİN ADI OKUL ADI ÖĞRENCİ ADI DANIŞMAN

1 Dijital Tarım

Karaköprü Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi

 

İbrahim Halil

Yeşilkaya
Gökhan Özdemir

2 Güneş Kutusu

Hadi Kutlu Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi

 

Yasemin Kartal Aykut Tortop

3 Yenilenebilir Beton: Anız
TOBB Kız Anadolu

İmam Hatip Lisesi

Fatma Zehra

Aladağ
Zefer Babacan

5.GAP Yeşil İnovasyon Yarışması 

Dereceye Giren Projeler

25



“Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği & Sürdürülebilir

Ekoloji ve Çevre”

 

ÜNİVERSİTE

5.GAP Yeşil İnovasyon Yarışması 

Dereceye Giren Projeler
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DERECE PROJENİN ADI OKUL ADI ÖĞRENCİ ADI

1
Forest Fire Management And 

Detection Using A

Harran Üniversitesi

 

Abdalrazak Hajsaaed 

Muhammed Elhassan

Yara Issa

 

2

Çeti(P,Farcta) Bitkisini

Kullanarak

Bitkisel Yağ Ve Gümüş 

Nanoparçacıklarının Üretimi

 

Harran Üniversitesi Yasin Karaca

3

Midyat-Estel Arası Temiz

Enerji 

İle Bağlanıyor Çevre

Güzelleşiyor

 

Mardın Artuklu 

Üniversitesi- Midyat 

Meslek Yüksekokulu

 

Barış Güneş



GAP Yeşil İnovasyon Yarışmasına

Gönderilen Projelerden Örnekler
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1YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KATEGORİSİ 
ORTAOKUL
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2YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KATEGORİSİ 
ORTAOKUL
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3YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KATEGORİSİ 
ORTAOKUL
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1SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİ VE ÇEVRE KATEGORİSİ 
ORTAOKUL
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2SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİ VE ÇEVRE KATEGORİSİ 
ORTAOKUL
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3SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİ VE ÇEVRE KATEGORİSİ
ORTAOKUL
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1YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KATEGORİSİ 
LİSE
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2YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KATEGORİSİ 
LİSE
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YEŞİL DİJİTAL ENERJİLİ EVLER

ŞANLIURFA/HALİLİYE

Öğrenci :Mehmet TANRIVERDİ
Danışman: Gökhan ÖZDEMİR

Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Anadolu İmam Hatip Lisesi

Ülkemizin son yıllarda sanayi alanında göstermiş olduğu gelişmeye bağlı olarak yenilenebilir enerji alanında çok büyük
gelişmeler göstermiştir. Dünya da enerjiye olan talebin artması ve çevreye olan duyarlılığın gün geçtikçe artması
yenilenebilir enerji ya da yeşil enerjiye olan talebin artmasına neden olmuştur. Kurum olarak gelişen ülkemizin
kalkınmasına paralel olarak bizde yenilenebilir enerji alanında yaptığımız çalışmalar ile gelecek nesillere verimli ve temiz
enerji elde edebilecek çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Bundan dolayı hazırladığımız ve toplumun her kesimi
tarafından kullanılabilecek ve enerjisini kendi üretecek olan akılı yeşil enerjili evler adlı projemizi hazırladık projemizde
evlerin enerjisini tamamıyla kendi üretmekte ve kendini buna göre ayarlamaktadır. Böylece en düşük enerji miktarında bile
evlerimiz enerjisini kullanabilmektedir. Akılı evlerimizde teknik olarak alanında bu güne kadar üretilen hiç bir eve
benzememekte ve atmosfere kesinlikle sera gazı salınımı yapmamaktadır. Akılı yeşil enerjili evlerimiz ilk olarak özel yapım
olan güneş enerjili kiremitlerimiz ile elektrik enerjisini çatımıza döşediğimiz kiremitlerden alacak, camlarımız saydam güneş
enerjili camlar kullanılarak evin hem çatısından hem de pencerelerinden enerji üretebilecektir.Evin bahçesine açacağımız
kuyudan geçirilen havanın yaratacağı sirkülasyonu ile evlerimizin içinde kullanılması sağlanmıştır.

 Yerin altına inildikçe sıcaklığın artması
okulumuzun içinde doğal olarak ısınma
sağlayacaktır. Kuyumuzdan gelen sıcak
havayı evimizin içine kanalize ederek
evimizin doğal bir şekilde ısınmasını
sağlayacağız. Bu şekilde kışın ısınma
ihtiyacını karşılarken yazın ise soğutma
ihtiyacını karşılayacaktır. Evler sadece
enerjisini üretmekle kalmayıp güvenlik
ihtiyacını da karşılamaktadır. Evin
girişine yerleştirilen sensörler ile evimize
izni olmadan giren herkes anında cep
telefonuna bildirim olarak gelecek ve
geçersiz kişi olarak bildirilecektir.
evimizin girişinde tanımlı kişiler dışında
hiç kimse giremeyecek ve sesli olarak
girecek kişileri uyaracak ya da güvenlik
sistemlerine bildirim geçerek kendini
güvene alacaktır. 

Evin dış güvenliği sensör ve
kameralarla 24 saat izlenmekte ve
program dışı en küçük harekette
devreye girecek sesli ve sesiz
alarımlar bulunmaktadır. Aynı şekilde
evimizin içinde de güvenlik sistemleri
bulunacaktır. evimizin içinde bulunan
yangın sensörleri ve gaz kaçaklarında
devre girerek bire eylerin güvenli
olarak dışarı çıkarılmasını
sağlanacaktır. Bundan dolayı yangın
ve gaz kaçaklarında yetkililere
otomatik olarak bilgi gidecektir.
Böylece doğa ile uyumlu ve enerjisini
24 saat üretebilen ekonomik , sağlıklı
ve duyarlı evler yapmış olacağız.

3YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KATEGORİSİ 
LİSE
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1SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİ VE ÇEVRE KATEGORİSİ
ORTAOKUL
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2SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİ VE ÇEVRE KATEGORİSİ
ORTAOKUL
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B�rkaç satır gövde metn� ekle

Öğrenci :Fatma Zehra ALADAĞ
Danışman: Zafer BABACAN

3
SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİ VE ÇEVRE KATEGORİSİ

ORTAOKUL

39



1
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ  & SÜRDÜRÜLEBİLİR

EKOLOJİ VE ÇEVRE 
ÜNİVERSİTE
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2
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ  & SÜRDÜRÜLEBİLİR

EKOLOJİ VE ÇEVRE 
ÜNİVERSİTE
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3
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ  & SÜRDÜRÜLEBİLİR

EKOLOJİ VE ÇEVRE 
ÜNİVERSİTE
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5.GAP Yeş�l İnovasyon Yarışması
Ödül Tören�

Bu yıl beş�nc�s� düzenlenen GAP Yeş�l İnovasyon Yarışmasında ödül almaya
hak kazanan öğrenc� ve danışman öğretmenler� yoğun katılımın olduğu
P�azza AVM’de yapılan ödül tören�yle ödüller�ne kavuştular. GAP İdares�
Başkan Vek�l� Dr. Hasan MARAL, Şanlıurfa İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Fevz� KURT,
Şanlıurfa İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ARGE B�r�m�, farklı �llerden gelen f�nal jür�s�
ek�b� ve özel okulların katılımlarıyla gerçekleşt�r�len ödül tören�nde
öğrenc�ler yapmış oldukları ürünler� serg�leme �mkânı bulmuştur.
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5.GAP YEŞİL İNOVASYON YARIŞMASI
FİNAL SERGİSİNDEN GÖRÜNTÜLER
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“GAP Yeş�l İnovasyon Proje Yarışması” beş�nc�s� Harran Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Merkez�
(HARÜSEM) ve Şanlıurfa İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü STEM ve B�l�m Merkez� �ş b�rl�ğ�nde
gerçekleşt�r�ld�. Bağımsız jür� üyeler� tarafından onl�ne olarak yapılan değerlend�rmede
ortaokul ve l�se düzey�nde “Sürdürüleb�l�r Ekoloj� ve Çevre” �le “Yen�leneb�l�r Enerj� ve Enerj�
Ver�ml�l�ğ�” kategor�ler�nde �lk üçe g�ren ve mans�yon ödülü alan 15 adet proje 7-8 Haz�ran
arasında �k� gün boyunca serg�lend�. Dereceye g�ren öğrenc�ler ve danışmanları 22-31
Ağustos 2022 tar�hler�nde; çeş�tl� hed�yeler�n (b�lg�sayar, tablet veya akıllı saat) yanı sıra
b�l�msel ve kültürel akt�v�teler�n yer aldığı, öneml� merkezler�n z�yaretler�n� kapsayan yurt �ç�
b�l�m kampına katıldılar.

5. GAP Yeş�l İnovasyon Yarışması

B�l�m Kampı

GAP İdares� Başkanlığı’nın desteğ�yle 5. s� düzenlenen “GAP Yeş�l İnovasyon Yen�leneb�l�r
Enerj� Kaynakları Proje Yarışması”nda ödül alan öğrenc�ler ve öğretmenler�n katılımıyla
b�l�m kampı gerçekleşt�r�ld�.
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BİLİM KAMPI GEZİSİ PROGRAMI
22.08.2022 PAZARTESİ

Gece 23:00 Şanlıurfa Çıkış
 

23.08.2022 SALI
Konya B�l�m Merkez�ne g�d�lecek B�l�m Merkez�n�n uygun gördüğü etk�nl�kler 

ve gez�ler yapıldı. Konya’da konaklama yapıldı.

 

6 Farklı Şeh�rde B�l�m Kampı

Yarışmayı yapan kurum tarafından dereceye g�ren öğrenc�ler ve danışman
öğretmenler�n�n her şey dah�l tüm �mkan ve olanaklara sah�p olan Pandem�
önlemler�ne d�kkat ed�lerek öğrenc�lere; b�l�msel etk�nl�kler, STEM etk�nl�kler�,
astronom� etk�nl�kler�, doğa etk�nl�k ve yürüyüşler�, oryant�r�ng, drama ve
benzer� etk�nl�klerle zeng�nleşt�r�lm�ş ve eğ�t�mler sonrası sert�f�ka
alab�lecekler� 1 hafta sürecek b�l�m kampıdır.

B�l�m kampı gez�s�ne öğrenc� ve danışman öğretmenler� katılacak şek�lde
toplamda 47 k�ş� (15 ortaokul-l�se-ün�vers�te öğrenc�s�,12 danışman öğretmen
ve 20 k�ş�l�k yarışma düzenleme ek�b�) katılım gösterd�
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24.08.2022 ÇARŞAMBA
S�lle Tab�at Kampına g�d�lerek eğ�t�mc�ler�n uygun gördüğü etk�nl�kler 

gerçekleşt�r�ld�. Konya’nın gez�lecek tar�h� yerler� ve b�l�msel çalışmaların 
uygulandığı (yen�leneb�l�r enerj� ve sürdürüleb�l�r ekoloj�k çevre vs.) yerler 
z�yaret ed�ld�. Akşam yemeğ� Konya’da yen�lerek Esk�şeh�r’e yola çıkıldı ve 

Esk�şeh�r’de konaklama yapıldı.
 

25.08.2022 PERŞEMBE
Esk�şeh�r’�n gez�lecek tar�h�-kültürel yerler� ve b�l�msel çalışmaların 

uygulandığı (yen�leneb�l�r enerj� ve sürdürüleb�l�r ekoloj�k çevre vs.) yerler 
z�yaret ed�ld�. Akşam yemeğ� Esk�şeh�r ‘de yen�lerek Bolu/Mengen’dek� 

kamp alanına doğru yola çıkıldı. Bolu/Mengen’de konaklama yapıldı.
 

26.08.2022 CUMA 
Kamp alanında uzman eğ�t�mc�ler tarafından;  drama, astronom�, doğayı 

tanıma �le �lg�l� etk�nl�kler yapıldı. Akşamında yanımızda get�rd�ğ�m�z 
teleskop (11” Celestron) �le gökyüzü gözlem�, açık hava s�neması vb. 

etk�nl�kler gerçekleşt�r�ld�. 
 

27.08.2022 CUMARTESİ
Kamp alanında eğ�tmenler �le oryant�r�ng, trekk�ng etk�nl�kler� yaptı. Akşam 
�se astronom� eğ�t�m� ver�lerek teleskop(11” Celestron) �le gökyüzü gözlem�, 

açık hava s�neması vs. etk�nl�kler� yapıldı. 
 

6 Farklı Şeh�rde B�l�m Kampı
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29.08.2022 PAZARTESİ

Kahvaltı Sonrası Ankara’ya hareket ed�lerek Anıtkab�r  z�yaret ed�ld�.
Öğle yemeğ� sonrası Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı Kalkınma Ajansları

Genel Müdürü Sn. Barış YENİÇERİ’ye teşekkür z�yaret� yapıldı.
Akşam yemeğ� sonrası Amasya'ya yolculuk ed�l�p burada konaklandı.

 
30.08.2022 SALI

Sabah kahvaltı sonrası Amasya'nın tar�h� mekanları gez��ld�kten sonra 
Samsun’a hareket ed�ld�. Samsun'da TEKNOFEST etk�nl�kler�ne katılım 

sağlayan öğrenc�ler, projeler� �nceleme fırsatı buldu. Akşam Şanlıurfa’ya 
dönüş yolculuğu başladı.

 
31.08.2022 ÇARŞAMBA

Urfaya varış ve turun b�t�ş�.
 

6 Farklı Şeh�rde B�l�m Kampı
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B�l�m kampında neler yaptık ?
 1.DURAK: KONYA 

B�l�m kampın �lk durağı olan Konya’da “S�lle
Tab�at Okulu” nu z�yaret eden öğrenc�ler
“Tab�at ve Sürdürüleb�l�r Ekoloj�k Çevre”
konulu eğ�t�mler alarak, çeş�tl� etk�n l�klere
katıldılar. Öğrenc�ler Konya’da bulunan “Kele- 
bekler Vad�s�” ne g�derek kelebekler�n yaşam
döngüsü ve b�tk� ekos�stemler� üzer�ne
çalışmaları �nceled�ler. Türk�ye’n�n en büyük
b�l�m merkez� olan “Konya B�l�m Merkez�ne
g�derek 8 farklı b�l�m etk�nl�kler�ne katıla rak
“Yen�leneb�l�r Enerj�” konulu eğ�t�mler aldılar.
İk� gün süren Konya kampında öğrenc�ler son
olarak 80 B�nde Devr� Alem Parkı’nı z�yaret
ett�ler.
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B�l�m kampında neler yaptık ?
 1.DURAK: KONYA 
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 2.DURAK: ESKİŞEHİR 
Kampın �k�nc� durağı Esk�şeh�r’de B�l�m
Deney Merkez� ve Sabancı Uzay Ev�, Yılmaz
Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzes�,
Sazova B�l�m Kültür ve Sanat Parkı g�b�
öğrenc�ler�n ufkunu açacak merkezler
z�yaret ed�ld�. Odunpazarı ve Devr�m
Arabaları Müzes� gez�s� �le Esk�şeh�r kampı
sonlandırıldı.

B�l�m kampında neler yaptık ?

52



3.DURAK: BOLU
Gez�n�n 4. gününde Bolu’ya geçen öğrenc�lere
dört gün boyunca doğa �le �ç �çe olan kamp
alanında “Dra ma, Oryant�r�ng, G�r�ş�mc�l�k,
Doğa Okuryazarlığı ve Gök Gözlem�” eğ�t�mler�
ver�ld�. 

B�l�m kampında neler yaptık ?
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B�l�m kampında neler yaptık ?
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B�l�m kampında neler yaptık ?
 4. DURAK: ANKARA 

Kampın 5. durağı Ankara’da �se �lk olarak
Cumhur�yet�m�z�n kurucusu Mustafa Kemal 
ATATÜRK ‘ün kabr�n�n bulunduğu Anıtkab�r
z�yaret ed�ld�. Ardından Sanay� ve Teknoloj�
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Mü dürü
Barış YENİÇERİ z�yaret ederek öğrenc�ler
soh bet etme �mkânı buldular, ödül aldıkları
projeler�n sunumunu yaptılar.
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B�l�m kampında neler yaptık ?

5. DURAK: AMASYA
Kampın 5.durağında konaklayan
öğrenc�ler�m�z Amasya’dak� tar�h� yerler� ve
Yeş�lırmak çevres�n� gezd�ler.

6. DURAK: SAMSUN
B�l�m kampının son durağı olan Samsun’da
düzenlenen TEKNOFEST 2022 F�naller�ne
katıldılar. Öğrenc�ler ve danışmanları fest�val
alanında serg�lenen projeler� �nceleme fırsatı
buldular.
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DERECEYE GİREN YARIŞMACILARIN SERTİFİKALARI
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Proje Organizasyon Ekibi
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Yılmaz DAĞTEKİN

GAP İdaresi- Mühendis

Enerj�, çağımızda en öneml� tüket�m
maddeler�nden b�r� ve vazgeç�lmez b�r uygarlık
aracıdır. Gel�şm�şl�k düzey� yüksek ülkeler�n en
öneml� �ht�yaçlarının başında gelen enerj�
tüket�m�, sürekl� artmakta ve bu artış
gelecekte de devam etmekted�r. Bugün sah�p
olduğumuz teknoloj�k gel�şmeler�n devam
etmes� ve sunduğu �mkanların yaşamımızda
sürmes�
�ç�n doğrudan ve dolaylı olarak enerj� tüketmek
zorundayız. Tüketmek zorunda olduğumuz
enerj�n�n bugün büyük b�r çoğunluğu fos�l
yakıtlarından, ger� kalanı �se nükleer ve
yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından
karşılanmaktadır. Fos�l yakıt kullanımının çevre
ve �nsan sağlığına verd�ğ� tüm dünya
üzer�ndek� zararları, önlem alınmazsa bu
zararların telaf�s� �ç�n gelecekte yaşayacak
�nsanların ödeyeceğ� bedel�n çok büyük
boyutlara er�şeceğ�n� kaçınılmaz olacaktır.
Enerj� üret�m�nde fos�l kaynak kullanımının
devam edeb�lme olanağının kalmadığı, kabul
ed�lmes� gereken b�r gerçekt�r. 

Bu durumda, sanay�n�n gel�şmeye başlaması
�le kullanımı g�derek artan, kalkınma ve
sanay�leşme yolunda verd�ğ� zararlar,
önceler� göz ardı ed�len bu enerj�
kaynaklarının yer�ne çevrem�z�n kend� doğal
ürünü olan yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının
kullanılmasının arttırılması gerçeğ� her geçen
gün daha �y� anlaşılmaktadır. Hava, su, toprak
k�rl�l�ğ�nden b�tk� örtüsünün ve hayvanların
yok olmasına kadar uzanan çevre sorunları,
bu sorunlardan etk�lenen �nsanlarda gelecek
kaygısı uyandırmış, bu kaygı �le beraber,
çevren�n korunmasına karşı hassas�yet de
g�derek artmaya başlamıştır.
5.GAP Yeş�l İnovasyon Yarışması �le
gençler�m�zde yen�leb�l�r enerj� kaynaklarını
b�l�nçl� kullanma projeler� gel�şt�rerek
sürdürüleb�l�r enerj� ve kalkınma planlarına
destek ver�lm�şt�r. Projede emeğ� geçen
kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürler�m�
sunuyorum.

SONSÖZ
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