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1. Giriş 

Enerji kısaca bir cismin veya bir sistemin iş yapabilme yeteneği olarak 
tanımlanabilir. Başlıca kimyasal, ısı, elektrik ve mekanik olmak üzere farklı biçimlerde ortaya 
çıkabilmektedir. Değişik enerji türleri enerji dönüşüm sistemleri kullanılarak birbirlerine 
dönüşebilir. Geleneksel olarak; kömür, doğal gaz ve petrol gibi doğrudan tüketilen kaynaklar 
birincil enerji, birincil enerji kaynaklarının dönüşümü ile elde edilen elektrik, kok, havagazı 
vb. ise ikincil enerji kaynağı olarak adlandırılmaktadır (Eniş, 2003; Altın; 2007). Enerji 
tüketimi ve talebi; nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel 
olarak inanılmaz bir hızla artmaktadır.  

Enerji kaynakları temelde kaynak türüne bağlı olarak yenilenemeyen (petrol, kömür, 
bitümlü şist/şeyl ve doğalgaz)  ve yenilenebilir (hidrolik, jeotermal, güneş, biyokütle, rüzgâr, 
deniz dalgaları, gelgit vb) kaynaklar olarak iki gruba ayrılabilmektedir. Çekirdek (nükleer) 
enerji ise çekirdek parçalanması (fisyon) temelinde uranyum, toryum gibi kaynakları tükettiği 
için kaynak kullanımı açısından yenilenemeyen bir enerji iken deneysel olarak başarılan 
çekirdek birleşimi (füzyon) enerjisi yenilenebilir bir kaynak olarak ele alınmaktadır. Ayrıca 
diğer enerji türlerinin depolanarak, verimliliğinin artırılması ve faydalı enerji türlerine 
dönüştürülmesine yardımcı olan hidrojen ve bor ise değerlendirilebilir alternatif enerji 
kaynaklarıdır (Kurt ve Arık, 2010) (Tablo 1). 

Tablo 1. Kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olarak enerji kaynaklarının dağılımı 

Yenilenemeyen 
(Fosil) 

 Petrol 
 Kömür 
 Doğalgaz 
 Bitümlü şist/şeyl  

Asfaltit 

Yenilenebilir 

 Hidrolik 
 Jeotermal 
 Güneş 
 Biyokütle  
 Rüzgâr 
 Dalga/Gelgit 
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Alternatif 

Nükleer (Çekirdek) 
 Uranyum, toryum, 

plütonyum  
 Hidrojen 
 Bor 

Yenilenebilir enerji kaynakları 

Dünyadaki 6.4 milyar insanın enerji talebi hızı, yılda 10 mtep (milyar ton petrol 
eşdeğeri) veya 450 EJ’u (Exa Joule=1018J) aşmıştır. Bu talebin % 68’i, dünya nüfusunun % 
15’ini oluşturan sanayileşmiş ülkeler, kalan % 32’si ise, dünya nüfusunun % 85’ini oluşturan 
gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir). Dünyada kişi başına ortalama enerji 
kullanımı 70 GJ olup Türkiye’de bu rakam 57 GJ’dür. Dünya enerji ihtiyacının yaklaşık % 
75’sı kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan, % 8.5’i biyokütle ve çöpten, % 6.5’i 
nükleer ve 10’u ise hidrolik dahil diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır (BP, 2002; 
IEA, 2002; Altın 2007; Kurt ve Arık, 2010; EÜAŞ, 2011). 

Enerji kaynaklarının % 30’u elektrik üretiminde kullanılmakta olup (14.3 TWh) 
dünyada kişi başına düşen elektrik kullanımı 2230 KWh’tir.  Bu oran Kanada’da 17510, 
ABD’de 12711, Japonya'da 7726, Fransa’da 7139, Bulgaristan’da 4316 ve Türkiye’de ise 
2400 KWh’tir. Dünyada halen 1.4 milyar insan elektrikten yoksundur. 2008-2035 döneminde 
elektrik üretiminde ise kömür ve doğal gazın en önemli kaynaklar olmaya devam edeceği, 
kömürün % 42.8’e, doğal gazın % 21.7’ye yükseleceği; petrolün % 1.6’ya, hidroliğin 
%13.3’e, nükleerin %10.8’e düşeceği öngörülmektedir. En büyük artışın rüzgarda (%1.1’den 
%5’e) olması beklenmektedir (Altın, 2007; EÜAŞ, 2011).  

2. Türkiye’de Enerji Üretim ve Tüketimi  

2005 yılı dünya kişi başına enerji tüketim ortalaması 1.53 tep (ton eşdeğeri petrol) 
olup, bu oran Kuzey Amerika’da 6.5, Avrupa’da 3.1 tep iken Türkiye’de 1.27 tep’dür (Altın, 
2007). Türkiye bu durumuyla, dünya nüfusunda % 1.12’lik, enerji tüketiminde % 0.93, 
ekonomik üretimde % 1.03’lük bir paya sahiptir. 2008 yılında ülkemizin toplam birincil enerji 
tüketimi 106.3 milyon tep, üretimi ise 29.2 milyon tep olarak gerçekleşmiştir. Enerji arzında 
% 32'lik pay ile doğalgaz ilk sırayı alırken, doğalgazı % 29.9 ile petrol, % 29.5 ile kömür 
izlemiş, % 8.6'lık bölüm ise hidrolik dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılanmıştır (ETKB, 2011).  Dolayısıyla kişi başına dünya ortalamasının (70 GJ) dörtte üçü 
kadar (57 GJ) enerji tüketmekte ve bu açıdan OECD üyeleri arasında sonuncu sıradadır 
(TÜBĐTAK,  2003; Altın, 2003; Altın, 2007).  

2010 yılı itibarıyla Türkiye’de kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi 3000 
KWh’a ulaşmasına rağmen bu rakam Avrupa’da yaklaşık 6500 KWh’tir. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) hesaplamalarına göre 2000 yılından itibaren OECD ülkeleri 
arasında en fazla enerji talebi artışı Türkiye’de gerçekleşmiştir (IEA, 2002; ETKB, 2003, 
TÜBĐTAK, 2003, ETKB, 2011). 2009 yılı itibariyle en çok talep yine fosil enerji 
kaynaklarına olup ithal kaynaklı petrol ve doğal gaz ilk sıraları paylaşmaktadır (Tablo 2).  
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Tablo 2. 2009 Yılı Genel Enerji Dengesi (Orijinal Birimler; www.etkb.gov.tr, 2011) 
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Yerli Üretim 2863 75577 1058 0 0 11766 4862 2237 685 35959 436 10 1495 0 1250 429 
Đthalat 20364 0 0 274 2702 0 0 33176 35856 0 0 0 0 812 0 0 
Đhracat 0 0 0 0 0 0 0 5889 709 0 0 0 0 1546 0 0 
Đhrakiye 0 0 0 0 0 0 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 
Birincil Enerji Arzı 23698 75641 1010 64 2684 11766 4862 29845 35800 35959 436 10 1495 734 1250 429 
Enerji Sektörü 11440 62969 190 3437 0 22 258 1651 21944 35959 436 0 1495 156485 1056 0 
Elektrik Santralları 6361 62894 190 0 0 22 258 1225 20483 35959 436 0 1495 194813 1056 0 
Kok Fabrikaları 4900 0 0 3437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Petrol Rafinerileri 0 0 0 0 0 0 0 1169 1002 0 0 0 0 1143 0 0 
Đç Tüketim ve Kayıp 179 75 0 0 0 0 0 743 459 0 0 0 0 37185 0 0 
Enerji Tüketimi  12258 12672 821 3501 2684 11743 4604 28194 13856 0 0 10 0 155751 2306 429 
Sanayi Tüketimi 4918 6142 326 3500 2684 0 0 3382 6015 0 0 0 0 69327 1056 129 
Ulaştırma 0 0 0 0 0 0 0 14776 228 0 0 10 0 659 0 0 
Diğer Sektörler 7340 6530 494 1 0 11743 4604 5710 7614 0 0 0 0 85765 1250 300 
Konut ve Hizmetler 7337 6530 494 1 0 11743 4604 1492 7613 0 0 0 0 80886 964 300 
Tarım 2 0 0 0 0 0 0 4218 1 0 0 0 0 4879 286 0 
Enerji Dışı 0 0 0 0 0 0 0 4326 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elektrik Üretimi 
(GWh) 

16148 39089 448 0 0 0 340 4803 96095 35959 436 0 1495 194813 0 0 

Kurulu Güç (MW) 2256 8110 135 0 0 0 82 2140 16617 14553 77 0 792 44761 0 0 

 

Ülkemiz gerek kömür gibi fosil yakıtlar gerekse yenilenebilir enerji kaynakları 
açısından çok şanslıdır. Ancak fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan gazların oluşturduğu 
sera etkisi sonucu küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri insanlığın ve doğal yaşamın 
geleceğini tehdit etmektedir. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin 
olan ülkemizde, çok önemli bir konumda bulunan hidrolik kaynaklara ilave olarak, jeotermal 
enerji, rüzgâr ve güneş enerjisinden yararlanma oranı çok düşük düzeylerdedir (Kurt ve Arık, 
2010). Ülkemizde var olan yerli enerji kaynaklarının kullanım oranı 1998 yılında % 38, 2000 
yılında ise % 33 olup 2010 yılı itibariyle yerli kaynaklarımız toplam elektrik üretiminin % 
42’sini karşılamaktadır. Ülkemiz açısından sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının 
potansiyeli yurdumuzun içinde bulunduğu enerji darboğazının aşılması, petrole olan 
bağımlılığın azaltılması ve döviz kaybının önlenmesi için önemli bir kaynaktır.  

Türkiye’de 2010 yılı itibariyle elektrik enerjisi kurulu gücü 49.52 GW olup, bu 
gücün % 31.97’si hidrolik ve % 65.18’si termik, % 2.84’ü jeotermal ve rüzgâra dayalıdır 
(EÜAŞ, 2011). 2010 yılında üretilen 211.2 TWh elektriğin yaklaşık % 24.5’si hidrolik, % 
26.1’i taşkömürü, asfaltit ve linyit, % 46.47’si doğalgaz, % 1’i petrolden ve % 1.4’ü rüzgar ve 
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geri kalan kısmı ise jeotermal ve diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır (EÜAŞ, 2011, 
Tablo 3).  

 

Tablo 3. 2010 yılında Türkiye’de enerji üretiminin kaynaklara göre dağılım (EÜAŞ, 2011) 

KAYNAK 
KAPASĐTE 

(MW) 
ORAN 

(%) 
ÜRETĐM 

(Gwh) 
ORAN 

(%) 
Doğal Gaz 16112,16 32.53 98143,7 46.47 
Hidrolik 15831,25 31.97 51795,5 24.52 
Linyit 8139,67 16.44 35942,1 17.02 
Đthal Kömür + Taşkömürü + Asfaltit 3751,00 7.57 19104,3 9.05 
Çok Yakıtlı 2652,65 5.36  0.00 
Sıvı Yakıt 1526,11 3.08 2180,0 1.03 
Rüzgar 1320,15 2.67 2916,4 1.38 
Yenilenebilir + Atık 96,87 0.20 457,5 0.22 
Jeotermal 94,20 0.19 668,2 0.32 
TOPLAM 49524,06 100.00 211207,7 100.00 

     

 
Şekil 1. 2010 yılında Türkiye’de elektrik enerji üretim kapasitesi (MW: megawatt)-enerji 

üretiminin (GWh: Gigawatt saat)kaynaklara göre dağılım (EÜAŞ, 2011) 

 

3. Konya’nın Enerji Kaynakları ve Kullanımı 

Yüzölçümü bakımından bir çok dünya ülkesinden daha geniş olan Konya’nın enerji 
tüketimindeki payı gelişmiş birkaç ille birlikte üst sıralarda yer alırken enerji üretiminde aynı 
değerlendirme yapılamamaktadır. Gerek coğrafi konumu, gerek sahip olduğu doğal kaynaklar 
ve enerji kaynakları, gerekse afet risklerinin az olması nedeniyle sanayi, tarım ve ticaret için 
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oldukça önemli bir konuma sahip olan Konya’nın ulusal enerji tüketiminde olduğu kadar 
enerji üretiminde de katkısının olması beklenmektedir.  

3.1. Fosil enerji kaynakları 

Fosil kaynaklar jeolojik devirler boyunca yerkabuğunda oluşan petrol, doğal gaz, 
kömür, asfaltit ve bitüm gibi organik kökenli yakıtlardır. Fosil yakıtların Dünya’da bilinen 
rezerv dağılımları petrol eşdeğeri olarak % 68 kömür, % 18 petrol, % 14 doğal gaz olarak 
hesaplanmaktadır (Vogel, 1999). Bazı ülkeler elektrik enerjisinin tamamına yakın bir 
bölümünü kömürden sağlarken bazı ülkeler ise önemli miktarlarda kömür tüketmektedir. 
Örneğin Polonya elektrik enerjisinin % 96’sını, Avustralya % 90’ını, Çin % 84’ünü, 
Hindistan % 66’sını, ABD % 56’sını ve Almanya % 51’ini kömürden üretmektedir 
(Markowsky, 1999; Vogel 1999; Anaç, 2003, www.emo.org.tr, 2007).  

Ülkemizin enerji üretimine bakıldığında 2010 yılı itibariyle üretilen elektriğin % 
75’inden fazlası fosil kaynaklardan karşılanmıştır. Ancak yerli üretim sadece linyit ve az 
miktarda doğal gaz, petrol ve asfaltitle birlikte birincil enerji arzının sadece % 25’ini 
karşılamaktadır. Yerli kaynak potansiyelimizin 12.4 milyar tonunu linyit, 1.33 milyar tonunu 
taşkömürü oluşturmaktadır. Đşletilebilir linyit rezervimiz 3.9 milyar ton olup linyitlerimizin 
büyük kısmının ısıl değeri düşük olduğundan termik santrallerde kullanımı ön plana çıkmıştır 
(ETKB, 2011). Güvenilir ve yerli bir enerji kaynağı olması nedeniyle Türkiye kömüre ve 
özellikle linyite dayalı termik elektrik santrallerinin kurulu gücünü artırmak zorundadır.  

Konya ise günümüze kadar yapılan arama çalışmalarına göre fosil kaynaklar 
bakımından sadece linyit yatakları açısından zengindir. MTA tarafından yapılan sondajlarda 
Ereğli – Bor havzasında 1000 m derinlikte ve 40 m kalınlığında petrollü şeyl tabakası 
bulunmuş olup bu alanda çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. 

Konya’da Ilgın, Beyşehir, Seydişehir, Selçuklu ve Karapınar ilçelerinde Pliyosen 
yaşlı orta ve düşük kaliteli 10 adet linyit sahası vardır (Tablo 4, Şekil 2). Genellikle 
konutlarda ısıtmada kullanılmayacak nitelikteki bu yatakların bazıları TKĐ ve özel sektör 
tarafından işletilmektedir. Ilgın Haremiköy sahasında ayrıca pilot çapta hümik asit üretimi 
yapılmaktadır. Son yıllarda MTA tarafından bulunan Kavuklar (Karapınar) sahası ise 1.28 
milyar tonluk rezervi ile termik santralde elektrik üretiminde kullanılabilecek niteliktedir 
(MTA, 2009).  

 

Tablo 4. Konya’da bilinen linyit yatak ve zuhurları ile orijinal kömürde nem, kül ve ısıl değerleri. 

Đlçe Mevki Kalınlık Rezerv (103 ton) Nem (%) Kül (%) Isıl değer (kcal/kg) 

Ilgın 

Haremi 0.5-24.45 10000 50.31 11.38 2239 
Kurugöl 0.5-30 50000 50.30 11.40 2180 
Bulcuk ~0.8 1000 ~50.00 ~14.00 ~1900 
Yukarıçiğil ~1 1500 ~50.00 ~14.00 ~2100 

Beyşehir 
Avdancık 1.75-15.35 168000 45.35 23.03 1155 
Karadiken 4.66-14.36 200000 47.62 25.24 1108 
Akburun 0.54-3.85 140000 36.98 26.83 700 

Seydişehir Akçalar 1.2-4.1 115500 48.88 27.05 1083 
Selçuklu Başarakavak ~0.7 ~1000 ~40 ~25 ~1200 

Karapınar 
Beşkuyu ~0.4-1.3 10000 ~30 ~13 ~2000 
Kavuklar 0.5-280 1280000 ~45 ~18 1460 
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Şekil 2. Konya’daki linyit yataklarının yerleri 

 

3.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları  

Petrol fiyatlarının, çevre sorunlarının ve küresel ısınmanın giderek arttığı günümüzde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Başlıca güneş, jeotermal, hidrolik, biyokütle, hidrojen, dalga, okyanus ve rüzgâr enerjilerini 
kapsayan yenilenebilir enerji kaynakları; tükenmez oluşları, düşük düzeyde çevresel etki 
yaratmaları, işletme ve bakım masraflarının az oluşu, ulusal kaynaklardan sağlanabilmesi ve 
güvenilir enerji sağlama özellikleri sebebiyle ülkemiz için de oldukça önemli bir yere sahiptir 
(Eniş, 2003; Kurt ve Arık, 2010).  

3.2.1. Hidrolik enerji 

Varoluşundan bu yana çeşitli şekillerde suyun gücünden yararlanan insanlık bu 
enerjiyi günümüzde elektrik üretiminde yaygın bir şekilde kullanmaktadır. Birçok ülkede 



137 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 
 

enerji ihtiyacının % 25’inden fazlası hidrolik kaynaklardan karşılamakta olup en yaygın 
kullanım şekli barajlarda suyun biriktirilmesi ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi esasına 
dayanmaktadır. 433 GWh brüt hidrolik potansiyeli ile dünya hidrolik potansiyeli içinde % 1 
paya sahip olan Türkiye 130 GWh teknik üretilebilir potansiyeli ile de Avrupa ekonomik 
potansiyelinin yaklaşık % 15’i oranında hidroelektrik potansiyele sahiptir.  

Konya oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmasına rağmen su kaynakları açısından 
fakir sayılabilecek bir konumdadır. Orta Anadolu’da ortalama yağış 350 - 500 mm/yıl olup 
Konya 321 mm/yıl ve Tuz Gölü çevresi 250 - 300 mm/yıl’lık ve yağışla Türkiye’nin en az 
yağış alan yeridir. Akgöl (Ereğli) Suğla Gölü (Bozkır), Hotamış Sazlığı, Akşehir, Çavuşçu, 
Beyşehir ve Tuzgölü gibi bir çok su kaynağı içinde bulunduğumuz yaklaşık 20 yıllık kurak 
periyot içinde kurumuş ve göl alanları daralmıştır (Arık, 2007; Nalbantçılar ve diğ., 2009). 

Konya’da 8 adet baraj ve depolama alanına ek olarak inşa edilen taşkın koruma ve 
rusubat amaçlı 108 tesis, 12 gölet ve 3 büyük sulama projesi ve 3 taşkın projesi bulunmaktadır 
(Şekil 3). Sürekli akan ve elektrik enerjisi üretimine uygun akarsu sadece Göksu ile sınırlıdır. 
Dolayısıyla il genelinde Meram-Dere ve bazı barajlardaki pilot çapta enerji üretimin dışında 
hidrolik enerji üretimi yoktur. Son yıllara Göksu nehrinin suyunu Konya ovasına aktarmak 
için projelendirilen Mavi Tünel ve bu güzergâhta suyun yükseltilmesi için kullanılacak olan 
Bağbaşı Barajı’ndan 25 MW elektrik üretimi projelendirilmiştir. Ayrıca projenin ilerleyen 
dönemlerinde inşa edilmesi planlanan Bozkır ve Afşar barajlarında da elektrik üretimi 
planlanmaktadır (Arık, 2007). 
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Şekil 3. Konya’daki su kaynakları ve barajların dağılımı 

 

3.2.2. Jeotermal Enerji 

Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklıkları sürekli 
olarak 20oC’ın üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha 
fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir 
(Koçak, 1999). Bu enerjinin kaynağı, okyanus ortası ve rift zonları (Đzlanda), volkanik ada 
yayları ve yitim zonları (Japonya, Filipinler, Endonezya, Yeni Zelanda, A.B.D., El Salvador, 
Nikaragua, Şili vb.), genç orojenik kuşaklar (Alp kuşağı; Fas, Cezayir, Đtalya, Yugoslavya, 
Yunanistan, Türkiye, Đran, Hindistan, Çin) ve Sıcak Noktalar (Hawaii v.b.) olarak 
sayılabilmektedir (Koçak, 1994Koçak, 1999; Eniş, 2003). 
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Jeotermal enerji ABD’de ilk olarak 1891 yılında Idaho’da konut ısıtılmasında 
kullanılmıştır. 1904 yılında Đtalya’nın Larderello şehrinde ilk defa jeotermal kuru buhardan 
elektrik üretilmiştir. Daha sonra Đzlanda, Đtalya, Japonya ve Fransa’da büyük şehirler 
jeotermalle ısıtılmaya başlanmış ve giderek yaygınlaşmıştır. Đlk ticari jeotermal (kuru buhar) 
elektrik enerjisi 1960 yılında Kaliforniya’da üretilmiştir. Düşük ve orta entalpili sahalar ise 
bugünkü teknolojik ve ekonomik şartlar altında başta ısıtmacılık olmak üzere, endüstride ve 
kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır. Yüksek entalpili (>200oC) sahalardan elde 
edilen akışkan elektrik üretimi ve birçok endüstriyel alanda kullanılabilir.  

Jeotermal elektrik üretimi günümüzde başta ABD. olmak üzere Đtalya, Japonya, Yeni 
Zelanda, El Salvador, Meksika, Đzlanda, Filipinler, Çin, Endenozya, Türkiye vb. ülkelerde 
yapılmaktır. 2005 yılı itibariyle, dünyadaki jeotermal elektrik üretimi kurulu gücü 8912 MW 
olup 72.6 Milyar kWh/yıl üretim yapılmıştır (GEO, 2003;  www.jeotermaldernegi.org.tr, 
2007). Jeotermal enerji elektrik enerjisinin dışında doğrudan ısıtmacılık (düşük sıcaklıklı 30-
150 oC), sağlık ve turizm amaçlı kaplıca, yüzme havuzu ve fizik tedavi merkezlerinde, toprak, 
cadde, hava alanı, kaldırım ve pistlerin ısıtılmasında, karların eritilmesinde doğrudan 
jeotermal akışkan kullanılabilmektedir.  

Ülkemiz jeolojik ve tektonik yapısı nedeniyle jeotermal enerji kaynak zenginliği 
yönünden dünyada 7. sırada yer almaktadır. Genç tektonik etkinlikler nedeniyle genellikle 
Batı, Kuzeybatı ve Orta Anadolu’da yoğunlaşan jeotermal alanların % 95’i ısıtmaya uygundur 
(Ültanır, 1998; Koçak, 1999; Şimşek ve Yıldırım, 2000; Eniş, 2003). Türkiye’de 150’nin 
üzerinde merkezi ısıtmaya, sera ısıtmasına, endüstriyel süreçli ısı kullanımına ve kaplıca 
kullanımına uygun jeotermal saha vardır. Kızıldere, Karahayıt (Denizli), Germencik, Salavatlı 
(Aydın), Seferihisar, Dikili (Đzmir), Tuzla (Çanakkale), Simav (Kütahya), Ömerli, Gecek 
(Afyon), Salihli (Manisa) ve Gönen (Balıkesir) sahaları gibi 15 saha ise nispeten yüksek 
sıcaklığa sahip olup elektrik üretimine uygundur. 

Türkiye, jeotermal potansiyeli toplam elektrik enerjisi ihtiyacının % 5’i ve ısı 
enerjisinin % 30’unu karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Türkiye’nin jeotermal brüt teorik 
ısıl potansiyeli 31500 MW, teknik ısıl potansiyeli 7500 MW ve kullanılabilir potansiyeli ise 
3928 MW’tır (Dağıstan, 2007). Teorik jeotermal elektrik kapasitesi 4500 MW, teknik 
potansiyel 550 MW’tır (ETKB, 2003; EMO, 2003; Eniş, 2003; www.jeotermaldernegi. org.tr, 
2007; Dağıstan, 2007). Ancak mevcut kapasitenin sadece % 4’ü etkin olarak kullanılmaktadır. 
Kullanım halen; şehir, konut, termal tesis, sera vb. uygulamalardaki toplam 665 MW’lık 
61.000 konut eşdeğeri merkezi ısıtma ve 327 MW’lık 195 adet kaplıca kullanımı olmak üzere, 
toplam 992 MW doğrudan ısı kullanımı ve 20,4 MW’lık elektrik üretimi şeklindedir (Altın, 
2003). Türkiye jeotermal enerjiden elde edilen elektrik üretimi yönünden, dünyada ilk 
sıralardadır. Jeotermal enerjinin doğrudan kullanımında ise 2005 yılı itibariyle jeotermal 
kurulu ısıtma gücü 493 MWt'e ulaşmış olup elektrik dışı uygulamalarda Dünya'nın 5. büyük 
ülkesi durumuna gelmiştir (EMO, 2002; www.jeotermaldernegi.org.tr, 2007).  

Konya jeotermal enerji kaynakları açısından da önemli bir potansiyele sahip olup 
bilinen jeotermal sahaların hemen hemen tamamı içme ve kaplıca suyu olarak kullanılabilecek 
niteliktedir. Jeotermal sahaların dağılımına bakıldığında genellikle Konya’da kırık zonlarının 
yoğun olduğu batı kesimlerinde Tuzlukçu, Ilgın, Doğanhisar, Hüyük, Beyşehir ve Seydişehir 
Đlçeleri ile Cihanbeyli, Karapınar ve Ereğli civarında yoğunlaşmaktadır (Tablo 5, Şekil 4). 
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Ayrıca Đnlice (Meram) civarında yapılan aramalarda 60oC sıcaklıkta bir kaynak bulunmuştur. 
Konya’daki jeotermal kaynaklardan Yeşildağ ve Kaşaklı (Beyşehir), Köşk (Hüyük), Ilgın, 
Đsmil (Karatay), Kavak (Seydişehir), Pazarkaya (Tuzlukçu) ve Đnlice (Meram) kaynaklarında 
sıcaklık 30 oC’ın üzerindedir. Son yıllarda MTA ve özel sektör tarafından Konya kent 
merkezi dahil olmak üzere, Cihanbeyli, Tuzlukçu ve Ereğli yörelerinde bir çok potansiyel 
jeotermal saha keşfedilmiştir.  

 
Şekil 3. Konya’daki jeotermal alanların dağılımı 

 

3.2.3. Güneş Enerjisi 

Dünyaya gelen güneş enerjisinin yaklaşık % 50’si deniz ve karalarca soğurulmakta, 
% 25’i atmosfer ve bulutlarla geri yansıtılmakta, % 23’ü suların buharlaşmasında tüketilmekte 
geri kalan % 2’lik enerji ise rüzgârların, dalgaların ve akıntıların oluşmasında, fotosentezde ve 
bitkilerin büyüyüp odunlaşması için biyokütle enerjisine dönüştürülmektedir. Đnsanlık 
kullandığı bütün enerjiyi güneşten sağlamakta olup fosil yakıtlar ve odunda depolanmış güneş 
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enerjisidir. Her bir dakikada dünya üzerine düşen güneş enerjisi yaklaşık 150 trilyon ton 
kömüre eş değer olup tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır. Yıllık ortalama 80 
milyon ton petrol eşdeğeri enerji kullanan Türkiye’nin üzerine düşen yıllık 80 mtep güneş 
enerjisi ise tükettiği toplam enerjinin 1000 katıdır (Altın, 2003; Eniş 2003; Youth, 2005; Kurt 
ve Arık, 2010). 

Güneş enerjisi ile çalışan ilk motorun patenti 1861’de alınmış ve 1876’da güneş 
enerjisi ile çalışan bir ısı makinesi ile bir kitap basım makinesi çalıştırılmıştır (Youth, 2005). 
Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik 
göstermekle birlikte doğrudan güneş ışığını elektriğe çeviren yarı iletken fotovoltaik 
hücreler ve güneş enerjisinden ısı elde edilerek bu ısının doğrudan kullanımı ve elektrik 
enerjisi üretimi şeklinde kullanılabildiği ısıl güneş enerji teknolojisi olmak üzere iki ana 
gruba ayrılabilir. Evlerde sıcak su sağlanmasında güneş kollektörlerinin kullanımı artmıştır. 
Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi kule tipi, parabolik, silindirik düzende kurulan 
dev kollektörler yardımıyla ısıtılan su buharı kullanılarak elektrik enerjisi üretmektedir (Watt, 
2003; Çalışkan, 2003).  

Türkiye, 36-42o K enlemleri arasında yer alan coğrafi konumuyla, güneş kuşağı 
(±40°) içerisinde bulunmakta olup bir yılda ülke yüzeyine düşen güneş enerjisi miktarı 
977x1012 kWh, teknik potansiyel 500, ekonomik potansiyel ise 25 mtep/yıl olarak tahmin 
edilmektedir (Altın, 2003). Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat 
(günlük toplam 7.2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 KWh/m² yıl’dır (EĐEĐ, 2011).  

Güneşlenme süresi ve şiddeti bakımından Konya oldukça önemli bir potansiyele 
sahiptir (Şekil 4).. En fazla güneşlenme süresi 11.59 saatle Temmuz ayında, en kısa 
güneşlenme süresi ise 3.93 saatle Aralık ayında gerçekleşmektedir. Konya’da güneş enerjsi ile 
su ısıtılması yaklaşık 35 yıldır yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Son yıllarda fotovoltaik 
piller yardımıyla elektrik enerjisi yaygınlaşmakta olup sulamada ve konutların elektrik 
enerjisinin sağlanması gibi alanlarda uygulamalar başlatılmıştır. Fotovoltaik pillerin 
maliyetinin düşürülmesi ile ilgili başarılı çalışmalar yapılmakta ve plastik paneller 
yaygınlaşmaktadır. Özellikle Karapınar bölgesi güneş enerjisi üretimi üssü olarak 
belirlenmiştir. 
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Konya’nın güneş enerji potansiyeli 

 
Konya’da güneş enerji santrali kurulabilecek 

alanlar 

Şekil 4. Konya’da güneş enerjisi ve santral kurulamaz alanların dağılımı 

 

3.2.4. Rüzgâr Enerjisi 

Karalar, denizler ve havaküre farklı özgül ısılara dolayısıyla farklı sıcaklıklara sahip 
olup rüzgârlar yerkürede ortaya çıkan sıcaklık ve buna bağlı basınç farklılıklarına bağlı olarak 
havanın yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket etmesiyle meydana 
gelmektedir. Rüzgâr enerjisi, bir bakıma hız enerjisine dönüşmüş güneş enerjisi olarak 
tanımlanabilmekte ve güneşten dünyaya ulaşan enerjinin yaklaşık % 2’si rüzgâr enerjisine 
dönüşmektedir (Youth, 2005).  

Đnsanlık ilk çağlardan bu yana rüzgar enerjisini de etkin bir şekilde kullanmakta olup 
günümüzde bu enerji elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Modern rüzgâr türbinleri 
çapları yaklaşık olarak 30-125 m olan 2–3 adet kanattan oluşmaktadır. Đki rüzgâr türbini 
arasındaki uzaklık motor çapının 4-7 katı ve 150–300 m arasındadır. Türbin güçleri birkaç 
KW’tan 5 MW’a kadar değişebilmektedir (www.windpower.org). Rüzgâr hızının 
değişkenliğinden dolayı, elde edilecek enerji miktarı ve süresi de değişkendir. Dolayısıyla 
rüzgâr enerjisi tek başına kullanılmamakta ve mevcut enerji üretimine destek olmaktadır 
(Köse, 2002; Çalışkan, 2003; Arık, 2007; Kurt ve Arık, 2010).  

Dünyada rüzgâr santrallerinin teknik potansiyeli 53000 TWh olup 2009 yılı sonu 
itibarıyla toplam kurulu gücü 40000 MW’ı aşmıştır. ABD, Danimarka, Almanya, Hollanda, 
Norveç, Đspanya ve Hindistan dünyada kurulu bulunan toplam rüzgâr gücünün % 80’ine 
sahiptirler. OECD Ülkelerinde Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli 93091 MW iken Danimarka kendi 
enerji ihtiyacının % 10’unu Almanya ise toplam 12.001 MW’lık kurulu güç ile dünya rüzgâr 
enerjisi kurulu gücünün % 38’ine sahiptir (www.IEA.doe.gov/wind.html; Van Wijk and 
Coelingh, 1993; www.ewea.org, 2003).  
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Rüzgâr Atlası çalışmalarına göre Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri önemli potansiyele sahiptir. Ekonomik olarak değerlendirilebilecek kapasite 20 bin 
MW olup işleyiş süresinin 2500 saat/yıl olması durumunda ortaya çıkacak yıllık 50 milyon 
GWh’lik üretim teorik olarak Türkiye’nin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir 
(DMĐGM, 2010; EMO, 2003; Pamir, 2003; EĐEĐ, 2003; Eniş, 2003;Youth, 2005).  

Ülkemizde genel kullanıma dönük ilk rüzgâr elektriği 1986 yılında Çeşme 
Altınyunus’ta kurulan 55 KW kurulu güç ve yıllık 100000 KWh üretim kapasitesine sahip 
olan rüzgâr türbininden elde edilmiştir. Türkiye’nin ilk rüzgâr santrali ise 1998’de Đzmir–
Çeşme’de (Germiyan Mevkii) kurulan ve her biri 500 KW kurulu güce sahip 3 adet rüzgâr 
türbininden oluşan DELTA plastik oto prodüktör santralidir. 2005’te yürürlüğe giren 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına Đlişkin Kanun ile 
yasal olarak teşvik edilen rüzgâr enerjisi üretimi ciddi bir şekilde artmıştır. Sözkonusu yasa ve 
teşvikler özel sektörün rüzgar enerjisine yatırım yapmasını sağlamış olup 2006 yılında toplam 
58.1 MW kurulu güç 2010 yılı sonunda 1320 MW’a yükselmiştir. Nitekim 2010 yılı sonu 
itibariyle toplam elektrik enerjisi üretiminin % 1.38’ine karşılık gelen toplam 2194 GWh 
elektrik üretimi rüzgardan gerçekleştirilmiştir (Eniş, 2003; Çalışkan, 2003; Arık ve Kurt, 
2005; Arık, 2007; Kurt ve Arık, 2010; EĐEĐ, 2011).  

Konya’da ekonomik rüzgar santrali kurmak için gerekli rüzgar hızı 7 m/s’den yüksek 
alanlar oldukça sınırlıdır. Selçuklu Đlçesi’nde ve ilin batı sınırlarında ümitli bölgeler 
bulunmaktadır. Bu çerçevede Ardıçlı – Yükselen ve Alibeyhüyüğü Kasabalarında elektrik 
üretimi amaçlı değişik güçlerde rüzgar santralleri projelendirilmiş olup EĐEĐ tarafında 
onaylanan 4 RES’nin toplam kapasitesi 197 MW’tır. Bunların dışında Seydişehir, Karapınar 
ve Ereğli bölgelerinde tek başına türbinlerden oluşan çok sayıda rüzgar enerjisi deneme ve 
araştırma ünitesi vardır. Konya’da rüzgar enerjisi araştırmaları yoğun bir şekilde devam 
etmektedir (Tablo 4, Şekil 5). 

 

Tablo 4. Konya’da projelendirilen ve yapımı devam eden rüzgar enerji santralleri 

Đlçe Mevki /Tesis 
Kanat 
çapı 
(m) 

Türbin 
Yüksekliği 

(m) 

Türbin 
Gücü 
(MW) 

Türbin
sayısı 

Kurulu 
Güç 

(MW) 
Selçuklu  Ardıçlı Es-Yel 90 80 2 25 50 

Selçuklu  
Bağlar Es-Yel: Eşekçi, Şehir, Bağlar Sırtı, 
Arkaç, Kalburcu ve Karaağıl 

87 78 2 50 100 

Selçuklu   
Mutlu: Çaylaz T., Oyukoyan T., Kulaklıkaya 
T., Uyuzpınar Tepe, Sivri Tepe ve Bozdağ 

82 78 2 22 44 

Çumra 
Alibeyhüyüğü-
ABH 

Alibeyhüyüğü 77 85 1.5 2 3 

TOPLAM     99 197 

3.2.5. Biyokütle Enerjisi 

Biyokütle bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olup, genelde güneş enerjisini 
fotosentez yardımıyla selüloz şeklinde depolayan organizma topluluğu olarak kabul 
edilmektedir. Biyokütle aynı zamanda depolanmış organik karbon olup ana bileşenleri 
karbon-hidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli bütün maddeler “Biyokütle 
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Enerji Kaynağı”, bu kaynaklardan üretilen enerji ise “Biyokütle Enerjisi” olarak 
tanımlanabilmektedir (Eniş, 2003; Karaosmanoğlu, 2004; Youth, 2005).  

Klasik ve modern olmak üzere 2 tür biyokütle kaynağından söz edilebilmektedir. 
Klasik biyokütle kaynakları insanlığın var oluşundan bu yana kullandığı ormanlar, hayvan 
dışkıları ve bitki artıklarıdır. Modern biyokütle kaynakları ise ormanlardan elde edilen 
yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıklarının yanı sıra tarımsal 
alanlarda yetiştirilen yağlı tohum bitkiler (ayçiçek, soya, kanola v.b), karbon-hidrat bitkileri 
(patates, arpa, buğday, mısır, pancar, enginar, vb.), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, 
sorgum, miskantus, vb.), protein bitkileri (bezelye, fasulye, buğday vb.), bitkisel artıklar (dal, 
sap, saman, kök, kabuk, vb.), yosun ve algler, hayvansal atıklar ile kentsel ve tarıma dayalı 
endüstriyel atıklardır.  

 

Şekil 5. Konya’da rüzgar enerji potansiyeli projelendirilen rüzgar enerji santralleri 
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Fosil enerji kaynaklarının tehlikeli derecede azalması, çevresel endişeler ve uluslar 
arası kısıtlamalar nedeniyle doğal olarak yetişen biyokütle kaynaklarının yanı sıra, yalnız 
biyokütle kaynaklarını elde etmeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Günümüzde modern 
biyokütle çalışmalarında kullanılmak üzere enerji ormancılığı ve enerji tarımı adı verilen 
özel bir tarım türü oluşmuştur (Karaosmanoğlu, 2002; Acaroğlu, 2003; Ar ve diğ., 2003; 
Uyar, 2004). 

Enerji Ormancılığı: Değişik iklim şartlarında büyüme hızları diğer ağaçlara göre 
10-20 kat daha fazla olan kavak, karakavak, söğüt, kızılağaç, akçaağaç, huş, akasya, okaliptüs 
ve cynara gibi yapraklı ağaçların enerji üretimi amacıyla üretilmesine dayanmaktadır. 
Biyoteknolojik desteklerle enerji ağaçlarının büyüme hızları daha da artırılabilmekte ve her 5 
yılda bir budanan ağaçlardan elde edilen ürünler hem ağaç işleri endüstrisinde hem de 
yongalanıp 1-240 MW gücünde termik satrallerde yakılarak ısı ve elektrik enerjisi üretiminde 
kullanılmaktadır. Örneğin Finlandiya ülke elektrik enerji ihtiyacının % 22’sini, Đsveç ise % 
18’ini enerji ormancılığı ile sağlamakta olup Kanada 2050 yılında enerji ihtiyacının % 50’sini, 
Đsveç ise 2010 yılında % 20’sini enerji ormanlarından karşılamayı planlamaktadır (Saraçoğlu, 
2001; Saraçoğlu, 2003; Ar ve diğ., 2003; Youth, 2005).  

Enerji tarımı: Ayçiçek, soya, kanola vb. yağlı tohum bitkileri, patates, arpa, buğday, 

mısır, sorgum, tatlı darı, miskantus, pancar, şekerkamışı, enginar, vb. karbon-hidrat bitkileri, 

keten, kenaf, kenevir, vb. elyaf bitkileri ve bezelye, fasulye, buğday vb. protein bitkilerinin 

üretilmesine dayanmaktadır. Ayrıca bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, vb.) ile 

yosun ve algler de enerji üretiminde değerlendirilebilmektedir (Ar ve diğ., 2003; 

Karaosmanoğlu, 2004, Kurt ve Arık, 2007).  

Uygun şartlarda biriktirilen biyokütle bazı fiziksel, biyokimyasal ve termokimyasal 

dönüşüm süreçleri kullanılarak olarak katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmektedir. Biyokütleden 

üretilen başlıca ürünler biyogaz (metan, metanol), biyoetanol (etan, etanol) biyomotorin 

(biyodizel) ve hidrojendir. Değerlendirilen biyokütlenin türüne göre çok kıymetli olabilecek 

organik gübre ve bazı sentetik yağlar da üretilebilmektedir (Tablo 6; Ar ve diğ., 2003; 

Karaosmanoğlu, 2004). 

Tablo 6. Biyokütle değerlendirme teknikleri, ürünler ve kullanım alanları 
Biyokütle Çevrim Yöntemi Yakıtlar Uygulama alanları 
Orman artıkları Havasız Çürütme Biyogaz Elektrik üretimi, ısınma 
Tarım atıkları Piroliz Etanol Ulaşım araçları 
Enerji bitkileri Doğrudan yakma Hidrojen Isınma 
Hayvansal atıklar Fermantasyon, havasız çürütme Metan Ulaşım araçları, ısınma 
Çöpler (organik) Gazlaştırma Metanol Uçaklar 
Katı atıklar Doğrudan yakma Su buharı Elektrik üretimi 
Algler Hidroliz  Sentetik yağ Roketler 
Enerji ormanları Biyofotoliz Motorin Ürün kurutma 
Yağlar Esterleşme reaksiyonu Biyodizel Ulaşım araçları, ısınma, seracılık 

 

Türkiye’de klasik biyokütle, yani odun ve tezek, enerji üretiminde önemli bir orana 
sahip olup bu kaynaklar geçmişten beri ilkel ve ekonomik olmayan biçimde özellikle ısınma 
ve pişirme alanlarında kullanılmaktadır. Ülkemizde enerji ormancılığında 
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değerlendirilebilecek ekonomik değeri yüksek yerli ağaç türleri akkavak, titrek kavak, 
kızılağaç, kızıl çam, meşe, dişbudak, fıstık çamı, karaçam, sedir ve servidir. Ayrıca okaliptüs, 
papulus euramericana, pinus pinaster ve acacia cynophilla gibi ağaçlar ülkemiz şartlarında 
üretilebilecek niteliktedir.  

Türkiye’nin 10.3 Mtep hayvansal ve bitkisel atığı enerji tüketiminin % 13’üne 
karşılık gelmektedir (Karaosmanoğlu, 2004). Türkiye’nin ormanlık alanı 20.7 milyon hektar 
(% 27 ) olup ormanların tamamı verimli orman olmadığından çok bozuk baltalık orman 
niteliğindeki 4 milyon hektarlık alan enerji ormancılığı için kullanılabilir. Ormanlarda taşıma 
maliyetini karşılamadığı için atıl durumda çürümeye terk edilen atık miktarı yaklaşık 7 
milyon m3/yıl iken tarımsal üretimden arda kalan bitki sapı ve atıklar ise yaklaşık 56 milyon 
tondur. Bu atıkların değerlendirilmeleri ile önemli miktarda enerji girdisi sağlanabilecektir 
(Konukçu, 1998; Saraçoğlu, 2003; Ar ve diğ., 2003).  

Türkiye’de son zamanlarda organik atık, biyokütle ve biyogazdan enerji eldesine 
yönelik kamu ve özel sektör yatırımları artmaya başlamıştır. Öncelikle Büyükşehir 
belediyeleri olmak üzere bazı belediyeler çöp atıklarının çözümüne yönelik olarak açığa çıkan 
metan gazından enerji üretim tesisleri kurmaya başlamışlardır (Eniş, 2003; Çalışkan, 2003, 
Uyar, 2004).  

Ülkemizde kara taşımacılığının önemli bölümünde ve deniz taşımacılığında dizel 
motorlu taşıtlar kullanılmaktadır. Türkiye’de ekonomik olarak kullanılabilir tarım alanları % 
33 olup bunun dışında %’3e ulaşan ve tarım yapılamayan alanlarda su ihtiyacı az olan kolza 
(kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkiler üretilerek bunlardan biyomotorin 
üretilebilir. Ülkemizde'de 2003 yılında yaklaşık olarak 10000 ton biyomotorin üretilmiştir. 
Đstanbul, Bursa, Kocaeli, Đzmir, Adana, Mersin, Urfa gibi illerimizde küçük ve orta kapasitede 
kesikli süreçlerle üretim yapılmaktadır. 

Buğday, arpa gibi bitkilerin yanı sıra tatlı darı ve miskantus üretimi biyoetanol 
potansiyelini artırmakta olup tümüyle dışa bağımlı olduğumuz petrol tüketimi azaltacaktır. 
Yine yağlı tohumlu bitkilerin üretimi ile bitkisel dizel üretimi yapılmakta olup bu kaynak ta 
yeterli oranda değerlendirilmemektedir. Son yıllarda önemle üzerinde durulan humik asit ve 
bu malzeme ile üretilen organik gübre için genç linyit yataklarında bulunması olası leonardit 
potansiyeli hakkında da ayrıntılı araştırmalar yapılmalıdır. 

Geniş ve nitelikli tarım alanları ile Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da 
ise bir çok tarımsal alan son yıllarda artan kuraklık ve maliyetler nedeniyle 
kullanılmamaktadır. Aspir ve kanola gibi kurak şartlarda verimli olabilen ve az su isteyen 
bitkilerin üretilmesi hem bu tarım alanlarının değerlendirilmesinde hem de enerji üretiminde 
katkı sağlayacaktır. Konya ve çevresinde son yıllarda yapılan sözleşmeli tatlı-darı, aspir ve 
kanola üretimi ile bu alanda yaşanan problemlere çözüm üretilmektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Dünya enerji ihtiyacının yaklaşık % 75’sı fosil kaynaklardan (kömür, petrol ve doğal 
gaz), % 6.5’i nükleer enerjiden % 8.5’i biyokütle ve çöpten ve 10’u ise hidrolik dahil diğer 
yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır.  

Türkiye’nin enerji arzında ise fosil kaynakların payı % 91.4 (% 32 doğalgaz, % 29.9 
petrol ve % 29.5 kömür) olup geri kalan % 8.6'lık bölüm ise hidrolik dahil olmak üzere 
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yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır.  Birincil enerji arzında % 65 oranında yer 
tutan doğal gaz, petrol ve taşkömürü dışalımla karşılanmaktadır.  

Türkiye’de 2010 yılı itibariyle elektrik enerjisi kurulu gücü 49.52 GW olup, bu 
gücün % 31.97’si hidrolik ve % 65.18’si termik, % 2.84’ü jeotermal ve rüzgâra dayalıdır. 
2010 yılında üretilen 211.2 TWh elektriğin yaklaşık % 24.5’si hidrolik, % 26.1’i taşkömürü, 
asfaltit ve linyit, % 46.47’si doğalgaz, % 1’i petrolden ve % 1.4’ü rüzgar ve geri kalan kısmı 
ise jeotermal ve diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır. Elektrik üretiminde doğal gaz, 
kömür ve petrol gibi fosil kaynakların payı % 74 iken hidrolik, rüzgar, güneş ve biyokütle 
gibi yenilenebilir kaynakların toplam payı % 26’dır. Sonuç itibariyle ülkemiz gerek birincil 
enerji arzı gerekse elektrik üretiminde kullandığı kaynaklar bakımından dışa bağımlı bir 
ülkedir.  

Bu sorunun çözümü için;  

• Enerji arz güvenliğinin artırılması amacıyla kaynakların çeşitlendirilmesi ve 
yerli kaynakların azami derecede değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• Küresel ısınma ve çevresel faktörler göz önüne alındığında çevreye olumsuz 
etkileri ya hiç olmayan veya fosil kaynaklara göre çok düşük oranda çevreye zararlı olan 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.  

• Ülkemizin hidrolik enerji potansiyeli ciddi bir şekilde değerlendirilmektedir. 
Ancak çok büyük boyutlu projeler yerine daha küçük ölçekli yerel ihtiyacı karşılayabilecek, 
kısa zamanda inşa edilebilecek nitelikte projelerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

• Rüzgar enerjisi potansiyelinin günümüzde artan seyrinin daha da artması 
mümkündür.  

• Güneş enerjisi kullanımı ise daha gerçekçi ve uygulanabilir projelerle hayata 
geçirilmelidir.  

• Ülkemizde önemli bir potansiyeli olan jeotermal enerji arayışlarının artması ve 
başta elektrik üretimi olmak üzere konut ve sera ısıtmalarında kullanımı artırılmalıdır.  

• Henüz çok küçük ölçekte pilot çapta gerçekleştirilen biyokütle değerlendirme 
yöntemlerinin teşvik edilmesi ve artırılması gerekmektedir.  

• Enerji için en önemli çözümlerden biri olan hidrojen enerjisi ve enerji taşıyıcısı 
olarak bor üzerinde pratikte uygulanabilir projeler geliştirilmelidir.  

• Konya ise ulusal ağdan oldukça yüksek oranda enerji almasına karşılık 
nerdeyse hiç enerji üretmemektedir.  

• Konya’da yeni keşfedilen linyit yataklarından çevreyle barışık, temiz yakma 
teknolojileri ile donatılan akışkan yataklı termik santral projeleri geliştirilmelidir.  

• Yılın hemen her mevsiminde güneş alabilen Konya’da güneş enerjisinden 
enerji üretimi beklenen potansiyelin çok altında olup yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

• Konya rüzgar enerjisi açısından çok şanlı olmasa da uygun bölgelerde rüzgar 
enerji santralleri kurulmalıdır.  

• Konya’da son yıllarda açılan bazı sondajlarda 40 oC’ın üzerinde olduğu 
belirlenen jeotermal kaynakların ısıtmada kullanılmasına yönelik projeler geliştirilmeli ve 
uygulamaya konulmalıdır. 
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• Geniş tarım alanlarına sahip olan Konya’da organik atıklardan biyogaz 
üretiminin yanısıra enerji ormancılığı ile elektrik, enerji tarımı ile biyoetanol ve biyodizel 
üretimi olabildiğince özendirilmelidir.  

• Üretilen enerjinin daha etkin ve verimli kullanımı için önlemler alınmalıdır. En 
ekonomik ve temiz enerji kaynağının tasarruf edilen enerji olduğu bilinci tüm topluma 
yerleştirilmelidir.  
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