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Özet
Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir
ülkedir. Ülkemiz, birçok ülkede bulunmayan jeotermal enerjide dünya potansiyelinin %8 ’ine sahiptir.
Ayrıca coğrafi konumu nedeniyle büyük oranda güneş enerjisi almaktadır. Türkiye, hidrolik enerji
potansiyeli açısından da dünyanın sayılı ülkelerindendir. Rüzgar enerjisi potansiyeli yaklaşık 160 TWh
olarak tahmin edilmektedir. Bu enerji kaynaklarının maliyetleri oldukça azdır, yenilenebilir olduklarından
dolayı tükenmezler ve konvansiyonel yakıtların aksine çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit
oluşturmazlar. Bu çalışmada; Türkiye ‘nin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynakları ayrı ayrı
incelenerek, mevcut durum ve sahip olunan potansiyeli daha verimli olarak kullanabilme imkanları
araştırılmıştır. Ayrıca enerji sorununun çözümüne ilişkin bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş, Rüzgar, Hidrolik, Jeotermal,
Biyokütle.

Importance of Renewable Energy Resources for Turkey
Abstract
Turkey is a rich country from the point of variety and potential of renewable energy resources. It
has the 8% of the geothermal energy potential in the world which does not exist in most countries. In
addition, it gets large amount of solar energy due to its geographical place in the world. Turkey is also
one of the countries in the world which has high amount of hydro-energy potential. Wind energy potential
in Turkey is estimated as 160 TWh. As well known cost of these renewable energy resources is not high.
They do not run out because of the renewable feature and unlike the conventional resources they do not
make a threat for environment and human being health. In this study, Turkey ‘s existing condition and
more effective use its potential renewable resources have been investigated. And some proposals are
presented in order to solve Turkey ‘s energy problem.
Keywords : Renewable Energy Resources, Solar, Wind, Hydraulic, Geothermal, Biomass.

1. Giriş
1998 yılı değerleri ile dünyadaki toplam birincil enerji tüketiminin yaklaşık % 90 ‘ı
fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Dünyadaki fosil yakıt rezervlerinin sınırlı ve bunların yakın bir
gelecekte tükenecek olması, yenilenebilir enerji kaynakları arayışını hızlandırmıştır. Avrupa
Birliği ‘nin hedefi, 2010 yılındaki toplam enerji tüketiminin % 15 ‘inin yenilenebilir
kaynaklardan sağlanmasıdır [1].
Enerji üretimi ve kullanımı sırasında yaşanan çevre sorunları, eski teknolojilerin terk
edilmesinin temel nedenlerinden biridir. Kömür, petrol ve doğalgaz santrallerinin kuruldukları
bölgede yerel olarak tahribatları yanında küresel olarak tüm dünyayı tehdit eden etkileri de
bulunmaktadır. Fosil yakıtlar yakıldığında atmosfere yayılan karbon dioksit, kükürt dioksit, azot
oksit, toz ve kurum yakın çevreyi kirletip ölümlere yol açarken, karbon dioksit ve benzeri sera
gazları küresel iklim değişikliğine yol açmakta ve tüm dünya ülkelerinde yaşamı tehdit
etmektedir [2].

Türkiye 'deki enerji profili gözden geçirildiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri
ve önemi açıkça görülmektedir. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı oldukça
düşük düzeylerdedir (%1 ve altında) ve bu enerji türleri ile yeterince ilgilenilmemektedir.
Özellikle, güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımı, Türkiye 'nin enerji bütçesine ciddi katkılar
sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından doğru ve sağlıklı bir biçimde yararlanılması
için gereken strateji, plan ve politikaların önemi giderek artmakta ve önemli boyutlara
ulaşmaktadır [3]. Enerji kaynakları gözden geçirildiğinde, fosil kökenli kaynakların Türkiye
'deki birincil enerji üretiminin hemen hemen yarısını oluşturmakta olduğu gözlenmektedir. 1998
itibarıyla Türkiye ‘deki enerji kaynakları üretiminde, kömür %48.3, petrol ve doğal gaz %13.5,
hidrolik ve jeotermal %12.8, ticari olmayan yakıtlar %24.5 ve diğer yenilenebilir kaynaklar ise
%0.9 oranında yer almaktadır [4].
2. Türkiye 'nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Türkiye’nin ekonomiklik analizi yapılmış olan 130 milyar kWh hidrolik potansiyeli
bulunmakta ve bu potansiyelin %30 'u kullanılmaktadır. Brüt hidrolik potansiyelimiz 433 milyar
kWh civarında olup, teknik yönden değerlendirilebilir hidrolik potansiyel 216 milyar kWh 'dır.
Termik kapasitemiz ise yıllık 114 milyar kWh 'dır. Linyit kömüründen elektrik enerjisi üretim
miktarı, toplam potansiyelimizin %22 'sidir. Elektrik üretiminde kullanılabilecek jeotermal
kaynak potansiyelimiz 2450 MW (yıllık 16 milyar kWh) elektrik enerjisi üretimine eşittir.
Rüzgar gücünden elektrik enerjisi üretim potansiyelimiz ise 83000 MW (yıllık 300 milyar kWh)
enerji üretimine eşdeğerdir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi konusunda ülkemizde
kayda değer bir çalışma henüz hayata geçirilmiş değildir. TEAŞ 1999 yılı verilerine göre,
elektrik enerjisi tüketim talebi bir önceki yıla göre %3.9 artarak 118484.9 milyar kWh olarak
gerçekleşmiştir. 2000 'li yıllarda enerji arayışlarının yoğunlaşacağı, diğer yandan sürdürülebilir
kalkınma ve çevresel etki tartışmalarının bilim ve teknoloji arayışlarını yönlendireceği kesindir.
Ancak son on yıllık nüfus artışının %0.15 - %0.21 olduğu, sosyokültürel değerlerin ve
ekonomik yapının geliştiği, sanayi tüketiminin büyüdüğü ülkemizde enerji yatırımlarının aynı
oranda büyüdüğünü söylemek mümkün değildir. Tablo 1 'de bu durum görülmektedir [5].
Tablo 1. Türkiye kurulu güç ve üretiminin yıllar itibarıyla gelişimi (1985-1999 yılları arası).
Yıllar
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Termik
MW
5229,3
6220,2
7474,3
8284,8
9193,4
9535,8
10077,8
10319,9
10638,4
10977,7
11074,0
11297,1
11771,8
13021,3
15555,9

Hidrolik
MW
3874,8
3877,5
5003,3
6218,3
6597,3
6764,3
7113,8
8378,7
9681,7
9864,6
9862,8
9934,8
10102,6
10306,5
10537,2

Jeotermal
MW
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Rüzgar
MW
8,7
8,7
8,7

Toplam
MW
9119,1
10112,7
12492,6
14518,1
15805,7
16315,1
17206,6
18713,6
20335,1
20857,3
20951,8
21246,9
21889,4
23351,5
26116,8

Artış %
8,7
10,9
23,5
16,2
8,9
3,2
5,5
8,8
8,7
2,6
0,5
1,4
3,0
6,7
11,8

Tablo 2 'de Türkiye 'nin yenilenebilir enerji potansiyeli verilmektedir. Tablo 3 'de de
Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücü, puant güç, üretim ve tüketim değerleri ile rüzgar
elektriğinin payı verilmiştir.
Tablo 2. Türkiye yıllık yenilenebilir enerji potansiyeli (MTEP: Mega Ton Eşdeğeri Petrol).
Yenilenebilir Enerji
Türü
Güneş Enerjisi

Doğal
Potansiyel
Elek.Enj.(milyar kWh)
977000
Isı (MTEP)
80000
Elek.Enj.(milyar kWh)
430

Teknik
Potansiyel
6105
500
215

Ekonomik
Potansiyel
305
25
124,5

400

110

50

-

180

-

150

18

-

31500
30
90

7500
10
40

1,4
2843
7
25

Kullanım Enerji Türü

Hidrolik Enerji
Direkt Rüzgar
Elek.Enj.(milyar kWh)
Enj. Karasal
Rüzgar Direkt Rüzgar
Elek.Enj.(milyar kWh)
Enerjisi Enj. Denizsel
Deniz Dalga
(milyar kWh)
Enj.
Elek.Enj.(milyar kWh)
Jeotermal Enerji
Isı (MTEP)
Yakıt (klasik MTEP)
Biyomas Enerjisi
Yakıt (modern MTEP)

Tablo 3. Türkiye elektrik enerjisi kurulu güç, puant, üretim ve tüketim değerleri ile rüzgar
elektriğinin payı.
Yıllar
1970
1975
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998

Kurulu
Brüt Üretim Brüt Tüketim Puant Güç Kurulu
Güç (MW) (milyar kWh) (milyar kWh)
(MW)
Güç/Puant
2235
4187
5119
9119
16315
20951
21247
21889
24680

8,6
15,62
23,28
34,22
57,54
86,25
94,86
103,30
111,02

8,6
15,72
24,62
36,36
56,81
85,55
94,79
105,517
114,02

1539
2872
3947
5758
9056
13876
14164
16230
17500

1,45
1,45
1,29
1,58
1,46
1,50
1,50
1,35
1,41

Rüzgar Elek.
Net
(milyon
Tüketim/Kişi
(kWh/kişi)
kWh)
207
337
459
591
835
1084
1173
1310
5,4
1450

2.1. Hidrolik Enerji
Elektrik enerjisi üretiminde fosil ve nükleer yakıtlı termik, jeotermal ve doğalgazlı
santrallar yanında hidroelektrik santralların (HES) yenilenebilir ve puant çalışma gibi iki önemli
özelliği vardır .HES ilk yatırım maliyeti yönünden de doğalgaz santralı dışında diğer termik ve
nükleer santrallarla rekabet edecek konumdadır. İşletilmesi ekonomiktir ve çevrecidir.
Hidrolik potansiyelin ulusal ve yenilenebilir bir kaynak olması, HES 'lerin ekonomiye
faydaları ve yerli yapım oranının diğer santrallara oranla daha yüksek olması gibi sebepler
dikkate alınarak, hidroelektrik potansiyelini değerlendirme oranının önümüzdeki 20 yıl
içerisinde asgari %90 düzeyine getirilmesi ülkemizin yararına olacaktır. Bu hedefe ulaşmak için

kurulu güçleri 100 MW ile 1000 MW arasında değişen ve sayıları çok fazla olmayan büyük
kapasiteli HES 'lerin inşaatına bir an önce başlanmalıdır.
Ülkemizin başlıca ulusal ve yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik
potansiyelinin değerlendirilebilmesi için; yakıt masrafı olmayan, dolayısıyla işletme maliyeti
çok düşük olan, yük taleplerine kolaylıkla uyum gösteren ve alternatif enerji kaynaklarına göre
çevresel etkileri az olan büyük HES' lerin öncelikle inşa edilerek işletmeye alınmalarının
gerekliliği kadar, yapımı daha kısa süren ve enterkonnekte sisteme bağlanma zorunluluğu
olmayan küçük HES 'lerin de çoğaltılması büyük önem taşımaktadır. Küçük suların
değerlendirilmesi, bulundukları yöreye enterkonnekte şebekenin ulaşma zorunluluğunu da
ortadan kaldıracağından, iletim şebekelerindeki kayıplarda önemli bir azalma meydana
getirecektir. Ülkemizin her köşesine yayılmış olan akarsular üzerinde kurulacak küçük HES 'ler,
hem enterkonnekte şebekenin yükünü hafifletecek, hem de iletim ve dağıtım kayıplarını azaltıcı
ve ulusal şebekenin stabilitesini artırıcı bir rol oynayacaktır [6].
2.2. Rüzgar Enerjisi
Türkiye rüzgar bakımından zengin yöreleri olan bir ülkedir. 10 m yükseklikteki yıllık
ortalama rüzgar hızı ve güç yoğunluğu açısından en yüksek değer 3.29 m/sn ve 51.91 W/m2 ile
Marmara Bölgesi 'nde saptanmıştır. En düşük değer ise, 2.12 m/sn hız ve 13.19 W/m2 güç
yoğunluğu ile Doğu Anadolu Bölgesi 'ndedir. Türkiye 'nin %64.5 'inde rüzgar enerjisi güç
yoğunluğu 20 W/m2 'yi aşmazken, %16.11 'inde 30-40 W/m2 arasında, %5.9 'unda 50 W/m2 'nin
ve %0.08 'inde de 100 W/m2 'nin üzerindedir [7].
Türkiye 'deki rüzgar hızları ve potansiyeli Şekil l 'de görülmektedir [8].

Şekil 1. Türkiye 'nin rüzgar hızı ve rüzgar potansiyeli.

Türkiye 'nin rüzgar potansiyeli tam olarak belirlenememiş olsa da, brüt potansiyelinin
yılda 400 milyar kWh, teknik potansiyelinin ise 120 milyar kWh olduğu düşünülmektedir. Söz
konusu teknik potansiyel yıllık elektrik üretiminin 1.2 katıdır. Ancak, Türkiye genelinde 10 m
yükseklikteki rüzgar yoğunluğunun alansal ve zamansal dağılımı ile teknolojik kısıtlamalar göz
önünde tutulduğunda, güvenilir rüzgar enerjisi potansiyeli 12 milyar kWh/yıl olarak
hesaplanmaktadır [7]. Rüzgar enerjisi potansiyelinin gerçeğe daha yakın olarak tahmin
edilebilmesi için, en azından Türkiye coğrafyasında homojen bir dağılım gösteren uygun sayıda
rüzgar ölçüm istasyonunun kurulması ve rüzgar atlası istatistiklerinin hesaplanması

gerekmektedir. Tablo 4 'de, Türkiye 'de rüzgar enerjisi kullanımının geleceği ile ilgili tahmin
değerleri verilmiştir [9].
Tablo 4. Türkiye 'de rüzgar enerjisi kullanımının geleceği ile ilgili tahmin değerleri.
Yıllar
2000
2005
2010
2015
2020
2023
2025

Kurulu rüzgar Ortalama rüzgar Türkiye elektrik
Tüm elektrik enerjisi
enerjisi gücü elektriği üretimi enerjisi tüketimi
tüketimindeki payı (%)
(MW)
(milyon kWh)
(milyar kWh)
300
675
135
0,5
1359
3058
200
1,53
2979
6703
290
2,31
5142
11570
398
2,91
7849
17660
547
3,23
9733
21900
639
3,43
11200
25200
710
3,55

2.3. Güneş Enerjisi
Türkiye güneş potansiyeli açısından oldukça zengin bir ülkedir. Ülke genelinde yıllık
ortalama güneş enerjisi 1315 kWh/m2 'dir. Buna göre Türkiye 'nin tüm yüzeyine gelen enerji
miktarı 1025⋅1012 kWh olmaktadır. Bu miktar Türkiye 'nin 1996 yılında ürettiği toplam elektrik
enerjisinin yaklaşık 11000 katına denk gelmektedir.
Ülkemizdeki toplam kurulu güneş pili gücü 2000 yılı içinde 250 kWp kadardır [10].
Fotovoltaik sistemin işletme kolaylığı, hareketli parçalarının olmaması nedeniyle uzun yıllar
sorunsuz çalışması, modüler olması yani talebe bağlı olarak bir kaç yüz W 'tan bir kaç yüz MW
'a kadar büyüklükte kurulabilmesi, çok kısa sürede devreye alınabilmesi, kullanım noktasına
yakın tesis edilerek hat kayıplarının azaltılması, uç noktalarda şebekeye bağlanarak elektrik
kalitesinin artmasını sağlaması; böylece gerilim düşmeleri nedeniyle oluşan arızaların ortadan
kalkmasıyla milli ekonomiye katkısı, özellikle yaz aylarında pik yükleri karşılama özelliği ve en
önemlisi çevresel açıdan son derece temiz bir enerji kaynağı olması fotovoltaik enerjinin başlıca
üstünlükleridir.
Güneş pilleri; uzun ömürlü, dayanıklı, kayda değer bir çevre kirliliği oluşturmayan yarı
iletken aygıtlardır. Çalışmaları sırasında hiçbir elektriksel sorun çıkarmazlar ve çok az bakım
gerektirirler. Modüler yapıda olan güneş pilleri birbirlerine seri ve paralel bağlanabilirler. Çok
küçük güç gereksinimlerini karşılayabildikleri gibi, kendi başına bir güç santralı gibi de
çalışabilirler. Verimlerinin düşük ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması güneş pili
sistemlerinin en büyük dezavantajıdır. Ancak 20 yıl içerisinde maliyetinin şebeke elektriği ile
yarışabilecek düzeye geleceği umulmaktadır [10].
2.4. Jeotermal Enerji
Ülkemiz jeolojik konumu ve buna bağlı olarak gelişen özellikleri nedeniyle, jeotermal
etkinlik açısından büyük öneme sahiptir. MTA 'nın yaptığı çalışmalara göre Türkiye 'de
sıcaklıkları 100 0C 'ye kadar ulaşan 600 'den fazla termal kaynak tespit edilmiştir. Bu kaynaklar
temel alınarak hesaplanan rezerv 2420 MW 'dır. Yine MTA 'nın hesaplamalarına göre
ülkemizdeki olası potansiyel 31500 MW 'dır. Türkiye jeotermal enerjinin doğrudan
kullanımında 41 ülke arasında 7. sırada bulunmaktadır. Tüm bu olgular göz önüne alındığında,
oldukça yüksek jeotermal potansiyele sahip olan Türkiye 'nin bu enerjiyi yeterince
kullanamadığı ve bu enerjinin kullanımına dayalı bir politikasının olmadığı görülmektedir [11].

Simav, Kırşehir, Balçova ve Gönen gibi birçok yerleşim alanında merkezi sistemle
ısıtma projelerinde jeotermal enerjiden yararlanılmaktadır. Türkiye 'de bulunan sahaların büyük
bir çoğunluğunun düşük entalpili olmaları nedeniyle, jeotermal enerjinin elektrik enerjisine
dönüştürülebilmesi teknolojik ve ekonomik açıdan uygun olmayabilir. Kızıldere sahasında
elektrik üretmek amacıyla yaklaşık 20 MW 'lık bir santral kurulmuş ve santralın işletilmesi
TEAŞ 'a devredilmiştir .
Türkiye 'de jeotermal enerjiden yeterli düzeyde yararlanamamanın nedenleri teknik,
finans ve yönetim sorunlarına bağlanabilir. Teknik sorunlar arasında kaynakların düşük entalpili
olması, üretim sırasında rezervuarda, kuyu içinde ve yüzey donanımlarında kalsit çökelmesi ve
çevre sorunları yer almaktadır. Türkiye 'deki jeotermal enerjinin yeteri kadar hızlı
gelişememesinin en önemli nedenlerinden biri de, uzun yıllardan beri jeotermal enerjiye yatırım
yapılmamasıdır. Düşük entalpili sahaların yerleşim alanlarının ısıtılmasında, seracılık ve bazı
endüstriyel alanlarda kullanılmasını içeren proje ve uygulamalar, devletin belirgin bir jeotermal
politikasından çok yerel yönetimlerin veya şahısların çabalarıyla gerçekleşmektedir [12 ].
2.5. Biyokütle ve Biyomas Enerjisi
Biyokütle 100 yıllık periyottan daha kısa sürede yenilenebilen, karada ve suda yetişen
bitkiler, hayvan artıkları, besin endüstrisi ve orman ürünleri ile kentsel atıkları içeren tüm
organik maddeler olarak tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynağı olan biyokütlenin
toplam enerji eşdeğeri 65376 MTEP olup bu değer 1997 dünya enerji tüketiminin yaklaşık 8
katına eşittir. Günümüzde ise ancak % 7 ' si kullanılabilmektedir [13].
Türkiye 'de biyokütle enerjisinin birincil enerjiler içinde kullanımı 1989 'da %15.2,
1994 'de ise %12.4 oranında gerçekleşmiştir. 2000 'li yıllarda ise bu değerin %8.5 olarak
gerçekleşmesi beklenmektedir [14].
Biyokütle enerjisinin Türkiye 'de gelişimi için öncelikle enerji bitkileri ile ilgili hibrid
tohum/rizom üretimi, enerji mekanizasyonu ve yakma teknolojilerinin geliştirilmesi konuları
çözümlenmelidir. Bu konularda bilgi ve teknoloji transferi gereklidir. Büyük potansiyel arz eden
biyokütle enerjisi ekonomiktir ve çeşitli ekolojik avantajları vardır.
Şehirler için yok edilmesi büyük sorun olan çöplerden enerji kaynağı olarak
yararlanmak mümkündür. Bu amaçla özellikle gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Birliği 'ne üye
ülkelerde, çöpten elektrik enerjisi üreten termik santrallar kurulmuştur. Ankara 'da 40 MW,
İstanbul 'da 125 MW ve İzmir 'de 30 MW 'lık çöp santrallarının kurulması 7.beş yıllık kalkınma
planlarında istenmiştir. Ayrıca 45 MW güçte ve net enerji üretimi 302 milyon kWh/yıl olacak
Adana çöp santralının sözleşmesi imzalanmıştır. Yine Ankara Mamak, Mersin, Bursa ve Tarsus
'ta çöp santralları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir [l3].
3. Sonuç ve Öneriler
Yenilenebilir enerji kaynaklarına ait sağlıklı ve güvenilir veri setleri oluşturulmalı ve bu
veri setlerinin sürekliliği ve güncellenmesi sağlanmalıdır. Mesela; güneş ve rüzgar enerjisi
ölçümleri yerel ve kesintisiz olarak yapılmalı ve kaydedilmelidir.
İç kaynakların en uygun koşullarda kullanılmasına, bu kaynakların doğaya en az zarar
vermesine ve ekonomik gelişime maksimum katkı sağlamasına dayalı yeni bir enerji
politikasının belirlenmesi, Türkiye için 2000 'li yıllarda bir zorunluluk olmalıdır. Bu nedenle
yenilenebilir ve çevresel zararları en az olan ve ülke içinde bol olarak bulunan enerji
kaynaklarına yönelmek, Türkiye 'yi hem enerji darboğazından kurtaracak hem de dışa
bağımlılığı azaltacaktır.

Ülkenin brüt, teknik ve ekonomik hidrolik potansiyeli gerçekçi bir şekilde yeni
teknolojiler göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmelidir. Yerli kaynak olması, yakıt
maliyeti içermemesi, boyut seçimine bağlı olarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin fosil
yakıtlara göre çok daha sınırlı olması ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltması
açısından hidrolik güç potansiyelinden daha etkin yararlanma yollarına gidilmesi gerekmektedir.
Ayrıca Türkiye 'nin çok zengin küçük su kaynakları potansiyelinin doğru bir şekilde tespit
edilerek, küçük HES 'ler yardımıyla değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Türkiye 'nin uzun vadeli elektrik enerjisi planlamalarında güneş enerjisi yer
almamaktadır. Bunun nedeni olarak da yüksek maliyetler gösterilmektedir. Ancak 2020 yılına
kadar Türkiye 'nin elektrik planlaması yapılırken, bu süre içerisinde fiyatlarda oluşacak
değişiklikler de dikkate alınmalıdır. Türkiye 'de büyük bir güneş enerjisi potansiyeli mevcuttur.
Bu konuda bir an önce geniş çaplı bir araştırma yapılmalı ve uygulamaya geçilmelidir. Güneş
enerjisinden elektrik üretimi, hükümetlerin yaygın olarak kullanımını teşvik ettiği teknolojiler
arasında değerlendirilmelidir.
Ülkemizde son yıllarda rüzgar gücünden elektrik enerjisi üretim çabaları artmış olmakla
birlikte, yerli kaynaklara dayalı bu santrallerle ilgili teknoloji üretme faaliyeti göz ardı edilerek,
araştırma-geliştirme kurumları hiçbir biçimde desteklenmemektedir. Tümüyle yerli kaynaklarla
tasarlanıp kurulabilecek rüzgar santrallerinin ithalata dayalı biçimde kurulması, konu ile ilgili
teknolojik birikimin oluşmasına ciddi katkı sağlamadığı gibi, ülke kaynaklarının da dışa
akmasına neden olmaktadır. Rüzgar gücünden elektrik enerjisi üretimini tümüyle desteklemenin
yanında teknolojik birikim ve üretimin yerli kaynaklara dayandırılması gerekmektedir .
Türkiye 2000 'li yıllarda jeotermal enerjiyi öncelikli enerji dalları arasına koymak
zorundadır. Dünyanın jeotermal kaynaklar açısından en zengin ülkelerinden biri olan Türkiye,
şimdiye kadar bu kaynaklarını yeterince kullanamamıştır. Doğal olarak bu kaynakların en uygun
koşullarda aranması, işletilmesi ve kullanılabilmesi için bir jeotermal yasasına acil olarak
ihtiyaç vardır. Bunun dışında ciddi bir planlama ile Türkiye 'nin gerçek jeotermal potansiyeli ve
envanteri ortaya konulmalıdır.
Biyokütle enerjisinin Türkiye için önemli bir enerji potansiyeli olduğu çok açıktır. Bu
nedenle, bu arıtım yönteminin diğer sektörlerdeki uygulamasına bir an önce başlanmalı, mevcut
biyogaz ve enerji potansiyeli araştırmaları deneysel ve istatistiki verilere dayandırılarak
yürütülmelidir. Bir çok ülkede olduğu gibi, anaerobik arıtım yöntemlerinin ülkemizde de
yaygınlaştırılması, çevresel değerlerin yanı sıra ülke ekonomisine de enerji üretimi bazında çok
önemli katkılar sağlayacak ve ülkemiz gerçeklerine uygun, sürdürülebilir bir enerji politikasının
önemli bir ayağını oluşturacaktır.
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