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TÜRKİYE’ DE ENERJİ KAYNAKLARI VE YENİLEBİLİR ENERJİNİN ÖNEMİ  

    Enerji en genel anlamıyla iş yapabilme gücüdür. Her türlü üretim, tüketimin 

gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaktır. Enerji kaynakları farklı şekillerde 

sınıflandırılabilmelerine rağmen, esas olarak fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji 

kaynakları olarak iki büyük gruba ayrılır. 

Fosil enerji kaynakları bitkisel veya 

hayvansal kökenli bazı maddelerin farklı 

jeolojik devirlerde başkalaşıma 

uğramalarıyla meydana gelen enerji 

kaynaklarıdır. Kömür, petrol ve doğalgaz 

başlıca fosil enerji kaynaklarının 

örneklerini meydana getirmektedir. 

Güneş, rüzgâr, akarsu, dalga, akıntı, 

denizlerin termik genliği, jeotermal, 

çeşitli bitkisel ve hayvansal kökenli maddeler doğal süreçlerin varlığına neden olduğu 

yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu genel sınıflandırmanın yanı sıra enerji kaynaklarının sahip 

olduğu özelliklerine bağlı olarak yanda yer alan grafikteki gibi farklı şekillerde de tasnif 

edilebilmektedir. 

Enerji Kaynakları Kullanımının Zaman İçindeki Değişimine bakıldığı zaman gelişmeler şu 

şekildedir: 

     Sanayi devriminin etkisiyle 17. ve 18. yy’larda 

ve sonrasında gelişen teknolojiyle daha büyük 

miktarda enerji kullanılmıştır. Endüstriyel 

faaliyetlerde hem ısı hem de enerji kaynağı 

olarak kömür önem kazanmaya başlamıştır. 

Enerji kaynağı olarak kömürün kullanılmasıyla 

birlikte üretimin makinelerle yapılmaya 

başlanması sanayi tesislerinin çok büyük miktarlardaki hammaddeyi işleyebilmesine, 

büyümesine ve toplulaşarak sanayi bölgelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece 

endüstriyel faaliyetlerin coğrafi dağılışı da değişikliğe uğramıştır. 

     19. yy’ın ikinci yarısında yaşanan gelişmeler 

arasında yeni enerji kaynakları olarak Türbin ve 

dinamonun keşfedilmiştir. Bununla birlikte 

akarsuların gücünden yararlanarak elektrik 

üretilmiştir. Petrolün ilk kez ticari olarak üretilmeye 

başlansa da ancak 20. YY’ın başlarına kadar sadece 

aydınlanmada kullanılan bir enerji kaynağı özelliğini 

olarak kullanılmıştır. 
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20. yy’a gelindiğinde içten patlamalı motorun icadı petrolün çok aranan bir yakıt niteliğini 

kazanmasına neden olmuştur. Bu dönem ‘Motor Devri’ olarak isimlendirilmiştir. Petrol sadece 

enerji kaynağı olarak değil aynı zamanda hammadde olarak da değerli bir madde halini 

kazanmış ve Petro-kimya sanayinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 

     20. yy’a özgü diğer bir enerji kaynağı olarak doğalgaz kullanılmıştır. Başlangıçta konutların 

ısıtılması ve mutfaklarda kullanılmasına rağmen, asıl önemini termik santrallerde elektrik 

üretiminde kullanılmasıyla kazanmıştır. Bu yüzyılın ikinci yarısından sonra ise nükleer enerjinin 

enerji kullanım alanına girdiği ve giderek önem kazandığı söylenebilir. Tartışılan bir kaynak 

olmasına rağmen nükleer enerji ve elektrik üretimi başta olmak üzere bazı özel kullanım 

alanlarında kullanılmıştır.  

     Yeryüzünde tüketilen enerjinin yaklaşık olarak 4/5’i sanayi alanında ileri gitmiş ülkeler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine gelişmiş ülkelerde dünya nüfusunun yaklaşık 1/5’inin 

yaşadığı düşünülürse, enerji kullanımında düzenli bir dağılımın var almadığı anlaşılmaktadır. 

Günümüzde gelişmekte olan ülkeler olarak bilinen memleketlerde dünya nüfusunun 

4/5’inden fazlası bulunmasına karşın bu ülkelerde tüketilen enerjinin toplam enerjinin ancak 

1/5’i civarında olduğu bilinmektedir. 

Enerjiye Olan Talep Artışının Nedenleri ve Sonuçlarını aşağıdaki grafikteki gibi 

özetlenebilmektedir. 
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TÜRKİYEDE ENERJİ KAYNAKLARI VE POTANSİYELİ  

 

     Türkiye’nin 2020 yılında dünya nüfusundaki toplam payı % 1,06’dır. Enerji tüketimindeki 

payı ise % 0,8'dir. 2020 yılının ilk sekiz aylık dönemindeki istatistiklere baktığımızda 2019 yılının 

aynı dönemine göre üretim % 3,0 oranında, tüketim ise % 2,5 oranında azalmıştır. Ağustos 

ayında 2019 yılına göre üretimde % 3,8 tüketimde ise % 3,5 artış görülmektedir. 

     Türkiye’nin 2019 yılı petrol istatistiklerine göre 31 milyon ton ham petrol ithaline ek olarak 

13,7 milyon ton petrol ürünü ithal edilmiştir. Petrol ithali yaptığı ülkelere baktığımızda ise 

sırasıyla Rusya, Irak, Kazakistan, İran, Suudi Arabistan, Nijerya ve Libya yer almaktadır. Bunun 

ötesinde Türkiye 2019 yılında 14,3 milyon ton petrol ürünü ihraç etmiştir.  

     Türkiye’nin 2019 yılı doğal gaz istatistiklerine göre 483 milyon m3 üretim yapmıştır. Buna 

ilaveten 45,21 milyar m3 doğal gaz ithal etmiştir. Türkiye’ye en çok doğal gaz ihraç eden 

ülkelere baktığımızda sırasıyla Azerbaycan, İran, Katar, Cezayir ve Rusya yer almaktadır. 

Ülkemizdeki tüketim oranlarına baktığımızda ise 45,3 milyar m3’dür. Bu verilere istinaden 

Türkiye’nin enerji kaynakları açısından değerlendirmesini yapacak olursak Türkiye net 

ithalatçı bir ülke konumunda olduğu görülmektedir. Türkiye’nin genel olarak dünya enerji 

kaynakları rezervi içindeki payı ise oldukça düşük olarak görülmektedir. 

TÜRKİYE’NİN FOSİL YAKIT REZERVLERİ VE POTANSİYELİ 

PETROL 

 

     Petrol terimi köken olarak Yunancadan türemiş olup, taş anlamına gelen “petra” kelimesiyle 
yağ anlamına gelen “oleo” kelimelerinin birleşimiyle taşyağı anlamına gelir. Petrolün bileşimi 
hidrojen ve karbondan oluşurken az miktarda da nitrojen, oksijen ve kükürt karışımından 
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oluşur. Rafine edilmemiş sıvı haldeki petrole ham petrol, gaz halindeki petrole doğalgaz, yarı 
katı ve katı halde bulunan ve ağır hidrokarbon ve katrandan oluşan petrole ise özelliklerine ve 
yerel kullanımlarına göre asfalt, zift, katran ve benzeri isimler olarak adlandırılır.  

     Ham petrol, değişen oranlarda sıvı hidrokarbonlar, çözünmüş gaz, katran ve katkı 
maddelerinden oluşur. Hafif petrol (yüksek yoğunluklu) açık kahverengi, sarı veya yeşil 
yağlardır. Ağır petrol (düşük yoğunluklu) koyu kahverengi veya siyah renktedir. Benzin, gazyağı 
ve dizel gibi yüksek yoğunluklu petrol arıtımından elde edilen hafif ve beyaz ürünler; akaryakıt 
ve asfalt gibi ağır ve siyah ürünler, düşük yoğunluklu petrol rafinasyonundan elde edilir. 

PETROLÜN ÜRETİMİ   

     Herhangi bir bölgenin petrol rezervi, o bölgenin petrol kaynaklarından ayrı ele alınmalıdır. 

Bölgedeki rezervuarlarda bilinen petrol ve doğalgaz miktarı, yerinde rezervi oluşturur. Ancak 

bu rezervin büyük bir kısmını üretmek mümkün değildir. Petrol yatağının yayılımı saptandıktan 

sonra hazne kaya içerisindeki rezerv ile bu miktarın ne kadarının üretilebileceği hesaplanır. 

     Üretilebilir rezerv, petrolün niteliğine ve hazne kayanın gözeneklilik ve geçirgenliğine 

bağlıdır. Ülkemizde sahaların niteliğine göre bu oran % 5 ile% 44 arasında değişmektedir. Bu 

oranların dışında petrol yeraltında kalmakta ve üretilememektedir. Çünkü yerinde rezerv, 

olası, bulunmamış ve geliştirilmemiş rezervlerle birlikte petrol üretilebilecek diğer kaynakları 

kapsamaktadır.  

Çıkarılan petrol, boru hatlarıyla toplama istasyonlarındaki büyük tanklara oradan da 

rafinerilere taşınır. Ham petrol, rafinerilerde çeşitli petrol ürünlerine (sıvı gaz, benzin, 

motorin, gazyağı, akaryakıt, asfalt, madeni yağ vb.) dönüştürülmekte ve benzin istasyonları 

aracılığıyla tüketicilere sunulmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE PETROL ÜRETİMİ  

     Türkiye petrol varlıkları açısından; İran, Irak ve Suriye gibi komşu ülkelere kıyasla yeterli 

değildir. Bunun temel nedeni jeolojik farklılığından dolayıdır. Ama öte yandan Türkiye; 

Ortadoğu, Hazar Denizi, Rusya ve Orta Asya gibi petrol ve doğalgaz rezervleri açısından zengin 

ülkeler arasındaki coğrafi konumuyla Avrupa gibi yüksek ithalat bağımlılığı olan bir bölgenin 

ortasında yer almaktadır. Bu konumu nedeniyle Türkiye, Avrupa ülkelerinde petrol için önemli 

bir geçiş noktası olarak yer almaktadır.  

TÜRKİYE’NİN PETROL BORU HATLARI: 

     Türkiye’de ilk boru hattı, 1967 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 

Batman-Dörtyol (İskenderun Körfezi) arasında döşenmiş ve işletmeye açılmıştır. 511 km boru 

hattı uzunluğunun yıllık kapasitesi 3,5 milyon ton ’dur. 

 

IRAK-TÜRKİYE HAM PETROL BORU HATTI 

 
     1976’da Kerkük ve Irak’ın diğer sahalarında üretilen petrolün Ceyhan (Yumurtalık) 
Terminali’ne taşınması amacıyla inşa edilmiştir. Hat, 986 km uzunluğunda olup 1987 yılında bir 
boru hattı daha inşa edilmiştir. Irak-Türkiye boru hattından Ceyhan Terminali’ne yıllık yaklaşık 
70 milyon ton petrol gelmektedir. 
 

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI (BTC) 

 
Azerbaycan ve Hazar Bölgesi’nde üretilecek petrolün güvenli, ekonomik ve çevre sorunu 
oluşturmayan bir boru hattı sistemi aracılığıyla Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan’a 
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taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarına ulaştırılması hedeflenmiştir. 2006 yılında 
petrol akışı başlayan boru hattı, 1.796 km uzunluğunda olup taşıdığı petrol miktarı yıllık 50 
milyon ton olarak gerçekleşmektedir. 
 

TÜRKİYE’NİN SONDAJ VE SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİ 

 

 

     Türkiye’de petrol ve doğal gaz kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve dışa bağımlılığı 

azaltmak amacıyla denizlerde arama çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda iki adet 

sismik gemi ve üç adet sondaj gemisi ülkeye kazandırılmıştır. Son yıllarda sondaj çalışmalarını 

yoğunlaştıran Türkiye Akdeniz ve Karadeniz'de tam donanımlı ve çok amaçlı araştırma 

gemilerini görevlendirdi. Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa, Fatih ve Yavuz gemileriyle 

hidrokarbon arayan Türkiye, Karadeniz ve Marmara'da arama yapan Oruç Reis, sismik 

araştırma gemisini de Doğu Akdeniz'e indirmiştir. 

TÜRKİYE’DE İSTATİSTİKLER 

 

     Türkiye’nin 2019 yılı istatistiklerine göre 153 kuyu daha açılarak 340.863 metre sondaj 
yapılmıştır. 1934 yılından 2019 yılına kadarki verilerine göre Türkiye toplamda 5.063 adet kuyu 
açarak 9.536.832 metre sondaj yapmıştır. Çalışma alanlarını incelediğimizde ise karşımıza 
çıkan sonuçlar şu şekildedir; denizlerde 200.301 km 2 boyutlu, 67.422 km2 3 boyutlu sismik 
çalışma yapılmıştır. Karada ise 184.400 km 2 boyutlu, 20.147 km2 3 boyutlu sismik çalışma 
gerçekleştirilmiştir. 2019 yılındaki ham petrol üretimi 2.984.800 ton olarak gerçekleşmiş olup 
kalan üretilebilir petrol rezervi 51.076.078 tondur. 
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Türkiye’nin Ocak 2020 yılı petrol kuyusu 
istatistiklerine göre en fazla üretim yapılan 
ham petrol kuyusu Batman ilinde Batı 
Raman’da olup günde ortalama 17.963 
varil’dir. En az üretim yapılan ham petrol 
kuyusuna baktığımızda ise Mardin ilinin 
Nusaybin ilçesinde günde ortalama 768 varil 
üretim yapılmıştır. 

 

Türkiye’de 2019 yılında 31 milyon ton 
olarak gerçekleştirilen ham petrol 
ithalatının yanı sıra 13,7 milyon ton petrol 
ürünü ithal edilmiştir. Ham petrol ithal 
edilen ülkeler başlıca Rusya, Irak, 
Kazakistan, İran, Suudi Arabistan, Nijerya 
ve Libya'dır. 
 
 
 

DÜNYADA PETROL ÜRETİMİ  

 

     2019 yılı dünya geneli ispatlanmış petrol rezervi istatistiklerine göre toplam 1.733,9 milyar 
varil olarak tespit edilmiştir. Petrol rezervinin 833,8 milyar varili Orta Doğu ülkelerinde, 324,1 
milyar varili Güney ve Orta Amerika ülkelerinde, 244,4 milyar varili Kuzey Amerika ülkelerinde 
bulunmaktadır. Ülkelere göre bakıldığında dünyanın en büyük petrol rezervi Venezuela’dır. 
Ardından sırasıyla; Sudi Arabistan, Kanada, İran, Irak ve Kuveyt gelir.  
 
     Ham petrolün dünya üzerindeki dağılımına bakıldığında ise petrol rezervlerinin büyük 
kısmının Ortadoğu’da toplandığı görülmektedir. Ortadoğu bölgesinde var olan petrol 
rezervleri, dünya petrol rezervlerinin her zaman yarısına yakınını veya yarısından fazlasını 
meydana getirdiği bilinmektedir. Örneğin 1980 yılı dünya petrol rezervlerinin %54’ü, 1990 yılı 
rezervlerinin %65’i, 2000 yılı rezervlerinin %63’ü, 2015 yılı rezerv miktarının %46’sı ve 2019 
rezervlerinin %48’i Ortadoğu’da bulunmaktadır.  
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     2019 yılında dünya geneli petrol üretimine bakıldığında ise 95,2 milyon varil/gün olarak 
gerçekleşmiştir. Petrol üretiminin %32 sini Orta Doğu ülkeleri, %26 sını Kuzey Amerika, %15 
sini ise Bağımsız devletler tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 

ÜLKELERE GÖRE DÜNYA PETROL REZERVİ  

 

 

     Dünya'daki kanıtlanmış petrol rezervi bir önceki yılda gerçekleşen tüketime göre yeni 
keşiflerle 2019 yılı sonunda artış göstermiştir. Ülkelerin dünya petrol rezervi verilerine göre 
2019 yılında toplam rezerv 1 trilyon 733 milyar varildir. 2018 yılında ise toplam üretilebilir 
petrol rezervi 1 trilyon 726 milyar varile yükselmiştir. 2012 yılına kadar dünyanın en fazla 
petrol rezervine sahip olan ülkesi Suudi Arabistan iken, 2012 yılı içerisinde Venezuela'da 
keşfedilen yeni kaynaklar ile 2013'ten itibaren Dünya'nın lider petrol zengini ülkesi Venezuela 
olmuştur. 

KÜRESEL PİYASALARIN PETROL FİYATLARINA ETKİLERİ 

Petrol fiyatlarını genel anlamda etkileyen başlıklar şu şekildedir: 

1- Arz – Talep Dengeleri 

(Yeni keşifler, stok durumları, sondaj sayıları, üretim ve/veya kesinti kararları, uzun vadeli 
kontratlar) 

2- Ekonomik Trendler 

(Dolar Paritesi, Alternatif Yatırım İmkânları, Satın alma gücü) 

3- Kısa Vadeli Riskler 

(Algılar, Siyasi Gerginlikler, Terör, Güvenlik Sorunları, Doğal afetler, Olağan Dışı Etmenler) 

4- Küresel ve Bölgesel Ekonomik Trendler ‘dir. 
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Aşağıdaki belirtiler, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politika Araştırma Merkezi’nin (TESPAM) 
haftalık olarak yayınlanan “Petrol Fiyatları Analizi” raporlarından elde edilmiştir. Bulgular 
Kasım 2019'dan Eylül 2020 yılları arasında yayınlanan raporlarda petrol fiyatlarını en çok 
etkileyen durumlar yer almaktadır. 
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DOĞALGAZ  

     Bir petrol türevi olan doğal gaz, yerkabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz 

karışımından oluşur. Ancak, petrolü oluşturan maddelere göre daha hafif ve uçucu 

maddelerden (metan, bütan, propan gibi) oluşan, renksiz, kokusuz yanıcı bir maddedir. 

Yataklarda gaz halinde bulunur. Genellikle borularla, basınç ayarlı olarak (tazyikli) taşınır. 

Mutfak gazı olarak kullanımının yanı sıra sanayinin enerji ihtiyacını karşılama konusunda, 

büyük rol oynamaktadır.  

 
     Bu özellikleri nedeniyle ambargo ve engelleme risklerini ortadan kaldırdığından en 

ekonomik yolların kullanılarak boru hatlarının gerekli yerlerden geçirilmesi uygundur. Bu 

özellikleri nedeniyle politik ve ideolojik engellerin daha kolay halledilmesine imkan 

vermektedir.  
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DOĞALGAZIN ÜRETİMİ  

     Tarihsel kaynaklar, doğalgazın ilk olarak MÖ 900 yıllarında Çin'de kullanıldığını 

göstermektedir. Yaygın kullanımı ise 1790 yılında İngiltere’de başlanmıştır.1920'li yıllarda 

boru hattı taşımacılığı ile artan doğalgaz kullanımı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla artmıştır. 

Enerji sektöründe kullanımı düşünüldüğünde ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde 

kullanılmıştır. Geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülen 

ve üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılan doğal gaz, günümüzde stratejik enerji kaynağı 

olarak sıklıkla evlerde ve sanayide enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.  

TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ ÜRETİMİ  

Türkiye’de ilk olarak doğalgaz Kırklareli de 1970 yılında keşfedilmiştir. 1976 yılında 

Pınarhisar’da çimento fabrikasında tüketilmeye başlanmıştır. 1988 yılında Ankara'da konut ve 

sanayide doğalgaz olarak kullanılmıştır. 1990 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile doğal 

gazın kullanımına ilişkin çerçeve hazırlanmış ve kullanımı genişletilmiştir. 1997-2001 yılları 

arasında sırasıyla Rusya (Mavi Akım), Rusya (Batı), Türkmenistan, İran ve Azerbaycan ile Gaz 

Alım Anlaşması imzalanmıştır. 2001 yılı ve sonrasındaki gelişmeler aşağıdaki gibidir.  
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TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJELERİ 

Türkiye’de yer alan 7 Doğalgaz boru hattı projesi aşağıdaki gibidir: 

 

RUSYA – TÜRKİYE DOĞAL GAZ BORU HATTI (BATI HATTI) 

18 Eylül 1984 tarihinde Eski Sovyetler Birliği hükümetleri arasında anlaşma sağlanmıştır. 
Ülkemize Bulgaristan sınırında Malkoçlar’dan giren, Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit, 
Bursa, Eskişehir güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşan Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı 
845 km uzunluğundadır. 

MAVİ AKIM GAZ BORU HATTI 

15 Aralık 1997 tarihinde BOTAŞ ve Gazexport arasında imzalanan 25 yıllık Doğal Gaz Alım- 
Satım Anlaşması kapsamında, doğal gaz Rusya Federasyonu’ndan Karadeniz geçişli bir hat ile 
Türkiye’ye ulaşmaktadır. Anlaşmaya göre, yıllık 16 milyar m³ doğal gaz Türkiye’ye arz 
edilmektedir.  
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Mavi Akım Projesi’nin Türkiye topraklarındaki kısmı Samsun’dan başlayarak Amasya, Çorum, 
Kırıkkale üzerinden Ankara’ya ulaşmakta ve Ana Hat ile irtibatlandırılmaktadır. Hat, 20 Şubat 
2003 tarihinde işletmeye alınmış, 17 Kasım 2005 tarihinde resmi açılış töreni yapılmıştır. 

DOĞU ANADOLU DOĞAL GAZ ANA İLETİM HATTI (İRAN – TÜRKİYE) 

8 Ağustos 1996 tarihinde İran ile Türkiye arasında Tahran’da yıllık 10 milyar m3 doğalgaz 
anlaşması imzalanmıştır. Bu kapsamda inşa edilen, yaklaşık 1491 km uzunluğunda, çapı 48” ve 
16” arasında değişen Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı, Doğubayazıt’tan başlayıp, 
Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara’ya uzanmakta, bir branşman da Kayseri, Konya 
üzerinden Seydişehir’e ulaşmaktadır. 

BAKÜ-TİFLİS-ERZURUM DOĞAL GAZ BORU HATTI (BTE) 

Azerbaycan’ın Güney Hazar Denizi kesiminde yer alan Şah Deniz sahasında üretilecek doğal 
gazın Türkiye’ye arzını amaçlayan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı 12 Mart 2001’de 
Türkiye-Azerbaycan çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, BOTAŞ ve SOCAR 
arasında 12 Mart 2001 tarihinde yılda 6,6 milyar m³ doğal gazın Türkiye'ye 15 yıl süreli doğal 
gaz alım satım anlaşması imzalanmıştır. 

TÜRKİYE-YUNANİSTAN DOĞALGAZ ENTERKONNEKSİYONU (ITG) 

Avrupa Birliği INOGATE Programı kapsamında geliştirilen Güney Avrupa Gaz Ringi’nin ilk 
aşaması Türkiye ve Yunanistan doğal gaz şebekelerinin enterkoneksiyonu ile doğal gazın 
Türkiye’den ve/veya Türkiye üzerinden Yunanistan’a arz edilmesine olanak sağlayan boru 
hattıdır.  

TRANS-ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ 

Trans Anadolu doğal gaz boru hattı, Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya 
transfer etmesi planlanan boru hattıdır. Boru hattı, Gürcistan-Türkiye sınırından başlayarak 
Türkiye-Yunanistan sınırına kadar 1.850 km uzunluğundadır.  

TÜRKAKIM GAZ BORU HATTI PROJESİ 

Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan yıllık 15,75 milyar 

m3 kapasiteye sahip doğalgaz boru hattı sistemidir. Böylece başka bir ülkenin iletim sistemi 

kullanılmadan doğrudan kaynak ülkeden Ülkemize taşınarak üçüncü taraflardan kaynaklı 

muhtemel kesintilere maruz kalma durumu önlenecektir. 
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Türkiye'nin Yıllar İtibariyle Doğalgaz Tüketimi  Doğalgaz Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 

 

Türkiye doğalgaz tüketimi sektör bazlı olarak son 

yıllarda incelendiğinde santrallerindeki tüketimin 

kademeli olarak azaldığı görülmektedir. Buna karşı 

doğal gaz abone sayısındaki artışa bağlı olarak 

konutlarda doğalgaz tüketimi yükselmektedir. 

Doğalgaz hizmeti ulaşan konut sayısı artışına paralel 
olarak konutlardaki toplam doğalgaz tüketimi de her geçen yıl artış göstermektedir. 
2019 yılında konutlarda toplam 14.396.420.000 metreküp doğalgaz tüketilmiştir. Buna 
göre Türkiye'de bir evin ortalama yıllık doğalgaz tüketimi 908 m3 olmuştur. 

2000-2019 yılları arası yıllık doğalgaz tüketimi 2009, 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında önceki 
yıla göre düşüş gösterirken, diğer yıllarda artış göstermiştir. Türkiye'nin 2019 yılı doğalgaz 
tüketimi önceki yıla göre yüzde 8,2 azalarak 45,3 milyar metreküp olmuştur. 

TÜRKİYE’NİN DOĞALGAZ  ÜRETİMİ   

Türkiye'de 2019 yılında yaklaşık 45,3 
milyar m3 doğal gaz tüketilmiş ve toplam 
483 milyon m3 üretim yapılmıştır. Kalan 
üretilebilir rezerv yaklaşık 3,36 milyar 
m3'tür. Ülkemizde 2018 ve 2019 yıllarında 
doğal gaz amaçlı gerçekleştirilen sondajlar 
neticesinde keşfedilen yeni sahalarla 
birlikte son iki yılda doğal gaz üretimi 
yükselişe geçmiş ve üretimde önceki yıllara göre 2018 yılında %20, 2019 yılında ise yaklaşık 
%11 artış sağlanmıştır. 
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2019 yılında yaklaşık 45,21 milyar 
m3 doğal gaz ithalatı yapılmıştır. LNG 
ithalatı 2019 yılında yapılan toplam doğal 
gaz ithalatının %28'ini oluşturmuştur. 
Aynı yıl sadece Yunanistan'a 762 milyon 
m3 doğal gaz ihraç edilmiştir. 

 

 

 

ÜLKELERE GÖRE DOĞALGAZ KAYNAK 

DAĞILIMLARI  

Dünyada, Rusya, İran, Katar, Türkmenistan ve 
ABD zengin doğal gaz rezervlerine sahiptir. 2019 
yılında en yüksek üretime sahip ABD'yi Rusya, 
İran, Katar, Çin ve Kanada izlemiştir. 2019 yılı 
sonu itibariyle dünya doğal gaz rezervi 198,8 
trilyon m3 olarak gerçekleşmiş ve aynı yıl 
içerisinde bu rezervlerden 4 trilyon m3 doğal gaz üretimi yapılmıştır. 

Dünyada doğal gaz piyasası petrol piyasasına paralel olarak hareket etmektedir. Petrol 
fiyatlarının en düşük seviyelerini gördüğü 2020 yılında doğal gaz fiyatları da oldukça düşük 
seviyededir. Her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacının mümkün olduğunca yerli 
kaynaklardan karşılanması yönündeki faaliyetler kapsamında, ülkemizde arama çalışmaları 
devam etmektedir. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz'deki deniz alanlarında yapılan çalışmalar 
büyük bir ivme kazanmıştır. Böylece 20 Temmuz 2020'den bu yana Fatih sondaj gemisinin 
Karadeniz açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda 320 
milyar m3 bir doğalgaz rezervi keşfedildi. Yapılan bu keşif sonucunda elde edilmesi planlanan 
doğalgaz rezervi, Türkiye’nin bugüne kadar üretmiş olduğu toplam gaz miktarının 19 katı 
kadarken, yıllık ithalat hacminin 7,2 katına tekabül etmektedir. 

 
     Son yıllarda deniz sondaj teknolojisindeki gelişmelerin, su derinliklerinin fazla (1.000-2.500 
m) olduğu alanlarda arama ve üretim imkânlarını ortaya çıkarması ile denizlerimizde sismik 
veri toplama ve sondaj faaliyetleri ile hidrokarbon aramacılığı hız kazanmıştır. Bu kapsamda 
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gerek satın alma gerekse yerli imalat yoluyla 2 adet sismik arama ile 3 adet sondaj gemisi 
temin edilmiştir. Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği konusunda kaynak çeşitliliğinin sağlanması, 
orta ve uzun vadede bir doğal gaz ticaret merkezi konumuna gelmesi için milli enerji politikaları 
doğrultusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. 
 
 
 
 
 
 

KÖMÜR 

Kömür üretimi, 2019 yılı sonu itibariyle dünya genelinde bir önceki yıla göre % 1.5 artarak 8 

milyar 129 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde, dünyada en fazla kömür üretimi 3 milyar 

846 milyon tonla Çin’de gerçekleşti. Dünya kömür üretiminin yüzde 47.3’ünü tek başına 

üstlenen Çin’i, 756 milyon tonluk üretimle Hindistan ve 639 milyon 800 bin tonluk üretimle 

ABD izledi. Kömür üretimini en çok artıran ilk 3 ülke ise Venezuela, Pakistan ve Brezilya oldu. 

Venezuela, geçen yıl üretimini bir önceki yıla göre yüzde 49.1, Pakistan yüzde 45.9 ve Brezilya 

yüzde 24.8 artırdı. Türkiye’de kömür üretimi ise bu dönemde % 0.1 artarak 84 milyon ton 

olarak hesaplanmıştır. 

Küresel birincil enerji kaynakları arasında kömürün payı geçen yıl yüzde 27 olurken, bu rakam 

16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Küresel kömür tüketimi, geçen yıl bir önceki 

yıla göre % 0.6 azalarak 3 milyar 770 milyon ton petrol eş değeri olarak belirlendi. Tüketimde 

yaşanan düşüşte, küresel düzeyde artan yenilenebilir enerji yatırımları, doğal gaz tüketiminin 

artması, ülkelerin temiz enerji politikaları ve sürdürülebilir kaynaklarının enerji sistemlerine 

dahil edilmesi gibi faktörler rol oynadı. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ  KAYNAKLARI  

Yenilebilir enerji kaynakları doğanın dengesini koruyabilmesi açısından her geçen gün önemi 
artmaktadır. Bu kaynakların yenilebilir, tükenmez olmaları ve doğal süreçlerin parçası 
olmaları nedeniyle çevreye zararlı yabancı unsurlar salmamaları olmak üzere iki önemli 
avantajı vardır. Coğrafi olarak her yerde bol bulunmamaları ve geniş alanlardan toplanmak 
zorunda olmaları gibi dezavantajlara da sahiptirler. 
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JEOTERMAL ENERJİ  

Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli 

derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın 

oluşturduğu sıcaklıkların; bölgesel 

atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde 

olan ve çevresindeki yeraltı ve yerüstü 

sularına göre daha fazla çözülmüş 

mineraller, çeşitli tuzlar ve gazlar 

içerebilen sıcak su,  buhar ve gazlar ile yüzeye taşınan ısı enerjisidir. 

 

JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIM ALANLARI ; 

 Elektrik üretimi; jeotermal sahalarda 

açılan kuyulardan üretilen akışkan 

seperatörlerde buhar ve su olarak 

ayrıştırıldıktan sonra türbin ve jeneratör 

ile elektrik enerjisi üretilir. 

 Isı üretimi; düşük sıcaklık, basınç ve 

debideki jeotermal kaynakların sera, 

organik tarım, ürün kurutma, bölgesel ısı 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

değerlendirilmesidir. 

 Termal turizm ve sağlık amaçlı kullanımı; insan sağlığına yararlı mineraller içerebilen 

düşük sıcaklıktaki jeotermal kaynaklı suların sağlık amaçlı kullanımıdır. 

 

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE 

 

 Türkiye jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa’nın 1. ülkesi ve kurulu güç 
bakımından ise dünyanın 4. ülkesi konumundadır. Jeotermal enerjiden elektrik 
üretiminde ilk beş ülkeye bakıldığında sırasıyla; ABD, Endonezya, Filipinler, Türkiye ve 
Yeni Zelanda şeklindedir.  
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IRENA’nın sunduğu “Yenilenebilir Enerji İstatistikleri 

2020” raporunda yer alan verilere göre, Türkiye’de 

toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 2010 

yılında 17 bin 369 MW iken, 2019 yılında bu değer 

44 bin 587 MW’a yükseldi. 2019 yılı kapasite 

verilerine göre Türkiye’de hidroelektrik kapasitesi 28 

bin 503 MW, rüzgâr enerjisi 7 bin 591 MW, güneş 

enerjisi 5 bin 996 MW, biyoenerji 983 MW, biyogaz 

534 MW, jeotermal  1515 MW oldu. Rapora göre, 

elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin toplam payı 2017’de % 24,4 olmuştur. Bu değer 

2018 yılında 0,5 artışla yüzde 24,9’a yükseldi. 

TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENERJİ  

  

Jeotermal enerji; yenilenebilir, temiz, ucuz ve çevre dostu olan yeraltı kaynağıdır. Türkiye, 
jeolojik ve coğrafik konumu itibarı ile aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal 
açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir konumdadır. Ülkemizin her tarafında yayılmış 
yaklaşık 1.000 adet doğal çıkış şeklinde değişik sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar mevcuttur. 

  

Ülkemizin jeotermal potansiyeli oldukça yüksek olup potansiyel oluşturan alanların %78'i Batı 
Anadolu'da, %9’u İç Anadolu'da, %7’si Marmara Bölgesi’nde, %5'i Doğu Anadolu'da ve %1'i 
diğer bölgelerde yer almaktadır. Jeotermal kaynaklarımızın %90'ı düşük ve orta sıcaklıkta olup 
doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, çeşitli endüstriyel uygulamalar vb.) için 
uygunken, %10’ u dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygundur. Jeotermal 
enerji uygulamalarında ilk elektrik üretimi 1975 yılında 0,5 MW’e güce sahip Kızıldere Santrali 
ile başlatılmıştır. Aşağıdaki haritada Türkiye’de yer alan Jeotermal kaynaklar hakkında bilgi 
verilmektedir. 

 

Türkiye’de Jeotermal enerji arama çalışmalarına da hız verilmiş olup sondajlı jeotermal enerji 

aramaları 2.000 m seviyelerinden 28.000 m seviyelerine çıkarılmıştır. 2005 yılından itibaren 

mevcut kaynakların geliştirilmesi ve yeni kaynak alanlarının aranması çalışmalarına ağırlık 

verilmiştir. Bu nedenle 2004 sonu itibari ile 3.100 MWt olan kullanılabilir ısı kapasitesi, 2008 
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yılında, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve özel 

sektörün de jeotermal arama, geliştirme ve yatırım çalışmaları ile birlikte Türkiye toplam 

jeotermal ısı kapasitesi 35.500 MWt’e ulaşmıştır. Türkiye’nin muhtemel jeotermal ısı 

potansiyeli 31500 MWt iken elektik üretimi için olan potansiyel 2000 MWe olarak tahmin 

edilmektedir. 

RÜZGÂR ENERJİSİ  

 

Rüzgâr, güneş kaynaklı radyasyonun yer yüzeyini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeyinin 
farklı ısınması hava sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına neden olur. Bu farklı 
basınç da havanın hareketine neden olmaktadır. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık 
%2'si kadarı rüzgâr enerjisine dönüşür. Rüzgâr türbinleri ise rüzgâr enerji santrallerinin ana 
yapı elemanı olup hareket halindeki havanın kinetik enerjisini öncelikle mekanik enerjiye 
sonrasında elektrik enerjisine dönüştüren makinelerdir. 

Rüzgârın özellikleri, yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına bağlı 
olarak, zamansal ve yöresel değişiklik gösterir. Rüzgâr hız ve yön olmak üzere iki parametre 
ile ifade edilir. Rüzgâr hızı yükseklikle artar ve teorik gücü de hızının küpü ile orantılı olarak 
değişir. Rüzgâr enerjisi kaynaklı elektrik üretim uygulamalarının yatırım maliyetinin yüksek, 
kapasite faktörlerinin düşük oluşu ve değişken enerji üretimi gibi dezavantajları yanında 
üstünlükleri genel olarak şöyle sıralanabilir; 

 Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır, 
çevre dostudur. 

 Tükenme ve zamanla fiyatının artma riski 
yoktur. 

 Maliyeti günümüz güç santralleriyle rekabet 
edebilecek düzeye gelmiştir. 

 Bakım ve işletme maliyetleri düşüktür. 
 Teknolojisinin tesisi ve işletilmesi göreceli 

olarak basittir. 
 İşletmeye alınması kısa bir sürede gerçekleşebilir. 

  
Rüzgâr türbinleri, elektrik enerjisi üretimine belirli bir rüzgâr hızında başlayabilmektedir. Bir 
rüzgâr türbini cut-in ve cut-out rüzgâr hızları arasında enerji üretimini gerçekleştirir. Modern 
rüzgâr türbinlerinin cut-in hızları 2-4 m/s, nominal hızları 10-15 m/s arasındadır. Cut out hızları 
ise 25-35 m/s arasındadır. Her bir rüzgâr türbini için belirlenmiş bir rüzgâr hızında, sistemden 
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elde edilen güç en büyük değere ulaşır. Bu en büyük güce nominal güç ve bu rüzgâr hızına 
nominal hız adı verilmektedir. Sistemin hasar görmemesi için belirli bir rüzgâr hızından sonra 
rüzgâr türbinlerinin stop konumuna geçmesi otomatik olarak sağlanır. Bu maksimum hıza 
sistemin cut-out hızı adı verilmektedir. 

  
Gürültü kirliliğini önlemek için gövde ses izolasyonludur. Kuleler kafes veya boru biçiminde 
yapılmaktadır. Kule yükseklikleri fazla olabildiğinden kafes kulelerin dışındaki konstrüksiyonlar 
iki ya da üç parçalı olabilmektedir. 

  
Türkiye'de yer seviyesinden 50 metre yükseklikte ve 7,5 m/s üzeri rüzgâr hızlarına sahip 
alanlarda kilometrekare başına 5 MW gücünde rüzgâr santralı kurulabileceği kabul edilmiştir. 
Bu kabuller ışığında, orta-ölçekli sayısal hava tahmin modeli ve mikro-ölçekli rüzgâr akış modeli 
kullanılarak üretilen rüzgâr kaynak bilgilerinin verildiği Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) 
hazırlanmıştır. Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 48.000 MW olarak belirlenmiştir. Bu 
potansiyele karşılık gelen toplam alan Türkiye yüz ölçümünün %1,30'una denk gelmektedir. 
 

TÜRKİYE’DE İSTATİSTİKLER  

 

Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği (WindEurope) tarafından rüzgâr enerjisinin ilk 6 aylık raporuna 
göre: 
 
Korona virüs gölgesinde geçen ilk 6 ayda Avrupa’da 3,9 GW’si karada ve 1,2 GW’si açık denizde 
olmak üzere 5,1 GW rüzgâr enerjisi kurulumunun devreye alındığı belirtildi. Rüzgâr enerjisi 
kara kurulumunda ilk 10’a giren Türkiye’nin pandemi sürecinde 232 MW kapasite kurulum 
gerçekleştirildiği aktarılmıştır. 

 
TEİAŞ tarafından aylık olarak yayımlanan kurulu güç 
raporuna göre, Türkiye elektrik kurulu gücünün % 
93’ünü lisanslı santraller, % 7’sini ise lisanssız 
santraller oluşturur. Türkiye’deki lisanslı 
santral sayısı 1476 adet olurken, lisanssız santral sayısı 
ise 7397‘ye çıkmıştır. Lisanssız santral sayısı içerisinde en 
büyük pay ise 7145 adet ile güneş enerji 

santrallerinin olmuştur. 
 
2020 Temmuz sonu itibariyle kurulu gücün 25.611,5 MW’ını doğalgaz yakıtlı 
santraller, 21.877,1 MW’ını barajlı hidroelektrik santralleri, 10.097,3 MW’ını linyit yakıtlı 
santraller, 8.966,9 MW’ını ithal kömür yakıtlı santraller, 7.888,6 MW’ını akarsu tipi 
hidroelektrik santraller, 7.965,4 MW’ını rüzgâr  santralleri, 6.232,1 MW’ını güneş 
santralleri, 1.514,7 MW’ını jeotermal santraller, 837,5 MW’ını biyokütle santralleri, 810,8 
MW’ını taşkömürü yakıtlı santraller, 405 MW’ını asfaltit kömür yakıtlı santraller, 363,8 
MW’ını atık ısı santralleri ve 305,9 MW’ını da fuel oil yakıtlı santraller meydana getirdi. 
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Türkiye’nin 2020-2030 döneminde elektrik üretim kapasite planlamasının 5 farklı senaryoya 
göre, Türkiye’nin 2023 HEDEF VE STRATEJİLERİni temel alan, kısa ve uzun vadeli, entegre 
bir enerji ve iklim değişikliği stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Raporda yer alan tüm senaryolar için rüzgâr ve güneş enerjisi en az maliyetli kaynaklar olarak 
öne çıkıyor. Düzenleyici politikalarla verilen desteklerin bu kaynakların gelişimini 
hızlandırması beklenirken, rüzgâr  ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki 
payının 2030’da % 30‘a çıkacağı öngörülüyor. 
 
Dengeli Politikalar Senaryosu‘na göre, Türkiye’nin yıllık elektrik talebinin % 3,9 büyüyeceği 
ve 2030 sonunda toplam kurulu gücün 139 bin megavat seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu 
kapasitenin yaklaşık 63 bin megavatının ise rüzgâr  ve güneş enerjisi kaynaklarından 
sağlanacağı tahmin ediliyor. 

GÜNEŞ ENERJİSİ 

 

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma 
dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Kurulum ve kullanım kolaylığı olmasının yanı sıra 
çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip olmasından dolayı 
kullanımı artmaktadır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 
1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet 
bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul 
ettirmiştir. Özellikle temiz bir enerji kaynağı olması ve kurulumdan sonra düşük maliyetle 
çalışması güneş enerjisinin önemini arttırmaktadır.  Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle 
yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. 
 
  



25 
 

 
 
  

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre;  

 

Güneş enerjisi günümüzde daha çok gelişmiş ülkelerde, katı yakıtların ortaya çıkardığı çevresel 
sorunları hafifletmek amacıyla alternatif bir çözüm olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 
güneş enerjisinden çok farklı biçimlerde ve alanlarda yararlanılmasıyla birlikte elektrik enerjisi 
üretiminde genelde iki farklı teknoloji kullanılmaktadır. 
  
Güneş Hücreleri: Fotovoltaik (PV) güneş elektriği sistemleri de denilen güneş hücreleri, yarı 
iletken malzemelerden yapılmış olup, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çevirirler. 
 
Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi (CSP): Güneş enerjisinden ısı elde edilen 
bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir. 
 
İstatistiklerle Türkiye 

Güneş enerjisinin 2020 yılı nisan ayı sonu itibariyle üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki 

payı %3,03 olarak gerçekleşirken kurulu gücü %6,69 olarak gerçekleşmiştir. Güneş 

enerjisinden üretilen elektrik enerjisi içindeki payını 2019 ve 2020 yılı nisan aylarına göre 

kıyasladığımızda 3,48 GWh’ten 4,48 GWh’e yükselmiştir. 
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Güneş enerjisinden elektrik üretmede lisanslı santralların enilenebilir Enerji Kaynakları 

Destekleme Mekanizması’dan (YEKDEM) faydalanmaya başlamaları ancak 2017 yılında 

olmuştur. 2019 yılında YEKDEM’den yararlanan tesis sayısı 777, toplam kurulu güç ise 20.921 

MWe olmuştur. Bu tesislerin yıllık elektrik üretimi ise 81.431.695,00 kWh olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise YEKDEM’den 19.266 MWe Kurulu güçle 708 tesis 

yararlanmıştır. 

HİDROELEKTİRİK ENERJİ 

Hidroelektrik santraller; çevreye uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, uzun ömürlü ve 

dışa bağımlı olmayan bir enerji kaynağıdır. Türkiye teorik hidroelektrik potansiyeli dünya teorik 

potansiyelinin %1'i, ekonomik potansiyeli ise Avrupa ekonomik potansiyelinin %16'sını 

kapsamaktadır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde en önemli yeri tutan hidrolik 

kaynaklarımızın teorik hidroelektrik potansiyeli 433 milyar kWh’dır. Teknik olarak 

değerlendirilebilir potansiyeli 216 milyar kWh ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyel ise 

160 milyar kWh/yıl'dır. 2018 yılında hidroelektrik kaynaklı 59,9 milyar kWh elektrik 

üretilmiştir. 2019 Ağustos sonu itibariyle hidrolik kaynaklı elektrik üretimi ise 68.452 GWh 

değerine ulaşmıştır. 

  

2018 yılsonu itibarıyla, işletmede bulunan 28.291 MW'lık kurulu güce sahip 653 adet HES 

Türkiye toplam kurulu gücünün %31,9'una karşılık gelmektedir. 2019 Ağustos sonu itibariyle 

hidroelektrik kurulu gücü 28.437 MW değerine ulaşmıştır. Japonya’nın 49 bin 905 MW ile 

altıncı, Rusya’nın 48 bin 506 MW ile yedinci, Norveç’in 32 bin 256 MW ile sekizinci durumda 

olduğu listede Türkiye 28 bin 358 MW’lik kurulu gücüyle dokuzuncu durumda. Dünyanın en 

büyük 10 HES gücüne sahip ülke listesinin 10’uncu sırasında ise 25 bin 519 MW ile Fransa 

bulunmaktadır. 
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Hidroelektrik enerjisi santrallerinin Türkiye’nin hızla artan enerji talebinin yerinde, 

zamanında ve çevreci bir şekilde karşılanmasını sağladığını vurgulayan Tarım ve Orman 

Bakanımız Bekir Pakdemirli, HES hakkında şunları söyledi: 

GAP bölgesinde yürütülen çalışmalara dikkati çeken Pakdemirli, “FIRAT-DİCLE 

HAVZASI’NDA SAHİP OLUNAN POTANSİYELİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İÇİN 

BUGÜNE KADAR KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİYLE 23 BARAJ VE HES’i İŞLETMEYE 

ALDIK. BU TESİSLER İŞLETMEYE ALINDIKLARI TARİHTEN İTİBAREN 710 MİLYAR KİLOVAT 

SAAT ENERJİ ÜRETİMİ YAPARAK MİLLİ EKONOMİMİZE YAKLAŞIK 200 MİLYAR LİRA 

KATKI SAĞLADI.” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de enerjinin önemli bir kısmı 

Fırat-Dicle Havzası’nı kapsayan GAP bölgesinden karşılanıyor. GAP enerji 

projeleri çerçevesinde, Fırat ve Dicle nehirleriyle yan kolları üzerinde bir kısmı depolamalı 

olmak üzere toplam 41 hidroelektrik enerji santrali yapılarak, 7 bin 500 megavat kurulu 

güçle yılda 27 milyar kilovat saat enerji üretilmesi planlanmaktadır. 

BP ENERJİ GÖRÜNÜMÜ  2020 RAPORU 

 Britanyalı enerji şirketi BP’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı “2020 Dünya Enerji 

Raporu’nda öne çıkan bazı önemli kesitler şu şekildedir: 

“2019 yılında Çin dünyanın en büyük hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisi üreticisi oldu. 

Çin toplam enerji üretiminde yıllık artış oranı olarak yine dünya birincisi oldu. Çin dünyanın 

en büyük enerji üreticisi ve en büyük enerji tüketicisi olmaya 2019’da da devam etti.” 

“Çin dünyanın en büyük kömür üreticisi olmayı 2019 yılında da sürdürdü. Dünyadaki 

kömürün yaklaşık yarısını Çin üretiyor. Çin’in toplam kömür üretiminden elde ettiği enerji 

ABD’nin petrol, doğalgaz ve kömür üretiminin toplamından daha büyüktür. Çin’in ithal 

ettiği toplam enerji miktarı Japonya’nın toplam enerji tüketiminden daha fazladır. “ 

“Dünya’da tüketilen enerjinin %17’si kömürden karşılanırken, Çin toplam enerji 

tüketiminin %58’ini kömürden karşılmaktadır.” 

“ABD son 3 yıldır üst üste dünyanın en büyük petrol üreticisi olmaya devam ediyor. ABD, 

2019 yılında dünyadaki petrolün %17’sini doğalgazın ise %23’ünü üretmiştir. “  

“2019 yılında karbon emisyonları oranı ABD ve diğer gelişmiş birçok ülke için düşmeye 

devam etti fakat Çin’in karbon emisyon oranı yükseldi. ABD’nin enerji üretimi 2019 yılında 

%6 oranında arttı, en büyük artış petrol ve doğalgazdan geldi, kömür üretimi ise ciddi düşüş 

yasamaya devam etti. “  

“ABD, petrol üretiminde son 3 yıldır üst üste en yüksek artışı gösteren ülke oldu. “  

“Çin, dünya nüfusunun %18’ini, dünya ekonomisinin %16’sini oluşturuyor, dünya enerji 

kaynaklarının %20’sini üretiyor ve %24’unu tüketiyor. ABD, dünya nüfusunun %4’unu, 
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dünya ekonomisinin %24’unu oluşturuyor, dünya enerji kaynaklarının %16’sini üretiyor ve 

%16’sini tüketiyor. “  

“Kanıtlanmış petrol rezervlerinin küresel dağılımında Ortadoğu %48,1 ile hala en çok petrol 

rezervine sahip bölge. “ 

“Kanıtlanmış petrol rezervlerinin en çoğu Venezuela (%17,5)’da. Ardından Suudi Arabistan 

(%17,2) ve Kanada (%9.8) geliyor. “ 

“Orta ve Güney Amerika'da petrol üretimindeki ciddi artış devam ediyor. “ 

“Küresel LNG ticareti 2019 yılında tarihinin en büyük yıllık artışını gösterdi (%12,7 (54bcm)) 

AB ülkelerinin LNG ithalatı %68 arttı. “ 

“Yenilenebilir enerji ve doğalgaz üretimindeki artış 2019 yılı küresel enerji üretimindeki 

artışın %75'ini oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji 2019 yılında 

%41 oranında bir artış gösterdi böylelikle yenilenebilir enerji kaynakların üretilen enerji 

miktarı ilk defa nükleer enerjiyi geçti. “ 

Sonuç 

Dünyada artan enerji talebinin bir sonucu olarak, enerji alanındaki gelişmeler hem 
ekonomik hem de sosyal yapıyı derinden etkilemektedir. Bu nedenle, ülkelerin istikrarlı ve 
sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma hedefi doğrultusunda kendi enerji politikalarını 
geliştirmeleri ve enerjide dışa bağımlılıklarını azaltmaları günümüzde yaygın olarak kabul 
edilmektedir. Ekonomik anlamda daha güçlü olmak isteyen ancak sahip oldukları enerji 
kaynakları ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen ülkeler, alternatif enerji kaynağı arayışına 
girmektedir. 
 
Özellikle son dönemde firmaların yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talepleri artmış ve 
sektörde en fazla talep gösteren teknoloji şirketleri olmuştur. Şirketlere bakıldığında Google, 
Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin çalışmalarını artırarak sıkı 
bir rekabet içinde oldukları görülüyor. 
 
Yapılan araştırmalar sonucunda yenilenebilir enerji kaynakları için şirketler, 2019 yılında 
19,5 GW enerji alımı gerçekleştirmişlerdir. Rüzgâr ve güneş enerjileri şirketlerin enerji 
kaynakları için ön planda yer almaktadır. Türkiye’ye bakıldığında ise, yenilenebilir kaynak 
üretiminin çoğunluğunu hidroelektrik santrallerinden karşılanmaktadır.  
 
Teknoloji devi olarak bilinen Apple, 2030 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji ve sıfır 
karbon ile faaliyet göstereceklerini duyurdular. Bu doğrultuda Danimarka'da dünyanın en 
büyük 2 rüzgâr türbini kurmayı planladıklarını açıkladılar ve şunları ifade ettiler Apple için 
üretim yapan 72 firma 2023 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji ile üretim 
yapacaklardır. Böylelikle dünyanın en büyük kara rüzgâr türbini özelliğine sahip olacaktır. 
 
Gelişmekte olan ülkelerden Türkiye de nüfusun artması, hayat standartlarının yükselmesi, 
sanayileşme faaliyetleri ve yeni teknolojilere yönelim nedeniyle her yıl daha fazla enerji 
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tüketilmektedir. Sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği enerji 
ihtiyacındaki doğrudan artış, ülkemizin dışa bağımlılığının artmasına neden olmaktadır.  
 
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye'de mevcut olan yenilenebilir enerji 
kaynaklarının potansiyeli henüz yeterince kullanılmamaktadır. Ancak bu potansiyel 
değerlendirilerek Türkiye'nin jeopolitik değerini yükseltebilecektir. Örnek vermemiz 
gerekirse Karadeniz ve Akdeniz'de deniz alanlarında yapılan çalışmalar neticesinde büyük 
bir ivme kazanıldı. Özellikle Karadeniz açıklarındaki arama kuyusunda Fatih sondaj 
gemisinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 320 milyar 
m3 doğalgaz rezervinin keşfedildiği açıklanmıştır. Türkiye, gerekli yatırımları yaparak bu 
rezervleri çıkartması sonucunda, Türkiye ekonomisi için büyük bir gelişme yaşanmış 
olacaktır. Bunu rakamlarla açıklarsam; Türkiye’nin bugüne kadar üretmiş olduğu toplam gaz 
miktarının 19 katı kadar bir rezerve sahip olup, yıllık ithalat hacminin 7,2 katı büyüklüğünde 
bir rezervden bahsedilmektedir. 
 

Tüm dünyada giderek artan enerji ihtiyacı, ulusal çıkarlar açısından stratejik bir unsura 

işaret ediyor. Özellikle Türkiye’nin, transit noktası konumuna ek olarak yenilenebilir 

enerji kaynakları ülkenin enerji üretimindeki payını artırabilmek, jeopolitik değer için 

daha büyük anlam ifade edecektir. Bu çerçevede, çalışmalarına hız vererek gerekli 

yatırımların yapılarak, kendi kendine yeten bir enerji politikası uygulayarak enerjide dışa 

bağımlılığı önlenecektir. Dolayısıyla Türkiye enerjiye bağımlı olmayı çözerse, sadece 

jeopolitik değeri artırmakla kalmaz, ülkenin ciddi ekonomik ve politik riskleri de ortadan 

kaldırılabilir. 
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