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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI 

ÖZET 

Dünyada enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artarak devam etmektedir. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, sanayileşme, insanların refah seviyesinin yükselmesi ve 

teknolojik gelişmelere paralel olarak önümüzdeki yıllarda enerji talebi daha da yoğun olacaktır. 

Fosil enerji kaynaklarının dünyada ciddi çevre sorunlarına yol açması, rezervlerinin yakın 

gelecekte tükenecek olması, kaynak ülkelere bağımlılığın çeşitli siyasi ve ekonomik sorunlara 

yol açması ve fiyat istikrarsızlıkları gibi nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan 

ilgi artmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji kaynakları olan hidrolik, rüzgâr, 

jeotermal, güneş, biokütle, dalga, hidrojen vb. enerji kaynaklarından başta elektrik üretimi olmak 

üzere çeşitli yollarla yararlanılmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen fosil enerji kaynaklarının 

dünya birincil enerji kaynakları tüketimindeki üstünlüğü tartışmasız bir şekilde devam 

etmektedir ve kısa vadede bu üstünlüğünü korumaya devam edecektir. Gelişmekte olan bir ülke 

olan Türkiye’nin de artan nüfus ve büyüyen ekonomisine paralel olarak enerji kaynakları tüketimi 

yükselerek devam etmektedir. Mevcut enerji yapısı % 72 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bu 

oranı azaltabilmek için bir yandan sınırları içinde fosil enerji kaynakları hammaddesi arama 

çalışmaları yürütürken, diğer yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin 

belirlenmesi ve kullanımı konusunda çalışmalar yapmaktadır. 
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1.GİRİŞ 

19. yüzyıldan sonra hızlı sanayileşme ve kentleşme sonucunda açığa çıkan sera gazlarının 

güneş ışınlarını geri yansıtması nedeniyle yeryüzünde ve atmosferin alt bölümlerinde oluşan 

sıcaklık artışına küresel ısınma adı verilmektedir [1]. Başka bir tanıma göre, fosil yakıtların 

yoğun bir şekilde yakılması ile başta karbondioksit olmak üzere, atmosferde sera gazlarının 

giderek artması ve buna bağlı olarak dünyamızın ısınması, sera etkisi (küresel ısınma) olarak 

tanımlanmaktadır. Sera etkisi yapan gazlar arasında, karbondioksit, metan, karbon monoksit, 

hidrokarbonlar ve klorofloro karbonlar sayılabilir [2]. 

Endüstriyel faaliyetler sonucunda her yıl atmosfere yaklaşık 20 milyar ton CO2, 100 milyon ton 

kükürt bileşikleri, 2 milyon ton kurşun ve diğer zehirli kimyasal bileşikler salınmaktadır. Özellikle 

kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan havaya atılan kükürt dioksit, azot oksitler ve karbon 

gazları, yağmur damlaları ile birleştirilerek sırayla sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asit 

oluşturur. Asit yağmurlarının Atmosfere salınan bu zehirli gazlar hem küresel ısınmaya sebep 

olan sera etkisine yol açmakta, hem de asit yağmurları şeklinde yeryüzüne inip toprağı, havayı, 

suyu kısacası bütün canlıları zehirlemektedirler [2]. 

Enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan fosil yakıtlar gün geçtikçe azalmaktadır. Dünyanın 

sahip olduğu petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların özellikle 20. yüzyılda yoğun bir 

şekilde kullanılması ile ozon tabakası delinmesi, asit yağmurları, küresel ısınma gibi etkileri, 

dünyayı belki de geriye dönüşü zor bir çevre kirliliği ile karşı karşıya bırakmıştır. Ayrıca fosil 

yakıtların sonlu bir rezerve sahip olması nedeni ile önümüzdeki yıllarda bu yakıtların tamamen 

tükeneceği de bilinmektedir [2]. 

1973 yılında meydana gelen birinci petrol krizinin ardından enerjinin önemi tüm dünya ülkeleri 

tarafından daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ülkeler enerji kaynaklarını 

çeşitlendirme ve alternatif enerji kaynakları kullanma noktasında önemli adımlar atmış özellikle 

enerji ithal eden ülkeler enerjinin sürdürülebilir kullanımı adına çeşitli politika arayışları içine 

girmişlerdir. 2000’li yıllara gelindiğinde alternatif enerji arayışları büyük bir ivme kazanmış ve 

yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalar artmaya başlamıştır. 

2.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

Yenilenebilir enerji, "enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme 

hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilen enerji kaynağı" olarak tanımlanır [1]. 

Yenilenebilir enerjiyi diğer enerji çeşitlerinden ayıran en önemli özellik doğal bir şekilde kendisini 

yenileyebilmesi ve yok olmamasıdır. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji çeşitleri çevreye zarar 

veren karbon salınımının azaltılması, yerli kaynaklar oldukları için ithal edilmeye ihtiyaç 

duyulmaması ve bu sayede enerji konusunda dışa bağımlılığın azaltılması gibi hususlar 

açısından oldukça önemlidir [3]. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz: Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, 

jeotermal enerji, biokütle enerjisi, okyanus enerjisi, hidroenerji ve hidrojen enerjisi. 
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Yenilenebilir enerji kaynakları, sürekliliği nedeni ile sürdürülebilir olmasının yanında dünyanın 

her ülkesinde bulunabilmesi ile de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çevresel etkileri, 

yenilenemeyen enerji kaynaklarına oranla çok azdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, 

mevcut teknik ve ekonomik sorunların çözümlenmesi halinde 21. yüzyılda en önemli enerji 

kaynağı olacağı kabul edilmektedir [2]. 

 

 

 

3. TÜRKİYE VE DÜNYADA ENERJİ 

Dünyada enerji tüketimi, önemli bölgesel değişikliklere karşın, ekonomik büyüme, teknolojik 

gelişme ve nüfus artışına paralel olarak sürekli bir artış eğilimi içindedir [4],[5],[6]. 

 

Kaynak:ETKB 

Dünya birincil enerji kaynakları tüketimi 1980 yılında 7.224 Mtep iken, 2000 yılında 10.034 

Mtep’e ve 2011 yılında bir önceki yıla göre % 3,1 artarak 13.113 Mtep’e ulaşmıştır [8]. Bu tüketim 

içinde %31,5 lik bir pay ile petrol ilk sırada gelir. Onu kömür (%28,8), doğal gaz (%21,3), biokütle 

(%10), nükleer enerji (%5,1), hidrolik enerji (%2,3) ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları (%1) 

takip etmektedir (Çizelge 1). Bu değerler içinde fosil yakıtların payı %86,7, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının payı ise %13,3 tür. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yapmış olduğu çalışmalara 

göre, dünyada birincil enerji kaynakları tüketiminin 2035 yılında 18.676 Mtep’e ulaşması 
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öngörülmektedir. Bu öngörülere göre, 2035 yılında birincil enerji kaynakları içinde kömür 

tüketimi ( %30) ilk sıraya yükselecektir. Petrol ise %27’lik pay ile ikinci sıraya gerileyecektir. 

Ayrıca doğal gazve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının genel enerji tüketimi içindeki oranları 

da artmaya devam edecektir. Bu süreçte nükleer enerji, biokütle enerjisi ve hidrolik enerjinin 

payları ise azalacaktır (Çizelge 1). 

Yenilenebilir enerji kaynakları başlıca “güneş”, “rüzgâr”, “jeotermal”, “hidrolik”, “biokütle”, “dalga” 

ve “hidrojen” enerjileri olarak gruplandırılmaktadır.Güneşin bu enerji çeşitlerinin büyük bir 

bölümünün ana kaynağı olduğu ve bunlara dolaylı veya dolaysız etkisinin bulunduğu 

söylenebilmektedir. Hatta fosil yakıt olarak bilinen kömür, petrol ve doğalgaz da esasında güneş 

enerjisinin şekil değiştirmiş halleridir. Bu nedenlerden ötürü güneşi dünyanın en önemli enerji 

kaynağı olarak tanımlayabilmek mümkündür. Aşağıda yenilenebilir enerji çeşitleri ve bunların 

kaynakları listelenmektedir (Tablo 1) 

 

Yenilenebilir enerji kaynakları bu denli geniş bir potansiyele sahip olmasına rağmen, dünya 

genelinde tüketilen enerji çeşitlerine bakıldığında ilk sırayı petrol almakta ardından sırasıyla 

kömür ve doğalgaz gelmektedir. Yenilenebilir enerjinin toplam birincil enerji tüketimi3 

içerisindeki payı ise sadece yüzde 9,5 (hidroelektrik ve yenilenebilir toplamı) kadardır (Grafik 1). 

 

Kaynak: BP Energy Outlook to 2035 
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Yenilenebilir kaynaklar grubunda yer alan hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisi potansiyeli 

açısından Türkiye, varlıklı ülkeler grubuna girmekte olup, brüt hidroelektrik potansiyeli ile dünya 

hidrolik potansiyeli içerisinde % 1,2 paya sahiptir. Ekonomik hidroelektrik potansiyeli de Avrupa 

potansiyelinin % 14’ü kadardır [10]. 

Yenilenebilir enerji dünya elektrik üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Toplam küresel elektrik 

üretiminin yüzde 23,7’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Bu oranın yüzde 16,6’lık 

kısmı hidroelektrik santralleri, yüzde 3,7’si rüzgâr, yüzde 2’lik kısmı biyoenerji, yüzde 1’i 

fotovoltaik güneş sistemleri ve yüzde 0,4’ü ise jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarından sağlanmaktadır. 

Teknolojik ilerlemeler, finansal gelişmeler ve yeni pazar imkânlarırüzgâr ve güneş (fotovoltaik) 

başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi ile ilgili maliyetleri 

azaltıcı etki yapmaktadır. Özellikle kıyı bölgelerindeki rüzgâr ve güneş enerjisi kullanımı, 

dışsallıklar hesaplanmadan bile fosil yakıtlar ile maliyetler açısından rekabet edebilir hale 

gelmektedir [9]. 

Türkiye’de 2002 yılında yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücü 12 bin 277 MW olan 

Türkiye’nin 2016 yılı itibarıyla bu gücü yüzde 172 oranında artırarak 33 bin 352 MW seviyelerine 

çıkardığı görülmektedir. Yenilenebilir kaynaklar kullanılarak elde edilen elektrik üretimi 2002 

yılında 34 milyar kWh iken 2015 yılında bu rakam 84 milyar kWh düzeyine getirilerek bu alanda 

ciddi bir ilerleme gerçekleştirilmiştir.10 Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı kapsamında 

Türkiye’nin 2023 yılı için toplam enerji tüketimi 1,2 trilyon MWh olarak tahmin edilmekte ve bu 

tüketimin 252 milyar MWh’lık kısmının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması öngörülmektedir. 

Bu ilerlemeler göz önüne alındığında Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamındaki toplam enerji 

tüketiminin en az üçte birini (1/3) yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması adına önünde 

son derece önemli bir sürecin olduğu söylenebilir. 

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 70 civarındadır. Bu oranın ilerleyen dönemlerde 

artabileceği varsayımı altında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik 

etmek kaçınılmaz bir hal almaktadır. Bunun yanında enerjinin verimli bir şekilde kullanılması da 

özellikle Türkiye gibi enerjiyi dışarıdan satın alan ülkeler açısından oldukça önemlidir. 

Türkiye’de elektrik enerjisi üretim aşamasında kömür ve doğalgaz kaynaklarının üstünlüğü 

bulunmaktadır. Bunların ardından ise barajlar ve hidroelektrik santraller vasıtasıyla elektrik 

üretimi gelmektedir. Rüzgâr, güneş, jeotermal ve diğer enerji kaynaklarının elektrik enerjisi 

üretimindeki payları ise yüzde 10’u geçmemektedir (Grafik 4). Genel olarak toplam üretimin 

yaklaşık yüzde 35’lik kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. 
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Kaynak:ETKB 

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) üye ülkeler arasında Türkiye, elektrik üretiminde yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımı açısından 13. sırada bulunmaktadır. 

Önümüzdeki 30 yıllık dönemde birincil enerji kaynaklarının tüketiminde fosil enerji kaynakların 

oranı (%80) biraz azalmakla birlikte hala önemini koruyacağı öngörülmektedir [6]. Bu süreçte 

yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla önem kazanması beklenmektedir. Ayrıca fosil 

kaynakların neden olduğu küresel iklim değişikliği ve daha farklı çevre sorunları yüzünden 

özellikle karbon emisyon oranı yüksek olan gelişmiş ülkelerin Kyoto Protokolü’ndeki 

taahhütlerine bağlı olarak bu emisyonları azaltmaları gerekmektedir. Örneğin, AB ülkelerinde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının 2020 yılında %20 oranında olması hedeflenmiştir [11]. 

4.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

4.1.GÜNEŞ ENERJİSİ 

Güneş enerjisi yeryüzünde en yaygın bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Bu enerji 

çeşidinden elektrik ve ısı elde etmek için faydalanılır. Diğer taraftan fotovoltaik panel kullanımı 

fosil yakıt tüketmekten daha maliyetli olduğu için yeryüzüne gelen güneş enerjisinin yalnızca 

yüzde 0,04’ü insanlar tarafından kullanılmaktadır.13 Ancak son dönemde gerçekleştirilen güneş 

enerjisi üretim ve depolama teknolojilerindeki ilerleme ile birlikte maliyetlerin hızlı bir şekilde 

düşmesi bu alandaki yatırımların sayısını artırmaktadır. 

Güneş enerjisi piyasasının özellikle 2014 yılından sonra yüzde 25’lik bir büyüme kaydettiği 

görülmektedir. 2015 yılında güneş enerjisinde 50 GW’lık bir kapasite artışı gerçekleştirilmiş ve 

küresel ölçekte toplam 227 GW kapasiteye ulaşılmıştır. 

Güneş enerjisinden ısı elde etme kapasitesi açısından ilk sıralarda bulunan Çin, ABD ve 

Almanya’yı Türkiye takip etmektedir. 
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4.2.RÜZGÂR ENERJİSİ  

M.Ö 5000 yıl kadar önce rüzgâr enerjisi yelkenlileri hareket ettirmede, mısır ve buğday öğütmede 

ve sulama işleminde kullanılmıştır. Günümüzde ise rüzgâr enerjisinden elektrik üretiminde 

yararlanılmaktadır. 

Rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kapasitesi açısından en geniş kullanıma sahip kaynakların 

başında gelmektedir. Ayrıca rüzgâr enerjisi elektrik üretiminde önemli bir etkendir ve elektrik 

talebini karşılamada gelişen bir role sahiptir. 2015 yılında Danimarka’nın toplam enerji 

üretiminin neredeyse yarısı rüzgâr enerjisi tarafındankarşılanmıştır. Almanya’nın bazı 

bölgelerinde bu oran yüzde 60’a çıkmaktadır. Uruguay, Portekiz, İrlanda ve İspanya’da ise yüzde 

15 civarlarındadır. Diğer taraftan dünyanın en büyük rüzgâr enerjisi üreticilerinden biri olan ve bu 

enerjiyi dış piyasalara satan ABD’de ülke içerisinde rüzgâr enerjisinden üretilen elektriğin oranı 

yüzde 4,5’te kalırken, Çin’de ise bu oran yüzde 3,2 civarlarındadır [12]. Ülkeler yıllar itibarıyla 

elektrik üretiminde rüzgâr enerjisi kullanım oranlarını giderek artırmaktadır. IEA verilerine göre 

2050 yılına gelindiğinde dünya üzerinde kullanılan elektriğin yüzde 18’lik kısmının rüzgâr enerjisi 

tarafından sağlanacağı tahmin edilmektedir [13]. 

4.3.JEOTERMAL ENERJİ 

Jeotermal Enerji, yerkabuğunun ince olduğu yerlerden çıkan sıcak sulara ve gayzerlere dayalı bir 

enerji türüdür. Kaynağını, 1.500-10.000m derinliklere yaklaşan magmanın derin yeraltı sularını 

ısıtmasından alır. Elektrik enerjisi üretimi için gerekli sıcaklıklara nadir yerlerde rastlanmakla 

beraber, ısıtma gereksinimine yönelik olarak kullanılabilir. 

Yerkürenin içindeki bu enerji derinlerde iletim yoluyla kayaçlara, yeryüzüne yaklaştıkça 

akışkanlar aracılığı ile taşınım yoluyla gerçekleşmektedir. Yeryüzüne yakın olağan dışı sıcak 

bölgeler jeotermal alanlar oluşturmaktadır. Jeotermal alanlardaki sıcak kayaçlar ve yüksek 

sıcaklıklı yeraltı suyu diğer alanlara göre daha sığ derinliklerde bulunmaktadır. Düşen yağışların 

bir kısmı geçirimli bölgelerden ısıtıcı kayaçların bulunduğu derinliğe kadar inerler ve ısınarak 

tekrar yüzeye kendiliğinden çıkar veya çıkarılırlar. 

Küresel ölçekte jeotermal enerjiden elektrik üretim oranı yaklaşık yüzde 0,04 civarındadır. 

IEA’nın yaptığı tahminler doğrultusunda ise 2050 yılına gelindiğinde toplam elektrik üretiminin 

yaklaşık yüzde 3,5’i jeotermal enerjiden elde edilecektir [14]. 

2015 yılında 13,2 GW olan toplam jeotermal enerji kapasitesine yaklaşık 315 MW miktarında bir 

kapasite artırımı gerçekleşmiştir. Dünyada jeotermal enerji kapasitesi bakımından ilk sırada ABD 

yer alırken onu sırasıyla Filipinler, Endonezya ve Meksika takip etmektedir. 21 Türkiye ise genel 

kapasite bakımından sekizinci sırada yer almakla birlikte 2015 yılında gerçekleşen kapasite 

artışı bakımından ise dünyada ilk sıradadır. Türkiye’nin bu kapasite artışı yukarıda bahsedilen 

315 MW’lık artışın neredeyse yarısı kadardır. Türkiye’den sonra küresel ölçekte en fazla kapasite 

artışını sırasıyla ABD, Meksika ve Kenya gerçekleştirmiştir. 

Jeotermal enerji buhar ve sıcak su boruları ile güç santraline taşınarak elektrik enerjisi 

üretiminde veya konutların ısıtılmasında kullanılmaktadır.Ayrıca konut ısıtımı dışında üretimde 
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proses ısısı olarak, absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde, tarımda, seracılıkta, kültür 

balıkçılığında ve karların eritilmesinde doğrudan kullanılır. 

4.4.HİDROLİK ENERJİ 

Hidrolik enerji suyun akış ve düşüş hızı sayesinde elde edilen bir enerji çeşididir. Diğer bir 

ifadeyle hidrolik enerji, su enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi yoluyla elde 

edilmektedir. Maliyet açısından diğer yenilenebilir enerji çeşitlerine göre daha avantajlı 

olmasından ötürü hidrolik enerji dünya çapında kullanılan en yaygın yenilenebilir enerji 

kaynağıdır. IEA Hidrojen Programı Yürütme Komitesi başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar ile 

ABD, Japonya ve Almanya gibi ülkeler hidrolik enerjinin kullanım ve maliyet sorunlarının 

çözülmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Özellikle Amerika ve Güney Doğu 

Asya gibi bölgelerde meydana gelen kuraklık problemi hidrolik enerji üretimini olumsuz olarak 

etkilemektedir. Bu doğrultuda hem çevre hem de sürdürülebilir enerji temini açısından hidrolik 

enerji oldukça hassas bir yere sahiptir. 

2015 yılındaki 28 GW’lık artış ile küresel hidrolik enerji kapasitesi yaklaşık 1.064 GW olarak 

gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle dünya elektrik enerjisinin yüzde 16,4’ü hidrolik enerji 

tarafından karşılanmaktadır. 

Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi hidrolik enerjide de ülkenin dünya üzerinde 

bulunduğu coğrafi konumu oldukça önemlidir. Özellikle engebeli araziler ve sulak bölgelerdeki 

ülkeler bu enerji çeşidinin potansiyeli açısından avantaja sahiptir. Bu özellikleri bünyesinde 

bulunduran Brezilya, Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Malezya gibi ülkeler de hidrolik enerji 

bakımından önemli kapasite artışları gerçekleştirmektedir. 

4.5.BİOKÜTLE ENERJİ 

Biokütle dünyanın yenilenebilir enerji potansiyeli içinde oldukça ciddi bir teknik potansiyele 

sahiptir. Ana bileşenleri karbon-hidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler 

Biokütle Enerji Kaynağı ve bu kaynaklardan üretilen enerji de Biokütle Enerjisi olarak adlandırılır. 

Bitkisel biokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla doğrudan kimyasal enerjiye 

dönüştürerek depolanması sonucu oluşur. Yılda fotosentez yoluyla oluşan enerji dünya enerji 

tüketiminin yaklaşık 10 katıdır. 

Isınma, enerji ve ulaşım gibi birçok alanda faydalanılan biokütle enerjisi yeryüzünde tüketilen 

toplam enerjinin yüzde 14’ünü oluşturmaktadır. Bu oranın yüzde 4’ü hidrojen ile işlem görmüş 

bitkisel yağlar, yüzde 22’si biodizel yakıtlar ve yüzde 74’ü de etanol yakıtlardan meydana 

gelmektedir [15]. 

IEA’nın yaptığı projeksiyonlarda 2050 yılında biyoenerji üretiminin bugünkü üretimin üç katına 

çıkması öngörülmektedir. Bu bağlamda biokütle enerjisinin dünya elektrik üretiminin yüzde 

7,5’ini veya ulaşımda kullanılan yakıtın yüzde 27’sini karşılama potansiyeline sahip olabileceği 

tahmin edilmektedir [16]. 
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5. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN DURUMU 

Türkiye’de özellikle 2009 yılından sonra yenilenebilir enerji konusunda önemli gelişmeler 

kaydedildiği görülmektedir. Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimindeki toplam kurulu güç 

kapasitesi 2009 yılında 15,5 GW iken 2015 yılı itibarıyla bu rakam 31,7 GW seviyelerine 

getirilerek bu alanda gözle görülür bir ilerleme yaşanmıştır.25 2016 yılsonu itibarıyla ise 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü 34,2 GW olarak kayıtlara geçmiştir [17]. 

 

Kaynak:TEİAŞ 

2015 yılı itibarıyla Türkiye’nin toplam enerji kaynaklarının yaklaşık olarak yüzde 32’sini 

yenilenebilir kaynaklar oluşturmaktadır. Bu oranın büyük bir çoğunluğunu hidroelektrik enerji 

kaynakları oluştururken en düşük pay güneş enerjisine aittir. 

5.1.HİDROLİK ENERJİ 

Hidrolik enerji suyun akış veya düşüş hızı neticesinde güç kazanması ve bu gücün elektrik 

enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen bir enerji çeşididir. Ayrıca hidrolik enerji temiz ve düşük 

maliyetli bir yenilenebilir enerji kaynağı olması nedeniyle sera gazı salınımı ve fosil yakıtlara 

olan bağımlılığı azaltıcı etkiye sahiptir. 

Türkiye hidrolik enerji bakımından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu durumu enerji 

üretim aşamasında avantaja çeviren Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük 

pay hidrolik enerji kaynaklarına aittir. Hammadde olarak su enerjisinden faydalanan 

hidroelektrik sistemler (HES) diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha düşük maliyet 

oranlarına sahiptir. Buna ek olarak hidroelektrik, pahalı elektriği ucuza üretme imkânı sayesinde 

fiyat dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Tamamen yerli ve yenilenebilir bir kaynak olan hidrolik 

enerji ülkenin özellikle elektrik üretimi anlamında en fazla katkı yapan kaynakları arasındadır. 

2017 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 27.273 MW'lık kurulu güce sahip 628 adet HES 

Türkiye toplam kurulu gücün yaklaşık %32'sine karşılık gelmektedir. Hidroelektrik üretimi ise 
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2017 yılında 58,5 milyon MWh olarak gerçekleşmiş olup elektrik üretiminin %19,8'i hidrolikten 

elde edilmiştir [18]. 

5.2.GÜNEŞ ENERJİSİ 

Türkiye coğrafi konumundan ötürü güneş enerjisi bakımından yüksek bir potansiyele sahiptir. 

Türkiye’nin güneşlenme süreleri sene içerisinde değişiklik gösterse de yıllık olarak yaklaşık 2 bin 

738 saattir. 

Ortalama olarak günlük 7,5 saat güneşlenme süresine sahip olan Türkiye’nin Almanya’dan yüzde 

60 daha fazla güneş ışınlarından yararlanma olanağı vardır. Ancak 2015 yılı kurulu güç kapasite 

artışı bakımından Almanya’nın binde 6’sı kadar bir ilerleme kaydedilmiştir. 

 

Türkiye’nin güneşten elektrik üretim potansiyeli yapılan hesaplamalar doğrultusunda en az 500 

bin MW olarak tahmin edilmektedir [19] 

Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında güneş Türkiye’de en fazla potansiyele 

sahip enerji kaynağıdır. 2016 yılsonu itibarıyla elektrik enerjisi toplam kurulu gücünün yaklaşık 

79 bin MW olduğu göz önüne alındığında güneş enerjisindeki potansiyelin üretime 

dönüştürülmesinin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. 

Türkiye’nin yeryüzündeki coğrafi konumu gereği yıl içerisindeki güneşli gün sayısının fazla 

olması, teknik açıdan bu denli yüksek bir potansiyele sahip olmasında en büyük etkenlerin 

başında gelmektedir [20]. 
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Türkiye’nin 2014 yılında yaklaşık 40 MW olan kurulu güç kapasitesi 2015 yılı itibarıyla yüzde 519 

artarak 249 MW’a yükselmiş ve 2016’da ise 830 MW seviyesine ulaşmıştır [21]. 

Türkiye’nin şu anki toplam elektrik ihtiyacını karşılayabilmek adına 790 km uzunluğunda bir 

alana yayılacak güneş panellerine ihtiyaç vardır [22]. 

5.3.RÜZGÂR ENERJİSİ 

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması nedeniyle rüzgâr enerjisi potansiyeli 

bakımından oldukça önemli bir konumdadır. Türkiye’nin hesaplanan rüzgâr enerjisi potansiyeli 

88 bin MW civarındadır ve bu potansiyelin büyük çoğunluğu Ege, Doğu Akdeniz ve Marmara 

bölgelerinde bulunmaktadır. 

 

OECD ülkelerinin geneline bakıldığında en yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olan ülke 

Türkiye’dir. Teknik potansiyel bakımından Türkiye; Almanya’nın yaklaşık 7 ve İspanya’nın ise 2 

katı daha fazla potansiyele sahiptir. Buradan hareketle Türkiye’nin elindeki potansiyeli bütünüyle 

ve etkin bir şekilde kullanarak bugün Almanya’nın ürettiği rüzgâr enerjisinin yaklaşık 7 katı daha 

fazla enerji üretebilecek kapasitesi bulunmaktadır. Ancak toplam kurulu güç kapasiteleri 
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açısından Türkiye bu ülkelerin çok gerisindedir. Örneğin Almanya, Türkiye’den yaklaşık 8,5 kat 

daha fazla toplam kurulu güce sahiptir. 

2017 yılı sonu itibarıyla 6.516 MW toplam kurulu güce sahip 207 adet rüzgâr enerji santrali 

(RES) devrede olup, Türkiye toplam kurulu gücünün %7,6’sına karşılık gelmektedir. 2017 yılında 

rüzgâr enerjisi kaynaklı 17.909 GWh elektrik üretilmiş olup, bu değer toplam üretimin yaklaşık 

%6’sını oluşturmaktadır [18]. 

Potansiyelin yüksek olmasının yanında bir ülkede rüzgârın hızının fazla olması da rüzgâr 

enerjisinden faydalanma noktasında önemlidir. Türkiye’de rüzgâr hızı ortalama 7,5 m/s olarak 

hesaplanmaktadır. Bu özelliği ile Türkiye yine birçok ülkeye göre rüzgâr enerjisi üretiminde 

önemli bir avantaja sahiptir. 

Görüldüğü üzere birçok ülkeye göre yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olan Türkiye’de 

elektrik üretiminde rüzgâr enerjisinin payı düşük seviyelerdedir. 

5.4.JEOTERMAL ENERJİ  

Türkiye coğrafi ve jeopolitik konumu nedeniyle bu yenilenebilir enerji kaynağının yaygın olarak 

bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) yaptığı hesaplamalara göre Türkiye toplam 

31 bin 500 MW termal ısı potansiyeline sahiptir.(33) Bu özelliği ile Türkiye, Avrupa’da birinci ve 

dünyada ise yedinci sırada yer almaktadır [23]. 

2002 yılında 17,5 MW olan kurulu güç 2016 yılsonu itibarıyla 821 MW seviyesine gelmiştir  [21]. 

2017 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 1.064 MW'lık kurulu güce sahip 40 adet jeotermal 

enerji santrali Türkiye toplam kurulu gücün yaklaşık %1,2'sine karşılık gelmektedir. Jeotermal 

enerjiden elektrik üretimi 2017 yılında 5.970 GWh olarak gerçekleşmiş olup elektrik üretiminin 

yaklaşık %2'si jeotermal kaynaklardan elde edilmiştir [18]. 

5.5.BİYOKÜTLE ENERJİSİ 

Ülke genelinde potansiyeli yüksek olan biokütle enerjisi diğer yenilenebilir enerji çeşitlerine 

nazaran kullanım açısından daha geri plandadır. 2016 yılsonu itibarıyla Türkiye’nin biokütle 

enerjisi kurulu gücü yaklaşık 467 MW seviyelerinde bulunmaktadır [24]. 

Özellikle kıyı kesimleri orman bakımından zengin olan Türkiye’nin bu ormanlardan elde 

edilebilecek toplam atık miktarı yaklaşık olarak 4,8 milyon ton yani 1,5 MTEP’dir. 

Yine ormanlarda kurulabilecek gazlaştırma tesisi kapasitesi ise 600 MW civarındadır. Diğer bir 

ifadeyle sadece Türkiye’deki orman kaynaklı biokütle potansiyeli bile tam anlamıyla kullanılacak 

olursa hâlihazırdaki toplam biokütle enerjisi kurulu gücünden daha fazla bir kapasiteye 

ulaşılabilir. 

Türkiye'de 2017 yılı sonu itibariyle, işletmede 634,2 MW'lık kurulu güce sahip 122 adet 

yenilenebilir atık enerji santrali bulunmakta, bu da Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık 
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%0,7'sine denk gelmektedir. Biyoenerji kaynaklı elektrik üretimi 2017 yılı sonunda 2.796,6 GWh 

(%0,95) olarak gerçekleşmiştir [18]. 

Türkiye’de henüz modern teknikler kullanılarak biokütle enerjisi üretimi gelişme aşamasında 

olması ve önceliğin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanına verilmesinden ötürü bu 

alanda pek fazla ilerleme kaydedilememiştir. 

6. TÜRKİYE ’de YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE İLGİLİ UYGULANAN POLİTİKALAR 

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ilk kanun, 5346 sayılı kanun ile 2005 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında yenilenebilir enerji kullanımı, bu enerji kaynağı ile ilgili 

serbest piyasa mekanizması ve bu kaynakların toplam enerji tüketimi içindeki kullanım payının 

artırılması çerçevesinde yasal süreç işlemeye başlamıştır. Ayrıca, bu kanunla yenilenebilir enerji 

kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin düzenleme getirilmiştir. 5346 

sayılı kanun üzerinde ilk revizyon 2007 yılında gerçekleşmiştir. Bu yılda 5627 sayılı “Enerji 

Verimliliği Kanunu” ile yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik üretimine ilave teşvikler getirilmiş, 

bu kaynaklardan üretilen elektrik alımında taban fiyat uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca küçük 

ölçekli tesislerin kurulması konusunda ko-jenerasyon tesislerin kurulması planlanmıştır. Bu 

kapsamda şirket kurma ve lisans alma gibi yükümlülükler konusunda muafiyet alma prosedürü 

belirlenmiştir. Ayrıca 5346 sayılı kanun, 8 Ocak 2011 tarihinde 6094 sayılı kanunuyla ikinci kez 

revize edilmiştir. Bu revizyon sonucunda yenilenebilir enerjinin elektrik üretimini destekleme 

mekanizması yeniden belirlenmiştir. Bu mekanizmanın geliştirilmesiyle bu kaynaklardan üretilen 

elektrik maliyetinin ileri teknolojilerden faydalanarak düşürülmesi planlanmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları enerji arz güvenliği açısından önemli olduğu için, 2009/11 sayılı 

Yüksek Planlama Kurulu kararı eki sayılan “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi 

Belgesi” kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları konusunda hedefler belirlenmiştir. Bu 

hedefler bağlamında; 

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içerisindeki payını %30’a yükseltmek,  

- Hidroelektrik potansiyelinin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanmak, - Rüzgâr 

enerjisine dayalı kurulu gücün 20.000 MW’a yükseltmek,  

- 600 MW’lık jeotermal potansiyelini işleme almak,  

- Güneş ve diğer yenilenebilir kaynaklarının kullanımı için gereken düzenlemeleri yapmak,  

-Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için alınması gereken tedbirler sonucunda 

elektrik üretiminde doğalgaz payının %30’un altına düşürülmesi amaçlanmıştır [25]. 

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ulusal eylem planının 9 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe 

girmesiyle bu kaynakların bütün sektörlerde kullanımı teşvik edilmiştir. Bu bağlamda “Türkiye 

Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı”, 2009/28/AT sayılı AB direktifinden yararlanarak 

hazırlanmıştır. Adı geçen eylem planı kapsamında 2023 hedeflerine ulaşmak üzere ülkede 

yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesine yönelik strateji belirlenmiştir.Bunun 

sonucunda Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, 2015-2019 dönemi için stratejik plan 
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hazırlayarak ülkenin enerji ile ilgili hukuki ve kurumsallaşma kapsamında endişelerini dile 

getirmiştir [26].  

Stratejik planda iki önemli husus dikkat çekmektedir: Birincisi güvenlik, refah ve ulusal 

ekonominin enerji ve doğal kaynaklarla ilişkisi üzerinde durulmuştur. İkincisi ise bu plan ile 

enerji ve doğal kaynaklar konusunda, yatırımların, araştırmaların usule uygun bir şekilde 

genişletilmesi ifade edilmiştir. Bu kapsamda enerji etkinliğini artırmak için politika ve 

stratejilerin belirlenmesi, yenilenebilir enerji dikkate alınarak stratejilerin planlanması ilgili 

bakanlığın ana amacını oluşturmaktadır [26].  

Bu eylem dışında, “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” kapsamında ülkenin uzun 

dönemli enerji vizyonu belirlenmiştir. Bu belgede stratejik hedefler ve enerji etkinliği konusu 

önemsenerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının konut sektöründe önemi vurgulanmış, binalarda 

karbon emisyonu ve enerji talebinin düşürülmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketilmesiyle 

çevre dostu binaların yapılması ifade edilmiştir [27].  

Yapılan çalışmaların birçoğunda Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörü konusunda üç önemli 

sorun tespit edilmiştir [28]:  

- Hidroelektrik sektörünün çok maliyetli ve yüksek teknolojiye ihtiyaç duyduğu ve çevre dostu 

olmaması,  

- Jeotermal enerjinin ucuz olmasına rağmen elverişli olmaması,  

- Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda düzenleme ve mali kaynakların yetersizliği. 

6.1. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Teşvikler 

Sabit Fiyat Garantisi: Dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerjiye yönelik en yaygın biçimde 

kullanılan teşvik, sabit fiyat garantisidir. Yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretenler, 

ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine göndermeleri halinde 

Tablo 5'te yer alan I sayılı cetveldeki fiyatlardan 10 yıl süre ile yararlanmaktadırlar. Bu tabloda, 

2010 yılında kabul edilen 6094 sayılı kanunun ekinde bulunan I sayılı cetvelde yenilenebilir enerji 

kaynağına dayalı üretime uygulanacak fiyatlar bulunmaktadır. 

 

Lisans sahibi yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi için yatırım yapacak olanlara, 2020 yılı 

sonuna kadar işletmeye giren üretim tesislerinde yararlanılan mekanik veya elektro-mekanik 

aksamın yurt içinde üretilmesi halinde, bu tesislerden elde edilip iletim ve dağıtım sistemine 

gönderilen elektrik enerjisi için, I sayılı cetvelde belirtilen fiyatlara ek olarak II sayılı cetvelde 

(Tablo 6) yer alan yerli katkı ilavesi eklenmektedir. 
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Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri (arazi kullanım ücreti teşvikleri) 

için 2020 yılına kadar, ilk on yıl yatırım ve işletme dönemlerinde izin, irtifak hakkı, kira ve 

kullanım izni bedellerine %85 indirim uygulanmaktadır [29]. 

Lisanssız Üretim Hakkı: Sabit fiyat garantisinden sonra, yenilenebilir enerjiye yatırım yapanları 

bu piyasaya çekmek için kullanılan bir başka teşvik uygulamasıdır. Lisans alma ve şirket 

yükümlülüğünden muaf olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulu gücü 

500 kW’tan 1 MW’a çıkartılmıştır. Ayrıca rekabetin gelişmesi ve arz güvenliğinin sağlanması 

açısından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin kurulu gücü Bakanlar Kurulu 

tarafından beş (5) kata kadar (5 MW) yükseltilebilmesinin önü açılmıştır. İlave olarak şebekeye 

enerji vermeden kendi tüketimini karşılayan yenilebilir enerji tesisleri için herhangi bir sınırlama 

getirilmemiştir [29].Teşviklerle birlikte enerji sektörü hareketlenmiş kurulu gücü düşük lisanssız 

elektrik üretimi de giderek artmıştır. 

7.SONUÇ 

Gelişmekte olan ülkemiz için de enerji, tüm dünyada olduğu gibi en önemli stratejik konulardan 

biridir. Türkiye petrol ve doğalgaz konusunda dışa bağımlıdır. Enerji konusunda dışa 

bağımlılığımızı azaltmak ve tükenen enerji kaynaklarının yerine yenilerini koymak için 

üniversitelerimiz ve sanayicilerimiz işbirliği yaparak araştırma geliştirme çalışmalarına öncelik 

vermelidir. Bunun için öncelikle Türkiye yenilenebilir enerji politikasını en kısa zamanda 

oluşturmalı ve elinde mevcut olan çok değerli yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek 

için zaman kaybetmeden çalışmalara başlamalıdır.  

Şu an Türkiye en çok hidroenerjiden yararlanmaktadır. Oysaki ülkemizin çok büyük bir jeotermal 

kaynak potansiyeli vardır. Jeotermal kaynaklardan ısınma ve elektrik üretimi amacıyla 

yararlanmak enerji ihtiyacımızın büyük bir bölümünü karşılamamızı sağlayacaktır.  

Ülkemiz yıl içindeki güneşlenme süreleri bakımından birçok ülkeden daha şanslıdır. Bu da 

Türkiye’nin güneş enerjisi kullanarak elektrik enerjisi üretmesine imkân vermektedir. Türkiye’nin 

bu büyük güneş enerjisi potansiyelini değerlendirebilmesi için bu konudaki bilimsel çalışmalara 

önem vermesi ve bütçe ayırması gerekmektedir. Öncelikle buna mikro boyutta önem verilerek 

başlanılabilir. Evler ve diğer kuruluşlar sıcak su elde etmek için güneş enerjisinden yararlanmaya 

teşvik edilmelidir. Akdeniz bölgesinin güneşlenme süresi göz önüne alınarak başta Akdeniz 

bölgesi olmak üzere büyük çapta projeler hazırlanmalıdır.  

Ülkemiz bir tarım ülkesi olduğundan, tarımsal atıklar, yağ atıkları ve evsel bazı atıklar sayesinde 

biyolojik yakıt elde edebilir. Biokütle enerjisini görmezden gelmemek, hem tarımsal ve evsel 
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atıklarımızın değerlenmesini sağlayacak hem de ısınma ihtiyacımızın çoğu biokütle enerjisinden 

sağlanarak doğalgaza bağımlılığımız azalacaktır.  

Rüzgâr enerji kapasitesinin de çok azını kullanan ülkemiz artık yenilenebilir enerji kaynağı 

kullanımı için gerekli çalışmaları yapmalı, gerçekçi rüzgâr haritaları çıkarılarak bu bölgelerdeki 

uygunluğa bakılmalıdır. Uzun vadeli düşünerek yüksek maliyeti göze almalı ve gelecek kuşaklara 

enerji konusunda dışa bağımlı olmayan, temiz hava sahalı bir ülke bırakmalıdır.  

Hidrojen enerjisi “21. yüzyılın enerji taşıyıcısı” olmaya en büyük adaydır. Türk bilim adamları 

ülkemiz sularından hidrojen elde etmek için çalışmalar yapmalı ve 21. yüzyılın gerektirdiği 

teknolojiden ülkemizin de yararlanması sağlanmalıdır. 
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