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Dünyanın, 21. yüzyılda karşı karşıya
bulunduğu en büyük sorunlardan biri
güvenli enerji tedariğidir. Günümüzde,
ülkelerin enerjiyi üretme ve kullanma biçimi
sürdürülebilir değildir. Bunun en açık kanıtı
insan kaynaklı iklim değişikliğidir. Enerji tüketiminin
1990-2008 yılları arasında yüzde 40 arttığı dünyada,
enerjinin yüzde 80’i fosil kaynaklıdır.1 Fosil yakıtlara
bağımlılık ekonomiye yük oluşturmanın yanı sıra iklim
değişikliğine neden olan sera gazlarının atmosferde
birikmesine de yol açmaktadır. İklim değişikliğinin
hem insanlık, hem de gezegenimiz için geri dönülemez
sonuçlara yol açmasını önlemek için küresel ısınmayı
1,5 derecenin altında tutmamız gerekmektedir. Başka
bir deyişle, atmosferdeki sera gazı seviyesini 350
ppm ile sabitlemek zorundayız. Bunun tek yolu fosil
yakıtların enerji üretimindeki payını azaltmak ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektir.
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WWF tarafından yayınlanan “Enerji Raporu: 2050’de
%100 Yenilenebilir Enerji2” 2050 yılına kadar küresel
enerji arzının tamamının yenilenebilir enerjiden
karşılanabileceğini ortaya koymaktadır. Teknik, yasal,
toplumsal ve ekonomik anlamda gerçekleştirilecek
küresel dönüşümlerle önümüzdeki 40 yıl içerisinde
artan enerji gereksiniminin tamamının yenilenebilir
enerjiden karşılanması mümkündür. Bunun için yalnız
hükümetlerin değil, özel sektörün ve hatta bireylerin
üstlenmesi gereken çok önemli roller bulunmaktadır.
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1 International Renewable Energy Agency: http://www.irena.org/DocumentDownloads/factsheet/factsheet.pdf
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carbon_energy/energy_solutions/renewable_energy/sustainable_energy_report/
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10 Adımda Yenİlenebİlİr Enerjİ Geleceğİ
Enerjinin bütünüyle yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği bir gelecek için
atılması gereken adımlar WWF tarafından 1o başlık altında toplanmaktadır:

TEMİZ
ENERJİ: Yalnızca en verimli ürünleri kullanın. Mevcut
ve yeni yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirerek 2050 yılında
herkese temiz enerji sağlayın.

ŞEBEKELER: Şebekelerden ve ticaretten yararlanarak temiz

enerjiyi paylaşın ve değiş tokuş edin. Böylece, sürdürülebilir enerji
kaynaklarından farklı alanlarda en iyi biçimde yararlanın.

ERİŞİM: Enerji yoksulluğuna son verin. Gelişmekte olan ülkelerde

herkese temiz elektrik sağlayın ve verimli yemek pişirme ocakları
gibi sürdürülebilir uygulamaları destekleyin.

Yenilenebilir ve temiz enerjiye, enerji tasarruflu ürün ve
PARA:
binalara yatırım yapın.
Gıda israfını durdurun. Doğaya, sürdürülebilir ormancılığa,
GIDA:
biyoyakıt üretimine imkân tanımak için verimli ve sürdürülebilir
yollarla elde edilen gıdaları tüketin. Protein miktarı sağlıklı olan
bir beslenme düzeni herkesin hakkıdır. Bunun gerçekleşmesi için
de varlıklı insanların et tüketimi azalmalıdır.

MALZEMELER: Atıkları en aza indirmek ve enerji tasarrufu

sağlamak için tüketim miktarınızı azaltın, malzemeleri yeniden
kullanın ve geri dönüştürün. Dayanıklı malzemeler üretin.
İhtiyacınız olmayan şeylerden uzak durun.

ULAŞIM: Toplu taşımacılığı teşvik edin. İnsanların ve malların

yolculuk mesafelerini kısaltın. Elektrifikasyonu mümkün olduğu
kadar kolaylaştırın. Taşımacılıkta ve havacılıkta, hidrojen ile
diğer alternatif yakıtların kullanımı konusundaki araştırmaları
destekleyin.

TEKNOLOJİ: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji

Türkİye’nİn Enerjİ Stratejİsİ

%81

Türkİye’nİn 2009 yılında
ürettİğİ elektrİkte
fosİl yakıtların payı

Türkiye’de kalkınma hedefleri, artan nüfus ve yükselen refah seviyesine
bağlı olarak elektrik talebi 2019 yılına kadar yıllık yaklaşık yüzde 7’lik bir
oranda artış gösterecektir (TEİAŞ, 2010). Bununla birlikte, enerji üretimi
için kullanılabilecek geleneksel kaynaklar sınırlıdır. Petrol ve doğalgazdaki
dışa bağımlılık, ülke ekonomisini baskı altında tutmaktadır. Oysa Türkiye,
yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği açısından elverişli bir coğrafi
konuma sahiptir. Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidrolik
enerji, biyokütle, rüzgâr, biyogaz, jeotermik ve güneş enerjisinin bulunduğu
Türkiye’de 2009 yılı itibarıyla elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin
payı yüzde 19’dur (TEİAŞ, 2009). Petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji
hammaddelerinde dışa bağımlı olan Türkiye 2008 yılında birincil enerji
arzının %73’ünü ithal etmiş, 2009 yılında elektriğinin %81’ini fosil
yakıtlardan üretmiştir. Diğer taraftan, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin
payının artırılması genel olarak, hidroelektrik enerji yatırımları olarak
anlaşılmaktadır. Günümüzde yenilenebilir enerjinin zaten sınırlı olan payının
yaklaşık yüzde 98’i hidroelektrikten karşılanmaktadır. Bütün bu gerçekler
ışığında; Türkiye’nin, WWF'in Enerji Raporu'nda belirtilen yenilenebilir enerji
teknolojilerinin eşzamanlı büyümesine yönelik vizyondan oldukça uzak bir
noktada olduğu ortaya çıkar.
Türkiye’nin resmi enerji stratejisi, Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılı
olan 2023’e kadar ülkenin dış kaynaklara olan bağımlılığını azaltacak, hatta
mümkün olduğunca sıfıra indirecek şekilde, iç kaynaklardan maksimum
ölçüde yararlanmayı hedefleyen bir yaklaşıma dayanmaktadır. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 Stratejik Planı’na göre, 2023
yılında elektrik üretiminin yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan temin
edilmesi hedeflenmektedir. İklim Değişikliği Eylem Planında, ülkedeki
teknik ve ekonomik bakımdan elverişli bütün hidroelektrik potansiyelin
değerlendirilerek, enerji arzında yenilenebilir enerjinin payının artırılması
gerektiğine işaret edilmektedir. 2010 yılında hazırlanan Stratejik Plan,
toplam 5000 MW ek kurulu güce sahip hidroelektrik santrallerin (HES) 2013
yılına kadar tamamlanmasını öngörmektedir. Aynı stratejide 2009 itibarıyla
yaklaşık 800 MW düzeyinde olan rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2014 yılında
10000 MW’a; 2009 yılında 77,2 MW kurulu güce sahip jeotermal enerjinin ise
2014’de 300 MW düzeyine ulaştırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra,
nükleer enerji üretimi için gerekli ilk santralin (Akkuyu) yapımıyla ilgili süreç
başlatılmış durumdadır.

konularındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek
için ulusal, iki taraflı ya da çok taraflı eylem planları geliştirin.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Yenilenebilir enerjinin çevre

ve kalkınma hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayan katı
sürdürülebilirlik ölçütleri geliştirip uygulayın.

ANLAŞMALAR: Yenilenebilir enerji ile verimlilik çalışmalarına
küresel rehberlik sağlayın. Küresel iş birliğini teşvik etmek için
iddialı iklim ve enerji anlaşmalarını destekleyin.
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Elektrik Üretimi (GWh)

Elektrik Üretim Projeksiyonları (TEIAŞ, 2010)
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2023 yılı itibariyle petrol ve maden araştırmalarının arttırılması da
hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Karadeniz ve diğer bölgelerde kıyıdan
uzak petrol ve doğal gaz araştırmalarının yapılması planlanmakta, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) diğer ülkelerde petrol ve gaz
araştırmalarına ait bölgesel girişimler desteklenmektedir. Temiz kömür
teknolojilerinin geliştirilmesini de içeren Stratejik Plan'da inşaatına başlanmış
olan toplam 3500 MW kapasiteli yaklaşık 50 termik santralin 2013 yılı sonuna
kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Türkİye’de Enerjİyle İlgİlİ
Mevcut Yapılanma
Türkiye’de enerjiyle ilgili tüm uygulamalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nca (ETKB) yürütülmektedir. Elektrik piyasası, idari ve mali
özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliği statüsünde olan ve ETKB ile ilişki
içinde faaliyet gösteren Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK)
idare edilmektedir. Araştırma ve geliştirme çalışmaları, Elektrik İşleri Etüt
İdaresi (EİE) ve Türkiye Bilimsel Teknik ve Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından üstlenilmiştir. ETKB bünyesindeki EİE aynı zamanda yenilenebilir
enerji ve enerji verimliliği konularından sorumludur. Türkiye Elektrik
İşletmeleri Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) görev alanı ise elektriğin, ulusal
şebekeler ve uluslararası bağlantılar yoluyla iletimi ve muhafazasıdır. Türkiye
Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), elektriğin kamu
birimleri arasındaki ticaretinden sorumludur. TETAŞ’ın bir diğer görevi ise
Yap-İşlet-Devret (YİD) ya da Yap-İşlet (Yİ) projelerinden kaynaklanan “Al ya
da Öde” sözleşmelerince üstlenilmiş olan borcu ödemek ve tamamen serbest
bir elektrik piyasasına geçişi temin etmektir. Elektriğin dağıtımı, bir kamu
şirketi olan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve diğer özel
şirketlerin yükümlülüğündedir. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ise
Türkiye’nin geride kalan elektrik santrallerini elinde bulundurur.

ÜRETİM
EÜAŞ

Dünya genelinde 2007 yılı itibarıyla, kişi başı sera gazı emisyonu 4,55 ton
karbondioksit eşdeğeridir. Bu rakam, OECD ülkelerinde ortalama 15 ton,
AB-27 ülkelerinde ortalama 10,2 ton, Türkiye’de ise 5,3 ton’dur.3 Aynı yıl
itibarıyla, Türkiye’de kişi başına düşen birincil enerji tüketimi (1,35 TEP)4
OECD ortalamasının (4,64 TEP) yaklaşık üçte biridir ve dünya ortalamasının
(1,82 TEP) altındadır. Türkiye’nin enerji yoğunluğu5 (0,11 TEP) ise, OECD
ortalamasının (0,17 TEP) biraz altındadır7. Türkiye’nin kişi başına düşen sera
gazı emisyonu, gelişmiş ülkelere göre düşük olsa da, enerji yoğunluğun daha
da azaltılması gerekmektedir. Bu doğrultuda; Türkiye’nin enerji verimliliği
konusundaki hedefi, 2023 yılına kadar, enerji yoğunluğunu 2008 yılına göre
yüzde 20 oranında düşürmektir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 Stratejik Planı’na göre
Türkiye’nin 2020 yılındaki enerji ihtiyacının karşılanması için gerekli
olan yatırım tutarı 120 milyar doları aşmaktadır. Söz konusu ihtiyacın özel
sektör yatırımlarıyla karşılanması öngörülmektedir. Bu nedenle enerji
piyasasının daha da serbestleşmesi için yasal düzenlemelerin oluşturulması
planlanmaktadır.
3 Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010-2020.
4 TEP (Ton Eşdeğer Petrol): Enerji tüketim hesaplamalarında bir ölçü birimi olarak kullanılmakta olup bir ton ham petrolün
eşdeğerinde enerji anlamına gelir.
5 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. Örneğin 1,000 ABD$ değerinde mal üretimi
için Türkiye’de enerji yoğunluğu 0,11 TEP’dir.
6 stats.OECD.org
7 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı
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Yenİlenebİlİr Enerjİnİn Önündekİ Zorluklar

Daha önce söz edilen orta ve uzun vadeli hedefler, Türkiye’nin yenilenebilir
enerjiye geçişte atması gereken pek çok adım olduğunu göstermektedir.
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusundaki mevcut yasa ve
yönetmelikler ile bunların uygulanmasına bakıldığında da benzer bir durum
ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’nin ilk rüzgâr santrali,
Çeşme – İzmir.
© Ayça Aksoy
WWF-Türkiye

1980’lerden bu yana Türkiye’nin enerji vizyonu, mülkiyeti ve işletmesi
özel sektöre ait enerji santrallerinin özendirilmesi şeklinde gelişmiştir. Bu
doğrultuda “Yap-İşlet-Devret” (YİD) ve “Yap-İşlet” (Yİ) projelerine 1984
yılında başlanmıştır. Bu uygulamaların temel nedeni, enerji sektöründeki
yeni yatırımlar için kamu kaynaklarının yetersiz oluşudur. Yap-İşlet-Devret
(YİD) ve Yap-İşlet (Yİ) projeleri “Al ya da Öde” sözleşmeleriyle şirket risklerini
neredeyse ortadan kaldırmakta; bu yüzden de yabancı yatırımcılara cazip
gelmektedir. Bu tip sözleşmeler, alıcı (hazineden ödeme yapan devlet) ve satıcı
(YİD ya da Yİ yatırımcısı) arasında imzalanmaktadır. Genellikle elektrik
satıcılarını koruyan “Al ya da Öde” sözleşmelerinde, hiç elektrik talebi olmasa
da, Devletin, bir ürün ya da hizmet için, asgari miktarda ödeme yapması
zorunludur.

Türkİye’de Yenİlenebİlİr Enerjİ ve Enerjİ
Verİmlİlİğİne Yönelİk Teşvİkler
Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve enerji verimliliğinin
geliştirilmesi yönünde yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu amaçla, 2005
yılında ‘Yenilenebilir Enerji Kanunu’ ve 2007 yılında ‘Jeotermal Kanunu’
çıkarılmıştır. Yenilenebilir enerji teknolojilerinden etkin yararlanma
konusunda, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de bir takım
ekonomik ve mali güçlükler yaşanmaktadır. Bu konuda çeşitli düzenlemeler
yapılmış olmakla birlikte, bunların uygulamadaki yeterliliği tartışmalıdır.
Enerjinin etkin kullanımı, israfın önlenmesi, kayıp ve kaçakların azaltılması
ve enerji maliyetlerinin düşürülmesini amaçlayan Enerji Verimliliği Kanunu
da 2007 yılında yürürlüğe girmiştir.
Enerji verimliliğinin teşviği için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nca
(KOSGEB) küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verilmektedir. Bu teşvikler,
fizibilite ve diğer teknik çalışmaların maliyetinin yüzde 70’ini kapsamaktadır
(Uluslararası Enerji Ajansı, 2009). Buna karşılık, yenilenebilir enerji için
doğrudan bir devlet yardımı bulunmamakla birlikte aşağıdaki teşvikler
sunulmaktadır:
•
•
•
•
•

Elektrik enerjisi satın alma teminatları
Şebekeye satılan elektrik için satış tarifesi
Parçaları yerel olarak üretilmiş yenilenebilir santrallere verilen ekstra satış
tarifesi
Şebekeye bağlantıda yenilenebilir enerjiye öncelik
Lisans işlemlerinde indirim ve 500 kW altı için ücret muafiyeti

Bugün Türkiye’de yenilenebilir enerjinin karşı karşıya bulunduğu başlıca
kısıtlar, alım teminatlarının yetersizliği, mevcut şebeke bağlantı kriterlerinin
uygun olmaması, jeotermal arama çalışmalarının yüksek maliyeti, yenilenebilir
enerji ile doğa koruma hedeflerinin yer yer çelişebilmesi, kaynaktan trafoya
aktarım güçlüğü, araştırma geliştirme fonlarının yetersizliği, tüketicinin enerji
kaynağını seçmesindeki zorluklar gibi çeşitlilik göstermektedir.
1. Yetersiz alım teminatları
Türkiye’de tarife garantisi8 (feed-in tariff) , yenilenebilir enerji santrallerinin
ilk on yıllık işletimi için geçerlidir. Bu süre, özellikle rüzgâr ve güneş gibi
aralıklı elektrik üretimi sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarında mali
yatırımın karşılığını almada yetersizdir. Örneğin, Almanya’da bu süre
genellikle 20 yıldır. Alım teminatlarının işletim süresinin uzatılması
yenilenebilir enerji projelerini teşvik edecektir.

Türkİye’nİn güneş ve
rüzgar enerjİsİ İçİn
tarİfe garantİsİ dİğer
ülkelerden oldukça
düşük

Türkiye’de tarife garantisi, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça
düşüktür. Güneş enerjisi için kilovat saat (kWh) başına 9,47 ile 14,22 Eurocent
arasında değişen tarife garantisi rüzgâr için 5,19-7,82 Eurocent’dir. Bu durum,
özellikle yüksek yatırım maliyeti olan büyük ölçekli güneş ve rüzgâr enerjisi
projelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir engeldir. Oysa güneş alma oranı
Akdeniz’den düşük olmasına karşın Almanya, kilovat saat başına 31,94-43,01
Eurocent9 tarife garantisi vererek ülkede fotovoltaik sektörünün çok hızlı bir
şekilde gelişmesini sağlamıştır.
2. Elektrik şebekesi bağlantı kriterleri
Rüzgâr ve güneş enerjileri, değişken enerji üretimine sahiptir. Bu durumun
önüne geçmek ve voltaj dalgalanmalarını önlemek için elektrik şebekesine
bağlantıda bazı kriterler getirilmiştir. Bunun sonucunda, şebekedeki kısa
devre gücünün yüzde 5’i kadar rüzgâr enerjisi santrallerinin elektrik
şebekesine bağlanmasına izin verilmektedir. Söz konusu sınır değerin
hesaplanmasında Türkiye’deki tüm bölgelerde teknik hesaplamaların ana
parametrelerinden olan şebeke açı değeri sabit kabul edilmektedir. Oysa
uygulamada bölgesel kurulu güç değerine göre şebeke açısı değişiklik
göstermektedir. Bölgesel kurulu güç ve şebeke açısı dikkate alınarak Rüzgar
Enerjisi Santrali (RES) bağlantı kriterleri tekrar gözden geçirilirse, daha fazla
RES projesi hayata geçirilebilir10 (Dünya Enerji Konseyi, 2010).
3. Jeotermal kaynak arama çalışmalarının yüksek maliyeti
Genç tektonikler üzerinde, yanardağların bulunduğu bir kara parçasında
yer alan Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyada yedinci
sıradadır. Kurulu kapasite açısından dünyada beşinci iken, jeotermal enerjinin
doğrudan kullanımı göz önüne alındığında Avrupa’da birincidir. Yine de 2007
yılı itibarıyla Türkiye, jeotermal potansiyelinin yalnızca yüzde 7’lik kısmını
kullanmaktadır (Dünya Enerji Konseyi, 2010).

8 Tarife garantisi: Uluslararası enerji literatüründe “feed in tariff” olarak geçen bu terim üretilen elektriğin devlet tarafından
garanti edilen şebekeye satış bedelini ifade eder.
9 Kaynak: http://res-legal.de/en/search-for-countries/germany/single/land/deutschland/instrument/preisregelung-eeg-enuebersetzen/ueberblick/foerderung.html?bmu[lastPid]=41&bmu[lastShow]=1&cHash=3ab466e783c374c9b88ef3d27ac562be
10 Şebeke açı değerleri ve bağlantı kriterleri hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: Dünya Enerji Konseyi, 2010 sf. 97
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Ülkedeki büyük potansiyele karşın arama çalışmalarının yüksek maliyeti,
yatırımcılar açısından kısıtlayıcı bir etkendir. Jeotermal kaynak arama
çalışmalarına ve bu konudaki AR-GE faaliyetlerine verilecek destek, bu önemli
enerji kaynağının daha etkin kullanımının önünü açacaktır.
4. Yenilenebilir enerji ve doğa koruma hedeflerinin yer yer
çelişebilmesi
Türkiye’nin enerji vizyonu, güneş ve rüzgâr enerjisinden önce, linyit
kaynakları ve hidrolik enerjinin maksimum düzeyde kullanılması yönündedir.
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda11 yapılan 29.12.2010 tarihli
değişiklik, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı
geliştirme sahası, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanları gibi yasal
koruma statüsüne sahip alanlarda yenilenebilir enerji santrallerinin, özellikle
HES’lerin kurulmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum, doğa koruma ve sulak
alanlarla ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerle de desteklenmektedir. EPDK,
Şubat 2011 itibariyle 761 HES üretim lisansını onaylamıştır12. Bu lisansların
tamamının hayata geçirilmesi durumunda, tatlı su ekosistemlerinin
ve biyolojik çeşitliliğin ülke genelinde önemli ölçüde zarara uğraması
kaçınılmazdır.

Yenİlenebİlİr enerjİ
projelerİnİn trafolara
bağlanmasına öncelİk
verİlİyor

5. Trafoların konumu ve kaynaktan trafoya aktarım güçlüğü
Türkiye’de elektrik iletim altyapısı ve şebeke sisteminin geliştirilmesi ve
işletilmesinden sorumlu kuruluş TEİAŞ’tır. Trafoların nereye kurulacağı
TEİAŞ tarafından belirlenmektedir. Yenilenebilir enerji projeleri büyük
oranda, doğal kaynağın bulunduğu yere bağlıdır. Buna göre, santrallerin ya
rüzgâr alan yüksek vadilere ya da güneş ışıma saatlerinin daha fazla olduğu
platolara kurulması gerekmektedir. Bu yerlerin TEİAŞ’a ait trafolara uzak
olduğu durumlarda, düşük kapasiteli yenilenebilir enerji projeleri için trafo
kurulmasındaki maliyetin yüksekliği yatırımcı açısından kısıtlayıcı bir
etkendir. Son dönemde, trafoların proje sahibi tarafından kurulması teşvik
edilse de, bu durum, rekabette zorlanan yenilenebilir enerji projelerinin
yatırım maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Yenilenebilir Enerji
Kanunu’nda yapılan 29.12.2010 tarihli değişiklik, yenilenebilir enerji
projelerinin trafolara bağlanması için öncelik tanımaktadır. Bununla birlikte
yatırımcılar, elektrik şebeke bağlantıları için TEİAŞ’a bağımlı kalmaktadır.
Yeni trafo merkezi kurma ya da uzun mesafeli iletim hatları döşeme
zorunluluğu, yatırımcıları artan maliyetlerle baş başa bırakmaktadır. Bu
sorun, yenilenebilir enerji yatırımcılarına, tesisinin yakınında inşa edecekleri
trafonun maliyetini karşılayacak nakdi desteğin sağlanmasıyla aşılabilir.
Trafoların konumu ve kaynaktan trafoya aktarım güçlüğü değerlendirilirken
Stratejik Çevre Etki Değerlendirme ile projelerin kümülatif çevresel etkisinin
değerlendirmesi titizlikle yapılmalıdır.
6. Araştırma ve Geliştirme fonlarının yetersizliği
Yenilenebilir enerjinin önündeki bir diğer önemli engel, teknoloji ve AR-GE
faaliyetlerine ayrılan mali kaynakların yetersizliğidir. Bu durum, yenilenebilir
enerji potansiyeliyle ilgili bilgilerin güncellenmesi için gerekli bilimsel
verilerin teminini ve bu potansiyeli değerlendirecek nitelikli teknik personelin
yetiştirilmesini zorlaştırmaktadır. Araştırma ve geliştirme için ayrılacak
fonlar geliştirilip, ülkedeki yenilenebilir enerji potansiyeli güncellenerek
Türkiye için daha cesur hedefler belirlenebilir.

7. Tüketicinin elektrik kaynağını seçmesindeki zorluklar
Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine öncelikli erişimi, idari
engellerin kaldırılması, destekleme mekanizmalarının gözden geçirilmesi gibi
adımlar yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesini sağlarken, bu kaynaklardan
üretilen elektrik fiyatının tüketiciler üzerindeki yükünü azaltacaktır.
Gelişen teknolojiler sayesinde, yenilenebilir enerji sistemlerinin maliyetleri
giderek düşmektedir. Tüketicilerin elektrik enerjisinin kaynağını bilmesi
ve bu konuda tercih yapabilmesi, hem fosil yakıt dışındaki seçeneklerin
değerlendirilmesinde, hem de bu konuda bilinç oluşturulmasında önemli rol
oynayacaktır.
• Yenilenebilir teknolojilerin etkin ekonomik teşviklerle desteklenmesi halinde,
geleneksel yöntemlerden daha ucuza elektrik üretilmesi mümkündür.
• Gelişen teknolojiler sayesinde, yenilenebilir kaynaklardan güvenli elektrik
tedariği sağlanabilir.

Türkİye’de Yenİlenebİlİr Enerjİ
Geleceğİne Doğru
Elektrik üretiminin çevre ve doğa üzerinde pek çok etkisi bulunmaktadır.
Enerji politikalarına yön verenler; fosil yakıtların neden olduğu çevresel
tahribatı ve iklim değişikliğine olan etkileri dikkate almanın yanı
sıra, hidroelektrik santrallerin biyolojik çeşitliliğe olan etkisini de göz
önünde bulundurmalıdır. Bununla birlikte, taşıdığı felaket boyutundaki
riskler, radyoaktif atık sorunu, projelerin yüksek maliyetleri vb sorunlar
nedeniyle, nükleer enerji bir çözüm olarak ele alınamaz. WWF, Türkiye’nin
enerji sektörünün çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir biçimde,
karbonsuzlaştırılması gerektiğine inanmaktadır. Bu hem ekonominin dış
kaynaklara bağımlılığını azaltacak, hem de pek çok sosyal ve çevresel sorunun
önüne geçecektir.
Türkiye; ulusal stratejisinde elektrik üretiminde yenilenebilir enerji için
belirlediği payı %30’un üzerine çıkarmalı, küresel vizyonla uyumlu adımlar
atmalı ve fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmalıdır. Yenilenebilir Enerji Kanunu
kapsamındaki fiyatlandırmanın birçok Avrupa ve Kuzey Akdeniz ülkesinin
çok altında olması, Türkiye’de fosil yakıtlara verilmekte olan önceliğin
göstergesidir. Yenilenebilir enerji, özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda
verilen teşvikler, Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşüktür. Yenilenebilir enerji
projelerinin teşviği, petrol fiyatlarındaki artış öngörüleri dikkate alınarak
güncellenmelidir. Bütün bunların yanı sıra, sera gazı emisyonları hesaba
katılarak yeni çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Türkiye’de hidroelektrik
enerji dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımını daha
güçlü bir şekilde destekleyen yasal düzenlemeler gerekmektedir. Güneş enerji
santrallerinin bugünkü yüksek yatırım maliyetleri göz önüne alındığında,
mevcut yasal düzenlemeler yatırımcıları cesaretlendirmek için yeterli
değildir. Bununla birlikte, kanun güneş enerjisi için izin verilen azami kurulu
güç potansiyeline sınır koymaktadır. WWF’in %100 yenilenebilir enerji
vizyonundan hareketle, Türkiye’nin güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeli
yeniden değerlendirilerek mevcut hedefler yükseltilmelidir.

11 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimini Kullanımına İlişkin Kanun
12 EPDK Resmi internet sitesi: http://www2.epdk.org.tr/lisans/elektrik/lisansdatabase/verilentesistipi.asp
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Çözüm Nükleer Enerjİde Değİl!

10 BİN
YIL
Nükleer atıkların
doğa İçİn tehlİke
oluşturduğu süre

Halen bir nükleer enerji santralinin bulunmadığı Türkiye’de önümüzdeki
yıllarda 3 adet santralin yapımı planlanmaktadır. Mersin yakınlarında
Akkuyu’da kurulacak 4800 MWe’lik ilk nükleer santral anlaşması 2010
yılında Türkiye ve Rusya hükümetleri arasında yapılmıştır. Türkiye’deki ilk
yabancı yatırımlı Yap-İşlet (Yİ) projesi olacak santralin yapımına 2013 yılında
başlanması ve ilk ünitesinin 2018 yılında işletime girmesi hedeflenmektedir.
Planlanan ikinci santral Karadeniz kıyısındaki Sinop’tadır. 5600 MWe kurulu
gücü olması planlanan bu santralin ihale süreci devam etmektedir.
Nükleer enerji; ekonomik, sosyal ve ekolojik maliyeti olağanüstü yüksek,
etik anlamda tartışmalı bir seçenektir. 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir
enerjiye geçişin mümkün olduğunu ortaya koyan bilimsel çalışmaların
yayınlandığı günümüzde, atıkları 10 bin yıl boyunca tehlike oluşturan
nükleer enerji, sürdürülebilir bir çözüm olarak öne sürülemez. Düşük karbon
emisyonları nedeniyle enerji krizinin çözümünde bir seçenek olarak gösterilen
nükleer enerjinin, yalnızca atık sorunu düşünüldüğünde bile, girilmemesi
gereken bir yol olduğu açıktır.

Yenİlenebİlİr Enerjİ Vİzyonunda
Tarafların Rolü
1. Hükümet

Enerji kaynaklarının farklılaştırılması, enerjide dışa bağımlılığın
azaltılması ve enerji güvenliğinin sağlanması açısından yenilenebilir enerji
kaynaklarının eşzamanlı büyümesi jeopolitik öneme sahiptir. Bu bakımdan
ulusal politikaların ve yasal düzenlemelerin belirlenecek cesur hedefler
doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi kaçınılmaz bir
zorunluluktur. Dünyanın başka ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin somut
eylemlere dönüştürülmesi için gerekli yasal altyapı, teşvikler ve düzenlemeler
ile izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Türkiye’de
yenilenebilir enerjinin payının artırılması ve doğa ve insan üzerindeki
etkilerinin azaltılması için;
• Rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı, ilgili devlet
kurumları tarafından makro düzeyde planlanmalı ve lisans başvuruları bu
plan çerçevesinde yapılmalıdır.
• Yenilenebilir enerji yatırımcılarının planlama, lisanslama gibi devletle
olan ilişkilerinde başvurabileceği tek bir resmi kurumunun olması ve bu
sayede bürokratik engellerin hafifletilmesi süreci kolaylaştıracaktır.
Yenilenebilir enerji için bütün lisans işlemlerinin tek bir kurum çatısında
toplanması konusundaki en iyi örneklerden biri rüzgâr enerjisi
teknolojisinde dünya lideri konumundaki Danimarka’dır. Bu ülkede offshore rüzgâr santrallerinin bütün lisans işlemleri Danimarka Enerji Ajansı
tarafından yapılmaktadır . Lisans başvurularında yığılmayı önlemek için
kurulacak böyle bir ajansın başvuruları etkin bir biçimde filtreleyebilecek
altyapı ve işleyişe sahip olması gerekmektedir.
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• Güneş enerjisi gibi ilk yatırım maliyeti yüksek olan teknolojiler için
ekonomik teşvikler daha cazip hale getirilmeli ve alım garantileri
artırılmalıdır.
Kısıtlı güneş alma kapasitesine rağmen fotovoltaik sektöründe önde gelen
bir ülke olma başarısını gösteren Almanya bu konuda örnek alınabilir.
Almanya’da güneş enerjisi santrallerine 20 yıl boyunca 31,94–43,01 €ct/
kWh alım garantisi (feed-in tariff) verilmektedir.

• Trafo merkezlerinin yapımıyla ilgili maliyetin yatırımcı üzerindeki yükü
azaltılmalıdır.
Almanya’da trafoların yapımı ve işletmesini şebeke işletmecisi
yürütmektedir. Yeni yapılan trafoların maliyeti projelerin bütçesinden değil,
yenilenebilir enerjiye olan katkı payı içerisinde elektrik faturası üzerinden
alıcı tarafından karşılanmaktadır. Toplam kWh maliyetine kıyasla bu düşük
bir maliyet kalemidir. Bu yöntem ile trafo merkezleri yenilenebilir enerjinin
elverişli olduğu yerlere kurulabilir.

• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği yeniden gözden
geçirilmeli; özellikle birden çok hidroelektrik santralin yapılacağı
bölgelerde havza bazında Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılması
zorunlu olmalıdır.
ÇED mevzuatına göre 25 MW kurulu gücün altındaki hidroelektrik santraller
ÇED’den muaf tutulmaktadır. Ancak, kurulu gücü 25 MW ve altında olan
mikro HES’lerin çevresel etkileri tek başına yüksek olmasa da aynı akarsu
üzerinde veya havza içerisinde kurulacak birden fazla santralin kümülatif
etkisi geri dönüşü olmayacak düzeyde olabilmektedir. Bu durumda, nehrin
doğal akışı bozulmakta, sucul ekosistem tahrip olmakta ve insan da dahil
olmak üzere yaşamı suya bağlı olan canlılar olumsuz yönde etkilenmektedir.
Dolayısıyla, havza bazındaki etkileri tespit etmek ve bu çerçevede planlama
yapabilmek için AB mevzuatındaki stratejik ÇED uygulanmalıdır.

• Nükleer enerji tüm ulusal stratejilerden çıkarılmalı, 2023 yılı için
belirlenen 5000 MW’lık hedef kaldırılmalı ve bu yatırımlar için ayrılan
mali kaynaklar yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için kullanılmalıdır.
Özellikle 2011 yılında yaşanan Japonya-Fukushima kazasından sonra
nükleer enerji ile ilgili endişeler daha da artmıştır. Enerji ihtiyacının
%22’sini nükleerden karşılayan Almanya 2022 yılına kadar nükleer
santralleri kapatma kararı almıştır. İtalya da, halk oylaması ile nükleer
programından vazgeçmiştir.
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• Jeotermal potansiyelin ortaya konması için arama çalışmaları teşvik
edilmelidir.
Filipinler’de yüksek jeotermal potansiyeli hayata geçirmek için 1976 yılında
Filipinler Ulusal Petrol Kurumu çatısı altında bir Enerji Geliştirme Şirketi
kurulmuştur. Bu şirketin, jeotermal kaynakları araştırması ve geliştirmesi
sonucu Filipinler jeotermal güç üretimi açısından ABD’den sonra dünyada
ikinci konuma gelmiştir. Devlet tarafından kurulup kontrol edildiği için
jeotermal kaynak arama çalışmalarını kamu fonları ile yapan şirket iki yıl önce
özelleştirilmiş ve şu anda devlet güvencesi olmadan dünyanın herhangi bir
yerinde jeotermal kaynak arama ve geliştirme gücüne sahip durumdadır.

• Karbon vergisi uygulaması ile elde edilecek gelirler yenilenebilir enerji
kaynaklarının desteklenmesinde kullanılmalıdır.
2012 yılında karbon vergisi uygulamasına geçecek olan Avustralya’da
gelecek yıldan itibaren elde edilecek karbon vergisi gelirleri, yükselecek
elektrik fiyatlarının dengelenmesinde ve yenilenebilir enerjiye geçişte
ticaret ve endüstri sektörünün desteklenmesinde kullanılacaktır.

• Türkiye, yenilenebilir enerjiyle ilgili küresel oluşumların yanı sıra,
bölgesel girişimlerin oluşturulmasında etkin rol oynamalı ve bu işbirliği
süreçlerine etkin katılım sağlamalıdır.
Bir Akdeniz Birliği (Union for the Mediterrenean) projesi olan Akdeniz
Güneş Planı (Mediterranean Solar Plan), Akdeniz Havzası’nda yer
alan ülkelerde yenilenebilir enerjinin payının artırılması ve teknolojik
işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen bölgesel bir girişimdir. Bu girişim
kapsamında Akdeniz’in güney kesiminde 20 GW’lık bir yenilenebilir enerji
kapasitesinin oluşturulması ve bunun Avrupa ile bağlantısını sağlayacak
iletim altyapısının kurulması öngörülmektedir. Enerji verimliliğini de içeren
Akdeniz Güneş Planı, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için gerekli
yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini ve bölgedeki elektrik ticaretinin
geliştirilmesini hedeflemektedir.

Türkiye’de elektrik fiyatları, ticarethaneler, konutlar ve endüstriyel kullanım
için farklılık göstermektedir. Buna göre ticari kullanıcılar elektriği en yüksek
fiyattan almaktadır. Bu durumda, ticari şirketler -örneğin büyük alışveriş
merkezleri- kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilenebilir enerji üretme
yoluna gidebilir. Böylece, mevcut koşullarda güneş enerjisinden elektrik
üretiminin büyük yatırımcı için cazip olmadığı Türkiye’de, yenilenebilir enerji
piyasasının mikro ölçekli uygulamalarla gelişmesine katkı sağlanabilir.
Yenilenebilir enerji politikalarının ve piyasasının geliştirilmesinde tüketici
tercihlerinin önemli rol oynadığı yenilikçi mekanizmalar, dünyanın çeşitli
bölgelerinde yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlanmıştır. Tüketicinin aldığı
ürünün hangi enerji kaynağıyla üretildiğini şeffaf bir şekilde ortaya koyan,
kendisine enerji kaynağını seçme hakkı veren ve şirketleri daha sürdürülebilir
enerji üretimine yönlendiren bu tür uygulamalar, bireysel ölçekteki
tercihlerin makro ölçekte yenilenebilir enerji politikalarının ve piyasasının
şekillenmesinde ne kadar etkili olabileceğini ortaya koymaktadır.

WindMade
Aralarında WWF’in de bulunduğu uluslararası
kuruluşlar, STKlar ve şirketler tarafından
geliştirilen ve desteklenen bir sertifikalandırma
sistemi olan WindMade, uluslararası rüzgâr
enerjisi üreticilerinden Vestas’ın öncülüğünde
hayata geçirilmektedir. İlk kez 26 Ocak
2011’de Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik
Forumu’nda dünya kamuoyuna tanıtılan
WindMade etiketi, şirket veya ürün bazında
kullanılabilmekte ve kullanılan elektriğin rüzgâr
ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretildiğini belgelemektedir. Kısacası firmalar
hem kurumsal üretim süreçlerinde hem de
ürünlerinde “rüzgâr enerjisi ile üretilmiştir”
mesajını WindMade sertifikasıyla müşterilerine
iletebilmektedir. WindMade sertifikası
tüketicinin, kullandığı ürün veya hizmetin

hangi enerji kaynağıyla üretildiğini şeffaf
bir şekilde anlamasını sağlamakta; aldığı
hizmet ve ürünlerde enerji kaynağına göre
seçme hakkı vermekte ve üretici şirketin
çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini
göstermektedir. 15 Haziran 2011 tarihinde
gerçekleştirilen ICCI Yenilenebilir Enerji
Fuarı’nda WWF-Türkiye ve Vestas tarafından
Türkiye kamuoyuna tanıtılan WindMade’in
diğer kurucuları arasında Bloomberg,
GWEC, Lego, PWC ve UN Global Compact
bulunmaktadır.

2. İş Dünyası ve Bİreyler

Yenilenebilir enerjinin üretilmesi, satılması ve yeni santrallerin kurulması
gibi konularda iş dünyanın ilgisi hâlâ çok sınırlı kalmaktadır. İş dünyasının
yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırmak gerekmektedir. Enerji arzındaki
artış göz önünde bulundurulduğunda; iklim değişikliğiyle mücadelede
çözüm, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanımından
geçmektedir. Çevreye duyarlı ve doğaya saygılı firmaların sayısındaki artış, iş
dünyasında “yeşil dönüşüm” için gerekli itici kuvveti sağlayacaktır. Enerjisini
yenilenebilir kaynaklardan alan şirketler sadece karbon emisyonlarını
azaltmakla kalmayıp, çevreye olan duyarlılığı her geçen gün artan bir
toplumda bir adım öne geçmiş olacaklardır. Bu durum WWF’in 2050 yılı için
çizdiği enerji vizyonunu destekler niteliktedir.
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Türkİye’de yenİlenebİlİr
enerjİ teknolojİlerİnİn
eşzamanlı büyümesİ
gerekİr.

Sonuç

Kaynaklar

Bu rapor, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılması
için uygulanan teşvik mekanizmalarını ve küresel ölçekteki iyi uygulama
örneklerini irdelemek üzere hazırlanmıştır. Enerji kaynaklarının
farklılaştırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji güvenliğinin
sağlanması açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının eşzamanlı büyümesi
ve yenilenebilir enerjinin ülkedeki payının arttırılması Türkiye için büyük
önem taşımaktadır. Türkiye’nin, küresel ölçekteki %100 yenilenebilir enerji
vizyonuna uyum sağlaması ve enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan
sağlandığı bir geleceğe doğru ilerleyebilmesi için atması gereken birçok adım
bulunmaktadır. Bunlar;
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının finansal rekabet gücünün arttırılması,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının eşzamanlı büyümesinin sağlanması,
• Bu kaynakların şebekeye bağlanmasındaki idari sürecin kolaylaştırılması,
• Elektrik şebekesi bağlantısının önündeki teknik zorlukların kaldırılmasıdır.

WWF International, ‘%100 Renewable Energy is Possible by 2050’, Gland:2011

Türkiye, yenilenebilir enerjinin ulusal stratejideki %30 hedefinin üzerine
çıkmak, WWF’in %100 yenilenebilir enerji vizyonuyla uyumlu adımlar atmak
ve fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak durumundadır. Yenilenebilir
Enerji Kanunu’ndaki mevcut fiyatlandırmanın, Avrupa ve Kuzey Akdeniz
ülkelerinin çok altında olması, fosil yakıt önceliğini perçinlemektedir.

EUAŞ, Sektör Raporu 2009,
http://www.euas.gov.tr/_EUAS/Images/Birimler/apk/EUAS-Sektor_
Raporu2009.pdf

Yenilenebilir enerji, özellikle de güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda verilen
teşvikler Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşüktür. Yenilenebilir enerji
projeleriyle ilgili teşvikler için petrol fiyatlarındaki artış öngörüsü ışığında
ekonomik analizler güncellenmeli, sera gazı emisyonları hesaba katılarak
yeni çalışmalar yapılmalıdır. Hidroelektrik enerji dışındaki yenilenebilir
enerji potansiyelinin etkin kullanımı için daha güçlü ve cesaretlendirici yasal
düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Güneş santrallerinin halen yüksek olan
yatırım maliyetiyle, mevcut yasal düzenlemeler yatırımcıları teşvik etmek
için yeterli değildir. Bunun yanı sıra, mevcut yasa, izin verilen azami kurulu
güç potansiyeline limit koymaktadır. Türkiye’nin güneş ve rüzgâr enerjisi
potansiyeli yeniden değerlendirilerek mevcut hedefler artırılmalıdır.

Avrupa Fotovoltaik Endustri Birliği (EPIA) Politika Önerileri 2011,
http://www.epia.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/
EPIA_docs/publications/epia/EPIA_PV_Observatory_Policy_
Recommendations.pdf&t=1301408835&hash=58adEV00ffefff5da0e33aa7536
0da01
Dünya Enerji Konseyi Enerji Raporu (2010),
http://www.dektmk.org.tr/upresimler/Enerji_Raporu_20106.pdf
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı,
http://www.sp.gov.tr/documents/planlar/
EnerjiveTabiiKaynaklarBakanligiSP1014.pdf

Global Rüzgar Enerjisi Konseyi, Global Piyasa Güncellemesi,
http://www.gwec.net/fileadmin/documents/Publications/Global_
Wind_2007_report/GWEC%20Global%20Wind%20Report%202010%20
low%20res.pdf
TEİAŞ İstatistikleri Portal:
http://www.TEİAŞ.gov.tr/istatistik2009/index.htm
TETAŞ Sektör Raporu (2010),
http://www.TETAŞ.gov.tr/Uploads/TETA%c5%9e%20SEKT%c3%96R%20
RAPORU-SON_06.04.2010_.pdf
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA); IEA ülkelerinin Enerji Politikaları – Türkiye
2009, http://www.iea.org/textbase/nppdf/frEV/2009/turkey2009.pdf

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği açısından elverişli bir coğrafi
konuma sahip olan Türkiye’de; petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji
kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmak ve düşük karbonlu kalkınma
hamlelerini hayata geçirmek için karar vericilerin ve iş dünyasının, çağımızın
bu en büyük sorununu aşmak üzere acilen harekete geçmesi zorunludur.
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Enerji kullanımından kaynaklanan sera gazı salımları
gezegenimizdeki yaşamı tehdit etmekte. Yükselen yıllık
ortalama sıcaklılar ve deniz seviyesi, değişen yağış
rejimleri küresel iklim değişikliğinin felaket getirebilecek
sonuçlarından yalnızca birkaçı. Bütün bunların önüne
geçmek ise mümkün! WWF’in global vizyonu 2050
yılına kadar enerji arzının yüzde 100’ünün yenilenebilir
enerjiden karşılanmasıdır. Yenilenebilir enerjiyi
desteklemek için somut ve kararlı adımlar atarak sera
gazı salımlarını düşürebilir ve gelecek kuşaklara yaşayan
bir gezegen bırakabiliriz. WWF-Türkiye bu kitapçığı
atılacak bu adımlar üzerine dikkat çekmek, dünyadaki iyi
uygulama örneklerini sunmak ve yenilenebilir enerjinin
desteklenmesi için bir tartışma ortamı yaratmak üzere
hazırlamıştır. Sunulan öneriler nihai çözüm olmayabilir
ve tartışmaya açıktır; asıl amaçlanan okurun yenilenebilir
enerji geleceği için düşünmesini sağlamaktır.

Sayılarla
TÜRKİYE’DE ENERJİ

100%

RECYCLEd

% 98
Türkiye’de yenilenebilir
enerji payının
hidroelektrikten
karşılanan oranı.

%7
Türkiye’de elektrik
talebinin öngörülen
yıllık artış oranı.

% 73
Türkiye 2008 yılında
ithal edilen birincil
enerji arzı.

% 81
Türkiye’de, 2009
yılında fosil
yakıtlardan üretilen
elektrik oranı.

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.
wwf.org.tr

% 19
Türkiye’nin 2009 yılı
itibarıyla elektrik
üretiminde yenilenebilir
enerjinin payı.

