2.8.2. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli
Genel anlamda yenilenebilir enerji; Yeryüzünde ve doğada çoğunlukla herhangi bir
üretim prosesine ihtiyaç duymadan temin edilebilen, fosil kaynaklı (kömür, petrol ve
karbon türevi) olmayan, elektrik enerjisi üretilirken CO2 emisyonu az bir seviyede
gerçekleşen, çevreye zararı ve etkisi konvansiyonel enerji kaynaklarına göre çok daha
düşük olan, sürekli bir devinimle yenilenen ve kullanılmaya hazır olarak doğada var
olan, hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve
gel-git, hidrojen gibi enerji kaynaklarını ifade eder. 69
Tablo 24: Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Görünümü

Kaynak: EPDK Enerji Yatırımcısı El Kitabı 2012
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Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip Türkiye, jeotermal
potansiyeli ile dünyada 7., Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktadır. Söz konusu enerji
kaynağının yanı sıra, hidroelektrik kaynakları, rüzgâr ve güneş enerjisinin
geliştirilmesine de öncelik verilmektedir. Bu çerçevede, 18 Mayıs 2009 tarihinde kabul
edilen Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi uyarınca, 2023
itibariyle rüzgâr enerjisi kurulu kapasitesinin 20.000 MW jeotermal enerji
kapasitesinin ise 600 MW’a çıkartılması, elektrik enerjisinin asgari %30’luk
bölümünün yenilenebilir enerjiden karşılanması hedeflenmektedir. 70
Ekonomik kategoride olduğu belirlenen 140 milyar kWh/yıllık Türkiye hidrolik
enerji potansiyelinin yüzde 37’lik kısmı işletmede, yüzde 15’lik kısmı (özel teşebbüs
tarafından yapımı sürdürülen projeler dâhil) ise inşa halindedir. 71 % 48’lik kısım ise
beklemektedir.
Şekil 8: Türkiye’de Hidroelektrik Üretimi (2011)

Kaynak: EPDK Enerji Yatırımcısı El Kitabı 2012
Yenilenebilir enerji türlerinin genel olarak elde edilmesindeki maliyetin
yüksekliği, bunların pek çoğundan aralıklı/kesikli olarak elde edilen enerjinin
depolanmasındaki güçlük ve yenilenebilir enerji alt yapısının sınırlı olması,
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yenilenebilir enerjinin dünyada yaygın kullanımını engellemektedir. Ancak, küresel
ısınma ve çevre konularında giderek artan bilinçlenme, enerji üretim ve iletim
teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, gelecek yıllarda yenilenebilir enerji
kaynaklarına olan talebin daha da çoğalması beklenmektedir. 72
2011’de elektrik tüketimi, 2010 yılına göre yüzde 9 artarak 229 milyar 344,4
milyon kilovatsaate ulaşırken 3 bin 600 megavata yakın yeni kapasite devreye
girmiştir. Bu gücün bin 710 MW’lık kısmı yenilenebilir enerjidir. 73
Şekil 9: Türkiye’de Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Kaynaklar (2011)

Kaynak: EPDK Enerji Yatırımcısı El Kitabı 2012

Şekil 10: Ülkelere Göre Kişi Başına Elektrik Üretimi (2011)

Kaynak: EPDK Enerji Yatırımcısı El Kitabı 2012
H. Naci Bayraç, Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Eskişehir, Cilt 10, Sayı 1, s. 117.

72

73

Türkiye Enerji Ajandası 2011, Yenilenebilir Enerji, s. 2, Hiperlink (2013) enerjiajandasi.com.

57

Türkiye enerji piyasasının büyüklüğü ve piyasadaki genişleme trendi hem yerli
hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek boyuttadır. Türkiye'de nihai enerji
tüketimi son yıllarda hızlı bir artış eğilimi göstermiş ve 2010 yılı itibari ile 83,4 MTEP
olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında Türkiye'de 229,3 milyar kWh elektrik (Şekil 11)
ve 44,2 milyar metreküp doğal gaz ekonomideki çeşitli aktörler tarafından
tüketilmiştir. 2011 yılında Türk rafinerileri tarafından işlenen ham petrol miktarı ise
hemen hemen 21 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir (EPDK, 2012). Kişi başına
tüketim rakamlarına bakıldığında ise Türkiye'nin OECD (Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü) ve Avrupa ortalamalarının altında tüketim seviyelerine sahip
olduğu görülmektedir(Şekil 10). ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)
verilerine göre kişi başına elektrik üretimi 2009 yılı itibariyle yıllık brüt 2.685 kWh
olarak gerçekleşmiştir. IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) ortalamasının yaklaşık dörtte
birine tekabül etmekte olan bu seviyenin, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve artan
enerji ihtiyacına paralel olarak artması beklenmektedir. Nitekim fert başına brüt
elektrik üretimi 2010 yılı itibariyle brüt 2.865 kWh olarak gerçekleşmiştir.
IEA, enerji talebinin orta ve uzun vadede üye ülkeler arasında en hızlı artışı
kaydedeceği tahmin edilen ülkenin Türkiye olmasını beklemektedir (IEA, 2010).
ETKB tarafından yapılan çalışmalarda da, toplam nihai enerji talebi ile toplam birincil
enerji talebinin 2020 yılı itibari ile iki kata yakın bir artışla sırasıyla 170,3 ve 222,4
MTEP seviyesine ulaşması; elektrik, doğal gaz ve petrol talebinin ise sırasıyla 398-434
milyar kWh, 59 milyar metreküp ve 59 milyon ton seviyelerini bulması tahmin
edilmektedir. Artan talebi karşılamak her üç piyasada da büyük oranlarda yatırım
gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu yatırımların umumiyetle özel sektör
tarafından yapılmasını hedefleyen Türk hükümetleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi
ve yatırımcılara yatırımlarını öncesiyle ve sonrasıyla şeffaf, öngörülebilir, rekabetçi ve
serbest piyasa kurallarının hâkim olduğu bir çerçevede gerçekleştirebilmeleri için
uygun ortamın sağlanması noktasında tüm imkânlarını seferber etmiş durumdadır. 74
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Şekil 11: Türkiye Elektrik Talep Tahmini (2020)

Kaynak: EPDK Enerji Yatırımcısı El Kitabı 2012

2.8.2.1.

Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Atlası HEPA Projesi

Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Atlası (HEPA) Projesi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi
(EİEİ) Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar çeşitli seviyelerde projelendirilen ve
bundan sonra projelendirilecek Hidro Elektrik Santrallerinin (HES’lerin) sayısal
ortama aktarılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla sorgulama, sunum ve
analiz elde etme çalışmalarını kapsamaktadır.
Bu amaçla öncelikle, EİEİ tarafından geliştirilen (işletmedeki barajlı santrallar ve
işletmedeki regülatör tipi santralar dahil) HES’lerin detaylı karakteristik bilgileri
(proje seviyesi, ili, ilçesi, nehir, kurulu gücü vb.) konumsal verilerini de içerecek
şekilde sayısal ortama aktarılmıştır. HEPA Projesi için 1/25.000 ölçekli haritalar altlık
olarak kullanılmıştır. 75
Toplam 382 proje (Şubat 2013 itibariyle) her türlü sorgulama, sunum ve analize
hazır hâle getirilmiştir. Ön çalışma olarak basit sorgulamaları içeren bir yazılım
hazırlanmış ve EİEİ internet sitesinin

http://www.eie.gov.tr/HES/index.aspx hiper

linkinde kullanımdadır.
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Yazılımda HES adı, havzası, proje seviyesi (fizibilite, ilk etüt, inşa halinde,
işletmede, kesin proje, master plan), ili, tipi (baraj, regulatör) ve durumu (4628
(Elektrik Piyasası Kanunu), DSİ, inşa halinde, işletmede, müracaata açık)
seçenekleriyle arama yapılarak mevcut güncel verilere ulaşılabilmektedir.
HES Proje verilerinden başka, EİEİ tarafından işletilmekte olan Akım Gözlem
İstasyonları’na (AGİ) ilişkin bilgiler de derlenerek sisteme aktarılmış, semboloji,
format vb. çalışmalar tamamlanarak test aşamasına getirilmiştir.
HEPA kapsamında bundan sonraki aşamada, EİEİ tarafından geliştirilen yeni
projelere ilave olarak özel sektör tarafından geliştirilen projeler ve DSİ enerji projeleri
ile bu projelerin genel yerleşim planlarının da çizilerek sisteme dâhil edilmesi
hedeflenmiştir.
2.8.2.2.

Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA)

Ülkemiz güneş kuşağı içinde yer almakta olup bu konuda önemli bir potansiyele
sahiptir. Bu potansiyel sıcak su üretiminde kullanılmakla birlikte elektrik üretimi yok
denecek seviyededir. Bu potansiyeli elektrik üretiminde kullanılabilmesi amacıyla
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası GEPA hazırlanarak EİE internet sayfası üzerinden
kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kullanıcılar internet sayfası üzerinden il ve ilçe
bazlı aylık güneş enerjisi potansiyellerini ve güneşlenme sürelerini rahatlıkla
öğrenebilmektedirler. “Güneş Enerjisi Potansiyel Belirleme Çalışması” kapsamında
hazırlanan atlas ile ülkemizdeki güneş enerjisi uygulamaları açısından en iyi alanların
nereler olduğu ve belirlenen bu alanlardaki güneş enerjisine dayalı elektrik veya ısı
enerjisi üretim imkânlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 76
2.8.2.3.

Rüzgâr İzleme ve Tahmin Merkezi Projesi (RİTM)

Rüzgâr hızlarının ileriye dönük (1-48 saat) tahmin edilmesi ve böylece rüzgâr
elektrik santrallerinden üretilecek enerji miktarlarının önceden belirlenerek enerji
üretim sistemi içinde (üretim, iletim, dağıtım) rüzgârın kapasite kredisinin artırılması
76
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oldukça önemlidir. Böylece, bir rüzgâr elektrik santralinden 1-48 saat sonrası için elde
edilebilecek enerji miktarının tahmin edilmesi sektördeki yatırımcının ve şebeke
işleticilerinin yapacağı planlamaların sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bu amaca
yönelik olarak yapılacak bu proje ile hem mevcut işletmedeki RES’lerden üretilen
enerji miktarlarının izlenmesi hem de bu tesislerin ileriye dönük enerji üretimlerinin
tahmin edilebilmesi için bir merkezin kurulması ve işletilmesi amaçlanmıştır. 77
Söz konusu merkezin kurulum çalışmaları 2010 yılında TÜBİTAK Uzay Bilimleri
Enstitüsü iş birliğiyle başlatılmış ve 2012 yılında tamamlanmıştır.

2.8.3. Enerjide 2023 Hedefleri 78
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 2012 yılında yayınladığı Dünya ve
Türkiye’de Enerji Görünümü Raporu’nda Türkiye’nin Enerji’de 2023 hedefleri şu
şekildedir;
1. 2023 yılında elektrik enerjisi ihtiyacımızın, bugüne kıyasla iki kat artarak
yaklaşık 500 milyar kWh olacağını tahmin ediyoruz. Bu talebi
karşılayabilmek için bugün kurulu gücümüzü de 2 katına çıkarmamız ve
100.000 MW’a ulaşmamız gerekiyor.
2. Bunun için de her yıl 5 milyar dolar tutarında enerji yatırımını hayata
geçirmek durumundayız.
3. Enerjide üretim tesislerinin özelleştirilmesiyle özel sektörün payı % 75’e
çıkacaktır.
4. Kömür kaynaklarımızın şu anda yalnızca % 37’lik kısmı
değerlendirilmektedir. 2023 yılında tüm kömür kaynaklarımızı ekonomiye
kazandırmak istiyoruz.
5. Türkiye’nin hidrolik santrallerden elde edilebilecek enerji potansiyeli 140
milyar kWh civarında olup, buna karşılık gelen kurulu güç yaklaşık 36.000
77
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MW’tır. Buna göre, 2023 yılına kadar yaklaşık 20.000 MW toplam kurulu
güce sahip hidroelektrik santralin özel sektör tarafından yapılmasını
hedefliyoruz.
6. Rüzgâr enerjisindeki kurulu gücümüzü 20.000 MW’a çıkarmayı, güneş
enerjisinde 3000 MW ve jeotermal enerjide 600 MW’ı hedefliyoruz.
7. Nükleer santrallerle ilgili Sinop ve Mersin Akkuyu çalışmaları hızla devam
ediyor. 40 milyar dolarlık yatırımla 10.000 MW gücünde 8 Keban Barajının
ürettiği enerjiye eşdeğer güçte nükleer santrale sahip olacağız.
8. 2023’e kadar elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yüzde
30’a çıkaracağız. Doğalgazın payını da yüzde 30’a düşüreceğiz. Yüzde
30'unu kömürden ve kalan yüzde 10'unu da nükleer enerjiden sağlayacağız.
9. Petrol ve doğalgaz aramalarımızdan ümitliyiz. 2023 hedefimiz petrol ve
doğalgaz ithal etmeyen bir Türkiye’dir.
10. 2023 yılında madencilik sektörünün ihracatı 20 milyar dolara çıkacaktır.
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