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1. Isıtma	Ve	Soğutma	Yenilenebilirleri	(RES-H&C)	Değerlendirmesi	

Isıtma	 ve	 soğutma	 yenilenebilirleri	 (RES-H&C)	 jeotermal,	 güneş	 ve	 biyokütle	 enerji	 kaynaklarını	
kapsamaktadır.	Bu	enerji	kaynakları,		bir	yerleşim	bölgesinin	küçük	ölçekli	sistemlerle	sıcak	su	veya	alan	
ısıtması	 veya	 bir	 grup	 binanın	 bölgesel	 ısıtma	 ve	 soğutma	 şebekesi	 aracılığıyla	 (DH)	 ihtiyaçlarını	
karşılamaktadır.	Aynı	şekilde	ticari	veya	endüstriyel	kullanımlarda	da	uygulanmaktadır.	

Bütün	 bu	 durumlarda,	 enerjinin	 termal	 içeriği	 elektrikte	 ara	 dönüştürücü	 olmadan	 doğrudan	
kullanılmaktadır.	

Endüstriyel	 kullanımlar	 genellikle	 yerleşim	 yerleri	 veya	 ticari	 alan	 kullanımlarından	 daha	 çok	 ısıtma	
derecelerine	gereksinim	duymaktadırlar.	

Isıtma	 ve	 soğutma	 yenilenebilir	 teknolojilerinin	 küresel	 ölçekteki	 görünümü	 aşağıdaki	 RES-H&C	
Teknolojileri	ve	Uygulamaları	tablosunda	verilmiştir.	

Şekil	1:	Her	çalışma	sıcaklığı	için	Yenilenebilir	Isıtma	ve	Soğutma	teknolojileri	ve	uygulamaları	diyagramı		

	
Kaynak:	ABD	Çevre	Koruma	Kurumu	(US.	Environmental	Protection	Agency)	

Özellikleri	 dolayısıyla	 jeotermal	 ve	 güneş	 RES—H&C’ler	 üretildikleri	 alanla	 aynı	 bölge	 içinde	
kullanılmalıdırlar,	çok	sınırlı	bir	kapasite	bölgesel	ısıtma	ve	soğutma	şebekesi	aracılığıyla	yakın	bir	bölgeye	
iletilmektedir.	 Isıtma	 ve	 soğutma	 kaynakları	 küçük	miktarlarda	 çok	 kolay	 depolanmaktadırlar,	 örneğin	
evlerdeki	 sıcak	 su	 depoları.	 Biyokütle,	 diğer	 bir	 yandan,	 Türkiye	 içinde	 çok	 kolay	 taşınabilmekte	 ve	
kullanımı	zaman	ve	lokasyon	açısından	üretildiği	alanla	farklılık	gösterebilmektedir	(örneğin	ormanlardan	
elde	edilen	biyokütle).	
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Solar	 soğutma	 uygulamaları,	 termal	 soğutma	 makineleri	 aracılığıyla	 enerjiyi	 güneşten	 soğuğa	
çevirmektedir.	 Solar	 soğutma	 uygulamaları	 dünya	 çapında	 gelişmiştir	 ve	 piyasa	 genişlemektedir,	 fakat	
diğer	RES’lerle	karşılaştırılınca	hala	 sınırlı	bir	piyasadır	ve	Türkiye’de	bununla	 ilgili	olarak	gerçek	ölçekli	
uygulamalar	bulunmamaktadır.	

RES-H&C’ler	 bir	 şekilde	 RES-E’lerle	 rekabet	 içerisindedirler:	 RES-H&C’lerin	 büyük	 kaynakları,	 jeotermal	
kaynaklar	gibi,	genellikle	elektrik	enerjisine	dönüştürülüp	var	olan	elektrik	şebekesi	aracılığıyla	tüketime	
iletilmektedirler,	 böylelikle	 uzaklık	 engeli	 giderilmektedir	 ve	 Türkiye	 içerisinde	 kolayca	 iletilmektedir.	
Bunun	yanında,	elektrik	ayrıca	termal	olmayan	son	kullanımlar	için	tedarik	edilmektedir.	

RES-E,	 Türkiye’deki	 desteklerden	 de	 faydalanmaktadır,	 “Yenilenebilir	 Enerji	 Kaynakları	 Destekleme	
Mekanizması”nda	 detaylandırıldığı	 üzere,	 projelere	 gelir	 akışı	 eklenmelidir	 aksi	 halde	 sadece	 kendi	
ürettikleri	enerji	birikimlerinden	kazanç	sağlamaktadırlar.		Sonuç	olarak,	diğer	ülkelerde	de	yaygın	olarak	
RES-E	yatırımları	RES-H&C’lerden	daha	kazançlı	görünmektedir.	

Türkiye	 Ulusal	 Yenilenebilir	 Eylem	 Planı’nın	 (NREAP)	 2009/28/	 EC	 yönergesinin	 altında	 RES	 teşvik	
stratejileri	bulunmaktadır.	Solar	ısıtma	ve	soğutma	ile	ilgili	bazı	stratejiler	aşağıdadır:		

• 2023’teki	 daha	 yüksek	 yenilenebilir	 enerji	 kurulumunu	 baz	 alarak	 teknolojik	 ve	 endüstriyel	
gelişmeleri	sağlamak,	

• İklim	 değişikliği	 ve	 sürdürülebilirlik	 etkilerini	 göz	 önünde	 bulundurarak	 yenilenebilir	 enerji	
kaynaklarının	kullanımını	planlamak,	iklim	değişikliğini	azaltacak	yönde	planları	yönlendirmek,		

• Yenilenebilir	enerjileri	ve	binalardaki	yenilenebilir	enerji	kullanımını	baz	alarak	dağıtılmış	üretime	
girişlerini	teşvik	edecek	uygun	bir	çerçeve	geliştirmek.	

Bununla	 birlikte,	 küçük	 ölçekli	 ısıtma	 ve	 soğutma	 kullanımının	 yenilenebilir	 enerji	 kaynaklarından	 elde	
edilmesi	veya	bölgesel	ısıtma	ve	soğutma	kullanımın	yenilenebilir	enerji	kaynaklarından	elde	edilmesi	için	
mevcut	belirli	bir	destek	planı	yoktur.	

Endüstriyel	kullanımlar	için,	NREAP,	Stratejik	Hedefler(ST-01)	altındaki	4	eylemle	birlikte,	Enerji	Verimlilik	
Strateji	Raporu’nda	(2012-2023)	bulunan	Stratejik	Teklif	01	(SP-01)’e	değinmektedir:	

• SP-01/ST-01/A-01	ve	SP-01/ST-01/A-03,	 ısıtma	ve	 soğutma	 ihtiyaçlarını	 analiz	 etmek	 için	 kendi	
uygulamalarına	 dayanarak,	 endüstrideki	 Enerji	 Denetlemeleriyle	 ilgilenir.	 Standardize	 edilmiş	
denetleme	 raporlarının	 koleksiyonu,	 Türkiye’deki	 bütün	 endüstri	 sektöründeki	 bu	 ihtiyaçların	
sayımına	ulaşmaya	izin	verebilir.	

• SP-01/ST-01/A-02	 endüstriyel	 ve	 hizmet	 sektöründe	 Enerji	 Yönetimi	 Sistem	 Standardı’nı,	 ISO	
50001,	almak	için	gereklilikleri	sağlarken,	SP-01/ST-01/A-04	enerji	verimliliğini	artırmak	için	destek	
mekanizmalarının	sağlanması	için	yapılan	çalışmaların	gelişimini	teşvik	eder.		

Böylelikle,	 bu	 ST	 destekleri,	 endüstrideki	 H&C	 ihtiyaçlarının	 dolaylı	 olarak	 altını	 çizmektedir	 ve	
yasamacıların	belirli	destek	planlarını	ve	ölçümlerini	tanımlarken	desteği	olmalılardır.	

NREAP,	aşağıdaki	 tabloda	belirtildiği	gibi	ölçümler	üzerinde	belirli	detaylara	girmeden	2023	hedeflerini	
listelemektedir.	
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Şekil	2:	Isıtma	ve	Soğutma	Hedefleri	2013-2031	

	
Kaynak:	NREAP	Türkiye	

Enerji	ve	Doğal	Kaynaklar	Bakanlığı	ve	Enerji	Piyasası	Düzenleme	Kurumu,	yerel	devlet	kuruluşlarının	yapı	
ve	müsaade	izinleri	dışında,	yenilenebilir	enerji	kaynakları	için	ilkelerin	desteklenmesi	konusunda	yetkin	
kurumlardır	

MENR	içinde,	RES-H&C’ler	Yenilenebilir	Enerji	Genel	Müdürlüğü’nün	yetkisindedir.	

Maden	Tetkik	Ve	Arama	Genel	Müdürlüğü	jeotermal	enerjinin	gelişiminde	sorumludur.	

RES-H&C’lerin	 endüstri	 içindeki	 finans	 kaynakları	 Türkiye	 Sürdürülebilir	 Enerji	 Finansman	 Programı	
(TusSEFF),	Türkiye	Orta	Ölçekli	Sürdürülebilir	Enerji	Finansman	Programı	(MidSEFF)	ve	Agence	Francaise	
de	 Developpement	 (AFD)	 tarafından	 sponsorlu	 olan	 Türkiye	 İklim	 Programı	 olabilir.	 Bunun	 yanında,		
yatırım	 veritabanları	 incelendiğinde,	 hiçbir	 belirli	 RES-H&C	 projesinin	 bu	 kurumlar	 tarafından	 finanse	
edilmediği	gözükmektedir,	bu	durum	da	teşviklere	daha	uygun	olduğundan	daha	kazançlı	olan	RES-E’lere	
nazaran	 bu	 enerji	 kaynaklarının	 büyük	 ihtimalle	 kendi	 küçük	 alanları	 ve	 daha	 az	 finansal	 çekicilikleri	
yüzünden	zorluklarını	göstermektedir	(Daha	önceden	bahsedilen	RES-E	ve	RES-H&C	rekabeti).		

Uluslararası	 Enerji	Ajansı’na	göre	endüstrideki	 ısı	 talebi	 aşağıdaki	 tabloda	gösterildiği	 gibi	2014’te	84,8	
PJ’ya	 kadar	 çıkmaktadır	 (2,02	 Mtoe	 veya	 23,5	 TWh)	 ve	 toplam	 endüstriyel	 tüketimin	 %8’ini	 temsil	
etmektedir.	 Bu	miktar	 ticareti	 yapılan/tüketilen	 ısıyı,	 CHP	 santrallerinden	 ve	diğer	 enerji	 kaynaklardan	
üretilen	ısıyı	kapsamaktadır	(Ana	kaynaklar	gaz,	kömür,	petrol	ve	biyoyakıtlar).	

Konutlardaki	ticari	piyasalardaki	toplam	tüketimi	gösterebilecek	bir	grafik	bulunmamaktadır.	
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Şekil	3:	Türkiye’deki	toplam	enerji	tüketimi,	2014	

	

	

Kaynak:	Uluslararası	Enerji	Ajansı	

	

Şekil	4:	Türkiye’de	endüstrideki	toplam	enerji	tüketimi,	2014	

	

Kaynak:	Uluslararası	Enerji	Ajansı	
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Tablo	1:	Türkiye’deki	Elektrik	ve	Isı	Dengesi,	2014	
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Kaynak:	Uluslararası	Enerji	Ajansı	
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2. Solar	enerji	
Türkiye	coğrafik	olarak,	 solar	enerjiden	en	yüksek	yararlanma	potansiyeline	 sahip	“solar	bant”	denilen	
bölgede	bulunmaktadır.	Türkiye’nin	yıllık	ortalama	güneşlenme	süresi	2640	saat	(günlük	toplam	7,2	saat)	
ve	ortalama	ışınım	yılda	1.311	kWh/m²	(günlük	toplam	3.6	kWh/m²)	olarak	hesaplanmıştır.	Güneydoğu	
bölgesi	 ülkede,	 1.460kWh/m2·yıl	 ve	 yılda1	 2,993	 saat	 güneşlenme	 süresiyle	 en	 yüksek	 solar	 enerji	
potansiyeline	sahip	bölgedir.	

Şekil	5:	Türkiye’nin	Küresel	Yatay	Işınımı2		

Kaynak:	Dünya	Bankası	

IEA3’ya	göre	Türkiye,	Çin’den	sonra	2014’te	yeni	kurulan	1.9	milyon	m²	kollektör	alanıyla	dünyadaki	en	
büyük	ikinci	solar	termal	piyasasına	sahiptir	(1.33	GWth).	

	

	

	

																																																													
1	www.eie.gov.tr/MyCalculator/	
2	 Dünya	 Bankası	 Grubu	 ,	 http://globalsolaratlas.info/?c=11.609193,8.261719,3&m=sg:ghi,	 https://worldbank-
atlas.s3.amazonaws.com/download/Turkey/Turkey_GHI_poster-map_1200x800mm-
300dpi_v20170130.tif?AWSAccessKeyId=AKIAICMM2RR5OTXFNDKQ&Expires=1495787580&Signature=pVhQT5wU
2NNIWAocoiLTprW3KDc%3D.	
3	IEA	Solar	Isıtma	ve	Soğutma	Programı.	
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Tablo	2:	2014’te	yeni	kurulan	kapasite	[MWth/a]	ve	[m²/a]4	

	

Kaynak:		Uluslararası	Enerji	Ajansı	

																																																													
4	IEA	SHC	Solar	Heat	Worldwide-Markets	and	Contribution	to	the	Energy	Supply	2014	(Edition	2016)	
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Vakum	Tüp	Kollektörleri’nin	(ETC)	payı	yıllar	içinde	büyük	bir	oranda	artmıştır	fakat	2014’te	çoğunluğu	
Düz	Plakalı	Kollektörler’in	(FPC)5	satışı	olmak	üzere	toplam	piyasa	hacminin	%	44’ünde	durgunlaşmıştır.	

Tablo	3:	2014’te	camlı	ve	camsız	su	kollektörleri	için	en	büyük	10	piyasa	(gerçek	değerler	MWts).	

	

Kaynak:	IEA	SHC	Solar	Heat	Worldwide-Markets	and	Contribution	to	the	Energy	Supply	2014	(Edition	2016)	

Solar	kollektörlerin	kurulu	temeli	Türkiye’yi	dünyada	4.	Sıraya	taşımıştır.	

Şekil	6:	2014’te	küresel	kurulu	kapasite	[MWts	gerçek	değerler]	

	

Kaynak:	IEA	SHC	Solar	Heat	Worldwide-Markets	and	Contribution	to	the	Energy	Supply	2014	(Edition	2016)	

																																																													
5	IEA,	Solar	Heat	Worldwide,	2016	Edition.	
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1970’ten	 beri	 Türkiye’deki	 solar	 ısıtmanın	 genel	 uygulaması	 konutlar	 için	 sıcak	 su	 sağlamaktır6.	 Tipik	
bireysel	bir	 termosifon7	 	sistemi	her	biri	2m2	olmak	üzere	2	düz	plakalı	kollektör	bulundurmaktadır.	Bu	
piyasa	 ülkede	 çok	 olgunlaşmış	 ve	 yaygınlaşmıştır.	 Bunun	 dışında	 aşağıdaki	 örnekler	 gibi	 daha	 birçok	
uygulama	mevcuttur:	

• Konut	içi,	endüstri,	turizm	ve	hizmet	tesisleri	için	su	ısıtma;	

• Oteller	ve	son	zamanlar	alışveriş	merkezlerinde	alan	soğutma;	

• Özel	bir	kurulum	olmadan	ve	son	zamanlarda	solar	hava	ısıtıcılarıyla	tarım	ürünlerini	kurutma;	

• Türkiye’nin	 Ege,	 Akdeniz	 ve	 Güneydoğu	 Anadolu	 bölgelerindeki	 seralarda	 sebze/meyveleri	 ve	
çiçekleri	ısıtma;	

Türkiye’deki	termal	solar	piyasasındaki	son	gelişmeler	Toplu	Konutlar	İdaresi’ndeki(TOKI)	8	kamusal	alan	
projelerini	kapsamaktadır:	

• Kayabaşı/İstanbul,	Yapracık/Ankara	ve	Kayseri’de	düşük	gelirli	aileler	için	solar	su	ısıtma	sistemi	
olan	20,000	daire;	

• Bütün	ülke	çapında	solar	ısıtma	sistemi	olan	100	hastane;	

• Türkiye’nin	doğusundaki	Van	şehrinde	depremde	evlerini	kaybeden	aileler	için	depremden	hemen	
1	yıl	sonra	yapılan	15,323	yeni	daire;	

• Türkiye’nin	en	büyük	solar	termal	projesi	olan	3500	m²‘lik	solar	su	ısıtıcıları	yüksek	güvenlikli	olan	
Silivri	Cezaevi’nde	bulunmaktadır.	

Bu	kamusal	 tedarik	projeleri	 yerel	endüstrinin	 sözleşmelerle	 ilgilenmelerine	ve	 fazla	 sayıda	solar	panel	
üretmelerine	 olanak	 tanıdığı	 için	 ve	 bu	 durum	 da	 endüstriyi	 daha	 yüksek	 standartlara	 ve	 daha	 düşük	
fiyatlara	doğru	çekmeyi	sağladı	için	çok	önemlilerdir.	

Türkiye’nin	 nüfusuna	 dikkate	 alarak,	 Türkiye’de	 kişi	 başına	 düşen	 kurulu	 temelle	 diğer	 ülkelerdekini	
kıyaslamak,	kurulu	temeli	iki	katına	çıkartmak	için	bir	potansiyel	olduğuna	işaret	etmektedir.	

Şekil	7:	2014’te	Küresel	kurulu	kapasite	[her	1.000	ikamet	eden	kişi	için	kWth	]	

																																																													
6	IEA	
7	Sistem	pompalara	ihtiyaç	duymadan	çalışır.	
8	 www.solarthermalworld.org/content/turkey-high-quality-solar-hot-water-systems-across-earthquake-area,	
www.solarthermalworld.org/content/turkey-solar-hot-water-systems-supply-20000-low-income-family-flats	
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Kaynak:	IEA	SHC	Solar	Heat	Worldwide-Markets	and	Contribution	to	the	Energy	Supply	2014	(Edition	2016)	

Solar	 endüstrisi,	 solar	 panel	 imalatı	 ve	 kurulumunu	 da	 içine	 alan	 20.000	 doğrudan	 ve	 dolaylı	 iş	
gereksinimiyle	önemli	bir	iş	imkanı	sağlamaktadır,	bu	Çin	Ulusal	Yenilenebilir	Enerji	Merkezi	ve	IRENA9’nın	
yaptığı	metodolojik	çalışmanın	sonuçlarından	da	tahmin	edilebilmektedir.	

Şekil	8:	Solar	endüstrisindeki	iş	hesaplamaları	için	metodolojik	yaklaşım		

	

Kaynak:	IEA	SOLAR	HEAT	WORLDWIDE10	

Dünya	 güneş	 enerjisi	 üretiminde	 Türk	 sanayisinin	 yeri	 önemlidir	 ve	 IEA11	 iyi	 gelişmiş	 ve	 kaliteli	 imalat	
sanayisini	 ve	 ihracat	 kapasitesini	 raporlamaktadır.	 Ülkede	 yaklaşık	 90	 üreticinin	 ve	 700-800	
perakendecinin	bulunduğu	tahmin	edilmektedir.	Büyük	imalat	fabrikalarının	sayısı	15-20'dir.	Bu	şirketlerin	
neredeyse	tamamı	ihracat	ve	dağıtım	faaliyetlerinde	de	yer	alıyor.	2014	yılındaki	güneş	solar	termal	piyasa	
araştırmasına	göre,	dünyanın	en	büyük	düz	plakalı	kollektör	üreticilerinin	ilk	20’sinin	içerisinde	3	Türkiye	

																																																													
9	 IEA	 SOLAR	 HEAT	 WORLDWIDE	 2014	 http://www.iea-shc.org/data/sites/1/publications/Solar-Heat-Worldwide-
2016.pdf	
10	2014	http://www.iea-shc.org/data/sites/1/publications/Solar-Heat-Worldwide-2016.pdf	
11	IEA	Solar	Heating	&	Cooling	Programme	http://www.iea-shc.org/country-report-turkey	
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üreticisi	(Ezinç	Metal	5.,	Solimpeks	16.,	Eraslan	20.)	bulunmaktadır.	Ezinç	Metal	ayrıca	dünyanın	2.	büyük	
soğurucu	üreticisi	konumundadır.	

Temmuz	2011'de	 ithalat	vergisi	uygulandığından	beri	 tahliye	edilen	vakum	tüpü	kollektörleri	üreticileri	
arttı,	 bu	 durum	 ithalatçıların	 sistem	 üretimini	 ülkeye	 taşımasına	 neden	 olmuştur.	 Türkiye’de	 yapılan	
neredeyse	tüm	vakum	tüp	kollektörleri	bugün	piyasada	satılmıştır.		Vakum	tüp	üreticilerinden	üçü	ihracat	
endüstrisinin	parçası	olmuşlardır.	

Son	yıllarda	solar	su	ısıtıcılarının	toplam	ihracat	payı,	%	10-15	arasında	değişkenlik	göstererek	artmaktadır.	
Solar	termal	sistemler	tipik	olarak	üç	aşamalı	zincir	şeklinde	son	tüketiciye	pazarlanır:	toptancılara	satılır,	
onlar	kuruculara	satar,	onlar	da	tüketicilere	satar.	

Endüstriyel	 büyük	 ölçekli	 termal-solar	 santraller,	 konut	 ve	 ticaret	 sektörleri	 kadar	 gelişiyormuş	 gibi	
gözükmemektedir:	 Endüstriyel	 Süreç	 için	 Solar	 Isı	 –IEA	 tarafından	 oluşturulan	 SHIP	 veri	 tabanı,	 hiçbir	
santral	 listelememektedir.	 Yukarıda	 bahsedilen	 büyük	 potansiyeli	 geliştirmek	 için	 belirli	 ölçümler	
alınmalıdır.		

Dikkat	 edilmesi	 gereken	 bir	 husus	 da,	 Türkiye'deki	 küçük	 eviçi	 sıcak	 su	 sistemlerinin	 (DSH)	 maliyeti,	
dünyada	 üretilmiş	 en	 düşük	 solar	 termal	 ısı	 maliyetinin	 içinde	 hem	 belirli	 bir	 maliyete	 hem	 de	
seviyelendirilmiş	maliyete	sahiptir.	

Şekil	9:.	Küçük	termosifon	eviçi	sıcak	su	sistemleri	için	solar	termal	olarak	üretilen	ısının	Belirli	Yatırım	
maliyetleri	ve	seviyelendirilimiş	maliyetleri	

	

LCOH:	Solar	 termal	olarak	üretilmiş	 ısının	seviyelendirilmiş	maliyeti	 (Levelized	costs	of	solar	 thermal	
generated	heat)	

DHW-SFH:	Tek	aileli	evler	 için	eviçi	sıcak	su	sistemleri	 (Domestic	hot	water	systems	for	single-family	
houses)	

1)	sistemin	tipine	göre:	

-PS:	pompalanmış	sistemler	(pumped	systems),		

-TS:	termosifon	sistemleri	(thermosiphon	systems)	

2)	Kullanılan	kollektör	teknolojisinin	tipine	göre	
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-FPC:düz	palakalı	kollektör	(flat	plate	collector)	

-ETC:	vakum	tüp	kollektörü	(evacuated	tube	collector)	

Kaynak:	IEA	SOLAR	HEAT	WORLDWIDE	

Türkiye’de	 solar	 termal	 sektörü	 çok	 olumlu	 gözükmektedir:	 yüksek	 solar	 ışınım	 ve	 piyasanın	 teşvik	
olmadan	yüksek	oranlarda	gelişmesine	izin	veren	ve	uzun	süredir	gelişen	endüstri	sayesinde	düşük	ürün	
maliyetleri.	 Aslında,	 IEA'nın	 belirttiği	 üzere,	 Türkiye,	 yatırım	 maliyetinin	 %100'ünü	 kapsayarak	 üç	 eşit	
taksitte	geri	ödenen	faizsiz	kredi	alan,	uzak	bölgelerde	("orman	köyleri")	yaşayan	aileler	için	olan	dışında	
solar	su	ısıtıcıları	için	herhangi	bir	teşvike	sahip	değildir.	2004	ile	2013	yılları	arasında	kırsal	alanda	yaşayan	
132.121	aile,	 ormansızlaşmayı	 önlemek	 için	Orman	Genel	Müdürlüğü	 ve	Orman	ve	Köy	 İlişkileri	Genel	
Müdürlüğü	(ORKOY)	tarafından	finanse	edilen	bir	projeden	solar	su	ısıtıcıları	için	bir	teşvik	almışlardır.	

IEA'nın	Türkiye’deki	RES-H&C	konusundaki	çalışmasındaki	araştırmalarda	“Ülkede	yüzlerce	solar	 termal	
üretim	 şirketi	 vardır,	 finansal	 açıdan	 güçlü	 olan	 10-15	 büyük	 şirket	 vardır.	 Gerisi	 3-4	 çalışanlı	 küçük	
şirketlerdir.	Daha	küçük	ekipler	hammaddesini	el	altından	almaktadırlar,	böylece	herhangi	bir	katma	değer	
vergisi	ödememektedirler;	bu	durum	bu	ürünleri,	izlenebilir	büyük	şirketlerin	ticari	mallarından	beşte	bir	
daha	 ucuz	 hale	 getirmektedir.	 Bununla	 birlikte,	 bütün	 bu	 kurulu	 solar	 termal	 sistemleri	 takip	 etmek,	
endüstrinin	gayri	resmi,	merkezi	olmayan	doğası	yüzünden	çok	zordur.”	

Bu	olumlu	durumun	devamı	için	gelecekteki	beklentiler	iyidir,	fakat	bazı	unsurlar	dikkat	çekmeye	değer:	

• İstatistik	toplamak,	son	derece	küçük	parçalara	ayrılmış	sektör	ve	yeni	satışları	herhangi	bir	
sayımdan	kaçıran	tezgah	altı	satışları	nedeniyle	kolay	görünmemektedir;	

• Resmi	 olmayan	 satışlar	 ve	 üretim,	 standartlara	 uymayan	 ürünlerin	 üretilmesi	 ihtimalini	 ifade	
etmektedir	 (termal	 solar	enerji	 için	TR-ISO	12975-sistem	ve	bileşkenler).	Bu	durum	sistemlerin	
daha	düşük	termal	enerji	riskini,	yüksek	kaliteli	üreticiler	için	düşük	rekabeti	(kalite	gereksinimleri	
nedeniyle	 daha	 yüksek	 ürün	 maliyetine	 neden	 olabilir)	 ve	 ürünün	 ihracatı	 yapılırken	 çeşitli	
zorlukların	riskini	ifade	eder.	Potansiyel	bir	kalite	aralığı,	yüksek	kalite	ve	düşük	fiyat	standartlarını	
geliştirmek	 için	 daha	 büyük	 iç	 piyasasından	 yararlanabilecek	 büyük	 yabancı	 üreticilere	 göre,	
özellikle	de	Çin’deki	üreticilere	oranla,	endüstrinin	uzun	vadeli	geleceğinin	temelini	kazabilir.	

• Solar	 su	 ısıtıcıları	 için	 önemli	 bir	 satış	 kanalı	 olan	 gaz	 şebekesinin	 köylere	 genişlemesi	 solar	
kollektör	talebinde	negatif	etki	yaratmıştır.		

	

3. Jeotermal	Enerji	

Türkiye’de	Jeotermal	enerji,	enerji	üretiminin	%14,812	‘üne	veya	toplam	birincil	enerji	tedarikinin	(TPES)’in	
3.7%’sin	katkı	sağlayan	bir	konumdadır	ve	bütün	sektörlerde	çoğunlukla	bölge	ısıtmasında,	kısmi	olarak	
da	bireysel	alan	ısıtması,	eviçi	sıcak	su	tedariki,	sera	ısıtması,	endüstriyel	süreçler	ve	elektrik	üretiminde,	
doğrudan	kullanımla	 ısıtmada	kullanılmaktadır.	 Jeotermal	 enerji	 üretimi	 elektrik	üretiminin	%	1.3	 ‘üne	

																																																													
12	Uluslarası	Enerji	Ajansı	,	IEA	Ülkeleri	için	Enerji	İlkeleri	,	Türkiye	2016	İncelemesi.	
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tekabül	 etmektedir.	 Jeotermal	 enerji	 kaynakları,	 Batı	 Anadolu’da	 daha	 yüksek	 bir	 potansiyelle	 bütün	
Türkiye	genelinde	bulunmaktadır13.	

Jeotermal	 RES-H&C	2013’te	 1.200	hektar	 sera	 alanında	 (yaklaşık	 506	MWt)	 ve	 15	 yerleşimde	100.000	
konutta	 (yaklaşık	 805	 MWt)	 ısıtma	 sağlamıştır14.Bu	 durum	 Türkiye’yi	 jeotermal	 enerjinin	 doğrudan	
kullanımında	Avrupa	lideri	konumuna	getirmektedir.	

	

Şekil	10:	Türkiye’de	Jeotermal	Enerji	kaynakları	ve	uygulanması,	2015.	

	

Kaynak:	IRENA.	

Jeotermal	Kaynaklar,	jeotermal	alanı	enerji	kullanımı	için	karakterize	ettiği	en	ilgili	iki	öge	olan	hem	sıcaklık	
hem	de	ısı	akışı	için	iyi	haritalandırılmıştır15.	

	

																																																													
13	 RENEWABLE	 ENERGY	 POLICY&BIOMASS	 ENERGY	 POTENTIAL	 IN	 TURKEY,	Murat	 AKÇİN	 General	 Directorate	 of	
Renewable	 Energy,	
http://www.irena.org/DocumentDownloads/events/2015/Bioenergy%20Statistics%20Presentations/Administrativ
e%20and%20other%20data%20sources/Turkey_Energy%20Policy%20and%20Biomass%20Energy%20Potential.pdf.	
14	TPIC’ye	göre.	İlave	jeotermal	enerji	kaynakları	termal	spalar	için	kullanılmaktadır.(550	MWt).	
15, Mucahit	Özdemir,	Türk	Petrolleri	Uluslararası	Şirketi	TPIC	JEOTERMAL	ALAN	HİZMETLERİ	Kasım	2013.	
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Şekil	11:	Batı	TÜrkiye’de	Isı	Akışı	ve	En	Düşük	Sıcaklıkların	Detayları

	

Kaynak:	Türkiye	Petrolleri	Uluslararası	Şirketi	

Türkiye,	 elektrik	 üretiminde	 jeotermal	 enerji	 kullanılmasında	 önde	 gelen	 ülkelerden	 biridir.	 Bunun	
yanında,	 Türkiye’nin	 teorik	 jeotermal	 ısı	 potansiyeli	 (31.500	MWth)	 IEA’ya	 göre	 büyük	 ölçüde	 gelişme	
göstermemektedir,	 yine	 de	 Türkiye,	 şekilde	 gösterildiği	 üzere,	 2015’te	 jeotermalin	 doğrudan	
kullanımındaki	 kurulu	 kapasite	 miktarında	 Bölgesel	 Isıtma(DH)’yı	 da	 dahil	 ederek	 Avrupa’da	 lider	
konumundadır.	

Türkiye’deki	 jeotermal	 alanların	 %55’i,	 21	 il/bölgede	 90.000	 konuta	 tedarik	 edilebilecek	 ısıtma	
uygulamaları	için	uygun	olduğunu	tahmin	edilmektedir.	

Şekil	12:Avrupa’da	jeotermal	enerjinin	doğrudan	kullanımındaki	kurulu	kapasitesi,	2015	
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Kaynak:	Avrupa	Jeotermal	Enerji	Konseyi	16	

Aşağıdaki	şekillerde	görüldüğü	üzere,	Türkiye’de	jeotermal	enerjinin	doğrudan	kullanım	sektörü,	birçok	
belediyedeki	DH	dahil	geniş	çapta	uygulamayı	kapsamaktadır.	

Tablo	4:	Türkiye’de	jeotermal	enerjinin	doğrudan	kullanımındaki	kurulu	kapasitesi,	31	Aralık	2014	

	

Kaynak:	Türkiye’deki	Jeotermal	Piyasası	–	Potansiyel,	Mevcut	durum	ve	piyasa	gelişmeleri	17	

7	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
16	Burkhard	Sanner,	European	Geothermal	Energy	Council,	Burkhard	Sanner	European	Geothermal	Energy	Council,	
Brussels	http://cger.no/doc//02-EGEC%20bergen%20020915%20[Compatibility%20Mode].pdf	
17	 Rolf	 Schiffer,	 http://www.eclareon.com/sites/default/files/02_dr_schiffer_1_-
_einfuehrung_tuerk._geothermiemarkt.pdf	
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Tablo	5:	2014	Türkiye’de	jeotermal	enerjinin	ev	ısıtma	sistemleri	için	doğrudan	kullanımındaki	kurulu	kapasitesi,	
31	Aralık	2014	

	

Kaynak:	Türkiye’deki	Jeotermal	Piyasası	–	Potansiyel,	Mevcut	durum	ve	piyasa	gelişmeleri	

Sektörün	büyümesi	için	gerekli	olan	yatırım	seviyesi,	son	yirmi	yılda,	aşağıda	gösterildiği	gibi,	artan	bir	özel	
katılım	ile	birlikte	büyük	oranda	yükselmiştir	(şekle	bakınız).	1995’ten	beri	özel	fonlama,	%85	seviyesine	
kadar	ulaşarak,	hem	bu	tip	yatırımların	cazip	olmasını	hem	de	özel	fonlama	sayesinde	gelecekteki	büyüme	
olasılığını	gözeterek	son	yıllarda	artmıştır.	

Tablo	6:		Türkiye’deki	Bütün	Jeotermal	Enerji	Yatırımlarının	Gelişimi,	1995-2014	

	

Kaynak:	Türkiye’deki	Jeotermal	Piyasası	–	Potansiyel,	Mevcut	durum	ve	piyasa	gelişmeleri	

Sektörün	bu	kadar	iyi	görünüm	sergilemesi	ile	özel	yatırımların	ilgisiyle	hükümetin	iddialı	planları,	Türkiye	
ekonomisi	 için	 ekonomik	 değer	 açısından	 olumlu	 bir	 getiriyle	 ve	 yeni	 iş	 imkanlarının	 yaratılmasıyla	
hedeflenebilir	(aşağıdaki	tabloya	bakınız).	
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Tablo	7:	Türkiye’nin	Jeotermal	Projeksiyonları,	2014	–2018		

	
Kaynak:	Türkiye’deki	Jeotermal	Piyasası	–	Potansiyel,	Mevcut	durum	ve	piyasa	gelişmeleri	

Genel	olarak,	ısı	jeotermal	piyasasının	gelişmesindeki	engellerden	biri,	enerji	tüketicilerinin	aynı	zamanda	
ve	 aynı	 yerde	 bulunmasını	 gerektirmesidir.	 Bu	 nedenle,	 ne	 zaman	 koşullar	 mümkün	 olursa	 (entalpi	
seviyesi),	 jeotermal	 enerji	 talebin	 konumuna	 iletilebilir	 ısı	 enerjisine	 dönüştürülmektedir.	 Ayrıca,		
genellikle	RES-E	teşvikleri	elektrik	üretimini	ekonomik	olarak	daha	uygun	hale	getirmektedirler.	
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4. Biyokütle	Enerjisi	
Türkiye'deki	biyokütle	kaynakları	arasında	8,6	MTEP	potansiyelli	tarımsal,	orman,	hayvan	ve	kentsel	atıklar	
bulunmaktadır;	 bunların	 6	 MTEP’i	 zaten	 ısınma	 amaçlı	 kullanılmaktadır18.	 Bu	 durum,	 daha	 önceden	
sunulan	2013-2031	NREAP	Isıtma	ve	soğutma	hedefleriyle	uyumluluk	göstermekte	ve	ısıtma	veya	soğutma	
için	 daha	 fazla	 biyokütle	 kullanımın	 geniş	 ölçekli	 gelişimi	 için	 sınırlı	 bir	 kapasite	 gösteriyor	 gibi	
görünmektedir.	

Kaynaklar	 bütün	 ülke	 boyunca	 dağılmıştır	 ve	 miktar	 ve	 tip	 açısından	 iyi	 bilinmektedirler:	 Ayrıntılı	 bir	
Biyokütle	Enerjisi	Potansiyel	Atlası19,	Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanlığı	web	sitesinde	mevcuttur	(yalnızca	
Türkçe).	

Şekil	13:	Biyokütle	enerjisi	potansiyel	haritası.	

	

Kaynak:	Enerji	ve	Tabi	Kaynaklar	Bakanlığı	websitesi20.	

	

																																																													
18	Murat	AKÇİN,	Yenilenenbilir	Enerji	Genel	Müdürü,	TÜRKİYE'DE	YENİLENEBİLİR	ENERJİ	POLİTİKASI	VE	BİYOMASS	
ENERJİ	POTANSİYELİ	
19	 Türkiye'de	 Biyokütle	 Enerjisi	 Haritası	 http://bepa.yegm.gov.tr/	
http://www.irena.org/DocumentDownloads/events/2015/Bioenergy%20Statistics%20Presentations/Administrativ
e%20and%20other%20data%20sources/Turkey_Energy%20Policy%20and%20Biomass%20Energy%20Potential.pdf	
20	http://bepa.yegm.gov.tr/	


