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GİRİŞ
Bu kitapçık bizi, 2020 yılına götürüyor. Akdeniz’de
“Güneş” adlı hayalî bir ada ülkesindeyiz. Kitapçığımız,
Güneş Ülkesi’nde insanlığa ve gezegenimize saygılı,
ekonomik ve sosyal kalkınmanın dengelendiği
sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişin 10 yıllık
öyküsünü anlatıyor1.
Güneş Ülkesi, tıpkı ülkemiz gibi, 2010 yılına kadar enerji
politikasını fosil yakıta endekslemişti ve iklim değişikliğiyle
mücadele konusunda kaçak güreşen politikalara sahipti.
Güneş Ülkesi’nin yer aldığı paralel evrende 2009 yılında
Kopenhag’daki iklim görüşmelerine katılan Güneş Ülkesi
Başbakanı, iklim değişikliğinin ülkesinin ve insanlığın geleceği
için en acil çözüm isteyen sorunlardan birisi olduğuna
ikna oldu. Güneş Ülkesi, iklim değişikliğiyle mücadelede
çözümün yanında yer almaya karar verdi. Bu çerçevede enerji
politikalarında yapısal değişiklikleri öncelikleri arasına aldı.
Böylece Güneş Ülkesi, Akdeniz’deki komşu ülkeler için bir rol
model haline geldi.
Değişim için ilk adımı attıktan 10 yıl sonra, 2020’de, Güneş
Ülkesi sürdürülebilir bir enerji sistemine dönüşüm için emin
adımlarla ilerliyor. Ülkede enerji yoğunluğu 2010 yılına göre
%20 azaldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı arttı; 2020
itibarıyla toplam birincil enerji tüketiminin %20’si yenilenebilir
enerjiden sağlanıyor. Enerji resmindeki bu değişiklik sonucu
ülke, enerji tüketiminde fosil kaynaklara ve ithalata olan
bağımlılığını kırıyor.

1

WWF, 2010 yılında yayımladığı bir çalışmada, Akdeniz’de Güneş Ülkesi (Heliosthana) adında hayali bir ada yarattı. Akdeniz
havzasındaki ülkelerde hâlihazırda uygulanan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedef ve uygulamalarının stratejik bir
bütünlük çerçevesinde hayata geçirilmesi durumunda mümkün olacak değişim, bu ada üzerinden anlatıldı. Söz konusu rapor
için; http://awsassets.panda.org/downloads/hbs_wwf_uk_final_2_july_2010.pdf
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GÜNEŞ ÜLKESİ’NDE
DEĞİŞİM
6 AŞAMADA GERÇEKLEŞTİ
1

2

Enerji Geleceği için “Stratejik Vizyon” Oluşturulması: Tüm ilgi gruplarının
görüşüne başvurularak ülke çapında bir “Sürdürülebilir Enerji Geleceği
Vizyonu” oluşturuldu. Vizyonun uygulanması için oluşturulan kurumsal
yapı çerçevesinde politika oluşturma, uygulama, eylem planları ve enerji
sektöründeki faaliyetlere ilişkin roller net olarak ortaya koyuldu. Güvenilir
veriler, istatistikler, göstergeler ve geleceğe yönelik tahminler, karar alma
mekanizmalarının etkinliğini artırdı.
Enerji Politikası’nın Dayanaklarının Belirlenmesi: Sürdürülebilir enerji
politikası üç sütun üzerine inşa edildi:
a. Etkin bir enerji arzı sisteminin oluşturulması: Kaynak çeşitlendirmesi, acil
durum eylem planları gibi araçların kullanılması,
b. Enerjiye herkes tarafından erişimin sağlanması: Enerjiye asgari düzeyde
erişim için garantiler, buna uygun tarifelerin uygulanması,
c. Fosil yakıt desteklerinin kaldırılması ve dışsal maliyetlerin enerji
fiyatlarına yansıtılmasıyla yenilenebilir enerji kaynakları için rekabet
ortamı yaratılması.

3
4
5

4

Enerji Verimliliği için Yapısal Önlemlerin Hayata Geçirilmesi: Enerji
verimliliğin sağlanması için öncelikle tüketici davranışları analiz edildi.
Buna göre etkin yasal düzenlemeler yapılırken uygun önlemler ve destek
mekanizmaları uygulamaya koyuldu.
Yenilenebilir Enerji: Ülkenin yenilenebilir enerji potansiyeli belirlendikten
sonra yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının önündeki engellerin
kaldırılması için düzenleyici yasal çerçeve oluşturuldu. Uygun yenilenebilir
enerji destekleri ve diğer finansal mekanizmalarla uygulamalar özendirildi.
Kentsel Planlama ve Ulaşım Planlarının Enerji Vizyonuna Uyumunun
Sağlanması: Kentsel politikalar ve ulaşım politikaları yenilenebilir enerji,
binalarda enerji verimliliği ve düşük karbonlu ulaşım projeleri başta olmak
üzere yeni enerji vizyonu çerçevesinde şekillendirildi ve uygulamaya koyuldu.
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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Projelerine Katılımın Sağlanması: Güneş
Ülkesi, Akdeniz Güneş Planı2 ve DESERTEC3 gibi çok taraflı yenilenebilir
enerji projelerinin içerisinde yer alarak yenilenebilir enerji üretim kapasitesini
geliştirmek için yatırım maliyetlerini düşürdü, yeni finansman fırsatları buldu,
ayrıca yerli yenilenebilir enerji endüstrisini ve AR-GE faaliyetlerini geliştirdi.

Söz konusu adımlar, Güneş Ülkesi’ne özgü eylemler değildi. Akdeniz havzasında
yer alan ülkelerin hâlihazırda belli ölçülerde ortaya koydukları politika ve
uygulamaların beraber ve koordineli uygulaması sonucu Güneş Ülkesi, 2020 yılında
sürdürülebilir enerji kulvarında yol alıyor.

GÜNEŞ ÜLKESİ
Güneş Ülkesi’nin Enerji Görünümü – 2010 öncesi
2010 yılında yeni enerji vizyonu üzerindeki çalışmalar başlamadan önce Güneş
Ülkesi’nin enerji görünümünün ana unsurları olarak enerji talebinde hızlı artış,
yüksek enerji yoğunluğu, fosil ve ithal yakıt bağımlılığı öne çıkmaktaydı. Güneş
Ülkesi’ndeki durum, Akdeniz Havzası’ndaki pek çok ülkeden farksızdı.
Mevcut politikaların devamı halinde, talebi karşılamaya odaklı yaklaşımın getirdiği
sorunların da devam edeceği öngörülüyor, gerek dışa bağımlılığın gerekse sera gazı
emisyonlarındaki artışın devam etmesi bekleniyordu.

2

Akdeniz Güneş Planı (The Mediterranean Solar Plan) ile 2020 yılında 15 kömür santralinin kurulu gücüne denk gelecek 20
GW’lık yenilenebilir enerji kapasitesi kurulması hedeflenmektedir. http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterraneancooperation/mediterranean-solar-plan-msp/

3

DESERTEC Vakfı tarafından ortaya konulmuş olan DESERTEC kavramı ile Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’da güneş ve
rüzgâr enerjisi ile elektrik üretilmesi ve üretilen gücün tüketim merkezlerine dağıtımının desteklenmesini hedeflenmektedir.
Proje ile 2050 yılında Avrupa’nın toplam enerjisinin %15’nin karşılanması umulmaktadır. 400 milyar avro tutarındaki proje
Deutsche Bank, Siemens gibi kuruluşlar tarafından da desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için; www.desertec.org
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Enerji Talebi
 Enerji talebinde yılda %4-7 arası artış,
 Enerji kullanımında yüksek kayıp oranları: Özellikle inşaat
sektöründe yüksek oranda enerji kaybı,
 Üretim ve dağıtım sisteminde yüksek kayıp oranı,
 Ulaşım sektörünün karayollarına odaklanması nedeniyle
altyapı harcamalarında artış,
Hava ve deniz taşımacılığı sektörlerinde enerji kullanımı
yüksek ve ithal enerji kaynaklarına bağımlılıkta artış,
 Yüksek enerji yoğunluğu4: 0,23tep/1000 ABD$.

Enerji Arzı

%4-7

2010 ÖNCESİ GÜNEŞ
ÜLKESİ’NİN ENERJİ
TALEBİNDEKİ YILLIK
ARTIŞ ORANI

 Enerji arzında fosil yakıtlara bağımlılık yüksek: Elektrik
üretimi için kömür, taşımacılık için petrol, elektrik üretimi
ve ısınma için doğal gaz kullanımı, birincil enerji ihtiyacının
%94’üne denk geliyor,
 Enerjide dışa bağımlılığın cari açıktaki payı yüksek: Dışa
bağımlılık evlerde enerji faturalarını şişirirken, sanayinin
rekabet gücünü olumsuz etkiliyor,
 Enerji sektörü şeffaf değil: Sektörün dikey yapısı nedeniyle
kamu ve özel şirketlerin çeşitli alanlarda tekel gücü var,
 Özellikle şehirler için elektrik üretimi ve dağıtımı
konularında darboğazlar mevcut,
 Yenilenebilir enerjinin payı çok düşük: Birincil enerji
talebinin %6’sı yenilenebilir enerji ile sağlanıyor. Bu payın
çoğu büyük ölçekli hidroelektrik santrallerine ait. Güneş,
rüzgâr gibi teknolojiler henüz emekleme aşamasında
bulunuyor,
 Enerji talebi, fiyat dalgalanmaları ve enerji arzındaki
darboğazlar aşağıdaki sonuçları getiriyor:
● Dönemsel enerji krizleri (enerji açığı, elektrik kesintileri),
● Ekonomik sorunlar (enerji ithalatı sonucunda dış borcun
artması),
● Enerjiye erişimde yetersizlik, enerji kullanımında
eşitsizlik,
● Ekonomik ve sosyal belirsizlikler,
● Sera gazı emisyonlarında artış,
● Hava, su ve toprakta kronik kirlilik.
4

8

Enerji yoğunluğu, bir dolarlık mal ya da hizmet üretmek için tüketilen enerji miktarıdır. Bir ülkenin enerji yoğunluğunun
düşük olması, üretilen mal ya da hizmetin daha az enerjiyle elde edilmesi anlamına gelir; dolayısıyla enerji verimliliğinin
göstergelerinden birisidir.
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“Mevcut politikaların devamı” senaryosunda 2020’de Güneş
Ülkesi’ni neler bekliyor?
 Enerjiye olan talep artmaya devam ediyor. 2020 itibarıyla birincil
enerjide %65, elektrikte %100, binalarda %75, ulaşımda %64, hizmet
sektöründe %70, sanayide %53 artış,
 Fosil yakıt kullanımı ve dışa bağımlılıkta artış,
 Karbondioksit ve kirletici gaz emisyonlarında %80 artış öngörülüyor,
 Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yatırımlar artsa da, bu
kaynakların enerji görünümündeki payında artış sağlanamıyor.

1. Aşama: Sürdürülebilir Enerjinin 				
Temellerinin Atılması
Güneş Ülkesi 2020 stratejisi kapsamında enerji talebinde
%30 azalma sağlanması, enerji yoğunluğunun %20 düşmesi,
yenilenebilir enerjinin birincil enerjideki payının da %20’ye
çıkartılması hedefleri koyuldu.
Güneş Ülkesi’nde değişim için atılan ilk ve en önemli adım, yeni bir
enerji politikasının oluşturulması oldu. Bunun için orta ve uzun vadeli
hedefler, öncelikler, araçlar, eylemler ve planlar ortaya koyulurken
söz konusu unsurların ulaşım, çevre, bayındırlık gibi diğer alanlar ile
uyumunun sağlanmasına özel önem verildi. Bu çerçevede üç aşamalı bir
hazırlık yapıldı:
a. “Güneş Ülkesi 2020” stratejisinin hazırlanması,
b. Uygulama için mekanizmaların ve araçların tanımlanması,
c. Stratejinin uygulanması ve değerlendirilmesi için kurumsal altyapıda
gerekli değişikliklerin yapılması.
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Güneş Ülkesi 2020 Stratejisi
Yeni enerji stratejisi, 2020 yılını öncelikli hedef olarak
belirledi. Bununla birlikte "strateji", 2050 yılına yönelik üst
ölçekli hedefleri içeren bir yapıda hazırlandı. Bu çerçevede
bütüncül hedefler ortaya koyulurken sektörel ve tematik
öncelikler tanımlandı, net bir görev dağılımının olduğu bir
uygulama takvimi hazırlandı. Enerji sektörünün dinamik
yapısına uygun olarak hazırlanan “stratejinin”, hükümet
tarafından kabulünün ardından iki yılda bir Parlamento
ve Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü tarafından gözden
geçirilmesi kararlaştırıldı.

%30

GÜNEŞ ÜLKESİ’NİN
2020 STRATEJİSİ
DOĞRULTUSUNDA EMİSYON
MİKTARININ AZALMASINI
HEDEFLEDİĞİ ORAN

Katılımcılık:
Stratejinin kilit unsurlarından birisi, hazırlanma ve
uygulanma aşamalarındaki katılımcı yapısıydı. Ulusal
ve yerel toplantıların yanı sıra sektörel ve tematik
çalışma grupları ve disiplinlerarası konuları ele alan
danışma kurulları ile şeffaf bir katılımcılık süreci
sağlandı. Bu süreç, stratejinin geniş bir kitle tarafından
desteklenmesini ve uygulamada başarı oranının artmasını
sağladı.

Güneş Ülkesi 2020 Stratejisi: Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş
Hedefleri
 Mevcut politikaların devamı senaryosuna göre enerji
talebinde % 30 düşüş sağlanması,
 Enerji yoğunluğunda %20 düşüş sağlanması,
 Nihai enerji kullanımında yenilenebilir enerji oranının
%20’ye çıkması,
 Yenilenebilir enerjinin elektrik enerjisi üretimindeki
oranının %25’e yükselmesi,
 İthal enerji kaynaklarına bağımlılığın %94’ten %80’e
inmesi,
 Enerji konusundaki adımlar ve ağaçlandırma çalışmaları
ile emisyon miktarının mevcut politikaların devamı
senaryosuna göre %30 azaltılması.

İyi Uygulama Örneği – 1: İSPANYA
2011-2020 arasını kapsayan “Yenilenebilir Enerji Eylem
Planı”na göre, İspanya’da yenilenebilir enerjinin birincil
enerji tüketimindeki payının %9’dan %23’e, elektrik
enerjisi üretimindeki payının ise %29’dan %42’ye
çıkarılması hedefleniyor.

Stratejinin Uygulanması ve Kurumsal Yapı
Etkin bir enerji sistemine geçiş, tüm ilgi gruplarının desteklediği, iyi
tanımlanmış, iyi anlaşılır ve esnek bir model ile mümkün olacaktı.
Bu model çerçevesinde, tüm enerji sistemini kapsayan bütüncül bir
istatistiki model ile enerji arzı ve talebini yönetebilmek için entegre karar
verme araçları oluşturuldu. İnşaat, endüstri, hizmetler, ulaşım ve enerji
sektörlerinde verimlilik ile yenilenebilir enerjinin üretimine dair sektörel
eylem planları hazırlanırken, söz konusu eylem planları ile yeni enerji
politikasının izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bir metodoloji
geliştirildi ve uygulamaya koyuldu.
Kurumsal yapıda gerekli değişiklikleri gerçekleştirmeden yeni enerji
stratejisini hayata geçirmek mümkün olmayacaktı. Bu amaçla, başta
kamu olmak üzere özel sektör ve STK’lara da görevler düştü.
Kamu
Enerji, altyapı, inşaat, çevre ve iklimden sorumlu bir bakanlık kuruldu
ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı olarak adlandırıldı. Sürdürülebilir
Kalkınma Bakanlığı, yeni enerji stratejisinin uygulanmasında orkestra
şefliği görevini üstlendi. Bakanlığın çalışmalarına bilimsel destek
sağlamak üzere bir Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü oluşturuldu.
Stratejinin uygulanması ve izlenmesinde ulusal ve yerel ölçekte kurulan,
Enerji ve Çevre Düzenleme Komisyonu, Enerji ve Çevre Ajansı ile enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji programlarını uygulamaktan sorumlu
yerel kalkınma ajansları ile İstatistik Kurumu’na önemli görevler verildi.
Güneş Ülkesi’nde merkezi hükümetin değişim arzusu yerel yönetimler
tarafından bir adım öteye taşındı. Başta büyükşehirler olmak üzere
yerel yönetimler kendi Entegre Sürdürülebilir Kalkınma Planları’nı
hazırladılar, yerel “iklim ve enerji ajansları” kurdular.
Özel Sektör ve Sivil Toplum
Entegre bir sürdürülebilir kalkınma stratejisinin uygulamaya
konulmasıyla özellikle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sektöründe
hızlı bir dönüşüm sağlandı. Yatırım ve finans kurumları sürdürülebilir
projelere ilişkin tasarladıkları yeni finansal ürünler ile yenilenebilir
enerji, enerji verimliliği vb. projelere destek olurken, yenilenebilir
enerji ve düşük tüketimli ekipman üzerine çalışan endüstrilerde hızlı bir
büyüme meydana geldi. Güneş Ülkesi, konsantre güneş enerjisi ve güneş
enerjisiyle sıcak su temini alanlarında liderliğe oynamaya başladı.
Uluslararası, ulusal ve yerel STK’ların enerji vizyonunun belirlenme
aşamasından başlayarak karar alma süreçlerine katılımıyla strateji
ve politikaların, toplumun tüm kesimlerince kabul görmesi sağlandı.
Sivil toplum, Güneş Ülkesi’nde sürdürülebilir kalkınma anlayışının
yaygınlaşmasında da çok önemli rol oynuyor.
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2. Aşama: Yeni Enerji Politikasının Dayanakları
Güneş Ülkesi’nde yenilenebilir enerjinin birincil enerjiye oranı 2010
yılında %6’dan 2020 yılında %20’ye çıkarıldı. Kişi başına düşen karbon
emisyonlarında ise %30 azalma sağlandı.
Güneş Ülkesi’nin yeni enerji politikası üç sütun üzerine inşa edildi:
 Enerjide arz güvenliği
 Ekonomik performans
 Çevresel performans
Enerjide Arz Güvenliği: Arz güvenliğinin artırılması için üç ana unsur ortaya
koyuldu.
1- Kaynak çeşitliliği:
a. 2010 yılında %6 olan birincil enerji talebinde yenilenebilir enerjinin payı, 2020
yılı itibarıyla %20’ye çıkarıldı.
b. Yerel yenilenebilir enerji kaynaklarına, biyogaza, atıktan üretilen enerjiye önem
verilirken fosil kaynakların temini için de kaynak çeşitliliği sağlandı.
2- Kriz yönetimi:
a. Uluslararası Enerji Ajansı ile Avrupa Birliği standartları ve düzenlemeleri
çerçevesinde, petrol, biyo-dizel ve doğalgaz başta olmak üzere stratejik ve ticari
öncelikler göz önüne alınarak 100 günlük bir kaynak stoku oluşturuldu.
b. Acil durum planları: Uzun vadeli bir enerji arzı krizi durumunda devreye
girecek, enerji talebi üzerinde bir takım sınırlandırmaları ve alternatif bir enerji
arz planını kapsayan acil eylem planı hazırlandı.
3- Enerjiye Erişim:
Her vatandaşın zorunlu ihtiyaçları için asgari miktarda enerjiye erişimi, Güneş
Ülkesi’nde yasal bir hak olarak tanımlandı. Özellikle yoksul kesimin enerjiye
erişimini garanti edecek uygulamalar hayata geçirildi. Örneğin, 2 kişilik bir
hanede 1.500 kWs’lik yıllık enerji tüketimi, A sınıfı ve yukarısında ev aletleri
kullanıldığı ve enerji yalıtım standartlarına uyulduğu takdirde, minimum tarifeden
fiyatlandırılıyor. Yılda 1.500 kWs’yi geçen uygulamalarda ise tarifeye dereceli bir
artış uygulanıyor. İzolasyon yatırımları ve enerji verimliliği yüksek ev aletlerinin
alımı için hibe ve düşük faizli krediler, enerjiye erişimi sağlamak için kurulan
destek sisteminin bir parçası haline getiriliyor. Söz konusu uygulamalar sayesinde,
tüketicinin kullandığı enerji üzerindeki kontrolü artıyor ve enerjiden tasarruf
sağlanıyor.
Ekonomik Performans: Enerji için, toplumsal eşitsizliklere neden olmayacak,
sosyal ve ekonomik kalkınmanın önüne geçmeyecek bir fiyat belirleme mekanizması
hayata geçirildi. Bu çerçevede, fosil yakıtlara verilen doğrudan ve dolaylı destekler
çok aşamalı bir programla kaldırıldı.
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Çevresel Performans: Farklı enerji kaynaklarına ilişkin dışsal
maliyetleri (CO2 emisyonları, kirlilik vb.) birim fiyatlara yansıtarak
yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlar arasında denge sağlandı.
Bu çerçevede, kapsamlı bir karbon vergisi uygulaması getirildi. Söz
konusu uygulama çerçevesinde kişi başına düşen karbon emisyonu
belirlendi, bu oranı aşanların karbon vergisi ödemesi sağlandı.
Uygulama, kişi başına düşen emisyon miktarlarındaki %30 azalmayı
sağlayan başlıca etmenlerden biri oldu.

Sonuç: Negajoule İlkesi
Enerjide arz güvenliği, ekonomik performans ve çevresel performansın
sağlanması, Negavat yaklaşımının geliştirilmesiyle ortaya çıkan
“Negajoule” kavramı ile ifade edildi. Güneş Ülkesi, enerji verimliliğinde
ve tasarrufta artışı yenilenebilir enerji oranındaki yükseliş ile
taçlandırırken, daha az enerji ile daha fazla üretimin gerçekleştiği,
bununla beraber kirlilik, sera gazı emisyonları vb. faktörlerin olumsuz
etkisinin azaltıldığı bir sistemi hayata geçirdi.

NEGAVAT YAKLAŞIMI
Negavat Nedir? Negavat terimiyle, enerjinin daha etkin ve
verimli kullanılması sonucunda tasarruf edilen “tüketilmemiş”
enerjiden söz ediliyor. Negavat yaklaşımı, daha fazla üretmeden
daha iyi tüketme ilkesini merkeze alıyor. Bu sayede gizli bir enerji
kaynağı ortaya çıkarılmış oluyor.
“Negavat”ların üretim potansiyeli, mevcut küresel enerji
üretiminin yarısından fazla. Enerji tüketiminde azalmanın yanı
sıra, pek çok çevresel ve sosyal yan faydalar sunuyor: kirliliğin
azaltılması, yeni iş olanaklarının yaratılması, vb.
Negavat Yaklaşımı üç aşamadan oluşuyor:
1. Bireysel düzeyde ve toplumun her düzeyinde enerji israfını
engellemek,
2. Binalarda, ulaşımda ve her türlü ekipman kullanımında enerji
verimliliğini artırmak,
3. Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına öncelik vermek.
Negavat yaklaşımı, yaşam kalitemizi düşürmeden enerji
ihtiyacımızı azaltmaya öncelik veriyor. Negavat yaklaşımı
sonucunda enerjide eşitsizliklerin önüne geçmek, enerji israfını
önlemek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye geçişi
hızlandırmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak mümkün.
Kaynak: www.negawatt.org
GÜNEŞ ÜLKESİNDEN DERSLER
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3. Aşama: Tüketimin Azaltılması: 		
Alınan önlemler ile dört kişilik bir hanenin elektrik
ile ısınma ve soğutma için enerji harcaması yaklaşık
%70 düşüş gösterdi.
Güneş Ülkesi’nin yeni enerji politikası çerçevesinde enerji
kullanımında israfı önlemek üzere çeşitli enerji yönetimi
programları geliştirildi ve uygulamaya koyuldu.
A. Enerji Tasarrufu Kültürünün Oluşturulması:
Hedeflenen enerji geleceğini kurabilmek için öncelikle
“davranışların” değişmesi gerektiği anlayışıyla, bir yandan
enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri ve
yatırımlarına odaklanılırken, diğer yandan enerji verimliliği
kültürünün ilköğretimden başlayarak tüm topluma hâkim
olması için ulusal düzeyden yerel düzeye farklı programlar ve
uygulamalar gerçekleştirildi.
B. Sektörel Ölçekte Enerjinin Talep Analizi ve
Enerjinin Optimal Kullanımı:

11,7
MİLYAR €

GÜNEŞ ÜLKESİ’NDE
ALINAN ÖNLEMLER
SONUCU ULAŞILAN ENERJİ
VERİMLİLİĞİ SAYESİNDE
YAPILAN TASARRUF
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2010 öncesinde dört kişilik bir hane başına 4.200 kWs olan
yıllık ortalama elektrik harcaması (ısınma ve klima hariç),
alınan önlemler sayesinde 1.325 kWs’ye indirildi. Ortalama
11.430 kWs olan ısınma ve klima ihtiyacı için enerji harcaması
ise 2.900 kWs’ye indi.
C. Düşük Enerji Yoğunluklu Ürün, Ekipman, Bina ve
Hizmetlerin Üretilmesi:
Aydınlatma, yeni ve mevcut binalarda enerji verimliliği ve
ısı yalıtımı önlemleri, yüksek enerji sınıfındaki ev aletlerinin
kullanımının yaygınlaşması, endüstri ve hizmet sektöründe
enerji verimliliğine ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar
sonucunda enerji verimliliğinde önemli artış meydana geldi.
Sanayi üretiminde enerji yoğunluğu %33 oranında azaldı.
Sanayide 10 yıllık süre zarfındaki toplam enerji tasarrufu 15,8
milyon ton eşdeğeri petrole (tep) ulaştı. Bu sayede, 3 milyar
€’luk bir yatırım ile 11,7 milyar €’luk bir tasarruf yapılmış,
beraberinde 6.200 yeni iş yaratılmış oldu.

D. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji için Özel
Finansman:
2010 yılında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
yatırımlarının yüksek maliyeti nedeniyle yatırımlar istenilen
ölçüde değildi. Yeni enerji stratejisinde enerji verimliliği
konusunda özel düzenlemeler ve finansman olanakları
oluşturuldu:
 Fosil yakıtlara sunulan destekler kaldırılırken yüksek
enerji verimliliği standartlarını tutturan ürünler ve
yenilenebilir enerji üretimi için KDV indirimleri sağlandı,
 Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları için
düşük faizli kredi fırsatları sunuldu,
 Hem teknik hem de mali desteği içeren “her şey bir arada”
enerji verimliliği paketleri sunuldu,
 Karbon kredileri, Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM)
gibi araçlarla ulusal ölçekte düşük karbonlu yatırımlara
kaynak sağlandı.
©Michel Gunther / WWF-Canon

4. Aşama: Sürdürülebilir ve Rekabetçi 		
			 Yenilenebilir Enerji
Klasik enerji politikası çerçevesinde 14.000 MW’a çıkması
beklenen elektrik enerjisi kurulu gücü 10.000 MW seviyesinde
tutulurken, Güneş Ülkesi elektrik enerjisi ihracatçısı konumuna
geldi. Yenilenebilir kaynakların kurulu güce oranı %35’e, elektrik
üretimine oranı %25’e yükseltildi. Kilowatt saat başına CO2
emisyonları 735 gram karbondioksitten (gCO2) 305 gCO2’ye
düştü.
Sürdürülebilir yenilenebilir enerjiyi piyasa şartlarında üretip
alıcıya sunmak, Güneş Ülkesi’nin yeni enerji stratejisinin en önemli
unsurlarından birisi. Bunu mümkün kılmak için şu adımlar atıldı:
 Ülkedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik ve teknik
potansiyeli değerlendirildi,
 Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasının önündeki engeller
belirlendi, bu engelleri aşmak için çözüm önerileri ortaya koyuldu,
 Yenilenebilir enerji projeleri için yüksek kalitede ekipman ve
hizmetler geliştirildi,
 Destek ve finansman mekanizmaları kurgulanıp hayata geçirildi.
Yenilenebilir Enerji’nin Önündeki Engellerin Aşılması
2010 yılı öncesi projeksiyonlarına göre ülkenin 7.500 MW’lık elektrik
enerjisi kurulu gücünün 2020 yılında 14.000 MW’a çıkarılması
öngörülüyor, bunun için ana kaynak olarak kömür işaret ediliyordu. Bu
durum, hem artan elektrik santrali maliyetleri, hem de fosil yakıt ithalatı
nedeniyle ülkenin yatırım kapasitesi ve ödemeler dengesi üzerinde
olumsuz bir etki oluşturuyordu.
Petrol ve diğer fosil yakıtların fiyatlarındaki dalgalanmalar ve
yenilenebilir enerji sektöründeki büyümenin farkına varan Güneş Ülkesi,
enerji yatırımlarının kulvarını değiştirmeye karar verdi. Yenilenebilir
enerji sektörünü geliştirmeden önce hükümet, yenilenebilir enerjinin
ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ile yenilenebilir enerjinin
geliştirilmesinin en uygun koşulları üzerine değerlendirme yaptı.
Yatırım önceliklerini belirlemek için yenilenebilir enerji kaynaklarının
karşılaştırmalı maliyet analizini gerçekleştirdi.
Talebi karşılamanın öncesinde elektrik talebini yönetmeye öncelik
verilen yeni stratejide, enerji iletim hatlarının etkinliği ile yenilenebilir
enerjiden elektrik üretilmesi üzerine de odaklanıldı. Bunun sonucunda,
2011-15 dönemi için 1.165 MW, 2016-2020 dönemi içinse 1.785 MW’lık
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kurulu gücün başta rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir
enerjiden sağlanması hedefleri koyuldu. Elektrik talebini
yönetmeye yönelik girişimler ile mevcut politikaların devam
ettiği senaryoya göre elektrik talebinde % 30 azalma (4.200
MW) sağlandı. Alınan önlemler sonucunda 2020 yılında
kurulu güç 9.855 MW’a çıkarken yenilenebilir kaynakların
kurulu güce oranı %35, elektrik üretimine oranı %25’e
yükseldi. Buna ek olarak, 4.400 MW’lık kömür santrali kurulu
gücünün yerine, daha az kirletici olan doğalgazla çalışan
santraller kuruldu.
Tüm bu değişikliklerin çevresel faydası oldukça çarpıcı:
Kilowatt saat başına CO2 emisyonları 735 g CO2’den 305 g
CO2’ye düşerken, yıllık 19,2 milyon ton CO2 salımının önüne
geçildi. Yüksek oranlarda elektrik kullanan sanayi dalları
ile otel, hastane gibi binalar kendi elektriklerini üretmeye
başladılar. Sonuçta, Güneş Ülkesi ürettiği yenilenebilir
enerjinin 1.500 GWs’sini kışın kuzey, yazın güney komşularına
ihraç eder hale geldi.
Yenilenebilir enerji hedeflerini gerçekleştirmek için hükümet
bağımsız üreticileri destekledi, üretilen elektriğin ulusal
şebekeye öncelikli erişimi için gerekli düzenlemeleri yaptı.
Güneş Ülkesi’nin yenilenebilir enerji için zemin yaratma
çalışmaları sonucunda ülke, temiz üretim yapmayı amaçlayan
sanayi ve şirketlerin de gözdesi haline geldi. Söz konusu
şirketler, yenilenebilir enerji kaynaklı, sabit fiyat garantisi
ve fiyat istikrarı sağlanmış, güvenilir elektrik gücünden
yararlanabilir hale geldiler. Fosil yakıtlar ve nükleer enerjinin
zararlı etkileri ve büyük hidroelektrik santrallerin neden
olduğu sosyal ve çevresel sorunlar nedeniyle, temiz enerjiye
dayalı üretim yapmak isteyen endüstriler ve bunun etrafında
oluşan hizmetler sektörü yenilenebilir enerji kaynaklarının
olduğu yerlerde konuşlanmaya başladı.
GÜNEŞ ÜLKESİ - Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü
2010

2020 - Mevcut Politikaların
Devamı Senaryosu

2020 - Yeni Enerji
Vizyonu

7.500 MW

14.000 MW

9.855 MW

19,2
MİLYON TON

GÜNEŞ ÜLKESİ’NİN
2020 STRATEJİSİ
DOĞRULTUSUNDA ALDIĞI
ÖNLEMLER SAYESİNDE
ÖNÜNE GEÇTİĞİ CO2
SALIMI MİKTARI

Tablo 1: Güneş Ülkesi’nde
elektrik enerjisi kurulu gücü
(2010-2020)

Kurumsal Yapıda Değişiklikler
2010 yılı öncesinde Güneş Ülkesi’nin enerji mevzuatı
yenilenebilir enerji öncelikli bir yapıya sahip değildi. Yeni
enerji vizyonu ile tanımlanan hedeflere ulaşabilmek ve
yasal, kurumsal ve teknik engelleri aşabilmek için kapsamlı
değişiklikler gerçekleştirildi.
GÜNEŞ ÜLKESİNDEN DERSLER
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Yeni kurulan Enerji ve Çevre Düzenleme Komisyonu ile
yenilenebilir projelerin lisanslaması, ulusal şebekeye bağlantı
kurallarının belirlenmesi ve destek sistemi tek bir çatı altında
toplandı. Yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin şebekeye
entegresi için kapasite geliştirilirken, güneş ve rüzgâr enerjisi
yatırımları için konulan %50 yerli parça hedefi ile yerli
şirketlerin deneyimi ve üretim kapasitesi arttı. Güneş Ülkesi
temiz enerji endüstrisi, çevre ülkelere teknoloji ihraç eder
duruma geldi.
Başarılar
 Elektrikli su ısıtma sistemlerinden güneş enerjisiyle çalışan
su ısıtıcılarına geçilmesini hedefleyen “Güneş” programı ile,
2020 yılı sonunda 5 milyon m² güneş kolektörü kurulması
planlandı. Sistemin 15 yıllık ömründe 10,56 milyon tep
tasarruf edilmesi amaçlandı. Böylece, 2,5 milyar €’luk
yatırım ile enerji faturasında 7,2 milyar €’luk düşüş
gerçekleşti. Program sonucunda 1.000 kişiye iş imkânı
doğdu.

2,5

MİLYON M²

2020 YILI SONUNDA
GÜNEŞ ÜLKESİ’NDE
PV SİSTEMLERİNİN
KAPLADIĞI ALAN
BÜYÜKLÜĞÜ

 PV (fotovoltaik) güneş enerjisine verilen alım garantisi
sonucunda 2020 yılı sonunda 2,5 milyon m²’lik alan PV
sistemleri ile kaplandı. Binalara entegre edilen güneş
panelleri ile 2020 yılında 708 GWs elektrik üretildi,
toplam üretimin %1,5’ı PV sistemlerinden karşılandı. Bu
sayede yılda 155,4 milyon €, sistemin toplam ömrü olan
25 yılda 4-6 milyar €’luk bir tasarruf sağlandı. 2011-2020
döneminde 2.000 kişiye istihdam sağlandı.
 2010 yılında €0,3/kWs olarak belirlenen yenilebilir enerji
alım garantisi aşamalı olarak 2020 yılında €0,15/kWs’e
indirildi. Düşük elektrik tüketimi olan konutlarda (Yılda
50kWs/m2'den az) €0,1/kWs’lik ek destek verilirken,
Güneş Enerjisi Kanunu ile 3.000 m²’den daha geniş alana
sahip ticari binalarda, binanın tüketiminin en az %10’unun
PV ile karşılanması koşulu getirildi. 2020 yılında
fotovoltaik elektrik üretimi toplam üretimin %3,5’ine
ulaştı.
 2010 yılında Yeni Enerji Vizyonu’nun kabulüyle, orta ve
uzun vadeli ekonomik, ekolojik ve enerji çıkarları göz
önüne alınarak, nükleer santral planları rafa kaldırıldı.
Rüzgâr enerjisine öncelik verme kararı alındı. 20112020 döneminde gerçekleştirilen 1 milyar $ yatırım ile
toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücü 800 MW’a ulaştı.
Rüzgâr santrali parçalarının üretimiyle doğrudan ya da
dolaylı olarak 1.500 kişiye iş imkânı sağlandı. Rüzgâr
enerjisi santrallerinin yer seçiminde rüzgâr potansiyeli
kadar, başta kuş göç yolları olmak üzere ekolojik faktörler
değerlendirmeye alındı.
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5. Aşama: Şehir Planlaması ve Ulaşımın
		
Enerji Vizyonuyla Entegrasyonu
Güneş Ülkesi’nın ulaşım ve taşımacılık amaçlı enerji kullanımı %30,
bundan kaynaklanan emisyonları ise %24 oranında azaldı.
Artan kent nüfusu ve hızla büyüyen kentleri ile Güneş Ülkesi, tipik bir Akdeniz
ülkesi niteliği taşıyor. Büyümeye paralel olarak kentlerin enerji kullanımı ve
kirletici partiküllerin emisyon payları da 2010 yılına kadar artış eğilimindeydi.
Kentsel planlama ve toplu taşımadaki eksiklikler sonucunda enerji maliyetlerindeki
artış ve altyapı, su, sağlık vb. konulara bağlı sorunlar da sürekli gündemdeydi.
Giderek büyüyen bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla büyükşehirler, yeni enerji
stratejisi çerçevesinde kentsel planlama çalışmalarını ve politikalarını baştan aşağı
yeniden değerlendirmek, geçici çözümler yerine yapısal öneriler geliştirmek üzere
bir girişim başlattılar. Süreçte, her bir büyükşehir kendi sürdürülebilir kalkınma
planını ve yerel eylem planını oluşturdu. Söz konusu planların ortak noktaları
şunlar oldu:
 Sürdürülebilir kalkınmayı merkeze koyacak bir anlayışla kentsel planlama
mevzuatının güncellenmesi,
 Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji kullanımının asgariye indirilmesi için
termal düzenlemelerin (doğru tasarım, doğru malzeme kullanımı, yalıtım, vb.)
hayata geçirilmesi,
 Şehirlerde “eko-bölgelerin” kurulması,
 Daha yoğun, düşük tüketime dayalı kentsel planlama anlayışının yerleştirilmesi
ile atık, enerji ve karbon yoğunluğunun %70-75 oranında azaltılması.
Ulaşım:
Kentsel planlamanın sürdürülebilirliğini sağlamak için etkin ve güvenilir toplu
taşıma sistemlerini hayata geçirmek bir numaralı öncelikti. Bu çerçevede aşağıdaki
adımlar atıldı:
 Toplu taşıma olanaklarının yaygınlığı, hacmi ve kalitesi artırıldı, toplu taşıma
özel araçlara gerçek bir alternatif haline geldi.
 Karbon emisyonlarına dayalı motorlu taşıt vergisi sistemiyle ekonomik ve
çevreci araçlar tercih edilmeye başlandı.
 Bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet gibi araçların ortak kullanımı
desteklenirken, “araç paylaşımı” için girişimler yapıldı.
 Yakıtta dönüşüm: Toplu taşımada %100 elektrikli ya da hibrid araçlara
geçildi. Kamuya, özel sektöre ve bireylere ait araçlarda elektrikli ve hibrid
modeller desteklenirken elektrikli araçların pillerinin şarjı için gerekli altyapı
oluşturuldu.
GÜNEŞ ÜLKESİNDEN DERSLER
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 2020’de elektrikli araçların piyasaya oranı %6’ya çıkarken sokaktaki araçların
%20’sini hibrid araçlar oluşturuyor. Elektrikli bir araç 100 km yol için ortalama
20 kWs enerji harcıyor. 150.000 elektrikli aracın yılda harcadığı toplam enerji
miktarı olan 450 GWs, 150 MW kurulu gücü olan bir rüzgâr santralinin bir yılda
ürettiği enerjiye denk geliyor.
 Şehirlerarası mal ve yolcu taşımacılığında demiryolunun payı önemli ölçüde
arttı.
Söz konusu adımlar sonucunda Güneş Ülkesi’nin ulaşım ve taşımacılık amaçlı
enerji kullanımı %30, bundan kaynaklanan emisyonları ise %24 oranında azaldı.

6. Aşama: Uluslararası Yenilenebilir Projeleri 		
Güneş Ülkesi hükümeti 2010 yılında Akdeniz Güneş Planı ve DESERTEC
projelerinde yer alacağını açıkladı. Amaç, ulusal çaptaki sürdürülebilir enerji
vizyonunu bölge ülkeleriyle paylaşmak, yenilenebilir enerji ticaretini ve bu vesileyle
bölgedeki işbirliğini geliştirmekti.
Güneş Ülkesi, bu çerçevede proaktif bir rol üstlendi. “Güneş Ülkesi 2020” enerji
stratejisi, Akdeniz Güneş Planı, DESERTEC ve Uluslararası Yenilenebilir Ajansı’nın
diğer üyeleriyle paylaşılırken ortak eylem alanları belirlendi, yenilenebilir enerji
ticaretine ilişkin fırsatlar değerlendirildi. Strateji kapsamındaki planlamalarda
yer verilen küçük ölçekli projelerden proje sepetleri oluşturulurdu ve söz konusu
projeler finans kuruluşları için daha çekici hale getirildi.
Elektrik şebekesinin komşu ülkelere entegrasyonuyla komşu ülkelerle elektrik
ticareti geliştirilirken, bu sayede yenilenebilir enerji kaynaklarının daha uygun
kullanımı da mümkün oldu.
©Adam Oswell / WWF-Canon
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Yenilenebilir Enerji’nin Sürdürülebilirliği
Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği
hedeflerinin gerçekleştirilmesinin Güneş Ülkesi’ne sera
gazı emisyonlarında düşüş, enerjide dışa bağımlılığın
azaltılması, yeni iş imkânlarının doğması gibi pek çok sosyal,
ekonomik ve çevresel faydası oldu. Yenilenebilir enerjinin
faydalarından azami ölçüde yararlanabilmek için yenilenebilir
enerji üretiminin sosyoekonomik ve çevresel etkilerini
değerlendirmek üzere kamu kurumları, AR-GE merkezleri,
STK’lar, enerji sektörü ve diğer ilgi gruplarından oluşan ulusal
bir platform oluşturuldu. Söz konusu platform, yenilenebilir
enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin
aşağıdaki ilkeleri belirledi:
●

Belli bir kapasitenin üzerindeki her yenilenebilir
enerji projesi için AB standartlarıyla uyumlu Çevre
Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması
zorunludur. Çevre etki değerlendirmesi, halkın katılımı
sürecini içermeli ve yatırımcı şirketler bu süreçteki
katkıların dikkate alındığını ispat etmek zorundadır:
Bu çerçevede Güneş Ülkesi hükümeti, yenilenebilir
enerji şirketlerinden ÇED süreçlerinde Gold Standart5
metodolojisini uygulamalarını istemektedir.

●

Çeşitli projelerin toplam etkisini anlamak için öncelikle
bölgesel stratejik çevre etki değerlendirmesinin yapılması
zorunludur: Güneş Ülkesi hükümeti, bu ilkeyi bir adım ileri
götürerek, büyük güneş ve rüzgâr enerji santralleri için
“Yenilenebilir Enerji Geliştirme Bölgeleri” belirlemiştir.

●

Fotovoltaik ve termal güneş panellerinin geri dönüşümü
sağlanmalıdır: Güneş Ülkesi’nde güneş panellerinin 20
yıllık ömürlerinin sonunda üretici firmalar tarafından geri
alınması zorunluluğu getirilmiştir.

●

Yüksek nitelikli iş imkânlarının yaratılması teşvik
edilmelidir: Güneş Ülkesi’nin enerji vizyonu çerçevesinde
yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin teşvik edilmesiyle
pek çok yerli ve yabancı şirket üs olarak Güneş Ülkesi’ni
seçti. Güneş Ülkesi yenilenebilir enerji teknolojilerinin
üretim merkezi haline geldi.

5

Gold Standard, karbon azaltım projeleri için en detaylı ve itibarlı sertifika standartlarından birisidir. Yenilenebilir enerji,
enerji verimliliği, atık yönetimi vb. konularında hazırlanmış, sera gazı emisyonlarında gerçek ve kalıcı azalma sağlayan,
proje bölgelerinde yaşayan yöre halkına etkisi minimize edilmiş, sürdürülebilir kalkınma prensipleriyle uyumlu projeler
Gold Standard çerçevesinde değerlendirilmektedir. Daha fazla bilgi için; http://www.cdmgoldstandard.org/, http://www.
wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligiyle_mucadele_ve_is_
dunyasi2/goldstandard/
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Yenilenebilir Enerji Projeleri için Finansman
Sağlanması
Finansman, enerji vizyonunun hayata geçirilmesinde başlıca
engellerden birisiydi. Yenilenebilir enerji projelerinin
finansmanı için aşağıdaki yöntemlerden yararlanıldı:
● Fosil yakıt desteklerinin dereceli olarak azaltılması
ve kaldırılması: Fosil yakıtlara verilen desteklerin
kaldırılmasıyla yenilenebilir enerji teknolojileri için adil bir
rekabet ortamı doğdu.
● Karbon maliyetinin enerji fiyatlarına eklenmesi: Dışsal
maliyet olarak nitelendirilen fosil yakıt kaynaklı karbon
emisyonları ve hava kirliliğinin de hesaba katılmasıyla
fosil yakıtların gerçek maliyeti fiyata yansıtıldı. Böylece,
yenilenebilir enerji kaynaklarının rekabet gücü daha
görünür oldu.

22
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●

Enerji verimliliği önlemleri: Enerji verimliliği sayesinde
enerji talebi azaltıldı. Böylece, enerji üretim projelerine
aktarılan bütçe önemli ölçüde düştü.

●

Temiz teknolojiler için ithalat vergilerinin azaltılması,

●

Karbon kredileri: Gold Standard vb. karbon kredisi ve
temiz enerji sertifikasyonu ile projeler için ek finansman
sağlandı.

●

Çok taraflı krediler: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD), Dünya Bankası vb. kuruluşlardan sağlanan
kredi olanakları, başta güneş olmak üzere büyük ölçekli
projelerin sermaye maliyetlerinin düşürülmesine imkân
verdi.

●

İklim fonları: Kopenhag’daki iklim müzakerelerinde
karara bağlanan iklim fonları ile büyük ölçekli güneş ve
rüzgâr enerjisi projelerinin yatırım maliyetlerine katkıda
bulunuldu.

TÜRKİYE - GERÇEK BİR AKDENİZ
ÜLKESİ’NDE NELER OLUYOR?
2012 yılının sonu itibarıyla Türkiye’deki enerji görünümü,
Güneş Ülkesi’nin 2010 yılından önceki durumundan farklı
değil. Ülkemizin resmi enerji stratejisinin iki önceliği
bulunmakta; artan birincil enerji ve elektrik taleplerini
karşılamak, bunu yaparken de başta doğalgaz olmak üzere
ithal kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
Artan Enerji Talebi

2001 yılında 75,4 milyon tep olan enerji talebi %45’lik
artışla 2011 yılında 115 milyon tep olarak gerçekleşti. Resmi
öngörülere göre 2023 yılında bu rakamın %90 oranında
artması (218 milyon tep) bekleniyor. Toplam talebin %90’ı
kömür, doğalgaz ve petrolden karşılanıyor. Su, güneş, rüzgâr
ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam talebe oranı
ise sadece %6,56.

%90

TOPLAM ENERJİ TALEBİNİN
KÖMÜR, DOĞALGAZ VE
PETROLDEN KARŞILANAN
KISMI

Şekil 1: 2023 yılında
Türkiye’nin Birincil Enerji
Talebi (Kaynak: 2013 Bütçe
Sunumu, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, 15 Aralık 2012)

6

2013 Bütçe Sunumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 15 Aralık 2012, http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_
raporlar/2013_Genel_Kurul_Konusmasi.pdf
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Elektrik üretim ve tüketim rakamlarında da benzer bir
eğilim söz konusu. 2002 yılında 129 milyar kWs olan elektrik
tüketimi 2011 yılında 230 milyar kWs’e yükselirken, bu
rakamın 2023 yılında 500 milyar kWs’e çıkması öngörülüyor7.
Cari tüketimin %75’i fosil yakıtlardan, %23’ü hidroelektrik
santrallerden, % 2’si ise jeotermal ve rüzgârdan üretilen
elektrikle karşılanıyor8. Doğalgazın toplam elektrik
üretimindeki payı %45’e yaklaşıyor.

Enerjide Dışa Bağımlılık
2010 yılındaki 109 milyon tep’lik tüketime karşılık ülkemizin
birincil enerji üretimi ise 32,5 milyon tep olarak gerçekleşti.
Üretim ve tüketim arasındaki fark, başta doğalgaz ve petrol
olmak üzere fosil enerji kaynaklarının ithalatı ile gideriliyor.
Türkiye kullandığı toplam enerjinin %71’ini ithal ediyor9.

Kaynak Kullanımında Verimsizlik
Enerji verimliliğinin temel göstergelerinden birisi, 1
dolarlık mal ve hizmet üretmek için ne kadar birincil enerji
kullanıldığını ölçen enerji yoğunluğudur. 1990 yılından bu
yana enerji yoğunluğu dünyada %20, AB bölgesinde %22,
Çin’de %47 azalırken Türkiye’de %11 oranında arttı10.
Türkiye’de 2009 yılı verilerine göre elektrik tüketiminde
iletim ve dağıtım kayıpları toplam arzın %16,7’si seviyesinde
gerçekleşti. Ülkemiz bu kategoride 34 OECD üyesi arasında
sadece Meksika’nın üzerinde, 33. sırada yer alıyor. İletim
ve dağıtım kayıplarında dünya ortalaması %8,9, OECD
ortalaması ise %6,7.11

%71

TÜRKIYE’NİN KULLANDIĞI
TOPLAM ENERJİNİN
İTHAL EDİLEN KISMI
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7

2013 Bütçe Sunumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 15 Aralık 2012, http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_
raporlar/2013_Genel_Kurul_Konusmasi.pdf

8

Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Görünümü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Dunyada_ve_Turkiyede_Enerji_Gorunumu.pdf

9

“Sunum: Türkiye Enerji Politikalarımız”, Taner Yıldız (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı), 1 Kasım 2011

10

ABD Enerji İstatistik İdaresi (EIA) web sitesi, http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=92&pid=46&aid=2

11

Gross Generation -Losses -Gross Supply- Net Consumption Of OECD Countries (2009), http://www.teias.gov.tr/T%
C3%BCrkiyeElektrik%C4%B0statistikleri/istatistik2013/front%20page%20232013-%C3%A7i%C3%A7ek%20kitap/
uluslararas%C4%B174-81/77.xls

TÜRKİYE’NİN ENERJİ VİZYONU
2023 HEDEFLERİ
Stratejik belgelerde belirtildiği üzere, Türkiye’nin enerji
politikası aşağıdaki öncelikler üzerine inşa edilmiştir12:
 Serbest piyasa unsurlarının işlevselliğinin artırılması;
yatırım ve ticaret ortamının iyileştirilmesi,
 Enerji sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla
enerji kaynaklarının, taşıma güzergâhlarının ve enerji
teknolojilerinin çeşitlendirilmesi,
 Enerji arz ve talep zincirinin her halkasında enerji
verimliliğinin artırılması,
 Enerji diplomasisi kapsamında uluslararası işbirliğinin
geliştirilmesi,
 Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilerek
kaynak çeşitlendirmesinin sağlanması,
 Nükleer enerjinin sisteme entegrasyonu,
 Ülkemiz yeraltı ve yerüstü kaynaklarının ülke ekonomisine
yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesi.
Bu stratejik öncelikler doğrultusunda 2023 yılı için ortaya
konulan hedefler aşağıdaki gibidir.
2023 Hedefleri13:
●
●

●
●
●

●

2023 yılına kadar yerli linyit, taşkömürü, petrol ve
doğalgaz potansiyelinin tamamının ortaya çıkarılması,
Bilinen linyit ve taşkömürü kaynaklarının 2023 yılına
kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmiş
olması,
İki nükleer santralin devreye alınması ve üçüncü nükleer
santralin inşasına başlanması,
Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki
payının yüzde 30’a çıkarılması,
Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki
payının 30’a çıkarılması. Doğalgazın payının %30’a
düşürülmesi, kömürün payının %30, nükleer enerjinin
payının %10 olması.
Teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek
hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik enerjisi
üretiminde kullanılması,

12

2013 Bütçe Sunumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 15 Aralık 2012, http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_
raporlar/2013_Genel_Kurul_Konusmasi.pdf

13

2013 Bütçe Sunumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 15 Aralık 2012, http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_
raporlar/2013_Genel_Kurul_Konusmasi.pdf
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TÜRKİYE’NİN 2023’TE
ULAŞMAK İSTEDİĞİ
ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU
GÜÇ KAPASİTESİ
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●
●
●
●
●

Rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 20.000 MW'a çıkarılması,
600 MW'lık jeotermal potansiyelimizin tümünün işletmeye alınması,
Elektrik enerjisi kurulu güç kapasitesinin 100.000 MW’a, toplam
elektrik enerjisi üretiminin 500 milyar kWs’ye yükseltilmesi,
Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji
yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması,
Enerji sektöründen kaynaklı sera gazı emisyon artış hızında azalma
sağlanması.

HEDEFLER, UYGULAMALAR ve
ALTERNATİFLER
Enerjide arz güvenliğini sağlamayı merkeze alan Türkiye’nin 2023 enerji
vizyonunda, ekonomik performans ikinci planda kalırken, çevresel
performansa dair hedeflere neredeyse hiç yer verilmiyor. Enerji talebini
yönetmeye ilişkin bütüncül hedef ve uygulamalar stratejide yer almıyor.
Enerji sektöründeki şeffaf ve katılımcı bir yapıdan uzak hedefler,
beklentiler ve uygulamalar arasında tutarsızlıklar, strateji ve politikaların
güvenilirliğini zedeliyor. Özellikle güneş ve rüzgârda yararlanılmamış
yüksek bir potansiyele sahip olan ülkemizde, yenilenebilir enerji için ortaya
konulan hedefler kısa vadeli ve yetersiz. Bu hedeflere ulaşmak için ortaya
konulan destek mekanizmalarının iyileştirilmesi gerekiyor.

A. ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK ve EKONOMİK PERFORMANS
Türkiye’de 2023 yılında birincil enerji talebinin %90 oranında artarak
218 milyon tep’e ulaşması beklenirken bu pasta içerisinde kömürün %37,
doğalgazın %23, petrolün %26, hidrolik enerjinin %4, nükleer enerjinin
%4, rüzgâr, güneş ve diğer enerji kaynaklarının ise %6’lık pay alması
öngörülüyor.
Öngörülere göre 2011 yılında %90 olan fosil yakıt payı %86’ya düşerken
ortaya çıkan %4’lük payı nükleer enerji kapatacak. Oransal anlamda
yenilenebilir enerji kaynaklarında bir artış meydana gelmezken, mutlak
anlamda doğalgaz, petrol ve kömür kullanımında önemli oranda artış
öngörülüyor.
Kömür
2011 verilerine göre Türkiye, yılda 24 milyon ton ile dünya kömür
ithalatında sekizinci sırada yer alıyor14. Ülkemizdeki yerli kömür
kaynaklarının %90’ını enerji değeri düşük, sera gazı ve kirletici gaz emisyon
oranı yüksek olan linyit yatakları oluşturuyor. Şu andaki projeksiyonlar
dâhilinde kömürün birincil enerji içerisindeki payının artırılması için
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14

Key World Energy Statistics 2012, International Energy Agency, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/
kwes.pdf

sadece yerli kömürün kullanılması yeterli olmayacak. Enerji
Bakanlığı’nın projeksiyonlarına göre15, 2010-2020 arasında
Türkiye’de taş kömürü kullanımı %200’i aşan artış oranıyla
yıllık 25 milyon tondan 81 milyon tona yükselecek. Aynı
dönem için taş kömürü üretim projeksiyonu 9 milyon tonda
kalırken, kullanılması planlanan taş kömürünün %90’ı ithal
kaynaklardan temin ediliyor olacak.
Bugün itibarıyla kömüre dayalı elektrik enerjisi kurulu
gücünün 12.000 MW olduğu ülkemizde toplam 37.000 MW
kurulu güce sahip 50 civarında kömüre dayalı termik santral
projesi; lisanslama, ÇED ya da yapım aşamasında16. Lisans
aşamasındaki projelerin yaklaşık 13.000 MW’ı ithal kömüre
dayalı santrallere ait17. Söz konusu hamle kaynak ülke
çeşitliliğini bir nebze artırabilecek olsa da, ithal kaynaklara
olan bağımlılığı azaltmakta çok etkin olmayacağı ortada.
Dünya kömür piyasalarının petrol piyasalarıyla paralel hareket
ediyor olması, uzun vadede önemli bir fiyat belirsizliğini de
beraberinde getirecek.

Tablo 2: Türkiye’nin Birincil
Enerji Tüketimi ve 2020 Talep
Projeksiyonları
(Kaynak: Mavi Kitap 2012, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Amaç
ve Faaliyetleri)

Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi (Orijinal Birimler) 2001-2010
Taşkömürü
(Bin Ton)

Linyit
(Bin
Ton)

Petrol
(Bin
Ton)

Doğalgaz
(Milyon
m3)

Hidrolik
ve
Jeotermal
Elektrik
(GWh)

Rüzgar
(GWh)

Güneş
(Bin
tep)

Nükleer
(GWH)

Toplam
(Bin tep)

2001

11.176

61.010

29.661

16.339

24.100

62

287

0

75.402

2010

25.568

69.239

28.359

38.129

52.464

2.916

432

0

109.266

2001-2010
artış

129%

13%

-4%

133%

118%

4603%

51%

45%

Birincil Enerji Kaynakları Talepleri (Orijinal Birimler) 2011-2020
Taşkömürü
(Bin Ton)

Linyit
(Bin
Ton)

Petrol
(Bin
Ton)

Doğalgaz
(Milyon
m3)

Hidrolik
Elektrik
(GWh)

Jeotermal
Elektrik
(GWh)

Rüzgâr
(GWh)

Güneş
(Bin
tep)

Nükleer
(GWH)

Toplam
(Bin tep)

2010

25.568

69.239

28.359

38.129

52.346

118

2.916

432

0

109.266

2020

81.038

209.733

58.911

59.300

109.524

384

8.382

862

19.342

222.424

2010-2020
artış

217%

203%

108%

56%

109%

225%

187%

100%

15

Mavi Kitap 2012, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Amaç ve Faaliyetleri, http://www.enerji.
gov.tr/yayinlar_raporlar/Mavi_Kitap_2012.pdf

16

“Global Coal Risk Assessment: Data Analysis and Market Research”, World Resources Institute Working Paper, 2012, http://
pdf.wri.org/global_coal_risk_assessment.pdf

17

“Türkiye’nin Enerji Görünümü”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Nisan 2012, Yayın no: MMO/558
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Petrol
2001-2010 arasında neredeyse tüm birincil enerji
kaynaklarının kullanımında artış gözlemlenirken petrol
tüketiminin %4 oranında düştüğü göze çarpıyor. Geçtiğimiz
10 yıldaki bu düşüşe rağmen, 2010-2020 döneminde petrol
tüketiminde öngörülen %107 oranındaki artış, Türkiye’nin
yüksek enerji talebi artış projeksiyonlarının başlıca
unsurlarından birisi. Türkiye petrol tüketiminin %90’dan
fazlasını ithal ediyor. 33,6 milyar $ tutarındaki petrol ve petrol
ürünleri ithalatı, 2011 yılındaki toplam enerji ithalatımızın
%62’sini oluşturdu18.
Doğalgaz
2011 verilerine göre, yılda 43 milyar m³ ile Türkiye dünyadaki
yedinci büyük doğalgaz ithalatçısı. İthalattaki ana kaynak ülke
%58’lik oranla Rusya19. 17.000 MW’lık mevcut doğalgaz kurulu
gücüne ek olarak 13.000 MW yatırım aşamasında, 36.500 MW
da lisans aşamasında olmak üzere toplam 49.500 MW’lık ek
bir doğalgaz gücünün kurulması gündemde20.

43
MİLYAR M3

2011 VERİLERİNE GÖRE
TÜRKİYE'NİN İTHAL ETTİĞİ
DOĞALGAZ MİKTARI
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Talep Yönetimi ve Enerji Verimliliği
Enerjide arz güvenliğini sağlamanın tek yolu enerji arzını
artırmak değil. Gerek ekonomik gerekse ekolojik açılardan
alınacak ilk önlem, talebi yönetmek ve eldeki enerjiyi
korumak.
WWF tarafından yayımlanan “Enerji Raporu”na göre 2050
yılında küresel enerji talebinin, üretim projeksiyonlarında
herhangi bir azalma olmaksızın %15 düşürülmesi mümkün21.
Burada gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin
de atabileceği pek çok adım var. Ülkemizde, başta binalar
olmak üzere pek çok sektörde önemli kayda değer enerji
tasarrufu potansiyeli bulunuyor. İklim değişikliğiyle
mücadeleyi öngören enerji hedefleri koyulurken öncelik, enerji
verimliliği önlemleri ile arzın düşürülmesi olmalı.
1990 yılından bu yana enerji yoğunluğu dünyada %20, AB
bölgesinde %22 azalırken Türkiye’de %11 oranında arttı. 2003
yılından bu yana Türkiye’nin enerji yoğunluğu rakamları
yerinde sayıyor22. 2023 yılı için koyulan enerji yoğunluğunun
%20 azalması hedefi umut verici, ancak bu hedefin iddialı
uygulamalar ve mevzuatla desteklenmesi gerekiyor. Atılacak
adımların başında, %16,7 ile dünya ortalamasının iki katı olan
iletim ve dağıtım kayıplarının önlenmesi geliyor.
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“Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Dunyada_ve_Turkiyede_Enerji_Gorunumu.pdf

19

“Doğalgaz Piyasası 2011 Yılı Sektör Raporu”, EPDK, http://www.epdk.gov.tr/documents/dogalgaz/rapor_yayin/Dpd_Rapor_
Yayin_Sektor_Raporu_2011_YML4K810nps7.pdf

20

“Türkiye’nin Enerji Görünümü”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Nisan 2012, Yayın no: MMO/558

21

The Energy Report, 2011, WWF, http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/energy_solutions/renewable_energy/sustainable_energy_report/

22

ABD Enerji İstatistik İdaresi (EIA) web sitesi,

B. ÇEVRESEL PERFORMANS
Sera Gazı Emisyonları
1990 yılından bu yana sera gazı emisyonlarını %124 artıran23
Türkiye, bu alanda dünya liderlerinden birisi. Türkiye’nin
toplam ekolojik ayak izinin %46’sı karbon ayak izi24, sera gazı
emisyonlarının %71’i ise enerji sektöründen kaynaklanıyor25.
Tablo 3:

Sera Gazı Emisyonları(Milyon ton CO2e)
Sektör/Yıl

1990

2000

2011

Enerji

132,13

212,5

301,25

Sanayi

15,44

24,37

56,21

Tarım

29,78

27,37

28,83

Atık

9,68

32,72

36,13

Toplam

187,03

297,01

422,42

Enerji’nin toplama
oranı

% 71

%72

%71

Güneş Ülkesi ve birçok gerçek Akdeniz ülkesinin aksine,
Türkiye’nin enerji hedefleri içerisinde karbon emisyonu
azaltımına ilişkin çok muğlak bir hedefe yer veriliyor:
“Enerji sektöründen kaynaklı sera gazı emisyon artış hızında
azalma sağlanması.”
Söz konusu hedefte hangi senaryoya göre, ne oranda
azaltım hedeflendiği belirtilmiyor. Öte yandan, başta kömür
yatırımları olmak üzere yeni enerji yatırımlarının sera gazı
emisyonlarında büyük artışa yol açması öngörülüyor.
Dünyadaki birçok ülke iklim değişikliğiyle mücadele için
sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi koyarken, imza attığı
uluslararası anlaşmalar gereği sera gazı emisyonlarını 1990’a
göre %5 düşürmesi gereken Türkiye, 2011 yılında yeni bir
rekor kırdı. Türkiye’nin yıllık sera gazı emisyonları 1990’a göre
%124 artış göstererek 422,4 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri
seviyesine ulaştı. Türkiye’nin 2011 yılı sera gazı emisyonlarının
%71’i enerji, %13’ü endüstriyel işlemlerden kaynaklandı. 1990
yılında 3,42 ton/kişi kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu, 2011
yılında 5,71 ton/kişi’ye yükseldi 26. Dünya ortalaması olan 4,9
ton/kişi’nin üzerine çıktı 27.
23

TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13482

24

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu, WWF-Türkiye, 2012, http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/turkiyenin_ekolojik_ayak_izi_raporu.pdf

25

TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13482

26

TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13482

27

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts_pc1990-2011)

180 MİLYON
TON
GÜNDEMDEKİ LİNYİT
PROJELERİNİN HAYATA
GEÇMESİ SONUCUNDA
CO2 EMİSYONLARINDAKİ
YILLIK ARTIŞ MİKTARI
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37.000 MW kurulu güce sahip 50 civarında kömüre dayalı
termik santral projesinin lisanslama, ÇED ya da yapım
aşamasında olduğu ülkemiz, toplam yeni kömür santrali
kurulu gücünde dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Kişi
başına düşen yeni kömür santrali kurulu gücünde ise
Hindistan, Çin, Polonya gibi önemli kömür pazarlarının
önünde dünya ikincisiyiz.
Yerli kömür kaynaklarımızın %90’ını ise enerji değeri düşük,
sera gazı ve kirletici gaz emisyon oranı yüksek olan linyit
yatakları oluşturuyor. Enerji Bakanlığı’nın sadece gündemdeki
yeni linyit projelerini hayata geçirmesi sonucunda CO2
emisyonlarında yıllık 180 milyon ton civarında bir artış
meydana gelebilir. Söz konusu rakam 2010 yılı toplam
emisyonunun %43’ü.
Kömüre dayalı 37.000 MW’lık yeni kurulu gücün faaliyete
geçmesi halinde ise, sadece bu santrallerin çalışması sonucu
ortaya çıkacak karbon emisyonları, Türkiye’nin şu anda yıllık
400 milyon ton olan toplam sera gazı emisyonunu dörtte üç
oranında artırabilir.
Tablo 4: Yeni kömür
santrallerinden
kaynaklanabilecek karbon
emisyonları

Kurulu güç

Emisyon (yıllık)

Taş kömürü

27.300 MW

119 Mt CO2

Linyit

10.434 MW

178 Mt CO2

Toplam

37.374 MW

297 Mt CO2

Yenilenebilir Enerji Hedefleri
2023 yılı için hidroelektrik potansiyelinin tümünün işletmeye
alınması, rüzgârda 20.000, güneşte 3.000, jeotermalde ise
600 MW kurulu güce ulaşılması hedefleniyor. Türkiye’nin
toplam hidroelektrik kurulu güç potansiyelinin 30-35.000
MW civarı olduğu varsayımı çerçevesinde; tüm yenilenebilir
enerji hedeflerine ulaşıldığı takdirde 50.000 MW’ın üzerinde
bir kurulu güce ulaşılacağı, bu şekilde 100.000 MW olan 2023
toplam kurulu güç hedefinin %50’sinin, mevcut resmi hedefler
dâhilinde yenilenebilir enerjiye dayandırılabileceği görülüyor.
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Tablo 5:
2012
(Kurulu Güç)

2012
(inşa halinde)28

2023 hedef

Hidroelektrik

18.385 MW

13.477 MW

36.000 MW

Rüzgâr

2.089 MW

7.319 MW

20.000 MW

Güneş

1 MW

0 MW

3.000 MW

Jeotermal

114 MW

330 MW

600 MW

Toplam

20.589 MW

21.126 MW

59.600 MW

Rüzgâr
2006-2011 arasında rüzgâr enerjisi yıllık %26 büyüme
gösterdi29. Türkiye 2006 yılından beri rüzgâr enerjisinde
%72’lik bir bileşik büyüme hızı sağlarken 2005 yılından beri
kurulu gücünü yaklaşık 90 kat artırarak 2.000 MW seviyesini
aştı30. 2023 hedeflerinin yakalanması için önümüzdeki 10
yıllık dönemde kurulu güçte 10 katlık bir artışın gerçekleşmesi
gerekiyor.
Avrupa Rüzgâr Enerjisi Ajansı’na (EWEA) göre Avrupa’daki
önde gelen rüzgâr enerjisi pazarlarından birisi olan
Türkiye’de lisans aşamasında, inşa halinde ve işletmede
olan rüzgâr enerjisi projelerinin toplam kurulu gücü 11.000
MW’ı buluyor31. Rüzgâr enerjisinin gelişimindeki başlıca
engeller arasında yetersiz dağıtım şebekeleri ve destek
mekanizmalarındaki belirsizlikler yer alıyor.
Güneş
2009 yılında 23.000 MW olan küresel toplam PV güneş
enerjisi kurulu gücü 2011 yılında 70.000 MW’a çıkarken32,
2010 yılında yenilenebilir enerji alanındaki 200 milyar $’lık
yeni yatırımın 86 milyar $’ı güneş enerjisi projelerine yapıldı33.
Almanya güneş enerjisinden elektrik üretiminde %36’lık
payıyla dünya birincisiyken, İspanya ve İtalya gibi Akdeniz
Havzası ülkeleri de ilk beş ülke arasında yer alıyor34.

28
29
30

31

32
33
34

EPDK Proje İlerleme Durumu, http://www2.epdk.org.tr/lisans/elektrik/ilerleme_proje.htm
“Renewables 2012: Global Status Report”, REN 21, 2012
“Eastern Winds: Emerging European Wind Markets”, European Wind Energy Association, 2013, www.ewea.org/fileadmin/.../Eastern_Winds_emerging_markets.pdf
“Eastern Winds: Emerging European Wind Markets”, European Wind Energy Association, 2013, www.ewea.org/fileadmin/.../Eastern_Winds_emerging_markets.pdf
“Renewables 2012: Global Status Report”, REN 21, 2012
Turkey’s Renewable Energy Sector from a Global Perspective, PwC Turkey, 2012
“Renewables 2012: Global Status Report”, REN 21, 2012
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Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Gelişmesinin
Önündeki Başlıca Engeller:
● Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve yaygınlaşması için doğru
politikalar ve düzenleyici mekanizmaların ortaya koyulması için
öncelikle politik iradenin ortaya koyulması gerekiyor.
● Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK) ve bu kanun kapsamındaki
destekler, sektör için gerekli ivmeyi sağlamaktan uzak. Bunun
en çarpıcı örneği rüzgâr enerjisi; 2011 yılında sadece 22 rüzgâr
santrali (toplam 1800 MW civarı rüzgâr kurulu gücünün sadece
684 MW’ı) YEK desteklerinden yararlandı . Rüzgâra verilen
destek 7,3 $ sent/kWs iken, kamuoyunda en ucuz enerji olarak
tanıtılan nükleer enerjide Akkuyu’daki nükleer santral için
yüklenici Rus şirketine verilen alım fiyatı 12.35 $ sent/kWs.
● YEK destekleri çoğu yenilenebilir enerji projesini desteklemekte
yetersiz kalırken, finans çevreleri karbon piyasalarının
yenilenebilir enerjiye yatırımı artırmakta daha etkin olabileceği
görüşünde . Kyoto Protokolü’nün 2013-2020 arasında geçerli
olacak ikinci yükümlülük döneminde yer almayan Türkiye,
iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararsızlığı sonucunda
“esnek emisyon ticareti” mekanizmalarından yararlanamıyor,
yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için önemli bir
kaynağı kullanamıyor.
● Elektrik iletim şebekesinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
üretilen enerjiyi taşımak için gerekli altyapı değişikliklerinin
henüz yapılmamış olması, yenilenebilir enerjinin gelişmesinin
önündeki en önemli engellerden birisi. Şu ana kadarki politika,
kısa vadede gerekli olan altyapı harcamalarını yapmayıp ülkeyi
uzun vadede başta kömür olmak üzere fiyat dalgalanmalarına
duyarlı, kirli ve ithal enerji kaynaklarına mahkûm ediyor.

Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretilmesi için henüz herhangi
bir lisans verilmedi. 2013 yılının ortasında gerçekleştirilecek olan lisans
başvuruları sonucunda verilecek lisansların toplam kurulu gücü 600
MW’ı aşamayacak. 2023 yılında 3.000 MW’lık güneş enerjisi kurulu gücü
hedefine rağmen, Enerji Bakanlığı’nın 2020 yılı projeksiyonları, güneş
enerjisinde sadece %100’lük bir artış öngörüyor. Güneş enerjisinden su
ısıtma konusunda Çin’den sonra ikinci sırada bulunan, resmi verilere
göre güneş enerjisinden 380 milyar kWs elektrik üretimi potansiyeli
olan Türkiye’nin bu potansiyeli kullanmakta daha istekli davranması
gerekiyor.
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Jeotermal
Ülkemiz, jeotermal kaynaklar açısından Avrupa’da en zengin ülke. 2010
yılı rakamlarına göre elektrik üretiminin İzlanda’da %26’sı, Filipinler’de
ise %18’i jeotermal kaynaklardan gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre elektrik enerjisi için 2.000 MW
kurulu güçlük bir kapasite yaratmak mümkün. Şu an için bu kapasitenin
114 MW’ı işletme halindeyken Bakanlığın öngörülerine göre 2020 yılında
bu rakam sadece 384 MW’a çıkacak. (Bkz . Tablo 2)

İyi Uygulama Örneği – 2: ALMANYA
Enerji ve emisyon hedefleri:
 2050 yılında, 2008’e göre birincil enerji tüketiminde %50
azalma,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji tüketiminde
payının %60’a çıkarılması,
 Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının
2020’de %35, 2030’da %50, 2040’da %60, 2050’de %80’e
çıkarılması,
 2020 emisyonlarını, 1990 seviyesinin %40’ına indirmek,
 Yenilenebilir enerji yasası kapsamında;
● Yenilenebilir enerji destekleri kapsamında 20 yıl süreli alım
garantisi sağlanıyor.
● Yıllık yenilenebilir enerji kurulumu üzerinde herhangi bir limit
koyulmuyor (2013 yılında Türkiye’de güneş enerjisinde 600
MW’lık bir sınır söz konusu).
● Yenilenebilir enerji projelerine ürettikleri elektriğin
dağıtımında öncelik sağlanıyor.
● Destekler kamu bütçesinden karşılanmıyor, tüketiciye
yansıtılıyor.

Yenilenebilir Enerji Gelişimi
 2012 sonunda PV güneş enerjisi kurulu gücü: 32.000 MW
 2011 Aralık ayında eklenen kurulu güç: 3.000 MW
 2011 yılı sonunda rüzgâr kurulu gücü: 29.000 MW
 İstihdam: PV güneş enerjisi 111.000, rüzgâr enerjisi 101.000 kişiye iş
sağlıyor. Yenilenebilir enerji endüstrilerinin toplam 372.000 kişiye iş
imkânı sağladığı tahmin ediliyor.
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DERSLER
☼ Türkiye’nin enerji stratejisinin 2023 sonrasına dair hedef
ve beklentileri de ortaya koyması, vizyon ve hedefleri
belirlemek için tüm ilgi gruplarını kapsayan katılımcı ve
şeffaf süreçler tanımlaması gerekiyor.
☼ Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hedefleri, iklim
değişikliğiyle mücadele konusunda samimi olan ülkeler
için bir zorunluluk. Türkiye’nin mutlak sera gazı emisyon
azaltım hedefi koyması ve enerji stratejisinin odak
noktalarından birisi olarak bu hedefi tanımlaması gerekli.
☼ Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hedefleri,
sürdürülebilir enerji geleceğinin ve enerji arz güvenliğinin
iki ana dayanağı35. Enerji verimliliği önlemleri ne kadar
etkin bir şekilde hayata geçirilirse, yenilenebilir kaynaklar
birincil enerji talebinin karşılanması için o derece önemli
bir alternatif oluyor.
☼ Türkiye’de 2001-2010 arasında %4 azalan petrol
kullanımının 2011-2020 döneminde %107 artacağı
ve 2001-2010 arasında %28 artan ulaşımda enerji
kullanımının sonraki on yılda %127 artacağı öngörüleri36,
talep odaklı yaklaşımı ele veriyor.
☼ Enerji israfının engellenmesi, verimliliğin artırılması ve
yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılmasını
hedefleyen Negavat yaklaşımı ile yaşam kalitemizi
düşürmeden enerji tüketimimizi yönetmemiz mümkün.
☼ Kentsel planlama ve ulaşım konusunda yapısal
değişiklikleri uygulamaya geçirmeden “enerjide arz
güvenliğini” sağlama çabaları, artan talebe yetişme
yarışından başka bir anlama gelmiyor.
☼ Yerküredeki en büyük şehirlerin üçte ikisi iklim
değişikliğiyle mücadele eylem planlarını uygulamaya
koymuşken Türkiye’de sadece Gaziantep bu konuda
kapsamlı bir adım atmış durumda.
☼ Güneşi göz ardı etmeyelim: Güneş enerjisinden su ısıtma
kurulu gücünde Çin’den sonra dünya ikincisi olan Türkiye,
güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde henüz
emekliyor. REN 21’in37 2012 Yenilenebilir Enerji Durum
Raporu’ndaki tespit çarpıcı: “Türkiye’de piyasa, hükümet
35
36

37

“Renewables 2012: Global Status Report”, REN 21, 2012
Mavi Kitap 2012, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Amaç ve Faaliyetleri, http://www.enerji.gov.
tr/yayinlar_raporlar/Mavi_Kitap_2012.pdf
Tam adı “21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Ağı” olan REN 21, yenilenebilir enerji politikalarında küresel çapta liderlik görevini yerine
getirecek bir platform oluşturulmasını, gerek gelişmekte olan ülkeler gerekse endüstriyelleşmiş ekonomilerde yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılmasının yaygınlanşmasını amaçlayan bir ağdır. Daha fazla bilgi için: http://www.ren21.net/
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desteği olmamasına ve doğal gaz şebekesinin giderek yaygınlaşmasına rağmen
gücünü korumakta. Bundaki ana sebep, yüksek toplumsal farkındalık.”38
☼ Yenilenebilir kaynaklar için piyasalarda adil bir oyun alanının yaratılması
gerekiyor. Bunun için, G-20 kararlarında ortaya koyulduğu gibi fosil yakıtlara
verilen desteklerin kaldırılması kilit öneme sahip.
☼ Fosil yakıtların neden olduğu dışsallıkların (kirlilik, sağlık harcamalarında artış,
küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum için gereken maddi kaynaklar,
vb.), enerji stratejilerine ve enerji yatırımlarına dair ekonomik analizlere dâhil
edilmesi gerekiyor. Karbon vergisi uygulaması, bu konuda kullanılabilecek
araçlardan birisi.
☼ Yenilenebilir enerji üretimi teknoloji ve hizmet üretimini tetikleyebilir.
Yenilenebilir enerji kullanımında öncü ülkeler, aynı zamanda yenilenebilir
enerji teknolojilerinin üretimine de öncülük ediyorlar. Rüzgârda Danimarka,
güneşte Almanya, jeotermalde Filipinler bu açıdan başarılı örnekler.
☼ Yenilenebilir enerji için potansiyel ne kadar erken ortaya koyulup yatırıma
başlanırsa, endüstrinin gelişmesinde başrolü oynamak ve sanayi üretimini
artırmak o derece mümkün oluyor.
☼ Yenilenebilir enerji teknolojileri istihdam açısından önemli fırsatlar sunuyor.
Yenilenebilir enerjiyle ilgili işlerin şimdiden dünya çapında beş milyon kişiye
istihdam sağladığı hesaplanıyor.39
☼ Yenilenebilir enerji teknolojileri ve endüstrisini geliştirmek için yurt içinde
bu sistemlerin yaygınlaştırılması kilit önem taşıyor40. İhracatın gelişmesi,
yenilenebilir enerji sistemlerinin yurt içerisinde kullanılması ile güçlenecek
üretim endüstrisine bağlı.
☼ Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin plan, proje ve uygulama aşamalarında
stratejik ÇED süreçlerinin en yüksek standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi,
enerjinin sürdürülebilirliği açısından çok büyük önem taşıyor.

38
39
40

38

“Renewables 2012: Global Status Report”, REN 21, 2012
“Renewables 2012: Global Status Report”, REN 21, 2012
“Delivering on The Clean Energy Economy: The Role Of Policy In Developing Successful Domestic Solar And Wind Industries”, World Resources Institute, 2012, http://
pdf.wri.org/delivering_clean_energy_economy.pdf
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%100
GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

%20
Güneş Ülkesi'nde
2020 yılında
yenilenebilir
enerjinin birincil
enerjiye oranı

11,7
MİLYAR €
Güneş Ülkesi'nde
enerji verimliliği
sayesinde elde edilen
tasarruf

19,2 MİLYON
TON CO2
Güneş Ülkesi'nde yıllık
CO2 düşüş miktarı

Burada olmamızın nedeni.
WWF-Türkiye’nin misyonu; doğal çevrenin bozulmasının
durdurulması ve insanların doğayla uyum içinde yaşadığı bir
gelecek kurulmasıdır. Bunun için WWF-Türkiye; biyolojik çeşitliliği
korur, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını
destekler, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını sağlamaya çalışır.
www.wwf.org.tr

%30
Güneş Ülkesi'nde
2020 yılında kişi
başına düşen emisyon
miktarındaki azalma
oranı

