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ÖZET 

Dünyada ve özellikle de gelişmekte olan ülkemizde, kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında, gelişmekte olan 
ülke statüsünü devam ettirmede, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerindeki sürekliliğinin sağlanmasındaki 
en önemli unsurlardan biri de enerjidir. Ülkemizde nüfus artış hızına, üretim ve hizmet faaliyetlerine paralel 
olarak enerjiye duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu ihtiyaç, enerjiyi oluşturan yer altı ve yer üstü doğal kaynakların en 
verimli şekilde değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Enerjinin temini için gerekli olan kaynakların 
tükenme tehlikesine karşı alternatif enerji kaynaklarının varlığı önem kazanmaktadır. Son yıllarda temiz enerji 
olarak kabul gören doğal gaz ve nükleer kaynaklara ek olarak yenilenebilir enerji kaynakları, globalleşen 
dünyanın vazgeçilmez amacı ve aracı haline gelmiştir. 

Ülkemiz, yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji ihtiyacının önemli birkısmını karşılayabilecek bir 
potansiyele sahip olmasına rağmen bu kaynaklar ya hiçkullanılmamakta ya da sahip olunan potansiyelin çok 
altında değerlendirilmektedir. 

Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı olması sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması ve 
gereken önemi vermesi ülkemizin yararına olacaktır. Bu anlamda, çalışmada hidrolik, jeotermal, güneş, rüzgar 
ve biokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kavramları, Türkiye’nin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyeli 
ve bu enerji türlerinin ülke ekonomisine olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Ekonomisi. 

 

POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN TURKEY AND ITS 
EFFECT ON THE ECONOMY 

ABSTRACT 

Especially in our developing country, Turkey and in the world, meeting the needs of individuals, maintaining the 
status of developing countries, countries economic and social development is one of the most important elements 
in the provision of continuity of energy. The need for energy has been increasing greater than the rate of 
population growth, production and service activities in Turkey. This need for energy has revealed the necessity 
to evaluate the most efficient way of natural resources. Therefore, the presence of alternative energy sources is 
gaining importance against the danger of depletion of non-renewable type energy resources like fossil fuels. In 
recent years, in addition to the natural gas and nuclear sources, renewable energy sources recognized as clean 
energy has become one of the essential purpose and the means of globalized world. 

Although our country has the potential of meet the energy requirement by local, new and renewable energy 
sources, a significant portion of this potential are utilized well below the owned potential or never used as well. 

Because Turkey is a country heavily dependent on foreign sources of energy, it will become more beneficial for 
the country that Turkey is to invest in renewable energy and give due consideration to the energy case. In this 
sense, the study possess the definition of renewable energy sources such as hydropower, wind, solar, geothermal 
and biomass energy and to determine the effects of the types on the country’s economy. 

Key Words: Energy, Renewable Energy Resources of Turkey, Energy Economics. 
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1. Giriş 

Sanayi sektöründe ham maddeden sonra en önemli üretim girdilerinden biri olan ve kişilerin 
temel ihtiyaçlarının giderilmesinde anahtar rol oynayan enerji, bu özelliklerinden dolayı 
birçok ülke ve ekonomisi açısından son derece önemli bir konuma sahiptir. 

Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de enerji konusu, her geçen gün önemini artırmış, 
enerji yetersizliği, ithal zorluklar bu sektöre verilen ağırlığın yetersizliğini ortaya koymuş, 
kendi kendine yeterli enerjiyi elde edebilme ilkesini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda 
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi, ülkemizde de dünyaya paralel olarak günden güne 
artış göstermektedir (Ataman, 2007:4-5). 

Enerji üretiminde kullanılan kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen olmak üzere ikiye 
ayırmak mümkündür. Yenilenemeyen kaynaklar, hayvan ve bitki atıklarının zaman içerisinde 
yüksek ısı ve basınç altında kalması sonucu meydana gelen fosil yakıtlardır. Bu yakıtların 
gelişmeleri çok uzun bir sürece tabi olduğundan ötürü yenilenemeyen enerji kaynakları 
konumundadırlar. Çalışmamızın konusunu oluşturan yenilenebilir enerji kaynakları ise 
doğada devamlı olarak mevcut olan, hidrolik, jeotermal, güneş, rüzgar ve biomass enerji 
kaynaklarıdır. 

Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynakları, bu kaynakların Türkiye’deki mevcut durumu ve 
potansiyelleri incelenerek yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ekonomisine olan etkilerinin 
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, enerji kavramı, başlıca enerji kaynakları, 
yenilenebilir enerji kaynakları, enerji ekonomisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
ekonomiye olan etkisi konuları ele alınmıştır. 

 

2. Türkiye’nin Jeopolitik ve Coğrafi Durumu 

Türkiye’nin içerisinde yer aldığı coğrafya, dünya petrol ve doğal gaz rezervinin %70’ine 
sahiptir. Bu özelliğinden dolayı söz konusu coğrafya küresel güçlerin enerji politikalarında 
önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle enerji zengini doğu 
komşuları ile enerji gereksinimi her geçen gün artan Avrupa ülkeleri arasında doğal bir köprü 
konumundadır. Bu özelliği neticesinde, Türkiye her ne kadar enerji üreticisi konumunda 
olmasa da transit ülke olarak enerji piyasasında önemli bir rol oynayabilecek potansiyele 
sahiptir (Kantörün, 2010:76). 

 

3. Enerji Kavramı ve Başlıca Enerji Kaynakları 

Enerji, içerisinde bulunduğumuz yüzyıldaki en önemli kavramlardan biridir. Enerjiyi basit 
olarak tanımlamak gerekirse, iş yapabilme kapasitesi veya kabiliyetidir. Canlı ve cansız her 
hangi bir maddenin bir yerden başka bir yere hareketi ya da fiziksel, kimyasal olarak bir 
şekilden bir şekle dönüşmesi bir iştir ve bu durum enerjiyi gerektirmektedir (Kükrer, 
2007:12). 

Enerji ekonomisi kapsamında yer alan başlıca enerji kaynakları; mekanik enerji, kimyasal 
enerji, ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve nükleer enerjidir.Dünya enerji ihtiyacının giderek artış 
göstermesi ve enerji kaynaklarının bir gün biteceği gerçeği dünyanın dikkatini yenilenebilir 
enerji kaynaklarının dünya ekonomisindeki yeri ve önemine çevirmesine yol açmıştır (Tutar-
Eren, 2011:2-3). 
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4. Yenilenebilir Enerji Kavramı 

Yenilenebilir enerji kaynakları, yeryüzünde ve doğada genellikle herhangi bir üretim sürecine 
dahil olmadan elde edilebilen, fosil kaynaklı olmayan, elektrik enerjisi üretilirken C02 
emisyonu çok düşük bir seviyede gerçekleşen, çevreye zararı ve etkisi geleneksel enerji 
kaynaklarına göre çok daha düşük olan, devamlı olarak yenilenen ve kullanılmaya hazır 
olarak doğada bulunan hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biomas enerji kaynaklarını ifade 
etmektedir (Gürsoy, 2006:35-36). Bu bağlamda yenilenebilir enerji, devamlı olarak yaratılan 
enerji kaynağı demektir. Yenilenebilir enerji kaynakları, güneşten gelen enerjinin doğrudan 
veya dolaylı olarak kullanımı neticesinde elde edilmektedir (Doğan, 2001:246). Hidrolik, 
güneş, rüzgar, jeotermal ve biomas enerji kaynakları sürekli olarak yenilenebilen ve 
kullanmakla azalmayan enerji kaynaklarıdır. 

Günümüzde tüm dünyada bilhassa gelişmiş ülkelerde, çeşitli teşvikler ve örnek projeler 
vasıtasıyla yenilenebilir enerjilerin kullanımını yaygınlaştırılmaya ve toplumda bir farkındalık 
meydana getirilmeye gayret gösterilmektedir. Böylelikle yenilenebilir enerji sektörü pazarının 
gelişmesi sağlanarak maliyetlerin düşmesi beklenmektedir. Artan enerji maliyetleri, birden 
çok alanda yenilenebilir enerji kaynaklarını daha ekonomik olmasını ve bundan ötürü tercih 
edilebilir olmasını sağlamaktadır (Boztepe, 2009:2). 

 

5. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Potansiyeli 

Türkiye, Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında bir enerji koridoru konumundadır. Dünya 
ham petrol ve doğalgaz rezervlerinin %70’inden fazlası Türkiye’yi çevreleyen Rusya, Hazar 
ve Ortadoğu bölgelerinde yer almaktadır (abs.gov.tr, 2011). Bu yönüyle ülkemiz, Asya ve 
Avrupa arasında bir enerji koridoru olma görevini üstlenmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında alan Türkiye, 
jeotermal enerjide beşinci sırada, hidroelektrik enerjisinde ise sekizinci sırada yer almaktadır.  

 

5.1. Hidrolik Enerji 

Hidrolik enerji, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde teknoloji gelişimi en ileri seviyede 
olan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller bir su kaynağının üzerinde kurulmak 
zorundadır. Bu santraller akan suyun gücünü elektriğe dönüştürmektedirler. Akan su içindeki 
enerji miktarını, suyun akış veya düşüş hızı belirlemektedir. Akış halinde olan veya yüksek 
bir noktadan düşürülen su, yüksek miktarda enerji elde edilmesini sağlamaktadır. Her iki 
yöntemde su türbine doğru akarak pervane biçiminde kolları olan türbinlerin dönmesini 
sağlamaktadır. Bu türbinler jeneratöre bağlı olmakta ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 
dönüştürmektedir (dsi.gov.tr, 2011). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sulama ve hidroelektrik santrali projesi ülkemizde hidroelektrik 
üretimine dair verilebilecek en iyi örneklerden bir tanesidir. GAP sadece ülkemizde değil, 
aynı zamanda dünya üzerinde de güç üretimi, sulama ve kalkınma alanlarında en büyük 
projelerden bir tanesidir ki yaklaşık olarak 3 milyon hektarlık bir tarım arazisini yakından 
ilgilendirmektedir. Bu Türkiye’nin ekilebilir arazisinin yaklaşık % 10’una tekabül eder ki 
mevcut ekili tarım arazilerinin de yarısından fazlası demektir. GAP, Fırat ve Dicle nehirleri 
üzerinde toplam da 22 baraj ve 19 hidroelektrik santralini kapsar. Tamamlandığında yaklaşık 
olarak 27 milyar kwh’lik bir enerji üretimi öngörülmektedir. 
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Tablo 1. Türkiye’nin son 10 yıldaki hidroelektrik enerjisi üretimi 

Yıl Üretim (GWh) 

2001 46730 

2002 53302 

2003 59635 

2004 67091 

2005 72884 

2006 76068 

2007 78200 

2008 81759 

2009 85749 

2010 88309 (tahmin edilen) 

  Kaynak: euas.gov.tr, 2011 

Türkiye’nin son on yıldaki elektrik üretim miktarları sürekli olarak artış göstermiştir. 
Lisanslanmış ve ihaleye çıkılmış yeni hidroelektrik santral projeleriyle bu artış önümüzdeki 
yıllar içerisinde de elektrik üretimi yapan çevrelerce öngörülmektedir. 

 

5.2. Jeotermal Enerji 

Isı enerjisinin bir formu olan jeotermal enerji yeryüzü içerisinde bulunan ve gezegen 
ölçeğinde jeolojik olaylara sebep olan bir enerji şeklidir. Jeotermal enerji, günümüzde 
dünyanın sahip olduğu ısı enerjisinin insanoğlunun faydalandığı kısmını belirtmek için 
kullanılmaktadır (Dickson-Fanelli, 1995:3). 

Latince yer anlamına gelen jeo ile ısı anlamına gelen termal sözcüklerindenmeydana gelen 
jeotermal, yerkürenin iç tabakalarındaki ısı olarak depolanmış enerji şeklidir. Depolanmış bu 
ısıyı bir dönüşüm sayesinde yerüstüne taşıyacak bir akışkan ve bu akışkan için dolaşım ve 
rezervuar olarak da adlandırılan toplanma alanı esas olmaktadır. Yerin alt katmanlarına doğru 
sızan yağmur suları, yer kabuğundan ve çeşitli kayalarla temas etmesi sonucu ısınmakta ve 
yüksek basınç gibi ana etmenlerden etkilenerek yer altı rezervuarlarında birikmektedir. 
Yüksek sıcaklığa sahip ve yoğunluğu azalmış bu sıvı, yeryüzü yarıklarından çıkış yaparak 
sıcak su kaynaklarını ve buhar çıkışları gibi jeotermal oluşumları meydana getirmektedir 
(Bayındır, 2010:28). 

Alp-Himalayan Orojenik kemeri üzerinde yer alanTürkiye jeotermal kaynakların bolluğu 
bakımından dünyanın ilk yedi ülkesi arasında bulunmaktadır. Ancak ülkemiz sahip olduğu bu 
potansiyelin yaklaşık %2’sini kullanmaktadır. Jeotermal alanlar için yapılan keşif çalışmaları 
1960’lı yıllarda başlamış ve 140’ın üzerinde 40C dereceden daha fazla sıcaklığa sahip 
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kaynaklara erişilmiştir. Ülkemizin brüt teorik ısı potansiyeli 31500 MW olarak 
hesaplanmıştır. Bunun da 1500 MW’ı elektrik üretimine elverişli durumdadır (emo, 2010:26). 

Günümüzde jeotermal kaynakların %80’i ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin 
mevcut yerleşim bölgelerinin %35’i, jeotermal alanların değerlendirildiği takdirdeekonomik 
olarak ısıtılabilme potansiyeline sahiptir. 

 

Şekil 1. Türkiye’nin Jeotermal Atlası 

 
      Kaynak: dmi.gov.tr, 2011 

Türkiye’de jeotermal kaynakların merkezi ısıtma olarak kullanımı 1987 yılında 1500 hane ile 
başlamaktadır. 2007 yılı itibariyle Türkiye’de jeotermal enerji ile çalışan 20 tane bölgesel 
ısıtma sistemi olduğu görülmektedir.  Bu ısıtma sistemleri ile yaklaşık 6 milyon metrekare 
alan ısıtılmaktadır. Jeotermal enerjinin Türkiye’deki kullanım alanlarından birisi de son 
zamanlarda çok popüler olan sera ısıtması olarak karşımıza çıkmaktadır. Seralar, jeotermal 
enerji yoluyla yıl içerisinde 1500-2000 saat ısıtılmakta, ana üretim ise genel olarak domates 
ve biber olarak görülmektedir. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Balıkesir, Kütahya gibi 
illerimizde jeotermal enerji yoluyla sera ısıtması olduğu Şekil 1’de görülmektedir. 

Tablo 2. Türkiye’nin Jeotermal Kaynaklar Vasıtasıyla Elektrik Üretimi 

Jeotermal Elektrik 
Santrali 

Faaliyete Başlama 
Tarihi 

Kurulu Güç 
(Mwe) 

Kaynak Sıcaklığı 
(C) 

Dora-I Salavatlı 2006 7.35 172 

Dora-II Salavatlı 2010 11.1 174 

Ömerbeyli 2009 47.4 232 

Bereket 2007 7.5 145 

Tuzla-Çanakkale 2010 7.5 171 

Kızıldere-Denizli 1984 17.8 243 

Total  97.85  

 Kaynak: eie.gov.tr, 2011 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye’de jeotermal enerjiden elektrik üretimi her ne kadar 1984 
yılında başlasa da, asıl milat 2006 yılı olarak görülmektedir. 2006 yılına kadar bir olan 
Jeotermal Elektrik Santrali sayısı altıya çıkmış, dolayısıyla elektrik üretimi de artış 
göstermiştir. Enerji Mühendisleri Odası’nın 2009 Enerji Raporuna göre, Jeotermal 
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enerjisinden elektrik üretimi amacıyla EPDK tarafından lisanslaştırılmış sekiz adet projeden 
üretilecek olan 223,7 MW’ın 77,2 MW’lık kısmı işletilmeye başlanmıştır. Konut ısıtma ve 
seracılık, jeotermal enerjinin ülkemizdeki başlıca kullanım alanlarıdır. Fakat bu bölgelere de 
doğalgaz dağıtımı yapılarak adeta ithal kaynak kullanımına teşvik edilmektedir (Emo, 
2010:26-27). 

 

5.3. Güneş Enerjisi 

Güneş çekirdeğindeki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi biçiminde tanımlayabileceğimiz 
füzyon süreci neticesinde ortaya çıkan ışıma enerjisi, güneş enerjisidir (eie.gov.tr, 2011). 
Dünyadan 33000 kat daha büyük olan güneş, doğal bir füzyon reaktörüdür. Güneş, dünyamız 
için temiz ve tükenmez bir enerji kaynağıdır (Çukurçayır-Sağır, 2008:261). 

Güneşin toplam enerjisi, dünyaya gönderdiği enerji miktarının 10 milyarda biri olmasına 
rağmen bu miktar 1,5x1022 Joule’dir.(Bir joule, kibritin yanmasıyla elde edilen ısısal enerjinin 
binde biri civarındadır). Dünyada yıllık aldığımız güneş enerjisi, kömür olarak yaklaşık 200 
trilyon tona eş değerdir. Yalnızca ülkemiz üzerine düşen güneş enerjisi ise petrol 
eşdeğerliliğinde 80 milyar tona tekabül etmektedir (İnan, 2001:1). 

Türkiye coğrafi konum olarak 36-42 derece kuzey enlemleri arasında güneşli bir kuşakta yer 
aldığından dolayı, ülkemiz güneş enerjisi bakımından yeterli kaynağa sahip durumdadır. 
Türkiye’nin brüt güneş enerjisi potansiyeli yaklaşık 88 milyon ton petrol eşdeğerliliğindedir. 
Her ne kadar yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olmamıza rağmen, güneş enerjisi 
kaynaklarından konut ve sanayi alanlarında faydalanmamız 1986 ve 1988 yıllarında 
başlamıştır. Global ölçekte; su pompalama ve arıtma, aydınlatma, ısıtma-soğutma, klima gibi 
güneş enerji uygulamaları yıllardır kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak güneş enerjisi, 
tarımsal ve endüstriyel parçaları kurutmada, evsel ve endüstriyel yemek pişirmede, güneş 
motorları ve yüksek sıcaklık gerektiren güneş fırınları gibi uygulamalarda da kullanılmaktadır. 

Şekil 2. Türkiye’nin Güneş Enerjisi Atlası 

 
  Kaynak: dmi.gov.tr, 2011 
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Tablo 3. Türkiye’nin Bölgesel Olarak Güneş Enerjisi Dağılımı 

Bölge 
Toplam Güneş Enerjisi 

(kWh/yr.m2) 

Yıllık Güneşlenme Süresi 

(h/yr) 

Doğu Anadolu 1460 2993 

Akdeniz 1390 2956 

Ege 1304 2738 

İç Anadolu 1314 2628 

Doğu Anadolu 1365 2664 

Marmara 1168 2409 

Karadeniz 1120 1971 

Ortalama 1311 
2640 

(2640/365=7,24h/day) 

 Kaynak: eiei.gov.tr, 2011 

Ülkemiz coğrafi olarak bulunduğu konum itibariyle, son derece yüksek güneş enerjisi 
potansiyeline sahiptir. Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre, yıllık ortalama güneşlenme süresi 
2640 saat, ortalama ışıma şiddeti metrekareye 1311 kwh/ yıl ve güneş enerjisi potansiyeli ise 
380 milyar kwh/yıl olarak belirlenmiştir. 

Tablo 4. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Almanya-Türkiye Karşılaştırması 

Ülke Almanya Türkiye 

Yüzölçümü 357,050 m2 779,452 m2 

Nüfus 82.3 milyon 77 milyon 

GSMH (2009) 

Kişi başına düşen GSMH(2009) 

2.812,8 milyar USD 

34,200 USD 

861.6 milyar USD 

11,200 USD 

Toplam kurulu güç 12,800 MW 4 MW 

Kaynak: gensed.org, 2011 

Türkiye’nin zengin güneş enerjisi potansiyeline rağmen, güneş enerjisi vasıtasıyla elektrik 
üretmede kullanılan malzemenin maliyetinin yüksek olması nedeniyle ülkemiz bu konuda 
kendi özkaynaklarını kullanabilme aşamasında herhangi bir gelişme gösterememektedir. 
Almanya gibi gelişmiş ülkelerdeçok kapsamlı AR-GE çalışmaları yürütülmekte olup, 
ülkemize oranla daha kısıtlı kaynaklara sahip olmasına rağmen ciddi oranlarda güneş 
enerjisinden elektrik üretimi söz konusu olmaktadır. Son yapılan araştırmalarla, 2040 yılına 
kadar güneş enerjisinden elektrik üretimi ile dünyanın toplam enerji ihtiyacının %26’sının 
karşılanabileceği öngörülmektedir (Emo, 2010:26). 
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5.4. Rüzgar Enerjisi 

Rüzgar, güneşin doğuşundan batışına kadar yeryüzündeki farklı yüzeylerin,farklı hızlarda 
ısınıp soğuması sonucu meydana gelmektedir. Hareket halindeki havanın kinetik(hareket 
sonucu ortaya çıkan) enerjisi ise, rüzgar enerjisi olarak tanımlanmaktadır. Elektriğin temiz ve 
yenilenebilir kaynağı olan rüzgar enerjisi, dünyada elektrik enerjisine en kolay ve çabuk 
dönüştürülebilen enerji şeklidir (Ataman, 2007:108). 

Rüzgar enerjisi günümüzde en yaygın olarak kullanılan ve kullanımı her geçen gün artan 
alternatif enerji kaynaklarından biri konumundadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretmek için 
rüzgar hızının yüksek ve sürekli olduğu bölgeler daha uygun olmaktadır. Rüzgar 
tribünlerinden kaynaklanan yüksek ses, güvenlik ve TV yayınlarının kesilmesi gibi sorunlar 
sebebiyle, enerji üretim alanları nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinden uzakta yer 
almalıdır. Diğer yandan, uzun nakillerde yaşanan enerji kayıpları göz önüne alındığında, 
jeneratörlerin son kullanıcıya yeterince yakın olması verimliliğin yüksek olması açısından 
önemlidir (Turner-Doty, 2006:484). 

Avrupa’nın sahil kesimi kuvvetli ve sürekli rüzgarlara sahip olmasından dolayı rüzgar enerjisi 
üretiminde en popüler bölgeler olmayı sürdürmektedir.  Ayrıca dünya genelinde kurulan 
rüzgar tribünlerinin %90’ı Avrupalı üreticilere aittir (Turner-Doty, 2006:484).  

Rüzgar enerjisi ülkemizde ilk olarak 1986 yılında Çeşme Altınyunus Resort hotelinde 55 
kw’lık rüzgar türbini kurulumuyla başlamıştır. 14 metre çapında optimumda 12 m/s’lik rüzgar 
hızıyla çalışan bu türbin, senelik 100,000 kwh’lik elektrik üretmiş ve otelin elektrik 
ihtiyacının yaklaşık olarak %4 ‘ünü karşılamıştır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi ticari 
olarak ilk defa Çeşme, Germiyan’da üç adet alman yapımı rüzgar tribününden oluşan rüzgar 
tarlasıyla gerçekleştirilmiştir. Herbiri 40 metrelik çapa sahip olan bu türbinlerden 14 m/s ‘lik 
rüzgar hızında 500 kw elektrik elde edilmiştir. 

Türkiye'de son 25 yılda ortalama % 27,5 büyüyen lisanslı kurulu güç kapasitesinde, yıllık 
ortalama % 218 büyüme ile rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji yatırım klasmanında en yüksek 
payı almıştır. 

Şekil 3. Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Atlası 

 
      Kaynak: dmi.gov.tr, 2011 
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin çok verimli ölçekte yıllık 
8000 MW, orta seviyede verimlilikte 40000 MW olmak üzere toplamda 48000 MW civarında 
rüzgar enerjisipotansiyeli bulunmaktadır (Emo, 2010:25).Türkiye’de rüzgar enerjisi kullanımı 
için en cazip bölgeler Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgeleridir. 

 

Grafik 1. Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli 

 
 

Rüzgar enerjisinde beklenen atılım 2005 yılından itibaren gerçekleşmiştir. Yıllık ortalama 
%218 büyüme oranı ile mevcut kapasitenin üzerine hergeçen gün yenilerinin eklenmesine 
rağmen, potansiyele bakıldığında arzulanan seviyeye ulaşılmadığı net olarak görülmektedir. 
Ülkemizde elektrik enerjisi kurulu güç üretim kapasitelerinin içerisinde, rüzgar enerjisinin 
payı % 2’dir.Türkiye’de mevcut kurulu güç 2010 yılı itibariyle 1100 MW’dır.Almanya’da 
2009 yılı itibariyle mevcut kurulu güç 27694 MW, İspanya’da ise 21608 MW olarak 
gerçekleşmiştir. Bu ülkelerde toplam elektrik enerjisi üretiminde rüzgar enerjisinin payı %15’i 
aşmaktadır (Emo, 2010:25). 

 

5.5. Biokütle Enerji 

Hayatımızda her türlü faaliyet sonucu atıklar ve artıklar meydana gelmektedir. Bu atıklar 
belirli oranlarda işlenerek geri kazanımlar söz konusu olabilmektedir. Özellikle atıklardan 
enerji kazanımı, bu atıkların çeşitli özelliklerinden faydalanmak suretiyle çeşitli fiziksel ve 
kimyasal yöntemlerle bambaşka maddelere ve enerjiye dönüştürülebilmektedir. Biokütle 
(biomass) enerjisi çeşitli tarımsal ürünler, orman kaynaklı organik atıklar, odun, hayvan 
dışkısı ve alkol mayalanması gibi maddeler kullanılarak fiziksel, kimyasal ve bio-kimyasal 
yöntemler vasıtasıyla elde edilmektedir (Gürsoy, 2004:127). 

TUİK verilerine göre Türkiye’de yılda ortalama 26.000.000 ton evsel atık açığa çıkmaktadır. 
Bu oran nüfusa oranlandığında atık miktarı kişi başına günde ortalama 1 kg’dır. 2030 yılına 
dair yapılan tahminlerde bu miktar yaklaşık 50.000.000 ton civarında olacaktır. Bu veriler 
ışığında Türkiye’nin çok önemli oranlarda biokütle enerjisi potansiyeline sahip olduğunu 
söylemek mümkündür (tuik.gov.tr, 2011). 

Biokütle, enerji üretiminde ya da ısıtma alanlarında kullanılabilmektedir. Enerji üretiminde 
yakma ve gazlaştırma önemli yer tutmaktadır. Yakma işleminin sonunda ısı enerjisi, inert gaz 
ve kül oluşmaktadır. Özellikle organik maddelerin yakılması sonucunda %65- 80 oranında 
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sıcak havai buhar ve sıcak su elde edilebilmektedir. Yakma işlemi ile beraber atık maddelerin 
%90 oranında nihai bertarafı sağlanabilmektedir.Düşük oranlarda CO2 ve SO2 salınımları ile 
yapılan biyokütle enerji üretimi, sera etkisi ve asit yağmuru gibi dünyamızın ekolojik 
dengesini bozan etmenlerle mücadele de önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Tablo 5. Dünyadaki Evsel Atık Oranları 

Ülke Adı Depolama % Yakma % Geri Kazanım % Kompost % 

Türkiye (2008) 97,58 0,98 0,29 1,15 

Meksika (2006) 96,7 0 3,3 0 

İngiltere (2005) 64,3 8,4 17,4 9,3 

İtalya (2005) 54,4 12,1 0 33,3 

ABD (2005) 54,3 13,6 23,8 8,4 

İspanya (2004) 51,7 6,7 9 32,7 

Fransa (2005) 36 33,8 15,8 14,3 

Almanya (2004) 17,7 24,6 33,1 17,1 

Japonya (2003) 3,4 74 16,8 5,8 

Kaynak: enerji.gov.tr, 2011 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre biyokütle potansiyelimizi oluşturan 
organik, hayvan, orman ve tarım atıkları yaklaşık 8,6 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) ‘dir. Bu 
miktarın 6 milyon TEP’i ısınmak amacıyla kullanılmaktadır. Biyoyakıttan elektrik üretimi 
toplam kurulu güç içerisinde çok küçük bir paya sahiptir. Bazı belediye ve ticari amaçlı sanayi 
kuruluşlarının, atıkları değerlendirme ve biyoyakıt kaynaklı elektrik üretimi amacıyla kurduğu 
tesislerin 2009 yılı itibariyle kurulu güç olarak 81 MW’a ulaşmıştır.Atıkların 
değerlendirilmesi ve yakıtlardan enerji dönüşümü oranlarına baktığımızda  Almanya, Fransa 
ve Japonya gibi ülkeler yaklaşık olarak 1/3 oranında geri kazanım oranını yakalamışlar ve 
atıkların ekonomiye kazandırılmasında başarılı olmuşlardır. 

 

6. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikası 

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ilk ciddi politikalarını 1970’li yılların 
sonlarına doğru oluşturmaya başlamıştır. 1983 yılında yürürlüğe giren “2872 sayılı Çevre 
Kanunu” ile birlikte çevrenin korunmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına 
ilişkin çeşitli önlemlerin alınması amaçlanmıştır.  

Fakat bu çalışmaların başlangıcından 2005 yılına kadar geçen süre içerisinde, geçerli bir 
yenilenebilir enerji politikasından söz etmek mümkün değildir. Bu durumun başlıca sebepleri 
ise Türkiye’deki yenilenebilir enerji politikalarının devlet politikası olarak değil, hükümet 
politikası olarak ortaya koyulması ve bu politikaların uygulanmasında çoğunlukla özel sektöre 
ağırlık verilmesi olarak gösterilebilmektedir (Demirbaş, 2006:663). 
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Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ilk kanun 2005 yılında 5346 sayılı “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretim Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”AB uyum 
süreci kapsamında yürürlüğe girmiştir. Yenilenebilir enerji kanunu ile yenilenebilir enerji 
kaynakları tanımlanmış ve bazı teşvikler geliştirilmiştir. Söz konusu teşvikler zaman 
içerisinde piyasanın değişken koşullarından dolayı 2010 yılında 6094 sayılı kanunla revize 
edilmiş ve kanun son halini 08.01.2011 tarihinde yeniden revize edilerek almıştır 
(deloitte.com, 2011:23). 

 

7. Türkiye’de Enerji Ekonomisi 

Enerji ekonomisi, tüm ilişkilerin temelinde olduğu gibi enerji ilişkilerinin odaklandığı 
ekonominin bir alt birimi konumundadır. Enerjinin kaynaklar itibariyle çeşitlilik göstermesi, 
endüstrinin her kolunda ve toplumun her katında geniş ölçüde yer alması enerjinin önemli 
ekonomik faaliyetlerden biri olarak ortaya çıkmasını sağlamış ve bunun sonucunda 
ekonominin bir dalı olarak “Enerji Ekonomisi” kavramını ortaya çıkmıştır (Tutar-Eren, 
2011:5). 

Enerji ekonomisi, enerji kaynaklarının varlığını ve bu kaynakların ekonomik faaliyetlerle olan 
ilişkisini ele almaktadır. Ekonomik büyüme ile enerji talebi arasındaki ilişki ve enerjinin 
çokluğu veya yetersizliğinin ekonomik çalışmalar üzerindeki etkileri bu bilim dalının önemli 
konularını oluşturmaktadır (Kükrer, 2007:35-36). 

Bir ülkenin kalkınmasında enerji kullanımı son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu önem, 
enerjinin üretim girdisi olarak ekonominin diğer sektörleri ile olan yapısal bağlılığından 
kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde enerjiye olan talep ile ekonomik büyüme 
arasındaki güçlü ilişkinin gelişmiş ülkelerde daha zayıf olmaktadır. Kişi başına gelirleri 
yüksek olan ülkelerin kişi başına enerji tüketimleri de oldukça yüksek bir düzeydedir. Bu 
bağlamda, bir ülke ne kadar çok enerji tüketiyorsa o denli kalkınması daha hızlı olmakta ve 
hayat seviyesi de yükselmektedir. Diğer bir ifadeyle ekonomik kalkınmanın göstergelerinden 
biri olarak, bir ülkede kullanılan enerji miktarı ölçü olarak kullanılmakta ve bu anlamda enerji 
ekonomisinin önemi ortaya çıkmaktadır (Kılınç, e.t. 12/05/2011). 

 

8. Yenilenebilir Enerjilerin Ekonomiye Etkisi 

Günümüzde tüm enerji kaynaklarının ticari bir boyutu söz konusudur. Bu sebeple enerji 
kaynaklarının potansiyeli, kullanımında ortaya çıkabilecek sorunların ön görülmesi ve 
teknolojik ihtiyaçların planlanması önem arz etmektedir (Akbulut, 2008:120). 

Yenilenebilir enerji kaynakları doğal enerji kaynaklarından meydana geldikleri için, ithal 
enerjilere yapılan ödemeleri engellemekte ve dış borçları azaltmaktadır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından faydalanmak için gerekli olan enerjilerin işletilmesi basittir ve uzman kişilere 
gerek yoktur. Kurulan enerji panelleri sayesinde, kullanıcısıyla arasında herhangi bir engel 
teşkil etmemektedir. Yerli olması sebebiyle, enerji ithalatına olan bağlılığın azaltılmasına ve 
istihdamın gelişmesine önemli oranda katkı sağlanmaktadır (Çukurçayır-Sağır, 2008:259). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başlangıç yatırımları, diğer kaynaklara göre 
pahalıdır.Ancak uzun vadede ulusal ekonomi açısından kazanç sağlayan kaynaklardır. Bu 
bağlamda, ilk adım maliyetleri devlet desteği ya da yerli ve yabancı yatırımcılara sağlanacak 
olan teşvikler vasıtasıyla karşılandığı takdirde gereken yatırımlar yapılabilecek ve ülke 
ekonomisine fayda sağlanabilecektir. 
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Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretim maliyetleri, yaklaşık olarak 2 
cent/Kwh seviyesine kadar gerilemiş durumdadır. Gelecek dönemde, bu alandaki teknolojik 
gelişmelerin hız kazanmasıyla hem ilk yatırım maliyetlerinin hem de üretim 
maliyetlerininazalması beklenmektedir (iea.org, 2011:18-20). Bu değerlendirmelere, 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin büyüklüğü de eklendiğinde maliyet 
aralığının daha düşük düzeylere gerileme ihtimali artacaktır. Böylelikle, yerli ve daha düşük 
maliyetli enerji girdisiyle üretim gerçekleştirerek, sanayide ve diğer alanlarda rekabet 
gücünün artırılmasına imkan sağlanabilecektir. 

Yenilenebilir enerjiyi Türkiye için ekonomik açıdan önemli kılan diğer bir sebep ise, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sektörü dışındaki birçok sektörle olan doğrudan ve 
dolaylı ilişkisidir. Özellikle son dönemlerde, yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik 
dünyada pozitif gelişmelerin yaşanması, başta enerji sektörü olmak üzere diğer sektörlerin de 
canlanmasına sebep olmaktadır. Örneğin bio enerjisi tarım, ulaştırma ve otomotiv 
sektörlerinde; hidroelektrik enerji tarım sektöründe; güneş enerjisi otomotiv sektöründe ve 
jeotermal enerji ise kimyasal ürün, tarım, turizm ve sağlık sektörlerinde doğrudan etkiler 
ortaya çıkarırken, bu sektörlerde yeni uygulamaların oluşmasına da imkan sağlamaktadır 
(Gülay, 2008:219). 

 

9. Sonuç 

Fosil yakıtların yenilenmesinin mümkün olmaması ve bu enerji kaynaklarının yetersiz olması 
yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ortaya koymuştur. Enerji kaynaklarının sınırlı 
olmasına ek olarak sürekli artan enerji ihtiyacının karşılanması doğru ve etkin bir enerji 
politikasını gerektirmektedir. Bunun için enerji ihtiyacının ve bu ihtiyacın hangi kaynaklar 
vasıtasıyla karşılanacağının ön görülmesi gerekmektedir. Bu anlamda enerji potansiyelinin 
bilinmesi önem arz etmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilen elektrik enerjisinde ortaya çıkan 
maliyetler, fosil yakıtlar vasıtasıyla elde edilecek elektrik enerjisinde oluşan maliyetlerden 
daha düşüktür. Türkiye elektrik enerjisi ihtiyacının %78’ini ithal ederken, %22’lik kısmını 
kendi iç dinamikleriyle üretebilmektedir. Bu durum ülke ekonomisi açısından önemli ölçüde 
ihracat-ithalat dengesizliklerinin yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin 
enerji konusunda acil önceliklerinin birbirinden bağımsız olarak değil, bir programın alt 
başlıkları olarak ele alınması gereklidir. İthal enerji kaynaklarına olan bağımlılık azaltılmalı, 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları uygun, verimli ve gelişmiş teknolojiler kullanılarak 
üretime dahil edilmelidir. 

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında en yüksek potansiyele sahip olan kaynak 
yenilenebilir enerji kaynakları olup, yerli kaynak olması, istihdam olanağı sağlaması ve ülke 
ekonomisine canlılık getirmesi gibi olumlu etkiler göz önüne alınarak bu kaynaklara dayalı 
tesislerin yapılması amacıyla teşvik edici yasal düzenlemelerin ve mekanizmaların 
oluşturulmasına ağırlık verilmelidir. 

Kendi doğal potansiyelinin farkında olmayan ve bu potansiyeli geliştirmeyen ülkeler, enerjide 
ve ekonomide dışarıya giderek artan oranda bağımlı olmaya mahkumdurlar. Bu sebeple 
ülkemizin kalkınmada ihtiyaç duyduğu enerjinin sağlanmasında öz kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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