
 

               

 

 

DERS BİLGİ FORMU 

 

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM:  

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

DERS BİLGİLERİ 

Adı Kodu  Dili 
Türü 

Zorunlu/  

Seçmeli 

Yarıyılı 
T+U 

Saati 
Kredisi AKTS 

Enerji Santralleri MM443 Türkçe Seçmeli Güz/Bahar 3+0 3 4 

Ön Koşul Dersleri 
- 

Ders Sorumluları  

Ders Sorumlu Yardımcıları - 

Dersin Amacı 

Öğrencilere, enerji üretim metotlarını anlatarak, elektrik enerjisi üretiminin hangi yollarla 

elde edilebileceğini göstermek, enerji santrallerinin temel öğelerini göstermek, enerji 

çevrimini konusunda bilgi sahibi olmaları sağlamak, çevreye duyarlı ve enerji etkin sistem 

ve süreçleri tercih etme bilincinin kazandırılmasıdır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları  

Bu dersi alan öğrenciler; 

1) Enerji kaynaklarını ve türlerini sınıflandırır, oluşumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini 

tanımlar. 

2) Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliğini önlemek için gerekli tesis ve teknikleri 

seçebilir, elektrik enerjisi üreten santralleri tanır. 

3) Katı ve gaz yakıtlı enerji santrallerini, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji 

santrallerinin temel öğelerini ve enerji çevrimini bilir.  

4) Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyellerini ve kullanılabilirliğini açıklar. 

5) Nükleer santraller ve nükleer atık depolama ile ilgili sorunları tanımlar.  

6) Enerji çevrim metotlarını bilir ve genel öğelerini tanımlar. 

7) Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu yöntemlerini tanımlar ve seçebilir. 

DERS PLANI 

Hafta Ön Hazırlık  Konular/Uygulamalar Metot 

1 Ders içeriğini inceleme 
Enerji kaynaklarının türleri: Fosil yakıtların oluşumu, 

yenilenebilir ve nükleer enerji kaynakları  

Düz anlatım, Soru-

Cevap 

2 
Ders içeriğini inceleme 

Fosil yakıtların üretimi ve kullanımı, gaz yakıtlar ve yanma  
Düz anlatım, Soru-

Cevap 

3 
Ders içeriğini inceleme 

Elektrik enerjisi üretim metotları, çevrim santralleri 
Düz anlatım, Soru-

Cevap 

4 

Ders içeriğini inceleme Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliği: Önlemler, tesis ve 

teknikler. Gaz ve sıvı yakıtların motorlarda yanması; taşıt 

kaynaklı kirleticilerin çevresel etkileri ve önlemler 

Düz anlatım, Soru-

Cevap 

5 
Ders içeriğini inceleme Nükleer santral işletmeleri, elektrik enerji çevrimi ve nükleer 

santrallerin öğeleri 

Düz anlatım, Soru-

Cevap 

6 

Ders içeriğini inceleme Doğal kaynaklar: Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

potansiyeli ve kullanılabilirliği. Hidroelektrik enerji: 

hidroelektrik enerjinin kullanılabilirliği ve enerji çevrimi 

Düz anlatım, Soru-

Cevap 

7  Ara sınav  

8 
Ders içeriğini inceleme Güneş enerjisi sistemleri, ısıl ve foto elektrik kullanımı ve 

enerji çevrimi 

Düz anlatım, Soru-

Cevap 

9 
Ders içeriğini inceleme 

Rüzgâr enerjisinin kullanılabilirliği ve enerji çevrimi 
Düz anlatım, Soru-

Cevap 

10 
Ders içeriğini inceleme Dalga enerjisinin kullanılabilirliği, Jeotermal enerjinin 

kullanılabilirliği ve enerji çevrimi 

Düz anlatım, Soru-

Cevap 

11 
Ders içeriğini inceleme Enerji santrallerinin önemli öğeleri, ortak üniteler ve enerji 

çevrimi 

Düz anlatım, Soru-

Cevap 

12 Ders içeriğini inceleme Enerji iletimi ve kullanımı, enerji verimi Düz anlatım, Soru-

EK-1 

  



Cevap 

13 
Ders içeriğini inceleme Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu: Yöntemlerin 

uygulanabilirliği ve tasarruf potansiyelleri. 

Düz anlatım, Soru-

Cevap 

14 

Ders içeriğini inceleme Örnek projeler, nükleer santraller, kojenerasyon tesisleri, 

termik santraller, rüzgâr enerji santralleri ve hidroelektrik 

santraller, görsel anlatım ve inceleme. 

Düz anlatım, Soru-

Cevap 

                                                                                KAYNAKLAR 

Ders Kitabı veya Notu 
Ders notları ve sunumlar. 

Diğer Kaynaklar 1. Introduction to energy and the environment, Liu, Paul Ih-Fei, Van Nostrand Reinhold, 

1993 

2. Energy, the environment and climate change, Hodgson P. E., Imperial College Press, 

2010 

3. Energy resources and environment, John Blunden, Alan Reddist, Hodder & 

Stoughton, 1996 

4. Power generation and the environment, L. E. J. Roberts, Oxford University Press, 

1990 

5. The Environmental management of low-grade fuels, Earthscan Publications Ltd., 1996 

6. Renewable energy power for a sustainable future, Godfrey Boyle, Oxford University 

Press, 1996 

7. Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları, Yusuf Yaman, Birsen Yayınevi, 

2007 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav %40 

Kısa Sınav - 

Ödev, Proje - 

Yarıyıl Sonu Sınavı %60 

Toplam %100 

                                                 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 

-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında 

yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme 

becerisi.  

  X    

2 

-Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve 

çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme 

ve uygulama becerisi  

  X    

3 

-Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar 

altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu 

amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar 

ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, 

sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik 

sorunlar gibi ögeleri içerirler.)  

    X  

4 

-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları 

geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir 

şekilde kullanma becerisi.  

  X    

5 
-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney 

yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi  
  X    

6 
-Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; 

bireysel çalışma becerisi.  
    X  

7 
-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi.  
    X  

8 
-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve 

teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.  
  X    



9 -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.      X  

10 

-Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki 

uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir 

kalkınma hakkında farkındalık.  

    X  

11 

-Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, 

çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; 

mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.  

    X  

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat) 

Ders İçi  Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 42 

 

Ders Dışı 

Ödev 10 

Araştırma  25 

Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 20 

Diğer Faaliyetler  0 

Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 3 

Yarıyıl Sonu Sınavı  2 

Toplam İş Yükü 102 

Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 4 

Dersin AKTS Kredisi 4 

 

 

 



 

 

 

 

COURSE INFORMATION FORM 

INSTITUTE / FACULTY / VOCATIONAL SCHOOL and PROGRAMME: 

ENGINEERING FACULTY / MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT 

COURSE INFORMATION 

Name Code 
Medium of 

Instruction 

Type 
Required/  

Optional 

Semester 
T+P 

Hour  

Local 

Credit 
ECTS 

Power Stations MM443 Turkish Optional Aut./Spring 3+0 3 4 

Prerequisite Courses 
- 

Course Instructor  

Instructor Assistants - 

Course Objective 

Students gain consciousness to choose environmentally friendly and energy efficient systems 

and processes, by teaching them the negative environmental impacts of energy production 

and consumption, Energy resources, fossil fuels, combustion products, air pollution, global 

warming, nuclear power, hydroelectric power, solar energy, wind power, wave energy, 

biological fuels (biomass), energy saving, energy policies, combined energy systems. 

Course Learning Outcomes 

The students who take this course will know and have abilities of : 

1) Classify the types and sources of energy, and define the formation, production and 

consumption processes.  

2) Identify the interactions between the Earth´s atmospheres with combustion products.  

3) Chose the convenient facilities and techniques necessary to prevent air pollution caused 

by fuels and combustion.  

4) Identify problems with nuclear power plants and nuclear waste storage.  

5) Describe the potentials and the availability of renewable energy sources.  

6) Describe and choose the methods of energy conservation in homes and industry.  

7) Make the assessment related to energy policies in the world and in our country. 

COURSE PLAN 

Week  Preparation  Subjects/Applications Method 

1 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Types of energy resources: Formation of fossil, renewable 

and nuclear energy resources  

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

2 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Production and use of fossil fuels, historical development , 

fuels and combustion  

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

3 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

The structure of the atmosphere and the effects of combustion 

products. Global warming; Carbon dioxide, water vapor and 

greenhouse effect relationships.  

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

4 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Fuel and combustion-related air pollution. Precautions, 

facilities and techniques. Combustion of gaseous and liquid 

fuels in internal combustion engines. Environmental effects 

of vehicle pollutants and measures.  

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

5 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Environmental impacts of nuclear fuel production. Nuclear 

power plants and nuclear waste storage problem.  

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

6 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Natural resources: Potential and availability of renewable 

energy sources. Hydroelectric power: availability and 

environmental effects of hydroelectric plants 

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

7  Midterm exam.  

8 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Solar energy systems, thermal and photo-electrical usage, 

energy conversion.  

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

9 
Literature review 

and surveying of 

Availability and environmental impacts of wind power, 

energy conversion 
Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

EK-1 

  



course notes 

10 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Availability of wave energy. Availability and environmental 

impacts of geothermal energy, energy conversion 

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

11 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Biological fuels (biomass) production techniques with a zero 

balance of carbon dioxide and electricty generation and 

conversion 

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

12 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Residential and industrial energy saving: The applicability of 

the methods and savings potentials.  

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

13 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Energy resources in the world and in Turkey: Energy 

production and consumption  

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

14 

Literature review 

and surveying of 

course notes 

Example projects, nuclear power plants, cogeneration plants 

(CHP-Systems), thermal power plants, wind power plants 

and hydroelectric power plants, video presentation and 

examination.  

Lecture, Question and 

Answer, Group Work 

COURSE RESOURCES 

Coursebook /Notes Course material and presentations, 

1. Introduction to energy and the environment, Liu, Paul Ih-Fei, Van Nostrand Reinhold, 

1993 

2. Energy, the environment and climate change, Hodgson P. E., Imperial College Press, 2010 

3. Energy resources and environment, John Blunden, Alan Reddist, Hodder & Stoughton, 

1996 

4. Power generation and the environment, L. E. J. Roberts, Oxford University Press, 1990 

5. The Environmental management of low-grade fuels, Earthscan Publications Ltd., 1996 

6. Renewable energy power for a sustainable future, Godfrey Boyle, Oxford University 

Press, 1996 

7. Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları, Yusuf Yaman, Birsen Yayınevi, 2007 

ASSESSMENT SYSTEM 

Activity Types Contribution Percentage 

Midterm 40% 

Assignments/ Projects - 

Final 60% 

Total 100% 

CORRELATION BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM COMPETENCIES 

No Programme Outcomes 
Contribution Level 

1 2 3 4 5 

1 Ability of mathematic, science and chemistry knowledge in application   X    

2 Experimental design, analyze and interpretation of results   X    

3 Required to meet the requirements of a system, part or process design skills     X  

4 The ability to work interdisciplinary   X    

5 Identify engineering problems, formulating and solving   X    

6 An understanding of professional and ethical responsibility     X  

7 Communicate effectively in English and Turkish     X  

8 
Extensive training to understanding of engineering solutions in a global and societal 
dimension   X    

9 Awareness of the need for lifelong learning and the ability to application     X  

10 Information about contemporary issues     X  

11 
To use modern tools for engineering design applications, capabilities and the ability 

with convenient techniques      X  



ECTS / WORKLOAD TABLE Workload (hour) 

In-Class  Class Hours (14 x Weekly Class Hours) 42 

 

Out of-Class 

Assignments 10 

Research  25 

Class Preparation and  After Class Study 20 

Other Activities  0 

Examinations Midterms (Number of Midterms x Duration of 

Midterms) 
3 

Final 2 

Total Workload  102  

Total Workload / 25,5 (h) 4  

Course ECTS Credit  4  
 

 


