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Özet 

 

Bu çalışmada sürdürülebilir enerji kavramları göz önüne alınarak Türkiyenin sürdürülebilir enerji 

ihtiyacı değerlendirilmiştir. Bunun için özellikle enerji talebi ve sera gazı emisyonları  değerlendirmede 

temel olarak göz önüne alınmıştır. Bu yaklaşımla bakıldığında Türkiyenin enerji ihtiyacınıın %90.2 gibi  

oranını büyük  bölümü ithal kaynaklardan olmak üzere  kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil kökenli 

ithal kaynaklardan temin ettiği anlaşılmaktadır. Bunun yanısıra ekonomik gelişmesine bağlı olarak 

sürekli artan enerji talebi ve buna bağlı olarak başta CO2 olmak üzere sera gazı emisyonlarındaki artış 

OECD ülkeleri ve dünya ortalamasının çok üzerindedir. Dünya birincil enerji talebi 2005-2015 yılları 

arasında ortalama %16.7 artarken Türkiyenin birincil enerji talebi %51.9 oranında artmıştır. Buna karşın 

enerji talebinin %25 gibi bir oranı yerel kaynaklardan temin edebilmektedir.  Bu açıdan bakıldığında  

Türkiyenin sürdürülebilir enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılması gereken uygulamaların 

olduğu vurgulanmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir enerji, seragazı, enerji tüketimi, enerji verimliliği, Türkiye 

 

Sustainable energy need for Turkey 
 

Abstract 

 

In this study, Turkey's sustainable energy needs were assessed by considering sustainable energy 

concepts. For this, energy demand and greenhouse gas emissions in particular are taken into account as 

a basis for this assessment. According to this approach, it is understood that 90.2% of Turkey's energy 

need is mostly supplied from fossil-based import sources such as coal, oil and natural gas. Moreover, 

the ever-increasing energy demand due to economic development and consequently the increase in 

greenhouse gas emissions, especially CO2, is well above the OECD countries and the world average. 

The world primary energy demand increased by 16.7% on average between 2005 and 2015 while the 

primary energy demand of Turkey increased by 51.9%. On the other hand, 25% of energy demand can 

be obtained from local sources. From this point of view, it is stressed that there are applications to be 

made in order to meet Turkey's sustainable energy needs 
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Giriş 

Esas olarak ekonomik gelişme, şehirleşme ve nüfus artışı gibi nedenlerle enerji ihtiyacı sürekli artış 

eğilimi göstermektedir. Enerji talebinin karşılanmasında dünyada halen fosil enerji kaynakları en 

büyük oranı oluşturmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının kullanımı sonucunda başta CO2 olmak 

üzere sera gazı emisyonları salınımı oluşmakta, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi büyük 

küresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit miktarı endüstriyel öncesi 

dönemde yaklaşık 2.100 milyar tondan günümüzde yaklaşık 3.120 milyar tona çıkarak yaklaşık 

400 ppm'lik bir CO2 konsantrasyonuna ulaşmıştır [1]. Sonuçta ortalama yeryüzü sıcaklığı 

sanayileşme öncesi döneme göre 0.7 ⱷC artış göstermiştir. Sıcaklıktaki bu küçük artış ekosistem 
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üzerinde tahribata yol açan iklim değişikliğine sebep olmakta ve sosyal ve ekonomik gelişmedeki 

sürdürülebilirliği etkilemektedir [2]. Ayrıca sınırlı olan bu fosil kaynakların yakın gelecekte 

tükenecek olması gerçeği sürdürülebilir enerji kavramını ortaya çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak, 

gelecek yıllarda sürdürülebilir enerjiye geçiş insanoğlunun bu yüzyılda karşılaştığı önemli 

sorunlardan biri olarak görülmektedir 

Yapılan tahminler 2040 yılında dünya nüfusunun 9 milyara yükseleceğini göstermektedir. Bu 

nüfus artışının %90’ından fazla oranın OECD dışı ülkelerden kaynaklanacağı tahnini yanı sıra  

gelişmekte olan ülkeler kategorisinde  olan  bu ülkelerin küresel  GSYİH artışına %70 ve küresel 

enerji talep artışına %90 gibi oranlarda etki yapacağı belirtilmektedir [3].  Enerji tüketiminin 

çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerden dolayı 2030 yılına kadar %60,  2100 yılına kadar ise %240 

oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bundan dolayı büyük oranlarda fosil enerji 

kullanımı küresel iklim değişikliği üzerinde etki yapacaktır. Enerji çıkarma ve kullanma ile ilgili 

GHG emisyonları iklim değişikliğinin hafifletilmesine yönelik herhangi bir stratejinin ana 

bileşenidir [4]. Türkiyeninde üyesi olma yolunda ilerlediği Avrupa birliğinde enerji sektörü için 

politika stratejileri üç ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar; enerji serbestleşmesi, CO2 

emisyonu azaltımı  ve yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi olarak ifade edilebilir. [5] 

 

Türkiye nüfusu bir önceki yıla oranla binde 13.5 oranında artarak 2016 yılında 79.8 milyona 

ulaşmıştır. Türkiye son yıllarda önemli ekonomik kalkınma eğilimi göstermiş olup 1990-2012 

yılları arasında GSYH oranını % 230 oranında arttırma başarısı göstermiştir.  Türkiye dünyanın 

17. , Avrupanın ise 6. En büyük ekonomisi konumundadır. Bu ekonomik büyüme ve nüfus artışına 

bağlı olarak Türkiye’nin yıllık enerji talebi de her yıl ortalama %6-7 oranında artmaktadır. Dünya 

bankası sıralamasında Türkiye üst-orta gelir grubunda gelişmekte olan ülke olarak 

sınıflandırılmaktadır  [6].   

Türkiye OECD ülkeleri içinde geçen on yıllık süreçte enerji talep artışının en fazla olduğu ülke 

olarak dikkat çekmektedir. Türkiyenin ekonomi politikaları ekonomik olarak büyümeden kaynaklı 

artan enerji talebi ile yüzyüze olduğunu göstermektedir. Türkiyedeki enerji sektörü GHG 

emisyonlarına en büyük etkiyi yapan sektör olarak görülmektedir [7]. Yapılan projeksiyonlarda bu 

durumun orta ve uzun vadede devam edeceği vurgulanmaktadır. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı 

(ETKB)  yapılan tahminlerde 2015 yılında 264 TWh olarak gerçekleşen elektrik enerjisi talebinin 

hızla artarak 2023 yılında 414 TWh değerine çıkacağı öngörülmektedir  [8].  

 Bu büyük enerji talebinin yaklaşık  %85 gibi bir oranı fosil enerji kaynakları kullanılarak 

karşılandığından bu durum beraberinde çevre ve hava kirliliği gibi sorunlarda getirmektedir. 

Özellikle fosil yakıtların yanmasında başlıca ürün olan CO2 emisyonu bu önemli enerji talebi ile 

artış eğilimi göstermektedir. Bunun yanında Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları 

sürdürülebilir ve bağımsız enerji açısından gelecek katkısı çok büyük potansiyele sahiptir. 

Türkiye'de yenilenebilir enerjinin en önemli kaynakları muhtemelen rüzgar, güneş ve jeotermal 

olarak görülmektedir [9]. Yenilenebilir enerji kaynakları, Türkiye'nin çevresel hedeflerine 

ulaşmasına ve ithal yakıt kaynaklara olan bağımlılığı azaltarak enerji arz güvenliğini artırmaya 

yardımcı olabilir [10]. Yenilenebilir enerji, özellikle hidroelektrik, Türkiye'de gelecekteki enerji 
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ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayabilir [11]. Yenilenebilir enerji teknolojileri; enerji 

güvenliği, iş yaratma, iş fırsatları, sürdürülebilir kalkınma ve küresel ısınmayı önleme gibi birçok 

uzun vadeli faydaya sahiptir [12]. Bunun yanında Türkiye Avrupa birliğine (AB) aday ülke 

konumunda olduğundan enerji politikalarını AB ile uıyumlu hale getirmek durumunda 

bulunmaktadır [13].   

Bu çalışmada, sürdürülebilir enerjinin temini için gerekli unsurlar olan; enerji talebi, enerjinin 

verimli kullanımı, sera gazı emisyonları, enerjinin yerel kaynaklardan üretilmesi ve yenilenebilir 

enerji kullanımı gibi ana kavramları göz önüne alınarak Türkiyenin sürdürülebilir enerji ihtiyacı ve 

bunun önemi  değerlendirilmiştir.  

Kaynak çeşidine göre Dünya ve Türkiyede  enerji kullanımı  

Tablo 1. de görüldüğü gibi 2015 yılında 13.1 milyar ton petrol eşdeğeri olan dünya birincil enerji 

tüketiminin %85.9 oranı fosil kökenli yakıtlarla karşılanmıştır. Enerji tüketiminin karşılanması için 

hidroelektrik dahil yenilenebilir enerji payı %9.5 iken hidroelektrik harici yenilenebilir enerji 

kullanım payı %2.7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl nükleer enerji payı ise %4.4 olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya enerji tüketiminde Çin %22.9, ABD ise %17.3 paya sahip olan ilk iki ülke 

olarak görülmektedir.  Ülkeler bazında bakıldığında olarak fosil kaynak tüketimi genellikle benzer 

yüksek oranlar göstermekte ancak bazı ülkelerde değişim olabilmektedir. Brezilya’nın fosil kaynak 

tüketim oranı %65.4 iken hidroelektrik dahil yenilenebilir enerji tüketimi %33.4 gibi bir değerde 

olup oldukça dikkat çekmektedir. Bunun yanında Almanya’da  hidroelektrik hariç rüzgar, güneş 

ve biyokütle kaynaklarını içeren yenilenebilir enerji tüketim payı toplam tüketim içinde %12.4 

olarak gerçekleşmiştir. Tabloda verilen diğer ülkelerde ise yenilenebilir enerji kullanım oranı %2-

5.5 arsında değişmektedir.  ABD %8.3  ile toplam enerji ihtiyacının önemli bir oranını nükleer 

enerji ile karşılamıştır.  

Türkiye ise %1  oranında dünya toplam enerji tüketimi içinde pay sahibi olarak ortaya çıkmıştır. 

Fosil kaynak tüketiminde %85.6 oran ile dünya ortalamasına yakın bir değer göstermiştir. Nükleer 

enerji için günümüzde üretim gerçekleştirmeyen Türkiye için yenilenebilir enerji tüketimi toplam 

enerji tüketimi içinde %2.8 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye yenilenebilir enerji tüketim oranı 

OECD ülkeleri ortalamasının altındadır.  

OECD ve  AB gibi gelişmiş ülkeleri kapsayan birliklerde yenilenebilir enerji ve nükleer enerji 

kullanımı OECD dışı ülkelere göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir.  2015 yılında OECD 

ve AB’de fosil yakıt tüketim oranı sırasıyla %81.6 ve % 75  değerlerinde olurken hidroelektrik dışı 

yenilenebilir enerji tüketim oranı %4.4 ve %8.3 olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanında OECD dışı 

ülkelerde  fosil yakıt tüketimi %89.1 iken yenilenebilir enerji tüketim oranı toplam enerji 

tüketiminin %1.5 si değerinde olmuştur. Bu düşük değer gelişmekte olan ülkeler için yenilenebilir 

enerji kullanım oranının arttırılması yönünde yapılmasına ihtiyaç duyulan yeni plan ve politikaların 

gerekliliğini açıkça yansıtmaktadır. Ayrıca OECD dışı ülkelerde seragazı emisyon artış oranının 
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yıllık bazda gelişmiş ülkelere göre çok daha yüksek oranlarda olduğu gerçeği bilinmektedir. Bunun 

yanında yine OECD ve AB üye ülkelerinde sırasıyla %81 ve %11.9 oranlarında nükleer enerji 

tüketimi varken OECD dışı ülkelerde bu oran %1.7 olmuştur.  

Tablo 1. Birincil enerji tüketimi (mtep) [14] 

 ABD Çin Almanya Brezilya Turkiye OECD OECD dışı AB 

Dünya 

Toplam 

Petrrol 851,6 559,7 110,2 137,3 38,8 2056,4 2274,9 600,2 4331,3 

Doğalgaz 713,6 177,6 67,2 36,8 39,2 1458,9 1676,3 361,9 3135,2 

Kömür 396,3 1920,4 78,3 17,4 34,4 979,2 2860,7 262,4 3839,9 

Nükleer 

enerji 189,9 38,6 20,7 3,3 - 447,6 135,5 194,1 583,1 

Hidroelektrik 57,4 254,9 4,4 81,7 15,1 314,6 578,3 76,4 892,9 

Yenilenebilir 71,7 62,7 40 16,3 3,8 246,3 118,5 136 364,9 

Toplam 2280,6 3014 320,6 292,8 131,3 5503,1 7644,2 1630,9 13147,3 

Fosil yakıt 

yüzdesi (%) 0,860081 0,881785 0,797567 0,65403 0,856055 0,816721 0,89112 0,750812 0,859979 

Yenilenebilir

+hidroelektri

k yüzdesi 

(%) 0,056608 0,105375 0,13849 0,334699 0,143945 0,101924 0,091154 0,130235 0,09567 

Nükleer 

enerji 

yüzdesi(%) 0,083268 0,012807 0,064566 0,01127 - 0,081336 0,017726 0,119014 0,044351 

 

Dünyada CO2 emisyon salınımı eğilimi  

Dünyada enerji ihtiyacının büyük bir bölümü petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil kaynaklardan 

karşılandığından enerji tüketimindeki artış beraberinde CO2 emisyon salınımını da arttıran benzer 

bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkeler bazında olan CO2 emisyon salınım eğilimine 

bakıldığında da enerji tüketimi ile yakın eğilimler gösterdiği anlaşılmaktadır.  Şekil 1. de görüldüğü 

gibi Dünya toplam CO2  emisyon salınımı 2005-2015 yılları arasında %17.4 oranında artış eğilimi 

göstermiştir.  Bu değişimin oluşması incelendiğinde OECD dışı ülkeler ve Çin için CO2 salınımı 

artarken OECD ülkeleri, ABD ve AB için ise azaldığı anlaşılmaktadır. Buna göre genel bir 

yaklaşım olarak gelişmiş ülkeler için azalan, gelişmekte olan ülkeler içinse artan CO2 salınımı 

eğilimi görülmektedir.  OECD dışı ülkeler ve Çin de 2005-2015 yılları arasında artış eğilimi 

sırasıyla %41.5 ve %51.09 olarak gerçekleşmiştir.  Buna karşın, aynı yıllarda OECD ülkeleri, ABD 

ve AB için ise sırasıyla  %8.19, %10.19 ve % 17.87 oranlarında CO2 emisyonu salınımı yönünden 

azalma eğilimi ortaya çıkmıştır. Yüksek kişi başına gelire sahip ve gelişmiş ülke kategorisinde olan 

bu ülkelerdeki CO2 emisyonu azalmasının ana nedenleri enerjinin verimli kullanımı yönündeki 

başarılı uygulamaların yanı sıra yenilenebilir alternatif  enerji kullanımının arttırılması politikaları 

ve nükleer enerji kullanımı gösterilebilir.  
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Şekil 1. Dünyada CO2 emisyon salınımı (2005-2015 yılları) [15] 

Türkiye enerji tüketimi ve gelecek tahmini  

 

Şekil 2. Türkiye Enerji tüketimi ve gelecek tahmini [14,16] 

Türkiye birincil enerji tüketimi  yıllara göre sürekli artan bir eğilim göstermektedir (Şekil 2). 2005-

2015 yılları arasındaki süreçte birincil enerji tüketimi artışının %51.96 gibi yüksek bir oranda 

olduğu görülmektedir. Bu değer aynı yıllarda Dünyadaki artış oranı olan %16.7 değerinin çok 

üzerindedir. Gelecekle ilgili yapılan tahminlerde ise 2015-2023 yılları arasında enerji tüketiminin 

yaklaşık %66 oranında artarak 218 mtep değerine ulaşacağı öngörülmektedir.  Türkiyenin son 

yıllarda ortaya koyduğu yüksek büyüme oranları sonucundaki sosyo-ekonomik gelişmeler ve kişi 

başına gelir düzeyindeki artış bu yüksek enerji tüketimi artışının esas nedenidir.  Bunun yanında 

2005-2015 yılları arasında OECD ülkeleri, ABD ve AB gibi gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme 

oranlarının artışına rağmen enerji tüketiminin azalma eğilimi gösterdiği bilinmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında Türkiye de kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olan enerji talebinin karşılanmasında 

enerjinin verimli kullanımı konusunda hayata geçirilmesi gereken birçok uygulamanın olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu yüksek artış eğiliminde olan enerji tüketiminin gelecekte de karşılanabilmesi 

için ayrıca yerel kaynaklardan üretilen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili etkin 

uygulamaların yapılması gereksinimi ortaya çıkmaktadır.  

1990 yılında %51.6 olan enerji talebindeki dışa bağımlılık oranı  önemli  artış göstererek 2014 

yılında %75 oranına ulaşmıştır.  Enerjide dışa bağımlılık oranı 1990 yılından sonra esas olarak 

doğalgaz tüketimindeki önemli artış nedeniyle belirgin oranda artış göstermiştir.  
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Türkiye toplam sera gazı emisyonlarının sektörlere göre dağılımı 

Tablo 2. Sektörlere göre sera gazı emisyonları ( CO2 eşdeğer, milyon ton) [17] 

Yıl Sektörler Toplam 

1990 yılına göre 

değişim(%) 

 

 

 

Enerji Sanayi 
 

Ziraat 
 

Atık 

 

 

 

 

1990 132,5 23,1 41,2 10,9 207,8 - 

1995 160,1 27,0 39,8 12,2 239,0 15,0 

2000 214,4 28,4 39,6 14,4 296,8 42,9 

2005 252,7 37,8 37,9 16,9 345,2 66,2 

2010 286,0 51,8 39,3 18,1 395,3 90,2 

2014 339,1 62,8 49,5 16,1 467,6 125,0 

 

Türkiyede sektörlere göre seragazı emisyon salınımının 1990-2015 yılları arasındaki periyot için 

dağılımı Tablo 2. de verilmektedir. Türkiye toplam sera gazı emisyonu salınımı bu yıllar arasında 

%125 oranında artış göstermiş ve 467.6 milyon ton CO2 eşdeğerine ulaşmıştır.  Enerji sektörü 

seragazı emisyonları Türkiye toplam seragazı  emisyonu dağılımında en büyük paya sahip olarak 

görülmektedir. 1990 yılında 132.5 milyon ton CO2 eşdeğeri olan enerji sektörü kaynaklı seragazı 

emisyonu 2014 yılında  % 155.9  gibi belirgin bir artışla 339.1 milyon ton  CO2 eşdeğerine 

ulaşmıştır. 2014 yılı emisyon değerleri gözönüne alındığında enerji sektöründen kaynaklanan 

emisyonun toplam seragazı emisyonlarının %72.5 gibi  büyük bir oranını oluşturduğu 

görülmektedir.  Türkiyede toplam birincil enerji talebinin büyük oranda karbon içerikli petrol, 

kömür, doğalgaz gibi fosil  yakıtlar tarafından karşılanması bu büyük oranın ana nedenidir. Sanayi 

sektörü, ziraat ve atık sektörlerinden oluşan seragazı emisyon salınımları 2014 yılı baz alındığında 

toplam salınım içinde  sırasıyla %13,4,  %10.5 ve %3.4 gibi değerlerde olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye sera gazı azaltım planı  

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS)  Ek1 listesinde yer 

almaktadır. Bunun yanında  1/CP.16 sayılı karar ile Türkiye’nin özel şartları  tanınmış ve sonuçta Türkiye,  

Ek1’de yer alan diğer ülkelerden farklı bir konumda değerlendirilmiştir 

 

 

 

 

Şekil 3. Türkiye seragazı azaltım planı  [6] 



M. KARABEKTAS et al./ ISITES2017 Baku - Azerbaijan  1107  

 

 

 

 

Buna bağlı olarak Türkiye 1/CP.19 ve 1.CP/20 sayılı kararlara göre BMİDÇS’nin 2. maddesinde 

yer alan temel hedeflerini sağlamak için amaçladığı ulusal katkı (INDC) ve ilgili bilgilerini 

sunmuştur. Şekil 3. den görüleceği gibi niyet edilen  INDC ulusal katkı planında referans senaryoya 

(BAU) göre seragazı emisyonlarında 2030 yılında yaklaşık %21 oranında azaltımı 

öngörülmektedir [6]. Niyet edilen ulusal katkı ile yürütülmesi öngörülen plan ve politikalar; enerji, 

sanayi, ulaştırma, bina ve kentsel dönüşüm, tarım, atık, yutak alanlar gibi başlıklar altında alan ve 

sektörlerde yapılacak uygulamaları ve tedbirleri açıklamaktadır. Türkiye yapmış olduğu bu ulusal 

niyet planı ve politikası ile düşük karbonlu kalkınma için önemli bir hedef koymuştur.  Türkiyede 

2010 yılında ulusal iklim değişikliği stratejisi ve  2011 yılında da ulusal iklim değişikliği eylem 

planı hazırlanmıştır.  Eylem planında Türkiye’nin özel şartları kapsamında öncelikli sektörlerde 

uygulanacak sera gazı emisyon kontrolü ve uyum önlemleri yer almaktadır. 

  

İfade edilen bu politika ve tedbirlerin uygulamaya geçilmesi sonucunda referans senaryoya göre 

şekil 3. den görüleceği gibi 2012 yılından başlanarak kademeli bir azaltım gerçekleştirilecektir. 

Buna göre 2020 yılında %10.9, 2025 yılında %15.4 ve 2030 yılında %20.9 azaltım amaçlanmıştır. 

GHG azaltımı için Türkiyenin sürdürülebilir kalkınma sürecine devam etmesi ve Türkiyenin sınırlı 

enerji kaynaklarına sahip olması nedeniyle enerji ithal etmesinin sonucunda oluşan cari açıklarda  

dikkate alınmaktadır.  

 

Yenilenebilir enerji ve nükleer enerji projeksiyonları 

 

Yeni üretim yatırımlarının gerçekleştirilmesi enerji kaynaklarının çeşitliliği, ve enerji 

verimliliğinin en üst düzeyde uygulanmasının Türkiye için sürdürülebilir enerji açısından önemli 

hususlar olduğu ifade edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin potansiyele 

sahip bir ülke konumunda olan Türkiye henüz bu kaynaklardan yeterince faydalanamamıştır. Ancak 

son yıllarda bu konuyla ilgili önemli projelerin yapıldığı bilinmektedir.  

 

Türkiye jeotermal enerji potansiyeli ile Dünyada 7. konumda bulunmakta olup bunun yanısıra 

hidroelektrik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için yeni politikalar 

üretmektedir. Bu anlamda 2014 yılında yayınlanan Türkiye Ulusal yenilenebilir enerji eylem planında 

(YEEP), 2023 yılına kadar Tablo 4. da verildiği gibi hidroelektrik kurulu güç kapasitesinin 34 bin MW, 

rüzgar enerjisi kapasitesinin 20 bin MW, güneş enerjisi kapasitesinin 5 bin MW ve jeotermal 

kapasitesinin ise bin MW değerine çıkarılması hedefi belirtilmiştir [16].  

 
Tablo 4.  Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, kurulu güç  kapasitesi ve 2023  yılı tahminleri [16] 
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Yenilenebilir 

enerji 

teknolojileri 

Kurulu güç kapasitesi (MW) Elektrik üretimi (GWh) 

2013 2023 Fark (%) 2013 2023 Fark (%) 

Hidroelektrik 22.289  34.000 53% 59.420 91.800 54% 

Rüzgar 2.759  20.000 625% 7.558 50.000 562% 

Jeotermal 310  1.000 223% 1.364 5.100 274% 

Güneş 0  5.000 - 0 8.000 - 

Biyokütle 224  1.000 346% 1.171 4.533 287% 

 

 

Bu hedef sonucu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin 2023 yılında 

elektrik enerjisi üretiminin en az  %30 oranını karşılaması amaçlanmaktadır. Ayrıca yine 2013 yılı 

baz alınarak 2023  yılına kadar ulaştırma sektörü enerji talebinin en az % 10 oranında yenilenebilir 

enerji kullanımı ile karşılanması amacı vurgulanmaktadır.   YEEP’de  bina, ulaştırma ve sanayi 

sektörlerinde enerji verimliliğin arttırılmasına yönelik stratejiler belirtilmektedir. Belge enerji 

verimliliğinin arttırılmasını, enerjinin bilinçsiz kullanımı ve israfının önlenmesini, sektörel ve 

makro düzeyde enerji yoğunluğunun azaltılması amacını açıklamaktadır.  

 

Türkiye yenilenebilir enerji alanında olduğu gibi enerji talebinin karşılanmasında  dışa bağımlılığın 

azaltılması ve çevre yönünden olumlu etkileri dolayısıyla enerji üretimi için nükleer enerji 

kullanımı yönünde planlar yapmaktadır. Bu planlarda,  Mersin-Akkuyu ve Sinopta yapılacak iki 

nükleer santral devreye girdiğinde 2023 yılında elektrik üretiminin %10 oranında nükleer enerjiden 

karşılanması mümkün olacaktır  [8]. 

 

Sonuçlar 

 

Sürdürülebilir enerji kavramları gözönüne alınarak yapılan değerlendirmede saptanan sonuçlar şu 

şekilde özetlenebilir; 

Türkiye ise %1  oranında dünya toplam enerji tüketimi içinde pay sahibi olarak ortaya çıkmıştır. 

Fosil kaynak tüketiminde %85.6 oran ile dünya ortalamasına yakın bir değer göstermiştir. Nükleer 

enerji için  günümüzde üretim gerçekleştirmeyen Türkiye için yenilenebilir enerji tüketimi toplam 

enerji tüketimi içinde %2.8 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye yenilenebilir enerji tüketim oranı 

OECD ülkeleri ortalamasının altındadır.  

2005-2015 yılları arasındaki süreçte birincil enerji tüketimi artışının %51.96 gibi yüksek bir oranda 

olduğu görülmektedir. Bu değer aynı yıllarda Dünyadaki artış oranı olan %16.7 değerinin çok 

üzerindedir. Gelecekle ilgili yapılan tahminlerde ise 2015-2023 yılları arasında enerji tüketiminin 

Yaklaşık %66 oranında artarak 218 mtep değerine ulaşacağı öngörülmektedir. 1990 yılında %51.6 

olan  enerji talebindeki dışa bağımlılık  oranı  önemli  artış göstererek 2014 yılında %75 oranına 
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ulaşmıştır. Ham petrol tüketiminin yaklaşık %89 kısmını ithal kaynaklardan karşılayan Türkiye, 

2015 yılımda yaklaşık olarak 25 milyon ton ham petrol ithalatı gerçekleştirmiştir. 

 

Türkiye toplam sera gazı emisyonu salınımı 1990-2015 yılları arasında %125 oranında artış 

göstermiş ve 467.6 milyon ton CO2 eşdeğerine ulaşmıştır.  Enerji sektörü seragazı emisyonları 

Türkiye toplam seragazı  emisyonu dağılımında en büyük paya sahip olarak görülmektedir. Türkiye 

için niyet edilen INDC ulusal katkı planında referans senaryoya (BAU) göre seragazı 

emisyonlarında 2030 yılında yaklaşık %21 oranında azaltım öngörülmektedir. Türkiye son yıllarda 

enerji verimliliği alanında yaptığı çalışmalara rağmen hala enerji yoğun bir ülkedir. Bu yönüyle 

Türkiyenin enerji yoğunluğu gelişmiş ülkeler olarak nitelendirilen OECD ülkeleri ve AB-27 

ortalamalarının üzerindedir. Bununla ilişkili olarak Türkiye, 2011 yılındaki değeri referans alarak 

2023 yılına kadar enerji yoğunluğunu en az % 20 oranında azaltmayı hedeflediğini yenilenebilir 

enerji eylem planında ifade etmektedir. 

 

Türkiye Ulusal yenilenebilir enerji eylem planında (YEEP), 2023 yılına kadar  yenilenebilir enerji 

kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin toplam  elektrik enerjisi üretiminin en az  %30 oranını 

karşılaması amaçlanmaktadır. Türkiye  nükleer enerji içinde planlar yapmakta ve 2023 yılında 

elektrik üretiminin %10 oranında nükleer enerjiden karşılanmasını hedeflemektedir.  

 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler gözönüne alındığında Türkiye’nin başta dikkat çekici 

ekonomik büyüme, sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak enerji tüketiminin önemli oranda 

artış göstereceği anlaşılmaktadır. Bu durum enerji talebinin büyük çoğunluğu  fosil yakıtlardan 

karşılandığı için beraberinde  seragazı emisyonu açısından yine artış eğilimi olacağını 

göstermektedir. Türkiye son yıllarda yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi, seragazı 

emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılması hususlarında önemli plan ve 

politikaları uygulamaya koyma yönünde adımlar atmaktadır. Özellikle 2023 yılına kadar 

uygulamaya gerçekleştirilmesi öngörülen ve yenilenebilir enerji eylem planında belirtilen 

stratejiler son derece umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında OECD 

ülkeleri ortalamaları gözönüne alındığında Türkiyenin halen nispeten yüksek enerji yoğunluğuna 

sahip, enerji ihtiyacını büyük oranda ithal kaynaklardan sağlayan bir konumda olduğu ifade 

edilebilir. Türkiyenin yüksek orandaki ekonomik büyümesi ve sanayileşmesi gözönüne alındığında 

gelecek için öngörülen son derece yüksek enerji talebinin sürdürülebilir enerji temini kapsamında 

karşılanabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken önemli  uygulamaların olduğu anlaşılmaktadır.  Bu 

amaçla esas olarak tüm sektörlerde enerji verimliliği arttırılarak enerji yoğunluğu azaltılmalı, başta 

jeotermal olmak üzere güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilmeli, biyokütle 

kökenli içten yanmalı motor yakıt katkısı olarak zorunlu biyodizel ve biyoetanol katkı oranları 

arttrılmalıdır.  
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