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1. Çevre ve Enerji 
Isı tutma özellikleri dolayısıyla dünyanın ısınmasına neden olan sera gazı salınımlarının miktarı 

toplumların gelişme hızı, tüketim alışkanlıkları vb. özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Sera 

gazı salınımlarının hızla artmasından ve orman alanlarının tahribatından dolayı hızlanan iklim 

değişikliğinin yıkıcı etkileri her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Sera gazı salınımlarındaki 

artışların ekonomik büyüme ile birlikte doğal olarak artacağı ve çevresel tahribatın ekonomik büyüme 

adına göze alınması gerektiği düşüncesi son yıllarda bazı ülkelerin gelişme eğilimleri dolayısı ile 

geçerliliğini yitirmektedir. Örneğin; Polonya, İsveç ve Norveç’te kişi başına düşen milli gelir 1995 – 

2010 yılları arasında belirli dönemler hariç artarken sera gazı salınımları düşüş eğilimi göstermektedir 

(Bkz. Grafik 1 ve Grafik 2). Ancak İspanya ve Türkiye için aynı şeyi söylemek mümkün 

görünmemektedir. Her iki ülkede de kişi başına düşen milli gelir ile sera gazı salınımları birbirine koşut 

şekilde değişmektedir. Bu durumun değişmesi için temiz enerji kaynaklarının daha yaygın kullanımı, 

enerji verimliliği, sürdürülebilir kentsel formların yaratılması, ulaşımda demiryolu ve denizyoluna ağırlık 

verilmesi gerekmektedir.  

Grafik 1: Seçilmiş Ülkelere Göre Sera Gazı Salınımları, 1995 – 2010 (Teragram) 

Kaynak: (United Nations, 2013) 

Grafik 2: Seçilmiş Ülkelere Göre Kişi Başına Düşen Milli Gelir, 1995 – 2010 (ABD Doları) 

Kaynak: (World Bank, 2013) 
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Dünyanın birincil enerji arzının ve kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımına bakıldığında (Bkz. Grafik 

3) çevreci enerji arzını sağlama noktasında gelişmeler olsa da fosil yakıtlara olan bağımlılık devam 

etmektedir. Örneğin; 1973 – 2011 yılları arasında dünyada birincil enerji arzında petrolün payı 

azalırken kömür, doğalgaz ve nükleer kaynakların payları artmıştır.  

Grafik 3: Dünya Ölçeğinde Birincil Enerji Arzının Kaynaklara Göre Dağılımı, 1973 – 2011 (%) 

* Jeotermal, güneş, rüzgâr vb. 

Kaynak: (International Energy Agency, 2013) 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artmakla birlikte toplam içindeki yeri halen zayıf kalmaktadır. 

Aynı durum dünyada toplam kurulu gücün enerji kaynaklarına göre dağılımında da görülmektedir. 

Termik, nükleer ve hidrolik santrallerde üretilen elektrik enerjisinin payı yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisinden yüksektir. 1980 – 2010 yılları arasında yenilebilir enerji 

kaynaklarına dayalı kurulu güç artış gösterse de toplam içindeki payı oldukça düşük kalmaktadır (Bkz. 

Grafik 4). 

Grafik 4: Dünyada Kurulu Gücün Yıllara Göre Değişimi, 1980 – 2010 (Bir milyon MW) 

* Güneş, akıntı, biyokütle, atık vb. 

Kaynak: (U.S. Energy Information Administration) 
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Türkiye’de de dünya genelinde olduğu gibi termik ve hidrolik santrallerinden üretilen enerjinin 

jeotermal ve rüzgâr enerjisi kaynaklarına dayalı elektrik santrallerinden üretilen enerjiye göre daha hızlı 

arttığı görülmektedir (Bkz. Grafik 5 ve Grafik 6). Artan enerji talebini çoğunlukla fosil kaynaklar ile 

çalışan santraller karşılamaktadır. Bu durum sera gazı salınımlarını artırıcı bir etki yaratmaktadır. 

Bundan dolayı artan enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi oldukça önemlidir. 

Grafik 5: Türkiye'de Kurulu Gücün Yıllara Göre Değişimi, 1913 – 2011 (Bin MW)* 

Kaynak: (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) 

* Bölgesel veri bulunmamaktadır. 

Grafik 6: Türkiye'de Elektrik Üretiminin Yıllara Göre Değişimi, 1970 – 2011 (Bin GWh) 

 
Kaynak: (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) 

Önemli kalkınma göstergelerinden bir tanesi olan kişi başına toplam elektrik tüketimi Türkiye’de ve 

Bölgede yıllara göre düzenli biçimde artmaktadır (Bkz. Grafik 7). Bu artış hem kişi başına sanayi 

elektrik tüketiminde hem de mesken elektrik tüketiminde görülmektedir (Bkz. Grafik 8 ve Grafik 9). Kişi 

başına toplam elektrik tüketiminin artmasında mesken kullanımları her üç ilde de etkili olsa da Çankırı 

ve Sinop’ta sanayi elektrik tüketimi daha baskındır. Bölgede hem mesken hem de sanayi elektrik 

tüketiminin öngörülen gelişmeye bağlı olarak artacağı düşünüldüğünde bu talebi karşılamak için uygun 

yatırımların yapılması gerekmektedir.   
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Grafik 7: Kişi Başına Toplam Elektrik Tüketimi, 2007 – 2011 (KWh) 

 
Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, ç) 

Grafik 8: Kişi Başına Sanayi Elektrik Tüketimi, 2007 – 2011 (KWh) 

 
Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, ç) 

Grafik 9: Kişi Başına Mesken Elektrik Tüketimi, 2007 – 2011 (KWh) 

 Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, ç)  
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5.1. ÇEVRE 

ve ŞEHİR 

Amaç: Yeşil Doğa ve Yaşanabilir Mekanlar 

Hedef: Altyapının geliştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

İzlem.1. 

Bölgede atık 

su arıtma 

hizmeti 

verilecektir 

 

İzlem.3. Bölgede temiz içme ve 

kullanma suyu altyapısı 

tamamlanacaktır 

 

İzlem.2. Bölgede düzenli katı atık 

depolama alanları yaygınlaştırılacaktır 

 

İzlem.5. Bölgede kentsel 

kimliğin korunmasına ve 

geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar teşvik edilecektir 

 

 

İzlem.4. Planlı 

yapılaşma ve kentsel 

dönüşüm faaliyetleri 

teşvik edilecektir 

 



 

TR82 Bölgesi Kastamonu | Çankırı | Sinop  www.kuzka.gov.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Performans Göstergesi 2023 Hedefi 

Kişi başına toplam elektrik tüketimi 3.500 KWh 

Kişi başına sanayi elektrik tüketimi 1.800 KWh 
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Katı atık hizmeti verilen nufüsun oranı 1 

İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun oranı 1 
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1.1. Çevre ve Şehir 
Bölgede çevre altyapısına ilişkin son yıllarda artan oranda yatırımlar yapılmaktadır. Yerel yönetimler ve 

birlikler aracılığı ile düzenli katı atık depolama tesisleri yapılmakta; atıksu arıtma tesislerinin yapımı 

devam etmekte ve içme suyu tesislerinin Kastamonu ve Çankırı Merkez ayağı tamamlanmış olup; Sinop 

Merkez ayağı ise tamamlanmak üzeredir. Ancak bazı ilçelerde altyapı sorunları devam etmektedir. Bu 

yüzden ilerleyen yıllarda ilçelerin çevresel altyapılarına yatırımların artırılması, Bölgenin içerisinde yer 

aldığı Batık Karadeniz ve Kızılırmak havzalarının korunmasına yönelik önlemlerin artırılması, şehir 

merkezlerinde otopark, yaya ve bisiklet yolu sorunlarına ilişkin çözüm odaklı daha fazla adım atılması, 

şehir merkezlerinde tabela kirliliğinin önüne geçilmesi ve tarihi dokuların iyileştirilmesi gerekmektedir.  

Bölgede aynı zamanda konut ile ilişkili birçok husus bulunmaktadır. TUİK’in 2011 yılında 

gerçekleştirdiği Nüfus ve Konut Araştırması’na göre Bölge illerinde konut sahipliği yaklaşık %75 iken 

Türkiye ortalaması yaklaşık %67’dir. Bölgede kiracı olarak ikamet edenlerin oranı Türkiye geneline 

göre düşüktür. Ancak ısıtma sistemleri göz önüne alındığında ise soba ile ısınan hanehalkı oranı 

Çankırı’da %69,1, Kastamonu’da %80,3 ve Sinop’ta %79,7 iken Türkiye genelinde bu oran 57,1’dir. 

Bölgedeki kaloriferli hanehalkı oranı Türkiye ortalamasını altında kalmaktadır.  

Kentsel ve kırsal alanda mevcut olan sorunların çözümü için yerel yönetimlerin kurumsal ve mali 

kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Düşük bütçeli yerel yönetimler yerel kalkınma için gerekli 

insan kaynağını istihdam etmekte güçlük çekmekte; bu durum yerel yönetimlerin sorunlara 

müdahalelerini zorlaştırmaktadır. 

1.1.1. İçme Suyu ve Kanalizasyon 

Bölgede içme suyu altyapısında yetersizlikler gözlense de bu alandaki yatırımlar devam etmektedir. 

2010 yılı TÜİK verilerine göre Bölgedeki belediye nüfusunun yaklaşık %98’ine içme suyu hizmeti 

sağlanmaktayken, Grafik 10 ile gösterildiği üzere arıtma tesisleri ile içme suyu hizmeti verilen nüfusun 

oranı oldukça düşük kalmaktadır. TÜİK verine göre 2010 yılı itibarıyla Bölgedeki belediye nüfusunun 

yaklaşık %94’üne kanalizasyon hizmeti sağlanırken atıksu artıma tesisi ile hizmet verilen belediye 

nüfusu bölge düzeyinde %2 civarındadır. Devam eden atıksu arıtma tesisi yatırımları kısa vadede 

tamamlanacağı düşünüldüğünde bu oran hızla artacaktır. 

Grafik 10: İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri ile Hizmet Verilen Nüfusun Belediye Nüfusu 
İçindeki Oranı, 2010 (%) 

 
* Sinop İli’ne ait veri bulunmamaktadır.   

Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, b) 
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1.1.2. Katı Atık Yönetimi 

Bölgede katı atıklar çoğunlukla vahşi depolama yöntemleri ile muhafaza edilmektedir. Ancak Bölgede 

katı atık bertaraf tesisleri yatırımları artarak devam etmektedir. Yatırımların tamamlanması ile birlikte 

Bölgede katı atıkların çevreye zararları asgari düzeye inecektir. 2010 yılı TÜİK verilerine göre ise atık 

hizmet verilen belediye nüfusunun oranı bölge genelinde %96 civarındadır. Bölgede geri dönüşüm 

alanında faaliyet gösteren özel işletmeler bulunmakta olup; atıkların bir bölümü geri dönüşüm ile 

ekonomiye kazandırılmaktadır. Ancak geri dönüşüm faaliyetleri Bölge genelinde yetersiz kalmaktadır. 

Bu yüzden geri dönüşüme ilişkin farkındalık toplum içinde yaygınlaştırılmalı ilgili alanda faaliyet 

gösteren ve gösterecek işletmeler desteklenmelidir. 

1.1.3. Şehircilik  

Bölgedeki her üç il de uzun yıllardır yüksek oranda göç vermekte ve nüfusu azalmaktadır. Ancak 

çoğunlukla kırsal alandan kopan bu nüfusun bir bölümü de şehir merkezlerine gelmekte ve il 

merkezlerinin nüfusu artmaktadır. Bundan dolayı il merkezlerinde artan bir nüfus baskısı ve kırsal 

alanda ise azalan nüfus ile birlikte kırsal ekonominin gerilemesi durumu ortaya çıkmaktadır. Artan 

çevre yatırımları ile artan şehir nüfusunun altyapı ihtiyaçları karşılansa dahi kentin sosyokültürel 

yapısındaki değişimler sınırlı kalmaktadır. Bu değişimlerin sınırlı kalması il merkezlerinin diğer illerden 

ziyaretçi çekecek kadar cazibesinin oluşmasını engellemektedir. Bundan dolayı köklü bir tarihi kentsel 

mirasa sahip olan Bölgede tarihi dokunun kente kazadırılmasında da zorluklar oluşmaktadır. Tarihi 

mekanlar daha çok şehir halkına hizmet eden küçük esnaf ve kamu kurumları tarafından kullanılmakta 

ancak gerek şehir merkezlerindeki öğrenciler gerekse de turistler için kullanımlar oldukça sınırlıdır. 

Bundan dolayı tarihi dokunun yeniden ortaya çıkarılması için gerekli olan ekonomik itici güçler yetersiz 

kalmaktadır. Dolayısıyla, Bölgedeki kentlerin şehircilik ilkelerine uygun bir biçimde tarihi kentsel alan ve 

bölgeleri yenilemeleri ve hem Bölge içinde hem de Bölge dışında yaşayanların kullanımına sunması 

gerekmektedir. Yeni konut ve ticaret alanlarında ise kentsel sorunlar asgari düzeydedir.  

Yaşanabilir mekanlar yaratmak için Bölgedeki yapılaşmanın planlar dahilinde gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Özellikle Bölgedeki kentlerin güçlü kimlikleri düşünüldüğünde bu gereklilik daha da 

önemli olmaktadır. Ayrıca Bölgedeki kentlerde yayalaştırılmış mekanların artırılması ve kentsel mekanın 

engellilerin de düşünülerek dönüştürülmesi gerekmektedir. Kent içi yeşil alanlar ve oyun alanlarının 

artırılması, kent içi ve ilçeler arası bisiklet yollarının geliştirilmesi, otopark kapasitesinin, toplu taşıma 

sistemlerinin kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması daha yeşil bir Bölge için hayati önemdedir. 

Tüm bunlara ek olarak, Bölge doğal afetlere karşı hassas bir coğrafyada yer almaktadır. Kuzey Anadolu 

Fay hattı Bölgenin içerisinden geçmekte ve Bölgedeki birçok ilçe deprem riski taşımakatadır. Bölgedeki 

kentsel yerleşmelerdeki yapı stoğu çoğunlukla eski olup; deprem riski ile karşı kaşıyadır. Bölgedeki yeni 

konut alanları doğal afetlere karşı dayanıklı inşa edilyorken eski yapı stoğunun kentsel dönüşüm ile 

yenilenmesi gerekmektedir. Sanayinin yoğunlaştığı, Boyabat, Kastamonu Merkez, Tosya, Kurşunlu, 

Korgun ve Çerkeş gibi ilçeler 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Olası bir şiddetli deprem 

sonucunda bölgedeki iktisadi faaliyetin büyük bölümünün sekteye uğraması ve bölge genelinde ciddi 

can ve mal kaybına neden olma riski bulunmaktadır (Bkz. Harita 1 ve Harita 2). Deprem hakkında 

bölgesel düzeyde farkındalığın artırılması faaliyetleri öncelikli olarak gerçekleştirilmelidir.  
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Harita 1: Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 

  
Kaynak: (Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı)  
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Harita 2: Deprem Haritaları 

 
 

 

 

 
 

 
Kastamonu ve Sinop’un kuzey bölgeleri ile Çankırı’nın 
güney bölgeleri haricinde Bölgenin büyük bir bölümü 
deprem riski altındadır. 

Kaynak: (Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı) 
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5.2.YENİLENEBİLİR 

ENERJİ POTANSİYELİ 
Amaç: Yeşil Doğa ve Yaşanabilir Mekanlar 

Hedef: Enerji Kaynaklarının Etkin Biçimde Kullanılması 

 

 

 

 

 

 Performans Göstergesi 2023 Hedefi  

Toplam rüzgar kurulu gücü 400 MW 

Toplam biyoenerji kurulu gücü 3 MW 

 

İzlem.1. Güneş enerjisi 
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İzlem.3. 
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edilecektir 

İzlem.2. Rüzgar 

enerjisi yatırımları 

teşvik edilecektir 

İzlem.5. Enerji 

üretim 

biçimlerine ilişkin 

toplumsal 

farkındalık 

oluşturulacaktır 

İzlem.4. 
Yenilenebilir 

enerjinin 

önemine ilişkin 

kamuoyu 

oluşturulacaktır 

İzlem.6. Ev ve işyerlerinde su ve 

enerji tasarrufunun sağlanmasına 

yönelik tedbirler alınacaktır 

İzlem.7. Çevreye 

duyarlı araçların 

kullanılması teşvik 

edilecektir 
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1.2. Yenilenebilir Enerji Potansiyeli 
Güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik ve biyoenerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir 

kalkınma için büyük önem taşımaktadır. Bölgede ise hidrolik enerji en yüksek potansiyeli taşımasına 

rağmen biyoenerji, güneş ve rüzgâr enerjisi de ekonomik olarak değerlendirilebilecek potansiyele 

sahiptir. Yenilebilir enerjiye ilişkin yan sanayi kollarının da bölgede gelişmesinin sağlanması sanayi 

sektöründe üretimin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacak olmasının yanı sıra Bölgede yenilebilir enerji 

yatırımlarını da tetikleyecektir. 

1.2.1. Hidrolik Enerji 

Bölgede yüksek bir hidrolik enerji potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle ithal edilen enerji dolayısıyla 

artan cari açık düşünüldüğünde bu potansiyel daha da önemli olmaktadır. Ancak Bölge, ülkenin en 

doğal coğrafyalarından birisi olduğu için bu potansiyel kullanılırken doğal dokuya azami dikkat 

gösterilmesi gerekmektedir.   

1.2.2. Rüzgâr Enerjisi 

Rüzgâr enerjisinin elektrik enerjisi üretiminde kullanımı, küresel ölçekte son 14 yılda önemli ölçüde 

artmıştır (Bkz. Grafik 11). Dünya genelinde 1998 yılında 10.200 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu gücü 

2012 yılına gelindiğinde yaklaşık 26 kat artarak 282.430 MW’a çıkmıştır (Global Wind Energy Council). 

Aynı dönem içerisinde ise Türkiye’nin kurulu gücü 8,7 MW’tan 2.312 MW’a çıkmıştır (Türkiye Rüzgar 

Enerjisi Birliği, 2011). Türkiye bu dönem içerisinde dünya toplam kurulu gücü içerisindeki payını da 

artırmıştır. Sera gazı salınımlarını azaltmak için rüzgâr enerjisi santralleri (RES) yatırımlarının artan 

oranda devam etmesi gerekmektedir.  

Grafik 11: Türkiye Toplam Rüzgâr Enerjisi Kurulu Gücü1 (MW) ve Dünya Geneli İçindeki Payı2 (%) 

 
Kaynak: 1 (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, 2011) 

             2 (Global Wind Energy Council) 

Bölge’de ise kurulu bir rüzgar enerjisi santrali olmamasına rağmen Kastamonu’da 10 MW ve Sinop’ta 

35 MW olmak üzere Bölgede toplam 45 MW’lık kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali için lisans 

alınmıştır (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, 2011). Ancak bu miktar bölgenin 2.321,4 MW’lık 

potansiyelinin oldukça altındadır. Bölgede en yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeline Sinop İli sahip olsa 

da hem Çankırı’da hem de Kastamonu’da azımsanamayacak bir potansiyel bulunmaktadır (Bkz. Grafik 

12). Bölge içindeki alansal dağılımı Harita 3 ile gösterilen bu potansiyel Türkiye genelinde 20.000 MW 

olarak belirlenen 2023 rüzgâr enerjisi kurulu gücü hedefi (Yüksek Planlama Kurulu, 2009) bağlamında 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Grafik 12: Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli, (MW) ve Türkiye İçindeki Payı, (%) 

 
Kaynak: (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2012)   

Harita 3: Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli 

  

 

 
 

 

 
      Ekonomik   RES   yatırımı  için  7  m/s  rüzgâr hızı 
      gerekmektedir. Sarı  tonları olarak renklendirilmiş 
      alanlar  RES  için uygun  olan alanlardır. Gri renkli 
      alanlar   rüzgar   santrali  kurulamayacağı  kabul  
      edilmiş alanları göstermektedir. 

Kaynak: (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2012) 

1.2.3. Biyokütle Enerjisi 

Dünya genelinde biyokütleden enerji üretimi hızla yaygınlaşmaktayken, Türkiye’de de bu konuyla ilgili 

önemli gelişmeler bulunmaktadır. Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, 

yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler 

(meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2012). 

Biyokütle enerjisi, bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen biyodizel, şeker pancarı, mısır, buğday 
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gibi tarımsal ürünlerin fermantasyonu sonucu elde edilen biyoetanol ve organik bazlı atıkların 

fermantasyonu sonucu elde edilen biyogaz biçiminde oluşmaktadır.  

Bölgesel potansiyel ise, Türkiye’nin toplam tarımsal teknik biyogaz potansiyelinin yaklaşık %2,7’sini 

oluşturmaktadır (Türk-Alman Biyogaz Projesi). Bölgedeki en yüksek potansiyeli nadas alanlarındaki çim 

ve kanatlı ve sığır atıkları oluşturmaktadır (Bkz. Grafik 13).  

Bölgede kırsal nüfusun azalması ve parçalı mülkiyet dokusu nedeniyle yüksek miktarda tarım arazisi 

nadasa bırakılmakta olup; diğer bir deyişle kullanılamamaktadır. Bölgede ayrıca başta Kastamonu 

olmak üzere sığır varlığı ve başta Çankırı olmak üzere kanatlı hayvan varlığı oldukça yüksektir. Bundan 

dolayı hem nadas alanlarında bulunan çim ve sığır ve kanatlı hayvan atıkları biyogaz üretimi için 

kullanılmalıdır.  

Grafik 13: Tarımsal Teknik Biyogaz Potansiyeli (TJ/Yıl) 

Kaynak: (Türk-Alman Biyogaz Projesi) 

1.2.4. Güneş Enerjisi 

Türkiye’nin özellikle güney ve batı kısımları güneş enerjisi bakımından yüksek potansiyele sahiptir. Bu 

alana yapılan yatırımlar hem dünyada hem de Türkiye’de gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’deki diğer 

bölgelerle kıyaslandığında, TR82 Bölgesi’nde güneş enerjisi potansiyeli düşük olmasına rağmen; güneş 

enerjisinden azami derecede faydalanan Almanya gibi Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında daha büyük 

bir potansiyele sahiptir (Bkz. Harita 4). Ancak, Bölge illerinin güneşlenme süreleri Türkiye geneli ile 

kıyaslandığında belirgin farklar ortaya çıkmamaktadır. Örneğin, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) 

verilerine göre Türkiye için en uzun güneşlenme süresi 11,3 saat ile temmuz ayında gerçekleşirken, 

aynı ayda güneşlenme süreleri Kastamonu’da 10,6, Çankırı’da 10,7 ve Sinop’ta 10,1 saattir. Bölgede 

büyük çaplı güneş enerjisi yatırımları henüz gerçekleşmese dahi lisanssız küçük çapta üretim için çeşitli 

girişimler mevcuttur. İlk aşamada lisanssız küçük çaplı üretimlerin desteklenmesi ve yatırım 

maliyetlerinin daha kolay karşılanabilir duruma geldiğinde büyük çaplı yatırımların teşvik edilmesi 

bölgesel gelişmeye daha hızlı katkı sağlayacaktır.   
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Harita 4: Avrasya Güneş Haritası 

 Kaynak: (Joint Research Centre, 2012) verileri kullanılarak tarafımızca çizilmiştir. 

1.3. Nükleer Enerji 
Nükleer enerji, birçok ülkede elektrik üretiminde artan oranda kullanılmasına rağmen bazı ülkelerde 

kullanımı azalmaktadır. Ülkemizde ise Mersin’de ve Sinop’ta nükleer santral yapımı planlanmaktadır. 

Nükleer santraller hem olumlu hem de olumsuz etkiler doğurmaktadır. Olumlu etkilerden en 

önemlilerinden bir tanesi nükleer santrallerin hem teknoloji transferini hem de yüksek istihdam artışını 

tetikleyici bir etki yaratmasıdır. Özellikle Sinop ölçeğinde düşünüldüğünde nükleer santralin yan 

sanayinin gelişimini ve istihdam artışını sağlayacağı, Sinop Üniversitesi’nin araştırma ve öğrenci 

kapasitesini artıracak ve hizmet sektörünün gelişimini sağlayacaktır. Nükleer santrallerin geçmiş kötü 

deneyimlerinden ders alarak yeniden tasarlandığı düşünüldüğünde, bu yatırımın hem Sinop’un hem de 

Bölgenin gelişimi için önemli bir adım olduğu görülmektedir. Nükleer santrallerin olumsuz etkilerinin 

başında ise töre halkının güvenlik konusundaki kaygılardır. Özellikle radyasyona maruz kalma riski en 

büyük kaygılardandır. Ayrıca nükleer santrallerin kuruldukların alanın çevresindeki taşınmazların 

değerlerinde de düşüler yaşanmaktadır. Ancak Sinop ve çevresinde yapılacak alt ölçek planların olumlu 

ve olumsuz etkiler düşünülerek yapılması gereklidir. Özellikle santralin çekeceği istihdam, Ar-Ge 

yatırımı, yan sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek firmaları gözeten ve radyasyon riskini 

minimize eden önlemlere öncelik verilmelidir. Santral ile birlikte Sinop’un doğal gelişim eğilimi radikal 

bir değişikliğe uğrayacak olup; bu değişimin sürdürülebilir kılınması için ulusal, bölgesel ve yerel 

düzeyde etkin ve uyumlu politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. 

 


