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ÖZET 
Bu çal mada; temiz, yerli ve yenilenebilir bir enerji kayna  olan hidroelektrik enerjinin Türkiye’deki 
potansiyeli ve mevcut durumu irdelenmi  ve Türkiye’de hidroelektrik enerji potansiyeli bak m ndan 
önemli bir yer tutan Çoruh Havzas  özel olarak incelenmi tir. Çoruh Havzas ’n n küçük hidroelektrik 
enerji kurulu kapasitesi ve üretim potansiyeli tespit edilerek Türkiye’nin hidroelektrik enerji üretim 
kapasitesi ve potansiyeli ile kar la t r lm t r. Çoruh Havzas ’n n küçük HES‘lerinden (güç < 25 MW) 
üretilecek enerjinin, Türkiye’nin hidroelektrik enerji üretiminin %13.1‘ine, DS  (2004) ve Bak r (2005) 
taraf ndan belirlenen Türkiye’nin hidroelektrik potansiyelinin ise s ras yla %3.6’s na ve %2.5’ine kar l k 
geldi i belirlenmi tir. Sonuç olarak, Çoruh Havzas ’nda önemli bir küçük hidroelektrik potansiyelin 
bulundu u ve bu potansiyelin 4628 Say l  Elektrik Piyasas  Kanunu kapsam nda özel sektör taraf ndan 
de erlendirilmeye ba land  tespit edilmi tir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çoruh Havzas , Küçük HES’ler 
 
1. G R  
Günümüzde sürekli olarak artan elektrik enerjisi 
talebi, dünyay  gittikçe tükenmekte olan ve çevreye 
olumsuz etkileri olan fosil yak tlar yerine 
yenilenebilir yeni enerji kaynaklar na yöneltmi tir. 
Dünya’da yeni enerji kaynaklar n  kullanmadaki 
temel amaç do ay  korumak ve ya anan ortam  daha 
iyi bir hale getirmektir. Yeryüzünde fosil yak tlar n 
insan sa l na verdi i zararlar ile neden oldu u sera 
gazlar n n küresel s nma ve iklim de i iklerine yol 
açmas , di er yandan nükleer enerji kaynaklar n n 
toplumsal, çevresel ve ekonomik aç dan oldukça 
maliyetli olmas , ülkelerin öz kaynaklar n  daha etkin 
biçimde kullan m n n önemini art rm t r. 
Teknolojilerinin giderek ucuzlamas  ile hidroelektrik, 
rüzgar, güne  gibi yenilenebilir enerji kaynaklar n n 
kullan lmas , do al dengenin korunmas yla sürekli 
enerji kaynaklar n n i lenmesi aç s ndan günümüzde 
giderek önem kazanmakta ve ülkelerin enerji 
politikalar  içerisinde önemli bir yer tutmaktad r.  
 
Yenilenebilir enerji kaynaklar  olarak adland r lan bu 
kaynaklar içinde en fazla tüketileni su gücüdür. Bu 
nedenle büyük güçlü hidroelektrik santrallerin yan  
s ra küçük ölçekli santraller kurularak dünyada var 
olan su potansiyelinin verimli bir biçimde elektrik 
enerjisine dönü türülmesinde yarar vard r. Büyük 
güçlü santraller çok ciddi bir yat r m maliyetine 
sahiptirler. Bunun yan  s ra, yap mlar  uzun y llar 
almakta ve olu turduklar  büyük baraj göllerinin, 
iklim, çevre ve tarihi doku üzerinde olumsuz etkileri 
olabilmektedir. Bütün bunlar özellikle yüzölçümü ve 

su kaynaklar  k s tl  ülkeleri küçük hidroelektrik 
santraller kurmaya zorunlu k lmaktad r [1]. 
 
Yenilenebilir enerji kaynaklar ndan biri olan 
hidroelektrik santraller (HES) dünyadaki elektrik 
gereksiniminin yakla k olarak %17’sini 
kar lamaktad r. HES’lerin içinde de küçük ölçekli 
hidroelektrik santraller önemli bir yere sahiptirler [2].  
 
Bu çal mada; yenilenebilir bir enerji kayna  olan 
hidroelektrik enerjinin Türkiye’deki potansiyeli ve 
mevcut durumu incelenmi  ve ayr ca Çoruh 
Havzas ’ndaki çe itli tasar m safhalar ndaki küçük 
HES’lerin illere göre da l m , kurulu güçleri ve 
üretecekleri enerji miktarlar  belirlenmi tir. Havzadaki 
küçük HES’lerden elde edilecek enerji miktar , 
Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyeliyle 
kar la t r lm  ve Türkiye’nin toplam hidroelektrik 
enerji üretiminin içerisindeki yeri ara t r lm t r.  
 
2. H DROELEKTR K ENERJ  
çinde bulunulan yüzy l n ortalar na kadar enerji 

tüketiminin ve özellikle de elektrik enerjisi tüketiminin 
artaca  tahmin edilmektedir. Bu sebeple, pek çok 
enerji kayna ndan yararlan lma zorunlulu u ortaya 
ç kacakt r; ancak, çevresel faktörler sebebiyle, ihtiyaç 
duyulacak enerjinin önemli bir k sm n n temiz ve 
yenilenebilir kaynaklardan ve özellikle de 
hidroelektrik enerjiden sa lanmas  kaç n lmaz 
görülmektedir [3]. 
Hidroelektrik enerji, hidroelektrik santrallerin üretti i 
elektrik enerjisidir. Burada esas prensip, suyun 
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potansiyel enerjisini önce mekanik, sonra elektrik 
enerjisine çevirmektir. Tabii veya sunî olarak mevcut 
belli bir seviyedeki su, daha dü ük seviyedeki 
türbinlere iletilir. Türbin çarklar na büyük bir h zla 
çarpan su, türbin milini döndürür ve dolay s yla 
jeneratörü çal t r r. Barajda biriken su yerçekimi 
potansiyel enerjisi içermektedir. Su, belli bir 
yükseklikten dü erken, enerjinin dönü ümü 
prensibine göre yerçekimi potansiyel enerjisi önce 
kinetik enerjiye (mekanik enerji) daha sonra da türbin 
çark na ba l  jeneratör motorunun dönmesi 
vas tas yla potansiyel elektrik enerjisine dönü ür [4]. 
 
Genellikle akarsu santralleri eklinde in a edilen 
küçük ölçekli HES’lerde baraj yerine sadece türbine 
giden cebri borunun akarsuya ba land  noktada su 
yüksekli ini düzenleyen bir yap  bulunmaktad r. 
Dolay s yla küçük ölçekli HES’ler, büyük ölçekli 
HES’lerin olu turdu u (yerle im birimleri ve tarihi 
eserlerin su alt nda kalmas , ekolojik yap n n 
bozulmas  vb.) olumsuz çevre etkilerine yol 
açmamaktad rlar. Küçük ölçekli HES’ler için 
uluslararas  bir s n rlama bulunmamakla birlikte üst 
s n r 2.5MW ile 25MW aras nda de i mektedir. 
Dünya çap nda kabul görmü  üst s n r 10 MW 
olmas na kar l k Çin Halk Cumhuriyeti’nde bu s n r 
25MW olarak kabul edilmi tir. Genel olarak küçük 
ölçekli HES’lerde 2 MW’ n alt ndaki güçler mini, 
500kW’ n alt ndaki güçler mikro-hidro ve 10kW 
alt ndaki güçler ise piko-hidro olarak 
s n fland r lmaktad r. Bu s n fland rma ülkelere göre 
farkl l klar göstermekle birlikte temel prensipler 
küçük ve büyük ölçekli HES’ler için ayn d r [2, 5, 6]. 
 
Türkiye’de Hidroelektrik Enerji: 
Türkiye’de elektrik enerjisi, termik ve hidrolik 
kaynaklardan elde edilmektedir. 2007 y l  itibariyle, 
Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin % 81’i termal, 
% 0.3’ü yenilenebilir (hidrolik hariç) ve % 18.7’si 
hidrolik enerji kaynaklar ndan kar lanmaktad r [7]. 
 
Türkiye’nin brüt hidroelektrik enerji potansiyeli 433 
milyar kWh civar nda olup, Türkiye’nin teknik 
hidroelektrik enerji potansiyeli 216 milyar kWh/y l 
mertebesindedir [8]. Y ldan y la küçük farkl l klar 
göstermekle birlikte bugün için Türkiye’nin teknik ve 
ekonomik hidroelektrik potansiyeli 129.9 milyar 
kWh’d r. Bu potansiyelin % 35.5’i i letmede, % 
11.1’i in a halinde ve geri kalan % 53.4’ü çe itli proje 
seviyelerinden olu maktad r [9, 10, 11]. 
 
Özellikle son y llarda hidrolik üretiminin toplam 
elektrik enerjisi üretimi içerisindeki önemi giderek 
artm t r. 1950 y l nda toplam elektrik enerjisi 
üretiminin % 3.8’i hidrolik kaynaklardan sa land  
halde, o y ldan sonra sürekli bir art  göstererek 
1980’li y llarda % 50’ler seviyesine kadar yükselmi , 
ancak di er enerji kaynaklar n n (özellikle do al gaza 
yönelik destekleyici politikalar n) sisteme girmesiyle 
bu oran zamanla azalm t r. Hidrolik kaynaklar n pay  

2004 y l nda % 30.6 de erine ç ksa da ilerleyen 
y llarda dü ü ünü devam ettirerek 2007 y l nda % 18.7 
seviyelerine kadar gerilemi tir. Türkiye’deki hidrolik 
potansiyelin tamam n n devreye al nmas  durumunda 
dahil, 2020 y l ndaki elektrik enerjisi talebinin 
yaln zca %23’ünün hidrolik potansiyelden 
kar lanmas  mümkün olabilecektir [12, 13]. 
 
Türkiye’de küçük hidroelektrik santraller hidroelektrik 
enerji üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. 
Türkiye’nin teorik olarak brüt küçük hidroelektrik 
potansiyeli 50000 GWh/y l, teknik ve ekonomik 
yap labilir küçük hidroelektrik potansiyelleri ise 
s ras yla 30000 GWh/y l ve 20000 GWh/y l’d r [14, 
15]. 
 
3. ÇORUH HAVZASININ KÜÇÜK  
   H DROELEKTR K ENERJ  DURUMU 
 
Havzan n Genel Karakteristikleri: Çoruh nehri, 
Erzurum Platosu’nun kuzeyinde Mescit da lar nda yer 
alan Çivilikaya Tepesi’nden do makta ve Türkiye’nin 
Do u Karadeniz ve Do u Anadolu Bölgelerine do ru 
akarak sonuçta Gürcistan’ n Batum ehri yak nlar ndan 
Karadeniz’e ula maktad r ( ekil 1) [16]. Ancak, 
havzan n drenaj alan n n (21100 km2) yakla k %91’i 
Türkiye’de yer al rken geri kalan yaln zca %9’luk 
k s m Gürcistan s n rlar  içerisinde yer almaktad r. 
Toplamda 427 km uzunlu unda olan Çoruh nehrinin 
ana kollar , Türkiye’de Tortum ve Oltu nehirleri ile 
Gürcistan’da Adzharis nehridir. Çoruh nehrinin 400 
km’lik k sm  Türkiye’nin s n rlar  içerisinde yer 
al rken, Gürcistan ile Türkiye aras nda 3 km’lik k s m 
k sa bir s n r olu turmakta ve geri kalan 24 km’lik 
k s m da Gürcistan s n rlar  içerisinde ak n  
sürdürerek denize dökülmektedir. [17, 18]. 
 
Çoruh nehri, 3000 m‘lik bir yükseklikte Mescit 
Da lar ’n n bat  k y s ndan do makta ve Erzurum-
Kars Platosu’nun kuzey bat s na do ru uzanmaktad r. 
Bat ya do ru akt ktan sonra, Bayburt ovas nda keskin 
bir kavisle do uya dönmekte ve daha sonra sahile 
yak n da  silsilesini daha iç kesimdeki da  zincirinden 
ay ran tektonik bir hat boyunca ak n  sürdürmektedir. 
spir’in do u bölümünde yer alan Çoruh vadisi, 

Türkiye’deki en derin vadilerden biridir. Tektonik bir 
hat boyunca ak n  sürdüren Çoruh nehri, Yusufeli 
ilçesini geçerek ve Oltu nehri ile kesi erek kuzeye 
do ru akmakta ve derin kanyonlara sahip da l k bir 
araziyi ekillendirmektedir. Artvin ilçe merkezine ve 
Borçka ilçesine do ru ilerledikten sonra Muratl  
beldesi yak nlar nda Türkiye’nin s n rlar n  terk 
etmektedir. Gürcistan’ n yar  özerk ili Ajaria’n n 
ba kenti olan Batum yak nlar nda, ço unlukla 
biriktirmi  oldu u alüvyonun olu turdu u bir delta 
vas tas yla da Karadeniz’e dökülmektedir [17]. Çoruh 
havzas , Türkiye’de en fazla erozyona maruz kalan 
havzalardan biridir. Türkiye’nin nehirleri aras nda en 
h zl  akan akarsuyu olan ve dünyan n en h zl  akan on 
nehrinden biri olarak kabul edilen Çoruh nehri, ayn   
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ekil 1. Çoruh Havzas n n Yer Bulduru Haritas  
 

zamanda memba taraf nda Laleli’den Gürcistan 
s n r na yak n olan mansapta Muratl ’ya kadarki 
bölümde enerji üretimi için 1420 m’lik bir toplam 
dü üye sahiptir. 
 
Havzan n Küçük Hidroelektrik Santral 
Projeleri: Çoruh havzas nda özel sektör, E E ve 
DS  taraf ndan planlanan ve gerçekle tirilen pek çok 
proje mevcuttur. Çoruh Havzas ’n n hidroelektrik 
enerji potansiyelinin geli tirilmesi ile ilgili çal malar 
Türkiye Hükümeti taraf ndan 1960’l  y llar n 
sonlar na do ru gerçekle tirilmeye ba lan lm t r. 
1982 y l nda Çoruh Havzas  Master Plan  ve bunu 
takiben de Çoruh Havzas  Geli im Plan  
gerçekle tirilmi tir.  
 
Türkiye’nin gelece i için çok önemli projeler 
demetini olu turan Çoruh vadisinin ana kolu üzerinde 
10 adet yan kollar üzerinde 5 adet olmak üzere 
toplamda 15 adet büyük ölçekli HES ve 22 adet nehir 
tipi HES tesisleri in aat  planlanm  olup, toplam bu 
37 projeden y lda yakla k 10.545 TWh‘lik enerji 
üretimi gerçekle tirilecektir. Bu kapasite, Türkiye’nin 
y ll k hidroelektrik enerji üretiminin (2007 y l nda 
35.85 TWh) %29.4’üne kar l k gelmektedir. Bunun 
yan nda özel sektörün de planlad  projeler de 
hesaba kat ld nda Çoruh Havzas ’n n toplam 
hidroelektrik enerji potansiyelinin yakla k olarak 
14.4 TWh/y l olaca  tahmin edilmektedir. Bu 

durumda Çoruh havzas ’n n hidroelektrik enerji 
kapasitesi, Türkiye’nin y ll k hidroelektrik enerji 
üretiminin (2007 y l nda 35.85 TWh) %40.2’sini 
kapsamaktad r. 
 
Çoruh Havzas  Geli im Plan  kapsam ndaki küçük 
hidroelektrik santral projelerinin havzada toplam 
kurulu güçleri ve üretecekleri enerji miktarlar      
Tablo 1’de verilmi tir. Bu tabloya göre, Çoruh 
Havzas  Geli im Plan  kapsam ndaki küçük HES 
potansiyeli toplamda 812.16 GWh/y l (203.52 
MW)’d r. 
 
Çoruh Havzas  Geli im Plan  projelerinin d nda, 
4628 Say l  Elektrik Piyasas  Kanunu’nun 
yürürlü e girmesiyle, özel sektör taraf ndan 
gerçekle tirilen enerji santral ba vurular yla Çoruh 
havzas ndaki hidroelektrik enerji potansiyelinin 
devreye sokulmas na ba lan lm t r. Çoruh 
Havzas ’ndaki özel sektör taraf ndan çe itli tasar m 
seviyelerinde geli tirilen küçük hidroelektrik 
santral projelerinin havzada iller baz ndaki say lar , 
toplam kurulu güçleri ve üretecekleri enerji 
miktarlar  Tablo 2’de verilmi tir. 
 
Tablo, iller baz nda santral say lar  aç s ndan 
de erlendirildi inde; Artvin’de toplam 58, 
Erzurum’da 55 ve Bayburt’ta ise 4 adet 
hidroelektrik santral projesi bulundu u 
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görülmektedir. Tüm havzada toplam 117 adet santral 
projesi mevcuttur. 
Tablo 1. Çoruh Havzas ’nda E E ve DS  Taraf ndan 
Geli tirilen Küçük HES Projeleri (Güç< 25 MW) [19] 

Proje 
Durumu Proje Ad  l Güç 

(MW) 
Enerji  

(GWh/yr) 

Tortum II 
HES Erzurum 8 42.3 Fizibilite 

raporu 
haz r Erenler HES Artvin 19 89 
Master 
plan  
haz r 

kizkavak 
HES Artvin 20 73 

Çaya an 
HES Erzurum 17 84 

Ard çl  HES Erzurum 6.25 20.08 
Çay rözü 
HES Erzurum 3.92 13.32 

Özlüce HES Erzurum 18 61 
Yedigöl HES Erzurum 11 42 
Aksu HES Erzurum 21 94 
S rakonaklar 
HES Erzurum 11 43 

Ö dem HES Artvin 18 69 
Ardanuç 
HES Artvin 8.3 21.7 

Meydanc k 
HES Artvin 17 65.87 

av at HES Artvin 11 41.14 
Ayd n HES Artvin 1.5 5.15 
Dipçin  HES Artvin 4.14 14.47 
K z l HES Erzurum 1.46 5.7 
Kocaklar 
HES Erzurum 3 10.63 

ehir HES Erzurum 1.24 6.14 
Tapsur HES Erzurum 1.65 6.28 

Ön 
inceleme 
raporu 
haz r 

Tünke  HES Erzurum 1.06 4.38 
Küçük HES Potansiyeli (E E ve DS  
taraf ndan planlanan) 203.52 812.16 

 
Tablo 2. Çoruh Havzas ’nda Özel Sektör Taraf ndan 
Geli tirilen Küçük HES Projeleri (Güç < 25 MW)    
[20, 21, 22] 

l Proje 
Durumu 

Proje 
Say s  

Güç  
(MW) 

Enerji 
(GWh/y l) 

Su Kullan m 
Hakk   
Anla mas  
mzalanm  

9 123 418 

Fizibilite 
Raporu Haz r 30 432 1509 

Artvin 

Ön nceleme 
Raporu Haz r 19 99 273 

Su Kullan m 
Hakk   
Anla mas  
mzalanm  

1 13 45.2 

Fizibilite 
Raporu Haz r - - - 

Bayburt 

Ön nceleme 
Raporu Haz r 3 18.8 67.3 

Su Kullan m 
Hakk   
Anla mas  
mzalanm  

20 320.17 629.66 

Fizibilite 
Raporu Haz r 21 251.2 795.2 

Erzurum 

Ön nceleme 
Raporu Haz r 14 55.01 121.54 

Küçük HES Potansiyeli (Özel Sektör 
taraf ndan planlanan) 1312.18 3858.90 

Çoruh Havzas  küçük hidroelektrik santral 
projelerinin iller baz nda Artvin’de toplam 654 
MW, Erzurum’da 626.38 MW ve Bayburt’ta ise 
31.8 MW’l k kurulu güçlere sahip olduklar  
belirlenmi tir. Tüm havza için kurulu güç ise 
1312.18 MW’d r. 
 
Çoruh Havzas  küçük hidroelektrik santral 
projelerinin iller baz nda Artvin’de toplam 2200 
GWh, Erzurum’da 1546.4 GWh ve Bayburt’ta ise 
112.5 GWh’l k enerji üretim potansiyellerine sahip 
olduklar  belirlenmi tir. Havzada özel sektör 
taraf ndan geli tirilen projelerden üretilecek toplam 
enerji miktar  ise 3858.9 GWh’d r. 
 
Havzada en büyük kurulu güç ve üretilebilecek 
enerji miktar , Artvin ilinde olacakt r. Bu ili 
Erzurum ve Bayburt izlemektedir. Bu çal mada, 
Artvin, Erzurum ve Bayburt illerinin küçük HES 
potansiyelleri belirlenmemi tir. Bu illerin Çoruh 
Havzas ’ndaki küçük HES potansiyelleri 
incelenmi tir. Bundan dolay , tek tek illerin küçük 
HES potansiyelleri, bu illerin di er havzalarda da 
baz  bölümlerinin olmas ndan dolay  muhtemelen 
daha yüksek de erde olaca  aç kt r. Tüm il 
s n rlar n n dikkate al nmas  durumunda, bu iller 
için kurulu güç ve üretilecek enerji miktarlar  
muhtemelen artacakt r. 
 
Çoruh Havzas ’nda, özel sektör taraf ndan 
geli tirilen ve günümüz itibariyle i letmede olan 
küçük HES‘ler de mevcuttur. Artvin ili s n rlar  
içerisinde özel sektör taraf ndan gerçekle tirilen ve 
i letmede olan 2 hidroelektrik santralin (Murgul ve 
Esendal HES) toplam kurulu gücü 5 MW iken 
toplam enerji üretimi 10 GWh/y l ‘d r. Sonuç 
olarak, Çoruh havzas ’n n küçük HES potansiyeli, 
E E ve DS  taraf ndan geli tirilen projeler ve özel 
sektör taraf ndan geli tirilen ve i letme de olan 
bütün projeler dahil 4681.06 GWh/y l ve kurulu 
gücü ise 1520.7 MW’d r. 
 
Projelerin Türkiye’nin Hidroelektrik 
Enerji Üretimi ve Potansiyeli 
Bak m ndan De erlendirilmesi: Çoruh 
Havzas  küçük HES projelerinin, Türkiye’de 
mevcut bulunan hidroelektrik kurulu güç ve 
üretilen enerji miktar yla kar la t rmas  Tablo 3’te 
verilmi tir. 
 
Tablo 3. Çoruh Havzas ’n n, Türkiye’nin mevcut 
hidroelektrik enerji kurulu gücü ve üretti i enerji 
miktar yla kar la t r lmas  

 Kurulu güç  
(MW) 

Toplam enerji 
(GWh/y l) 

Çoruh Havzas  1520.70 4681.06 
Türkiye (TE A , 2009) 13394.90 35850.80 
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Tablo incelendi inde; Çoruh Havzas ’ndaki 
projelerin, Türkiye’deki mevcut kurulu gücün 
yakla k                % 11.4’üne, üretilecek enerjinin ise 
% 13.1’ine kar l k geldi i görülmektedir. 
Türkiye’nin enerji ithal eden bir ülke oldu u 
dü ünüldü ünde, özel sektör taraf ndan geli tirilen 
veya geli tirilecek bu projelerin çevre boyutu da 
dikkate al narak bir an önce hayata geçirilmesinin ne 
kadar önemli oldu u anla lmaktad r. 
 
Çoruh Havzas  küçük HES projelerinin, Türkiye’deki 
toplam potansiyelle kar la t rmas , Tablo 4’te 
verilmi tir. Kar la t rmalarda, DS  ve Bak r’ n 
verileri kullan lacakt r [23, 24]. 
 
Tablo 4. Çoruh Havzas ’n n küçük HES projelerinin 
Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyeliyle 
kar la t r lmas  

 Toplam enerji 
(GWh/y l) 

Çoruh Havzas  4681.06 
Türkiye (DS , 2004) 129900 
Türkiye (Bak r, 2005) 188000 

 
Tablo incelendi inde; Çoruh Havzas ’ndaki 
projelerin, Türkiye potansiyelinin, üretilecek enerji 
bak m ndan DS  [23] verileri dikkate al nd nda             
% 3.6’s na, Bak r’ n [24] verileri dikkate al nd nda 
% 2.5’ine kar l k geldi i görülmektedir. Türkiye 
potansiyeli ile yaln zca Çoruh Havzas ’n n küçük 
HES potansiyeli k yasland nda küçük bir yüzde ile 
kar la lmas na kar n, bu çal man n bulgular na 
göre Çoruh Havzas ’nda büyük ölçekli ve küçük 
ölçekli önemli bir HES potansiyelinin devreye 
sokulmaya çal ld  anla lmaktad r. 
 
4. SONUÇLAR 
Günümüzde sürekli olarak artan elektrik enerjisi 
talebi, dünyay  gittikçe tükenmekte olan ve çevreye 
olumsuz etkileri olan fosil yak tlar yerine 
yenilenebilir yeni enerji kaynaklar na yöneltmi tir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklar ndan biri olan 
hidroelektrik enerji, günümüzde dünyadaki elektrik 
gereksiniminin yakla k olarak %17’sini 
kar lamaktad r. Küçük ölçekli hidroelektrik 
santraller de bu potansiyel içerisinde önemli bir yer 
tutmaktad rlar. Hidroelektrik enerjinin Türkiye’deki 
potansiyelinin ve mevcut durumunun incelendi i ve 
özellikle Çoruh Havzas ’ndaki çe itli tasar m 
safhalar ndaki küçük HES’lerin geli iminin 
de erlendirildi i bu çal mada, u sonuçlar elde 
edilmi tir: 
 
 Türkiye’de elektrik enerjisi, termik ve hidrolik 

kaynaklardan temin edilmektedir. 2007 y l  
itibariyle, Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin 
% 81’i termal, % 0.3’ü yenilenebilir (hidrolik 
hariç) ve % 18.7’si hidrolik enerji kaynaklar ndan 
kar lanm t r. 

 

 Y ldan y la küçük farkl l klar göstermekle 
birlikte bugün itibariyle Türkiye’nin teknik ve 
ekonomik hidroelektrik potansiyeli 129.9 
milyar kWh’d r. Bu potansiyelin % 35.5’i 
i letmede, % 11.1’i in a halinde ve geri kalan 
% 53.4’ü çe itli proje seviyelerinden 
olu maktad r. 

 
 Türkiye’nin gelece i için çok önemli projeler 

demetini olu turan Çoruh Vadisi Geli im 
Projeleri ile toplam 37 projeden (biriktirmeli ve 
biriktirmesiz) y lda yakla k 10.545 TWh‘lik 
enerji üretimi gerçekle tirilecektir. Bunun 
yan nda özel sektörün de planlad  projeler de 
hesaba kat ld nda Çoruh Havzas ’n n toplam 
hidroelektrik enerji potansiyelinin yakla k 
olarak 14.4 TWh/y l olaca  tahmin 
edilmektedir. Bu kapasite, Türkiye’nin y ll k 
hidroelektrik enerji üretiminin (2007 y l nda 
35.85 TWh) %40.2’sine kar l k gelmektedir. 

 
 Çoruh havzas ’n n küçük HES potansiyeli ise, 

E E ve DS  taraf ndan geli tirilen projeler ve 
özel sektör taraf ndan geli tirilen ve i letmede 
olan bütün projeler dahil 4681.06 GWh/y l ve 
kurulu gücü ise 1520.7 MW’d r.  

 
 Çoruh Havzas ’ndaki bu projelerin, 

Türkiye’deki mevcut hidroelektrik enerji kurulu 
gücünün yakla k % 11.4’üne, üretilecek 
enerjinin ise % 13.1’ine kar l k geldi i tespit 
edilmi tir. 

 
 Bu projelerin, Türkiye’nin hidroelektrik 

potansiyelinin üretilecek enerji bak m ndan 
DS ’nin verilerinin dikkate al nmas  
durumunda   % 3.6’s na, Bak r’ n verilerinin 
dikkate al nmas  durumunda ise % 2.5’ine 
kar l k geldi i belirlenmi tir.  

 
 Türkiye’nin ve Çoruh Havzas ’n n büyük 

ölçekli ve küçük ölçekli HES potansiyelleri 
dikkate al nd nda, bu havzada önemli bir 
potansiyelin devreye sokulmaya çal ld  
anla lmaktad r. 
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