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Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretimi 

Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla 

doğalgaz, hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgar, 

motorin ve fuel-oil gibi sıvı yakıtlar jeotermal, biyogaz ve güneş 

enerjisi ile yapılmaktadır. 

 



Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretimi 

07.02.2017 Salı günü 806.910.570 kilovatsaat elektrik üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Üretimin kaynaklara dağılımı aşağıdaki gibidir. 



Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretimi 

Son Bir Yıl Üretiminin Kaynaklara Dağılımı 07.02.2017 ve öncesi 

son 365 günde ülke toplam ihtiyacının karşılanması için 

gerçekleşen elektrik üretiminin ve ithalatının (ithalat, ihracat farkı) 

kaynaklara dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Bu veriler günlük geçici 

bilgilerden derlenmekte olup birim değeri megavatsaat'tır. 
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Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretimi 



Elektrik Üretim Firmaları – İlk 15 



Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretimi 

 

1 Ocak - 14 Aralık 2016 tarihleri arasındaki elektrik enerjisi ihtiyacımızın %48'ini yerli 

kaynaklardan ürettik. 

 

Yerli kaynaklardan elektrik üretiminde hidroelektrik santraller her zaman olduğu gibi başı 

çekerken bu tesislerden 63 TWh, yerli kömürden 41 TWh, rüzgar santralleri ile 14 TWh, 

jeotermal enerji santralleri ile 4 TWh, biogaz / biokütle santralleri ile 2 TWh ve güneş 

enerji santralleri ile 1 TWh elektrik üretimi gerçekleştirildi. 

 

Unutmayalım ki; gereksiz yanan bir lambayı söndürmek, ithal kaynaklara olan 

bağımlılığımızı azaltır! 



Türkiye’de Elektrik Enerjisi Tüketimi 
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Güneş Enerjisi 
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Güneş Enerjisi 

Türkiye'de bulunan 1045 Güneş Enerji Santrallerinin toplam kurulu 

gücü 832,53 MW'dır. Güneş Enerji Santralleri temelde iki farklı yapı 

ile çalışır. Bunlar fotovoltaik sistem ve termal sistemdir. Fotovoltaik 

sistemde, güneşten gelen radrasyon, paneller vasıtası ile enerjiye 

çevrilmekte, elde edilen enerji inverter cihazı ile kullanıma uygun 

hale getirilerek kullanılmaktadır. Termal sistemlerde özel aynalar 

vasıtası ile güneş ışınları belli bir noktaya iletilmekte, bu noktada 

bulunan yağ, su vb. sıvı ısıtılmakta, ısıtılan bu sıvı ile termik 

sistemlerde olduğu gibi buhar basıncı vasıtası ile mekanik enerji 

kinetik enerjiye çevrilmektedir. 
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Güneş Enerjisi 

Türkiye'deki güneş enerjisi santrallerinde kullanılan şebekeye bağlı 

(on-grid) fotovoltaik güneş enerji santrallerinde kullanılan solar 

panel markaları, kurulu güç değeri ve Türkiye toplam güneş enerji 

santrali kurulu gücüne oranı yani pazar payları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Listedeki bilgiler geçici kabulü yapılmış tesislerde 

kullanılan panel markalarını özetlemekte olup, panel markası 

bilinmeyen tesisler listenin başında belirtilmiştir. 
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Güneş Enerjisi 



Rüzgar Enerjisi 

Türkiye'de bulunan 171 Rüzgar Enerji Santrallerinin toplam kurulu 

gücü 5.751,30 MW'dır. 2016 yılında Rüzgar Enerji Santralleri ile 

15.369.548.000 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır. Türkiye'de 

ilk rüzgar santrali 1998 yılında İzmir'de kurulmuştur. 

Devreye alınan 165 santralin bir kısmı henüz lisans kurulu gücü 

kadar kurulu güce erişmemiş olup inşası devam etmektedir. Bu 

kapsamda bir kısmı devreye alınan santrallerin de tam kapasite 

devreye girmesi ile 714 MW kapasiteli ilave rüzgar türbini devreye 

girmiş olacak ve kurulu güç 6.487 MW kapasiteye ulaşacaktır. 
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Rüzgar Enerjisi 

Rüzgar türbini bir diğer ismi ile rüzgar gülü; yüksek basınç alanından alçak basınç 

alanına doğru oluşan hava akımının yani rüzgarın kinetik enerjisini önce mekanik 

enerjiye ardından elektrik enerjisini çeviren sistemlere rüzgar türbini denir. Ticari 

olarak işletilen rüzgar santrallerindeki rüzgar türbinleri genellikle 5-6 metre/saniye 

(18-21,6 km/saat) hızda devreye girip, yine genel olarak 25-30 metre/saniye (90 - 

108 km/saat) rüzgar hızında kendini korumaya alır. Daha küçük rüzgar türbinleri 2 

metre/saniye veya 7,2 km/saat rüzgar hızında da devreye girebilmektedir. Türkiye'de 

işletmede bulunan rüzgar santrallerinde kullanılan rüzgar türbinleri Almanya, 

Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Çin, Fransa, Hindistan ve Türkiye 

gibi farklı menşeilere sahip olup, bu ülkelerde geliştirilmiş Enercon, Nordex, Vestas, 

GE, Siemens, Gamesa, Sinovel, Alstom, Suzlon, Vira ve Milres gibi markalardır. 

Milres, Milres projesi (Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi) dahilinde TÜBİTAK 

tarafından geliştirilen ve bir süre sonra 500 kW gücündeki ilk tribünü İstanbul'da 

Terkos Barajı kıyısında kurulup İSKİ tarafından işletilecek rüzgar türbinidir. 
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Jeotermal Enerjisi 

Türkiye'de bulunan 31 Jeotermal Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 

820,86 MW'dır. 2016 yılında Jeotermal Enerji Santralleri ile 4.213.526.000 

kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır. 
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Jeotermal Enerjisi 

 

Jeotermal kaynak potansiyeli yüksek bir bölgede yer alan ülkemiz, jeotermal kaynaklı 

elektrik üretiminde dünya üçüncülüğüne doğru yol alıyor. Yer yüzeyine yakın sıcak 

katmanların ve diğer topgrafik koşulların uygun olduğu bölgelerde gerçekleştirilebilen 

jeotermal enerji projeleri, ülkemizde Aydın, Denizli, Manisa illeri başta olmak üzere 

batıda konuşlanmış durumda. Hali hazırda 725 MWe kurulu güce sahip tesis işletmeye 

alınmış olup bu tesislerle ülkemizin toplam enerji ihtiyacının yüzde 1,5'i 

karşılanmaktadır. Devreye alınmış tesisler dışında inşaat aşamasında 102 MWe, lisans 

alınan 189 MWe, ön lisans alınan 290 MWe ve projelendirilen 153 MWe güçte 

jeotermal enerji santrali bulunmaktadır. (Bu tesislerin tamamını jeotermal enerji 

sayfasından inceleyebilirsiniz.) Sadece bu tesislerin tamamı devreye alındığında 

ülkemizin jeotermal kaynaklı enerji santrali kurulu gücü 1459 MWe seviyesine 

ulaşacak ve bugün itibariyle dünya genelinde devreye alınmış güçlere bakıldığında 

ABD ve Filipinler'in ardından 3. sıraya yerleşecektir. 



Jeotermal Enerjisi 

 

DÜNYADA İLK 10  

 

Jeotermal kaynak ile en fazla kurulu enerji üretim gücüne sahip ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır.  

 

ÜLKE - DEVREDEKİ KURULU GÜÇ (MW)  

ABD - 3450  

Filipinler - 1870  

Endonezya - 1340  

Meksika - 1017  

Yeni Zellanda - 1005  

İtalya - 916  

TÜRKİYE - 725  

İzlanda - 665  

Kenya - 594  

Japonya - 519 



Biyogaz, Biyokütle Enerjisi 

 

Türkiye'de bulunan 82 Biyogaz, Biyokütle, Atık Isı ve Pirolitik Yağ Enerji Santrallerinin toplam kurulu 

gücü 467,37 MW'dır. 



Biyogaz, Biyokütle Enerjisi 

 



Hidroelektrik Enerjisi 

 

Türkiye'de bulunan 597 Hidroelektrik Santrallerinin toplam kurulu gücü 26.694,92 MW'dır. 



Hidroelektrik Enerjisi 

 



Akarsular ve Elektrik Üretimi 
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Hidroelektrik Enerjisi 

Dünya'daki en yüksek barajları listesi. Enerji üretimi amacıyla inşa edilen ve halen faaliyette olan 

Dünya'nın en yüksek barajları aşağıda listelenmiştir. Yusufeli Barajı halen inşaat aşamasında olsa da 

listeye dahil edilmiş olup, barajın 2018 yılı ortalarında devreye girmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan 

Tacikistan'da yapılması planlanan 335 metre yüksekliğinde Rogun Barajı devreye alındığında dünyanın 

en yüksek barajı ünvanına sahip olacaktır. İran'da 2013 yılında inşaatında başlanan Bakhtiari Barajı 

(Bahtiyari Barajı) 1.500 MW kurulu güce ve 325 metre yüksekliğe, Çin'de 2008'de yapımına başlanan 

ve 2018'de tamamlanması planlanan Shuangjiangkou Barajı da 312 metre yüksekliğe ve 2.000 MW 

kurulu güce sahip olacaktır. Rogun, Bahtiyari ve Shuangjiangkou barajları devreye alındığında, şuan 

dünyanın en yüksek barajı olan Jinping-I Barajı 4. sıraya, ülkemizde 2018'de tamamlanması planlanan 

Yusufeli Barajı da 10. sıraya gerileyecektir. 

 



Hidroelektrik Enerjisi 

 


