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1) GİRİŞ 

 

Bu rapor 2020 sonu itibariyle sona erecek olan Yenilenebilir Enerji Destek Mekanizmasının (YEKDEM) 

yerine gelecek teşvik mekanizması ile ilgili önerilerimizi derlemek amacıyla hazırlanmıştır. Gerek 

teknolojide gerçekleşen gelişmeler, gerek yatırım ve işletme aşamasında kazanılan tecrübeler mevcut 

teşvik mekanizmasının gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

Bu amaçla Türkiye’deki elektriksel kurulu güç gelişimi ve bu gelişimin 2019 Stratejik Planı ve Milli Enerji 

ve Maden Politikası kapsamında koyulan hedefler ile paralelliği incelenmiş ve detayları ile 

sunulmuştur. Bu hedefler ışığında farklı kaynak türlerinin destek ihtiyaçları irdelenmiş,   Türkiye’nin 

farklı yenilenebilir enerji kaynakları bazında potansiyeli dikkate alınarak bu kaynakların ekonomiye 

katkıları, destek ihtiyaçları ve tarafımızdan önerilen teşvik mekanizmaları rapor içerisinde 

detaylandırılmıştır. 
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2) TÜRKİYE ELEKTRİKSEL KURULU GÜCÜ GÜNCEL DURUMU 

Türkiye, dünya haritasındaki konumu itibariyle büyük doğal gaz üreticisi Rusya, Azerbaycan, İsrail ve 

petrol üreticisi Irak gibi ülkeler ile bu üreticilerin en büyük müşterisi Avrupa arasında bir köprü 

konumunda bulunmaktadır. Her ne kadar yer altı kaynakları konvansiyonel elektrik üretimi için zengin 

olmasa bile coğrafi özellikleri Türkiye’yi yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir ülke 

konumuna getirmektedir. Türkiye’nin kara rüzgar potansiyeli, REPA çalışmaları neticesinde 48.000 

MW olarak belirlenmiştir. Güneş ışınımı açısından ise gerek ülkenin üzerinde yer aldığı enlem gerekse 

iklimsel koşulları, Türkiye’yi kuzeyinde ve güneyinde yer alan ülkelerden daha avantajlı bir konuma 

taşımaktadır. Bunlarla birlikte tarım ve hayvancılıktaki potansiyel, atık yönetimi, sürdürülebilir bir 

gelecek için biyogaz ve biyokütle enerjisinin de Türkiye için önemli bir alternatif konumuna 

getirmektedir. Hidroelektrik potansiyelinin önemli bir kısmından faydalanan Türkiye’de hala şebeke 

esnekliğini artıracak ciddi bir hidroelektrik potansiyeli bulunmakta olup, bu yatırımların hayata 

geçmesi halinde ekonomiye katkıları büyük olacaktır. Türkiye jeotermal kaynakların kullanımı 

konusunda dünyada Amerika, Filipinler ve Endonezya’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır. 

Türkiye’de enerji sektörünün liberalizasyonu 2001 yılında EPDK’nın kurulması süreciyle hız 

kazanmıştır. Özel sektörün, elektrik sektörüne dahil olmasıyla birlikte elektrik üretiminde kaynak 

çeşitliliği sağlanmaya başlamıştır. 2005 yılında yenilenebilir enerji için satın alım garantisi 

tanımlanmasıyla birlikte özel sektörün bu alana ilgisi de gelişmeye başlamıştır. 2010 yılında ise 

yenilenebilir enerji kaynakları için 10 sene süreli olmak üzere sabit fiyatlı satın alım garantisi ve 5 sene 

süreli yerli ekipman ilavesi (YEKDEM) tanımlanmış ve bu teşviklerin yenilenebilir enerjideki kapasite 

gelişimine büyük katkısı olmuştur.   

Türkiye, elektrik üretiminde 2017 yılı sonu itibari ile toplamda 84.726 MW kurulu güce ulaşmıştır. 

Halihazırda kurulu gücün % 54’ü konvansiyonel elektrik üretim tekniklerine dayalı olsa da, geri kalan 

%46’lık portföyü hidrolik, rüzgar, güneş ve jeotermal kaynaklarla elektrik üretimi gerçekleştiren 

tesisler oluşturmaktadır.  (Tablo 1) 

 Kurulu Güç 2017 Yılı Üretimi 

Yakıt Cinsi MW % GWh % 

Termik (İthal) 35.267,61 42% 161.084,04 54% 

Hidrolik 27.274,32 32% 55.723,45 19% 

Termik (Yerli) 11.158,92 13% 44.207,60 15% 

Rüzgar 6.514,22 8% 23.105,88 8% 

Güneş 2.997,49 4% 3.072,50 1% 

Jeotermal 1.063,73 1% 6.170,21 2% 

Biyokütle 449,72 1% 2.381,07 1% 

Toplam    84.726,01  100%    295.744,74  100% 
Tablo 1 2017 Yılı Sonu İtibariyle Kaynak Bazında Kurulu Güç ve Elektrik Üretimi (EPDK) 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 2014 yılında yayımlanan ETKB 2015 – 2019 

Stratejik Planı, Türkiye’nin orta vadede enerji politikasını ortaya koymaktadır. Yenilenebilir enerjiye de 

önemli bir yer verilen bu rapor 2 yıllık periyotlarla Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki kurulu güç 

hedeflerini ortaya koymaktadır. Bu raporla birlikte yine ETKB tarafından Avrupa Birliği uyum süreci 

içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İspanya Krallığı Hükümeti ve Deloitte Touche & 

Tohmatsu iş birliği ile Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı hazırlanarak, Türkiye’nin daha 

uzun vadeli enerji hedefleri belirlenmiştir. Kaynak bazında kurulu güçlere göre 2017 sonu gerçekleşen 

ile bu iki dokümanda yer alan hedeflerin ve Türkiye’nin ilgili kaynaklar bazında potansiyelinin 

karşılaştırılması Grafik 1’de verilmektedir.  

 

Grafik 1 Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Kurulu Güç Bazında Hedefler ve Gerçekleşme Durumu1 

Türkiye yenilenebilir enerjide 2017 yılı için koyduğu 39.800 MW’lık toplam kurulu güç hedefini % 4’lük 
bir sapma ile 38.300 MW kurulu güç gerçekleyerek yakalamıştır. Kaynak bazında bakıldığında, özellikle 
güneş ve jeotermalde sırasıyla 2019 ve 2023 hedeflerinin şimdiden yakalandığı, hidrolik ve biyokütlede 
ise kabul edilebilir sapmalar olduğu görülmektedir. Rüzgar enerjisi santrali yatırımları ise istenen 
düzeyde değildir. Ancak ilgili kaynak türleri bazında ülke potansiyelleri değerlendirildiğinde daha 
gidilecek yolumuzun olduğu açıktır. 

i) Yerlileştirme ve Yerli Ekipman Kullanımı 

2017 yılında ETKB tarafından açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikaları, enerjide bağımlılık stratejisini 

ulusal güvenlik çerçevesinde değerlendirmenin önemini ortaya koymaktadır. Bu politika önemli 3 

hususun etrafında şekillenmektedir: Arz güvenliği, öngörülebilir piyasa ve yerlileştirme.2 

                                                           
1 2017 ve 2019 yılları hedefleri ETKB 2015 – 2019 Stratejik Planı’ndan, 2023 hedefi Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’ndan 
alınmıştır. 
2 http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Bakanlik-Haberleri/Milli-Enerji-Ve-Maden-Politikasi-Tanitim-Programi 
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Bu politikanın arz güvenliği bacağında; doğalgaza talebin en çok arttığı kış dönemlerinde görülen aşırı 

tüketimi karşılamak, yaz dönemlerinde artan elektrik tüketimini karşılamak, doğalgaz boru hattı 

sistemlerindeki akışı dengelemek ve doğal gazda fiyat dalgalanmalarını azaltma noktasında stratejiler 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için; doğal gaz depolama sistemlerinin faaliyete geçirilmesi, 

kaynak tedariği noktasında tedarikçilerin çeşitlendirilmesi ve elektrik üretimi kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde son yıllarda başlayan nükleer enerji santrali çalışmaları 

kaynak çeşitliliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olsa da teknoloji ve hammadde konusunda 

ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak bir etkisi bulunmamaktadır. Bu noktada yenilenebilir enerji 

santrallerinin tamamen yerli ve doğal kaynakları kullanması nedeniyle arz güvenliği ve çeşitliliğine 

önemli katkısı bulunmaktadır. 

Milli Enerji ve Maden Politikalarının en önemli bacağı ise yerlileştirme stratejisidir.3 Ülkelerin kendi öz 
kaynaklarını kullanarak, dışarıya bağımlı olmadan enerjiye ulaşmaları noktasında yerli üretim oldukça 
önemlidir. Elektrik üretiminde dışa bağımlılık ise hem kaynak hem de ekipman bazında atılacak doğru 
adımlarla azaltılabilir. 
  
Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olmakla birlikte yakın gelecekte yerli 
ve milli yenilenebilir enerji ekipmanlarını üretmeyi başardığı noktada, bulunduğu coğrafi konum 
itibariyle kendi güneyi ve doğusunda yer alan ve yenilebilir enerji sektörü gelişmemiş ülkelere kendi 
üretimi olan yenilenebilir enerji ekipmanlarını tedarik etme açısından lojistik olarak avantajlı bir 
konumda bulunmaktadır. Yerlileştirme strateji ile yurt dışından ithal edilen enerji ve ekipman ile ortaya 
çıkan cari açığın azaltılmasının yanı sıra; 
 

 Enerji sektöründe kullanılan ekipmanların yurt içinde üretilerek üretim sektörünün büyümesi, 

 Üretim büyümesiyle birlikte istihdam artışının sağlanması, 

 Yerlileştirme çalışmaları ile Ar-Ge ve inovasyon alanında ilerleme kaydedilmesi, 

 Uluslararası standartlara uygun bir yerlileştirme süreci neticesinde marka değeri yüksek 
ürünlerin piyasaya sürülmesi, 

 
sağlanabilir. Bunların sağlanabilmesi için ise yerli üretim piyasası ve elektrik piyasasında teşvik 
politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 
 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun’da 2010 yılında yapılan değişiklikle, yenilenebilir enerji kaynaklı üretim tesislerine kaynak 

bazında sabit fiyattan satın alım garantisi verilmesinin yanı sıra bu tesislerde kullanılacak yerli ekipman 

için ilave teşvikler tanımlanmıştır. ETKB 2015 – 2019 Stratejik Planı’nda yerlileştirmeye ilişkin yol 

haritasının belirlenerek yerli katkı kullanım oranlarının arttırılmasının sağlanacağı vurgulanmakta, 

bunun için de yerli katkı kullanım oranına yönelik ETKB politikası belirleneceğine ve yerli üretimin 

teşvik edilmesine yönelik yol haritasının çıkarılacağından bahsedilmektedir. Benzer şekilde, ETKB 

Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda yenilenebilir enerji kaynakları alanında teknoloji 

geliştirme çabalarına ağırlık verilmesinden bahsedilerek yerlileştirmenin önemi vurgulanmıştır. Bölüm 

2.i altında tartışıldığı üzere her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji santrallerinde 

hedeflenen kurulu güçlere ulaşılmış olduğu görülse de, an itibariyle üretim konusunda yerlileştirme 

hususunda istenilen hedefe ulaşılamamıştır. EPDK tarafından yayımlanan 2018 Yılı Nihai YEK Listesi’ne 

ilişkin özet bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. 

                                                           
3 Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası, SETA, Haziran 2017 



“ 

5 
 

 

 Hidrolik Rüzgar Güneş Jeotermal Biyokütle Toplam 

2018 Yılı Nihai YEK Listesi 
MWe 11.706 6.200 14 997 349 19.266 

Adet 447 151 3 37 70 708 

Yerli Destekten Faydalanan 
MWe 150 3.171 8 448 39 3.816 

Adet 15 89 1 17 5 127 
Tablo 2 2018 Yılı Nihai YEK Listesi Özeti 

Tablo 2’den görüldüğü üzere 5346 sayılı Kanun’a ekli Cetvel I’de tanımlanan sabit fiyat garantisinden 

19 GW kurulu güce sahip toplam 708 yenilenebilir enerji santrali yararlanacaktır. 5346 sayılı Kanun 

uyarınca, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerde, işletmeye girdiği yıldan itibaren 5 sene 

boyunca yerli ekipman desteği verilmekte olup, 2018 Yılı Nihai YEK Listesi’ndeki 708 santralden 457’si 

bu destekten yararlanabilme hakkına sahiptir. Ancak bu santrallerin sadece % 28’i yerli ekipman 

desteği almaktadır. Yenilenebilir enerji santrallerinin 5346 sayılı Kanun ile tanımlanan yerli ekipman 

desteğinden azami olarak yararlanmamasında iki temel sebep vardır. Bunlardan ilki, rüzgar kaynağı 

haricinde, teşvik verilen yerli ekipman için yatırımcı tarafında yeterince talep oluşmaması sebebiyle 

kısıtlı kalan üretim neticesinde üretilen ekipmanın pahalı olmasıdır. Bu noktada yatırımcı santralini 

daha ucuz olan yabancı ekipman ile inşa etmektedir. Diğer husus ise, özellikle güneş kaynağında olduğu 

gibi, otorite tarafından düzenli bir kapasite arzı olmadığı için yatırımlar dönem dönem 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum da yerli ekipman üretimine yatırım yapacak sanayici açısından 

önemli bir belirsizlik kalemi olarak görülmektedir. Dolayısıyla yenilenebilir enerjide sürdürülebilir ve 

öngörülebilir kapasite gelişiminin yerli üretim, yerel kaynakların kullanımı ve yerlileştirme açısından 

önem arz etmektedir.  

09.10.2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji 

Kaynak Alanları Yönetmeliği uyarınca, önce Mart 2017 tarihinde 1 GW kapasiteli güneş YEKA ihalesi 

Türkiye’de yıllık asgari 500 MW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası kurulması karşılığında, 1 GW 

kapasiteli rüzgar YEKA ihalesi ise Türkiye’de yıllık asgari 150 adet veya 400 MW/yıl kapasiteli rüzgar 

türbini fabrikası kurulması karşılığında ihale edilmiştir. Türkiye’deki lisanslı ancak henüz devreye 

alınmamış rüzgar ve güneş santralleri ile bu iki YEKA ihalesinin termin programları incelendiğinde, 5346 

sayılı Kanun kapsamındaki teşviklerin devam ettirilmediği veya başka bir teşvik mekanizmasının 

tanımlanmadığı bir piyasada, -YEKA kapsamında üretilen ekipmanlar fiyat olarak avantajlı olmazsa- 

yenilenebilir enerji yatırımcısı yabancı ekipmana yönelmeye devam edecektir. 

ii) Güncel Elektrik Piyasası Durumu 

EPİAŞ, 2009’dan itibaren bugüne serbest elektrik piyasasında ortaya çıkan verileri internet sitesinde 

yayımlamaktadır. Piyasa Takas Fiyatı’nın 2009 – 2017 yılları arasındaki değişimi incelendiğinde, her ne 

kadar elektrik fiyatları Türk Lirası bazında artış gösterse de, Amerikan Doları bazında düşüş 

göstermektedir. 

Yerli üretimin yetersiz kaldığı bir piyasada yatırımcı yenilenebilir enerji santralleri için ekipmanları yurt 

dışından, döviz ile tedarik etmektedir. Grafik 2, 5346 sayılı Kanun ile tanımlanmış sabit satın alım fiyatı 

ile PTF’nin uzun dönemli karşılaştırmasını göstermektedir. 2015 yılına kadar Türkiye’de yenilenebilir 

enerji kaynağı olarak ağırlıklı olarak hidrolik ve rüzgar kullanılırken, bu iki kaynağa dayalı santraller 

çoğunlukla serbest piyasada faaliyet göstermekteydi. Özellikle 2015 yılında hem TL bazında PTF’nin 

sert düşüşünden hem de TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden sonra, bu santrallerin 

YEKDEM’e olan ilgisi katlanarak artmıştır. Dolar bazlı elektrik fiyatlarındaki mevcut trend seyrini 
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korumaya devam ederse, mevcut PTF ile yenilenebilir enerji yatırımlarının yapılması mümkün 

görünmemektedir. İlerleyen bölümlerde kaynak bazlı detaylı tartışıldığı üzere döviz bazlı serbest piyasa 

fiyatı bazı kaynak çeşitleri için LCOE (Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti, Levelized Cost of Electricity) 

seviyelerinde olmasına rağmen bu yatırımların finanse edilebilmesi için bankalar tarafından talep 

edilen sabit alım garantileri nedeniyle mevcut teşvik sisteminin sürdürülmediği veya başka destek 

mekanizmasının getirilmediği bir gelecekte, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı yatırımların 

gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. 

 

 

Grafik 2 PTF’nin Uzun Yıllar Değişimi (EPİAŞ) 

 

Grafik 3 PTF ile Cetvel I Fiyatlarının Karşılaştırılması 
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iii) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin EPDK Tarafından Verilen Önlisanslar ve Lisanslar 

EPDK tarafından bugüne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önlisanslar ve üretim lisansları 

Tablo 3’te verilmektedir. 

MWe  Hidrolik   Rüzgar   Güneş  Jeotermal  Biyokütle   Toplam  

Önlisans 4.133 1.619 408 470 311 6.940 

Lisans 34.442 10.009 62 1.262 453 46.228 

Lisans - İşletme 26.843 6.057 13 836 299 34.047 

Lisans - İnşaat 7.599 3.952 49 426 154 12.181 

Bekleyen 
Kapasite4 

% 22 % 39 % 79 % 34 % 34 % 24 

Tablo 3 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Verilen Önlisans ve Lisanslar (EPDK)5 

Tablo 3’te yer alan lisanslı rüzgar enerjisi santralleri ise 22.09.2010 tarih ve 27707 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan 

Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği uyarınca 20 sene boyunca ödenmek üzere birim kWh 

elektrik başına Türk Lirası cinsinden tekliflerle yarışmaya tabi tutulmuş olup, bölge bazında en yüksek 

katkı payını veren projeler lisans almaya hak kazanmıştır.  

Tablo 3’te yer alan önlisans ve üretim lisansına sahip güneş enerjisi santralleri 06.12.2013 tarih ve 

28843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim 

Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği uyarınca 3 sene 

boyunca eşit taksitlerle ödenmek üzere birim MW başına en yüksek katkı payını veren projeler önlisans 

almaya hak kazanmıştır. 

Jeotermal sahalar MTA ve ilgili idareler tarafından ihale edilmekte olup jeotermal kaynak işletme 

ruhsatları en yüksek teklif veren firmalarca edinilmekte ve yüksek maliyetli araştırmalar vasıtasıyla 

potansiyel kaynaktan elektrik üretiminde faydalanılabilmektedir.  

Bu kapsamda 2009’dan elektrik fiyatının Türk Lirası bazında düzenli olarak artmaya devam ettiği bir 

piyasada, anılan projeler 5346 sayılı Kanun’daki sabit fiyat alım garantisinden yararlandıkları durumda 

yine de EPDK tarafından dağıtılan toplam yenilenebilir enerji kaynağına ilişkin yaklaşık 46 GW 

kapasitedeki üretim lisansının % 24’ü hala ülke ekonomisine kazandırılamamıştır. Bekleyen projeler, 

var olan fiziksel kapasitenin verimsiz olarak kullanılmasına yol açmaktadır. 

Yine 2017 içerisinde yarışması yapılan 3.000 MW rüzgar kapasitesinin büyük bir kısmının eksi dolar 

fiyat ile ihale edildiği düşünüldüğünde, piyasa fiyatının dolar bazında ciddi bir artış göstermemesi 

durumunda bu projelerin hayata geçmeleri mümkün görünmemektir. Aynı şekilde sabit bir baz fiyat 

garantisi olmayan ve hatta üstüne katkı payı ödemesi olan bu piyasa fiyatına tabi yatırımların finanse 

edilebilirliğine bankalar şüphe ile bakmaktadır. 

Tüm yukarıdaki nedenler göz önünde bulundurulduğunda ve dünya üzerinde birçok ülkede hala 

yenilenebilir kaynaklı yatırım türleri için farklı teşvik türlerinin geçerli olduğu düşünüldüğünde 

                                                           
4 Bekleyen kapasite, inşaat aşamasında olan lisanslı santrallerin toplam lisans güçlerinin EPDK tarafından verilmiş toplam lisans gücüne 
oranlanmasıyla elde edilmiştir. Önlisanslar bu hesabın dışında bırakılmıştır. 
5 EPDK’nın internet sitesinden 22.01.2018 tarihi itibari ile elde edilen verilerdir. 2017 yılı içerisinde TEİAŞ tarafından yarışması yapılan 3 GW 
kapasiteli rüzgar enerjisi santrallerinin önlisansları EPDK tarafından peyderpey basılmaktadır. 
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ülkemizde sürdürülebilir yenilenebilir enerji kapasite artışının sağlanabilmesi için desteklerin devamı 

şarttır. 

Ancak teknolojiler, birim yatırım ve operasyon maliyetleri ve üretim potansiyelleri değerlendirildiğinde 

her kaynak türü için teşvik/destek ihtiyacı farklılık göstermektedir. 

Bu nedenle bu raporda farklı kaynak türleri için bu kaynak türlerinin ekonomiye katkılarını, destek 

ihtiyaçlarını ve hayata geçirilebilmeleri için önerilen teşvik mekanizmalarının detaylarını kaynak bazlı 

olarak sunmaktayız. 
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3) KAYNAK BAZINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÖNERİLEN DESTEK MEKANİZMALARI 

i) Kara Rüzgar Santralleri (Onshore) 

a) Ekonomiye Katkıları 

 İstihdam ve GSYH’ya olumlu etkisi vardır.  

 Doğalgaz ve kömür ithalatının önüne geçerek cari açığı azaltmaktadır.  

 Çevrecidir, en temiz ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynağıdır. 

 Yerli üretime önemli katkılar sağlamaktadır. Mevcut durumda dahi Türkiye’de 7 adet kule, 3 

adet kanat fabrikası ve 2 adet jeneratör fabrikası bulunmaktadır. 

 Türkiye’de YEKA harici henüz MW seviyesinde türbin imalatı gerçekleştirilememektedir. Ancak 

her yıl öngörülebilir büyümenin olacağı bir pazar yaratılırsa yerlileşme artacak, Mili Enerji ve 

Maden Politikasında da yer alan yerlileştirme stratejisine büyük katkı sağlanacaktır. 

 Karbon salınımına sebep olmadığı için enerji üretiminde ülkenin karbon yoğunluğunu azaltıcı 

bir etki yaratır. Sürdürülebilir bir elektrik arz kaynağıdır. 

 RES’lerin bulunduğu bölgelerde yapılan araştırmalarda RES’lerin yarattığı hava 

sirkülasyonunun tarımı müsbet yönde (fotosentez ve nem dengeleme) etkilediği ortaya 

çıkmıştır. 

b) Neden Desteklenmeli? 

 RES projesi geliştirilmesi mevcut prosedür çerçevesinde uzun araştırmalar, ölçümler, izinler ve 

dolayısıyla kayda değer maliyetler gerektirmektedir. 

 Mevcut seviyelendirilmiş üretim maliyetlerinin (LCOE) şu anki piyasa fiyatının üzerinde olduğu 

düşünülürse, ihalelerde yatırımcıların ön gördüğü şekilde elektrik fiyatlarında Amerikan Doları 

bazında hatırı sayılır bir artış olmaması halinde, özellikle 2017 yılı içinde ihale edilen rüzgar 

kapasitesinin hayata geçirilmesi zor görülmektedir. 

 Yerli üretim türbin ve parçalarının ithal üretimle rekabet edebilmesi için özellikle endüstrinin 

gelişimi aşamasında öngörülebilir ve düzenli bir talep sağlanması gerekmektedir. Bu da ancak 

yerli katkı ile sağlanabilir. Dönemsel veya sınırlı talep, yerli üretim sanayisinin gelişemeden 

rekabet ile yüzleşmesine sebep olacaktır. 

 İklim koşullarına bağlı olarak yüksek üretim belirsizliği olan bu yatırım türlerinde, sabit bir 

fiyattan alım garantisi olmaksızın değişken piyasa fiyatı ile proje finansmanı sağlamak mümkün 

değildir. 

 Türkiye’deki 25 GW’lık ekonomik potansiyel ve doğu ve güney bölgelerindeki rüzgar sahaları 

göz önüne alındığında, Türk Malı üretimi rüzgar türbini ve ekipmanları ile yerlileştirme 

hedefinde büyük adımlar atılabilir ayrıca ihracata önemli katkılar sağlanabilir. 

c) Önerilen Mekanizma 

 Herhangi bir sabit fiyat üzerinden alım garantisinin olmaması durumunda, mevcut yerli katkı 

oranları ve süreleri arttırılarak, finansmana baz olacak şekilde sabit bir gelir garantisi 

sağlanmalıdır.  

o Ortalama 35% kapasite faktörlü, birim yatırım maliyeti 1,1 m$ olan bir RES yatırımının 

ilk 10 senede sadece kredi geri ödemesi, sabit ve değişken giderlerinin maliyeti 50,1 

$/MWh’ tir (bu maliyet hesaplanırken özsermaye maliyeti, ilk 10 sene özsermaye 

geri ödemesi ve yatırımcı karı dikkate alınmamıştır). 
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o Dolayısıyla elektrik fiyatının 50,1 $/MWh in altına düşmesi durumunda bu projeler 

borcunu ödeyemez, işletme giderlerini karşılayamaz duruma gelecektir. 

o İklimsel üretim belirsizliği de olan bu santrallerin finansman süresi olan ilk 10 yılda bu 

baz maliyetlerini karşılayacak bir alım garantisinin olmaması durumunda yatırımların 

büyük bir kısmı finansman zorlukları yaşayacaktır. 

o Destekleme fiyatı olan 50,1 $/MWh sabit elektrik fiyatının yerli ekipman kullanımına 

destek şeklinde (belirli bir yerlilik oranını sağlayan tüm projelere) ve finansman 

süreleri düşünüldüğünde 10 yıl süre ile verilmesi önerilmektedir. Bu sayede piyasa 

elektrik fiyatı bu değerin üzerinde dahi olsa sabit gelir garantisi hem bankalara 

finansman için baz bir gelir garantisi olacak, hem de yatırımcıyı yerli ekipman 

kullanımına teşvik ederek yerli sanayi gelişimine destek olunacaktır. 

o Teşvik ödemesi piyasa fiyatını üzerine ek bir prim (feed-in Premium) ödenmesi 

şeklinde yapılabilir. Bu durumda piyasa takas fiyatının önerilen destekleme fiyatı olan 

50,1 $/MWh in altında olması halinde aradaki fark teşvik olarak ödenir. (Destekleme 

Fiyatı ($/MWh) = 50,1 $/MWh - Piyasa Takas Fiyatı). Bu metodoloji piyasa fiyatlarını 

etkilemeden yapılan bir destek olduğundan, serbest piyasanın gelişimi üzerinde 

olumsuz bir etkisi olmayacağı değerlendirilmektedir. 

 

 Rüzgar santrallarına opsiyonel olarak profil düzeltme amaçlı kurulabilecek pil depolama 

tesisleri yukarıdaki maliyet hesabında dikkate alınmamıştır. Bu yatırımlar da teşvik kapsamına 

alınarak bu tesislerin bulunduğu santrallere üretilen MWh başına ek bir sabit destek verilebilir. 

 6446 sayılı Kanun’un Geçici 4 üncü Maddesi ile tanımlanan damga vergisi, iletim sistemi sistem 

kullanım bedeli, arazi indirimi gibi desteklerin devam ettirilmesi önerilmektedir. 

 KDV ve Gümrük vergisi istisnalarının devamı önerilmektedir. 
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ii) Güneş Santralleri 

a) Ekonomiye Katkıları 

 İstihdam ve GSYH’ya olumlu etkisi vardır 

 Bir güneş enerjisi santralinde kullanılan tüm ekipmanların yerli üretiminin 

yapılması/yapılabilecek olması yerlileştirme politikası ile uyumludur. Bu sayede istihdam artışı 

ve cari açığın kapanmasında rol oynayabilir. 

 Doğalgaz ithalatının önüne geçerek cari açığı azaltmaktadır.  

 Karbon salınımına sebep olmadığı için enerji üretiminde ülkenin karbon yoğunluğunu azaltıcı 

bir etki yaratır. Sürdürülebilir bir elektrik arz kaynağıdır. 

b) Neden Desteklenmeli? 

 Mevcut seviyelendirilmiş üretim maliyetlerinin (LCOE) şu an ki piyasa fiyatının üzerinde olduğu 

düşünülürse, elektrik fiyatlarında Amerikan Doları bazında hatırı sayılır bir artış veya 

teknolojide ciddi bir ucuzlama olmaması halinde yatırımların sürdürülebilir olması mümkün 

görünmemektedir. 

 İlk yatırım maliyeti yüksek olan bu yatırım türünde sabit bir fiyattan alım garantisi olmaksızın 

değişken piyasa fiyatı ile proje finansmanı sağlamak mümkün değildir. 

 Türkiye’deki potansiyel ve çevredeki diğer pazarlar göz önüne alındığında güneş paneli ve 

ekipmanları ile yerlileştirme hedefinde büyük adımlar atılabilir ayrıca ihracat 

gerçekleştirilebilir. 

 YEKA lar için kurulan fabrikaların varlığını sürdürülebilmesi için her yıl öngörülebilir büyümenin 

olacağı bir pazar yaratılmalıdır. Bu da yeni kapasiteler ve bu verilen bu kapasitelerin hayata 

geçebilmesi için tanımlanacak destek mekanizmaları ile mümkündür. 

 Yerli üretim panellerin ithal üretimle rekabet edebilmesi için özellikle endüstrinin gelişimi 

aşamasında öngörülebilir ve düzenli bir talep sağlanması gerekmektedir. Bu da ancak yerli 

katkı ile sağlanabilir. Dönemsel veya sınırlı talep, yerli üretim sanayisinin gelişemeden rekabet 

ile yüzleşmesine sebep olacaktır. 

c) Önerilen Mekanizma 

 Herhangi bir sabit fiyat üzerinden alım garantisinin olmaması durumunda, mevcut yerli katkı 

oranları ve süreleri arttırılarak, finansmana baz olacak şekilde sabit bir gelir garantisi 

sağlanmalıdır.  

o Ortalama 18,5% kapasite faktörlü, birim yatırım maliyeti 900.000 $/MW olan bir GES 

yatırımının ilk 10 senede sadece kredi geri ödemesi, sabit ve değişken giderlerinin 

maliyeti  71,2 $/MWh’ tir (bu maliyet hesaplanırken özsermaye maliyeti, ilk 10 sene 

özsermaye geri ödemesi ve yatırımcı karı dikkate alınmamıştır). 
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o Dolayısıyla elektrik fiyatının 71,2 $/MWh in altına düşmesi durumunda bu projeler 

borcunu ödeyemez, işletme giderlerini karşılayamaz duruma gelecektir. 

o Bu 71,2 $/MWh sabit elektrik fiyatının belirli bir yerlilik oranını sağlayan tüm projelere 

finansman süreleri de düşünülerek 10 yıl süre ile verilmesi önerilmektedir. Bu sayede 

piyasa elektrik fiyatı bu değerin üzerinde dahi olsa bu sabit gelir garantisi hem 

bankalara finansman için baz bir gelir garantisi olacak hem de yatırımcıyı yerli ekipman 

kullanımına teşvik ederek yerli sanayi gelişimine destek olunacaktır. 

o Teşvik ödemesi piyasa fiyatını üzerine ek bir prim (feed-in Premium) ödenmesi 

şeklinde yapılabilir. Bu durumda Piyasa takas fiyatının önerilen destekleme fiyatı olan 

71,2 $/MWh ın altında olması halinde aradaki fark teşvik olarak ödenir. (Destekleme 

fiyatı ($/MWh) = 71,2 $/MWh - Piyasa Takas Fiyatı). Bu metodoloji piyasa fiyatlarını 

etkilemeden yapılan bir destek olduğundan, serbest piyasanın gelişimi üzerinde 

olumsuz bir etkisi olmayacağı değerlendirilmektedir. 

o Güneş yatırımları için hesaplanan söz konusu üretim maliyetinde bugünkü yatırım 

bedelleri dikkate alınmıştır. Ancak yapılan araştırmalar güneş yatırımları için diğer 

yenilenebilir yatırım türlerinden farklı olarak birim yatırım maliyetlerinde aşağı yönlü 

iyileşmelerin olabileceğini ortaya çıkarmaktadır. 2021 ve sonrasında yapılacak 

yatırımları dikkate alındığında o dönemdeki ve sonrasındaki birim yatırım maliyetlerini 

tahmin etmek oldukça güçtür. Bu nedenle GES yatırımları için 10 yıl süreyle geçerli 

olacak sabit bir Destekleme Fiyatı uygulamasındansa değişebilecek yatırım 

maliyetlerini hesaba katabilecek bir formül üzerinde ayrıca çalışılmıştır. Bu doğrultuda 

farklı birim yatırım maliyetleri için gereken teşvik rakamları hesaplanmış ve lineer 

regresyon modeli ile aşağıdaki formüle ulaşılmıştır. 

𝑫𝒆𝒔𝒕𝒆𝒌𝒍𝒆𝒎𝒆 𝑭𝒊𝒚𝒂𝒕𝚤𝒕 = 𝟏𝟒, 𝟓𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟑 × 𝒀𝒂𝒕𝚤𝒓𝚤𝒎 𝑩𝒆𝒅𝒆𝒍𝒊𝒕−𝟏 

o Bu formülde;  

 Destekleme Fiyatıt: t yılında devreye girecek GES santralleri için 10 yıl boyunca 

geçerli olacak dolar bazında Destekleme Fiyatıdır. 

 Yatırım Bedelit-1: t-1 yılında devreye giren GES santralleri için USD/MW 

bazında hesaplanan ortalama yatırım bedelini ifade etmektedir. 
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 6446 sayılı Kanun’un Geçici 4 üncü Maddesi ile tanımlanan damga vergisi, iletim sistemi sistem 

kullanım bedeli, arazi indirimi gibi desteklerin devam ettirilmesi önerilmektedir. 

 KDV ve Gümrük vergisi istisnalarının devamı önerilmektedir. 

 

iii) Rezervuarlı Hidroelektrik Santraller 

a) Ekonomiye Katkıları 

 İstihdam ve GSYH’ya olumlu etkisi vardır. 

 İnşaat dönemi de dahil olmak üzere minimum dışa bağımlılık ile sürdürülebilir. 

 Arz güvenliğine katkısı büyüktür. 

 Baraj tipi HES’lerde planlanabilir üretim olanağı vardır. 

 Puant talepte üretim yapılarak sistemin arz güvenliğinin sağlanması ve aşırı fiyat 

dalgalanmalarının piyasa üzerinden önlenmesi sağlanabilir. 

 Baraj tipi HES’lerde hızlı yük alma ve yük atma kabiliyeti ile şebeke yöneticisinin ihtiyaç 

duyduğu frekans esnekliğinin sağlanması mümkündür. 

 Rezervuarı sayesinde ‘Doğal batarya’ hizmeti sağlar. 

 Yatırım maliyetinin %60-70’ini oluşturan inşaat maliyeti ile yerli ve yerel ekonomiye en yüksek 

desteği veren yenilenebilir kaynak türüdür. 

 Yaklaşık 4 - 5 seneyi bulan yatırım süresi boyunca en yüksek istihdam katkısı (200 MW’lık bir 

projede 800-900 kişilik istihdam) sağlar. 

 Coğrafi dağılım olarak Türkiye’nin az gelişmiş Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde 

bölgesel kalkınma olanağı sağlar. 

 80 yılı aşan varlık ömrü ve katma değeri yüksek üretim olanağı ile uzun yıllar cari açığı azaltıcı 

ve GSYMH’yı destekleyici etki sağlar. 

 Karbon salınımına sebep olmadığı için enerji üretiminde ülkenin karbon yoğunluğunu azaltıcı 

bir etki yaratır. Sürdürülebilir bir elektrik arz kaynağıdır. 

b) Neden Desteklenmeli? 

 Türkiye’nin ekonomik HES potansiyeli ve mevcut lisans/proje portföyü göz önüne alındığında 

projelendirilmiş yaklaşık 2-3 GW dolayında rezervuarlı HES projesi olup, bu projeler çoğunlukla 

hem inşaat hem de güvenlik anlamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi zor bölgelerimizde 

yer almaktadır.  

 Kategorik olarak rezervuarlı HES projeleri, yüksek ilk yatırım maliyetleri (MW başına 2 – 3 

milyon Dolar), uzun yatırım süreleri ( 4- 5 yıl), proje büyüklükleri (min. 100 – 150 MW), inşaata 

ilişkin barındırdığı uygulama riskleri ve hidrolojiden kaynaklanan düzensiz bir gelir yapısına 

sahiptir. Buna karşılık sundukları esnek üretim kabiliyetleri ve doğal depolama olanaklarıyla 

hem şebeke işletmecisi, hem de piyasa işletmecisi için şebeke kalitesinin sağlanması ve fiyat 

dalgalanmalarının minimum düzeyde tutulması alanlarında tam bir emniyet supabı görevi 

görmektedirler.  

 İstihdama, yerel ekonomiye desteği, bölgesel kalkınma olanağı sağlaması ve GSYMH’yı 

destekleyici etkisi nedeniyle ekonomiye kazandırılmaları önem arz etmektedir. 

 Yatırım süreleri çok daha kısa kaynak dalgalanmaları sınırlı olan güneş ve rüzgar projelerinde 

bile piyasa fiyatı ile finansmanın yapılamadığı günümüzde; hem yatırım maliyetlerinin 

yüksekliğinin, hem de yatırım sürelerinin uzunluğunun finansman açısından risk teşkil ettiği bu 
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projelerin herhangi bir destek mekanizması olmadan finanse edilebilmesi ve hayata 

geçirilmesi mümkün görünmemektedir. 

 Hem şebeke işletmecisi hem de piyasa işletmecisi tarafından kritik öneme haiz rezervuarlı 

HES’lerin desteklenmesi; özellikle artan RES ve GES kapasitesinin şebekeyi zorlayıcı 

dengesizliklerinin sönümlenmesi açısından elzemdir. 

c) Önerilen Mekanizma 

 Kategorik olarak “Yenilenebilir Enerji” kapsamında algılanmayan rezervuarlı hidroelektrik 

santraller sundukları hizmetlerle doğal birer batarya görevi görmekte ve arz güvenliğinin en 

önemli halkasını teşkil etmektedirler.  

 Bu sebepledir ki sözkonusu projeler bölgesel bazda incelenerek özellikle Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu gibi zor ve kalkınmaya muhtaç bölgelerdeki projelerin finanse edilerek hayata 

geçirilebilmesi amacıyla TEİAŞ tarafından kapasite mekanizmasına benzer ilave bir destekleme 

bütçesi ayrılması ve aşağıda sunulan destekleme fiyatını karşılık gelecek şekilde şebekeye 

sunulan her birim elektrik için gün öncesi piyasa fiyatı ile destekleme fiyatı arasındaki farkın 

kapasite destekleme ödemeleri olarak gerçekleştirilmesi önerilmektedir.  

 Jenerik bir proje örneği üzerinden bir rezervuarlı hidroelektrik santral yatırımının 10 senede 

sadece kredi geri ödemesi, sabit ve değişken giderlerinin maliyeti 82,7 $/MWh olarak 

hesaplanmıştır (bu maliyet hesaplanırken özsermaye maliyeti, ilk 10 sene özsermaye geri 

ödemesi ve yatırımcı karı dikkate alınmamıştır). Bu stratejik yatırımların finanse edilerek 

hayata geçirilebilmesi için ilk 10 sene bu maliyetleri karşılayacak bir alım garantisinin 

sunulması elzemdir. Alım garantisi ilk 10 sene kredi ödemesi ile birlikte 82,7 $/MWh üretim 

maliyeti olan bu yatırımların piyasa fiyatının üzerine ek bir prim (feed-in Premium) 

uygulanarak desteklenmesi şeklinde değerlendirilebilir. Bu ödemeler TEİAŞ tarafından 

kapasite destekleme ödemeleri olarak gerçekleştirilebilir. 

 

 
Fiyat desteğine ilave olarak, 6446 sayılı Kanun’un Geçici 4 üncü Maddesi ile tanımlanan damga 

vergisi, iletim sistemi sistem kullanım bedeli, arazi indirimi gibi desteklerin de devam etmesi 

önerilmektedir. 
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iv) Jeotermal Santralleri 

a) Ekonomiye Katkıları 

 İstihdam ve GSYH’ya olumlu etkisi vardır. 

 Kömür ve doğalgaz santralleri gibi baz yük çalışabilirler. 

 Yaklaşık 70% oranında yerli ekipman kullanılarak yatırımı yapılabilen JES Santrallerinin 

istihdam artışına ve cari açığın kapanmasına ve GSYH’ya önemli katkısı vardır 

 Doğalgaz ithalatının önüne geçilmesi cari açığı azaltmaktadır. 

 Baz yük santrali olmasından dolayı diğer yenilenebilir kaynak santralleri gibi şebeke bozucu 

etkisi yoktur 

 Arz güvenliğine katkısı büyüktür. 

b) Neden Desteklenmeli? 

 Petrol ve doğalgaz gibi en pahalı ve riskli yatırımlar kategorisindedir ve ekonomik değeri olan 

yeraltı sıcak akışkan rezervuarı bulunana kadar yeterli finansman desteği bulamayan 

projelerdir.  

 Jeotermal kaynak araştırmaları riskli ve maliyetlidir. 

 Henüz keşfedilmemiş sahaların da araştırılarak, fiiliyata geçmemiş JES potansiyelimizin 

üretime katkı sunar hale getirilmesi ve kazanılmış rekabetçi gücün sürdürülebilmesi açısından 

JES’lere sağlanan desteğin devamı elzemdir. 

 Önceden 1.000 – 2.000 m derinliğinde jeotermal kaynağa erişilebilirken, artık 3.000 – 4.000 m 

derinliklerde kaynağa ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla yatırım maliyetleri artmaktadır. 

 Yeraltından çıkan sıcak akışkanın tekrar yeraltına gönderilmesi zorunluluğu nedeniyle yüksek 

iç tüketim ile birlikte kuyu temizleme işlemleri ile dinamik rezervuar yönetimi işletme 

giderlerini yükseltmektedir. 

 10.05.2005 tarih ve 5346 sayılı “yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi 

amaçlı kullanımına ilişkin kanun” un yürürlüğe girmesinden sonra, 2005-2017 yılları arasında 

jeotermal kaynaklardan yapılan milli ve yerli enerji üretimi 15 MWh’ den 1020 MWh’ e 

yükselmiştir. 12 yıl içinde jeotermal kaynaklardan enerji üretimi 67 kat artmıştır. Bu artış 

mevcut teşvik mekanizmasının sayesinde gerçekleşmiştir ve bundan sonra da jeotermal 

kapasite gelişimi için benzer teşvik mekanizmalarının devamına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Jeotermal kaynak arama çalışmalarında jeolojik ve enerji üretimine uygun jeotermal akışkan 

bulamama riski çok yüksektir. 

 Yüksek entalpi farkından dolayı yatırım bedellerin tahmin edilenin üzerinde gerçekleşme riski 

bulunmaktadır. 

 MTA Ruhsat satın alma bedellerinin yüksek olması yatırım fizibilitelerini olumsuz 

etkilemektedir. 

 Diğer bazı yenilenebilir kaynak türlerinin aksine jeotermal kaynak türündeki yatırımlarda birim 

yatırım bedelleri yıllar içerisinde artış gösterecektir. Bu durum kuyu açma maliyetlerinde de 

aynı şekildedir. 

 Reenjeksiyon riskinden dolayı üretimin yani gelirlerin azalma riski vardır 

c) Önerilen Mekanizma 

 Sondaj yatırımları ayrı birer proje olarak değerlendirilip benzer riskler bulunan petrol 

sondajlarına sağlanan KDV ve ÖTV istisnası sağlanmalıdır. İthal edilen arama malzemelerinde 

de KDV ve Gümrük Vergisi imtiyazları sağlanmalıdır. 
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 Jeotermal kaynak araştırma fonu ve sigorta gibi uygulamalar gündeme getirilmelidir.  

 Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre gibi ülkeleri içeren 15 ülke sabit fiyatlı alım garantisi 

uygulamasını Jeotermal kaynaklar için devam ettirmektedir. 

 Ortalama birim yatırım maliyeti 4 m$/MW, yıllık işletme maliyeti 19,8 $/MWh olan bir 

jeotermal santralinin, ilk 10 sene sadece işletme giderleri ve kredi geri ödemesini 

karşılayabilmek için ihtiyacı olan minimum elektrik fiyatı 104,2 $/MWh tir (bu maliyet 

hesaplanırken özsermaye maliyeti, ilk 10 sene özsermaye geri ödemesi ve yatırımcı karı 

dikkate alınmamıştır). Bu nedenle bu yatırımların piyasa fiyatı ile hayata geçirilmesi mümkün 

görünmemektedir. 

 
 

 Bu nedenle önerilen mekanizma ilk 10 sene için elektrik fiyatı 104,2 $/MWh olacak şekilde 

alım garantisinin ve bunu üzerine yerli aksam desteğinin devam etmesidir.  

 Teşvik ödemesi piyasa fiyatını üzerine ek bir prim (feed-in Premium) ödenmesi şeklinde 

yapılabilir. Bu durumda Piyasa takas fiyatının önerilen destekleme fiyatı olan 104,2 $/MWh in 

altında olması halinde aradaki fark teşvik olarak ödenir. (Destekleme Fiyatı ($/MWh) = 104,2 

$/MWh - Piyasa Takas Fiyatı). Bu metodoloji piyasa fiyatlarını etkilemeden yapılan bir destek 

olduğundan, serbest piyasanın gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı 

değerlendirilmektedir. 

 Yerli aksam katkıları mevcut haliyle korunarak; eşanjör, trafo ve ısı değiştiricileri de listeye 

eklenmelidir. 

 Jeotermal santrallerin iç tüketim ihtiyaçları için; hibrit tesis kurulumu veya dışarıdan elektrik 

tedariği gibi seçeneklere yer verilmelidir. 

 6446 sayılı Kanun’un Geçici 4 üncü Maddesi ile tanımlanan damga vergisi, iletim sistemi sistem 

kullanım bedeli, arazi indirimi gibi desteklerin devam ettirilmesi önerilmektedir 

 KDV ve Gümrük vergisi istisnalarının devamı önerilmektedir 
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v) Biyokütle-Biyogaz Santralleri 

a) Ekonomiye Katkıları 

 İstihdam ve GSYH’ya olumlu etkisi vardır. 

 Biyokütle ve biyogaz santralleri enerji üretimi tesislerinden ziyade temelde birer Atık Yönetimi 

sistemleridir ve bu doğrultuda desteklenmeleri gerekir. 

 Biyokütle ile doğada çözünmesi uzun süren, bir süre sonra toksik ve kanserojen hale gelen ve 

depolanması için geniş alanlar gerektiren atıklar; ısı, elektrik, kompost, gübre gibi birbirinden 

farklı ikincil yan ürünler ile yeniden ekosisteme kazandırılabilmektedir. 

 Atıkların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması sağlanmaktadır. 

 Belediyelerin atık bertarafı maliyetlerini düşürmektedir. 

 AB’ye uyum sürecine katkısı büyüktür. 

 Milli Tarım için yerli ve organik kaynak oluşturur. 

 Diğer kaynak türleri gibi arz güvenliğine katkısı büyüktür. 

 Enerjide dışa bağımlığımızı ve enerji ithalini azaltılmaya ve baz yük santral görevi üstleneceği 

için sistem güvenliğine katkı sağlamaktadır 

 Kimyasal gübreye olan ihtiyacı ve ithalini azaltacaktır. 

 Doğalgaz ithalatının önüne geçerek cari açığı azaltmaktadır. 

b) Neden Desteklenmeli? 

 Yatırım maliyetleri yüksektir. 

 Türkiye, 2023 yılı için kendisine belirlediği hedefin çok daha üstünde potansiyele sahiptir.  

 Ekipman kullanımında yerlileşmenin önü açıktır.  

 Biyokütle santrallerinin işletme giderleri çok yüksektir. Mevcut piyasa fiyatı ile işletme giderleri 

dahi karşılanamamaktadır. 

 Sadece elektrik üretimi olarak değil, atık yönetimi açısından değerlendirildiğinde çevreye olan 

katkısı diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha yüksektir. 

 Farklı endüstrilerin atıklarını değerlendirerek, o endüstrilerin daha fizibıl hale gelerek 

yaşamalarını sağlamaktadır. 

c) Önerilen Mekanizma 

 Bu tesislere atık yönetimi tesisleri gözüyle bakılmalı ve bu santrallere verilen teşviğin 

kaynağıyla ilgili olarak çöp bertarafı için ayrılan bütçeler değerlendirilmelidir. (Belediyeler vs.) 

 Bu tesisler ile ilgili kapasite tahsisi ihalelerinde belediyelere verilen yüksek gelir/kar payları 

projeleri hayata geçemez hale getirmektedir. 

 Hem sağlıklı atık bertarafı hem de bu tesislere güvenilir yakıt sağlanabilmesi için belediyelerin 

atık toplama yöntemlerine düzenlemeler getirilmelidir. 

 Biyogaz ve biyokütle tesisleri yatırım maliyetleri atık türüne ve kompost üretim tesisi 

yatırımına göre farklılık göstermek ile beraber; tesislerin gelirleri de türlerine göre; elektrik 

satışı, katı-sıvı gübre satışı, ambalaj satışı ve atık bertarafı olarak farklılık göstermektedir. 

Raporumuzda farklı tesisler için ihtiyaç duyulan destek mekanizmaları incelenirken tüm bu 

faktörler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Belediyelere ilgili tesislerin yatırım hakkının elde 

edilebilmesi sırasında ödenen kar payları ise hesaplamalara dahil edilmemiştir. 
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 Yatırım ve işletme giderleri birbirinden farklı olan biyogaz ve biyokütle tesisleri için önerilen 

destek mekanizması aşağıdaki şekildedir: 

o Tarımsal atık ile çalışılan ve kompost üretimi yapan bir biyogaz santralinin ilk 10 sene 

sadece işletme giderleri ile kredi geri ödemesini karşılayabilmek için ihtiyacı olan 

minimum elektrik fiyatı 75,6 $/MWh’tir ve bu tesisin herhangi bir gübre/kompost 

geliri olmadığı düşünülürse bu bedel 122,3 $/MWh’tir. (Bu maliyet hesaplanırken 

özsermaye maliyeti, ilk 10 sene özsermaye geri ödemesi ve yatırımcı karı dikkate 

alınmamıştır). Bu nedenle bu yatırımların piyasa fiyatı ile hayata geçirilmesi mümkün 

görünmemektedir.  

 

o Kentsel atık ile çalışan biyogaz tesislerinde ayrıca atık ayrıştırma sistemi kurulması 

gerektiğinde ilk yatırım maliyetleri artmaktadır. Kentsel atıkla çalışılan ve kompost 

üretimi yapan bir biyogaz santralinin ilk 10 sene sadece işletme giderleri ile kredi geri 

ödemesini karşılayabilmek için ihtiyacı olan minimum elektrik fiyatı 159,7 $/MWh’tir 

ve bu tesisin herhangi bir gübre/kompost geliri olmadığı düşünülürse bu bedel 190,7 

$/MWh’tir. (Bu maliyet hesaplanırken özsermaye maliyeti, ilk 10 sene özsermaye 

geri ödemesi ve yatırımcı karı dikkate alınmamıştır). Bu nedenle bu yatırımların 

piyasa fiyatı ile hayata geçirilmesi mümkün görünmemektedir. 

 

o Kurulacak bir biyokütle tesisinin ilk 10 sene sadece işletme giderleri ve kredi geri 

ödemesini karşılayabilmek için ihtiyacı olan minimum elektrik fiyatı 119,9 $/MWh’tir 

(Bu maliyet hesaplanırken özsermaye maliyeti, ilk 10 sene özsermaye geri ödemesi 

ve yatırımcı karı dikkate alınmamıştır). 
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o Yukarıdaki bedeller dikkate alındığında tesisler türüne göre; biyokütle-biyogaz, eğer 

biyogaz tesisi ise atık türüne göre; kentsel atık-tarımsal atık sınıflandırılabilir. Yukarıda 

belirtilen üretim maliyetleri doğrultusunda teşvikler ilk 10 sene devam etmelidir. 

o Teşvik ödemesi piyasa fiyatını üzerine ek bir prim (feed-in Premium) ödemesi şeklinde 

yapılabilir. 

o Bununla beraber işletme giderleri biyogaz tesisleri için 76,6 $/MWh, biyokütle tesisleri 

için ise 69,2 $/MWh’tir. Bu nedenle, bu tesislerin atık yönetimi ve elektrik üretimi 

faaliyetlerinin 10. Yıldan sonra sürdürebilmeleri için 10. seneden itibaren saatlik 

piyasa takas fiyatı (PTF) ile işletme giderleri arasındaki fark, işletim giderlerini 

karşılayacak şekilde destek olarak verilmeye devam etmelidir. 

 

 Bunlarla beraber kompost ve gübre üretimi için ek teşviklere ihtiyaç vardır.  

 KDV ve Gümük vergisi istisnalarının devamı önerilmektedir. 

 

vi) Diğer 

Yukarıda detaylandırılan yenilenebilir kaynak türleri dışında, aşağıda listelenen teknolojilerin 

de teşvik kapsamına alınmasında yarar görülmektedir. Ancak bu teknolojilerin maliyet 

analizlerine yönelik ek çalışmalar yapılması gerektiğinden mekanizma önerileri yapılmamıştır. 

a) Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller (PHES) 

Elektrik ihtiyacının yüksek olduğu saatlerde enerji sağlamanın dışında, ihtiyaç durumunda çok 

hızlı tepki zamanları olan hidroelektrik santrallerinin kullanılması sistem işletmecisi tarafından 

tercih edilmektedir. Pik enerji talebinin karşılanmasının yanında, frekans kontrol hizmetleri de 

vermek bu santrallerin ana amaçlarındandır. Enerjinin fazla ve ucuz olduğu dönemlerde suyun 

yüksekte depolanması mantığıyla çalışan pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerin, 

ülkemizin üretim karışımında payı giderek artan yönetilemeyen (non-dispatchable) rüzgar, 

güneş gibi santrallerin veya ileride portföye girecek nükleer yakıtlı santrallerin 

dengelenmesinde ciddi bir katma değer sağlayacağı düşünülmektedir. Enerji ihtiyacının düşük 
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olduğu saatlerde, bu santrallerin ürettiği fazla enerjiyi suyu depolamak için kullanan pompaj 

depolamalı hidroelektrik santraller, enerji ihtiyacı olan saatlerde ise depolanan sudan elektrik 

üretebilmektedirler. 

Depolama alanı oluşturulması ve suyun yukarı pompalanması için normal bir hidroelektrik 

santrale göre daha fazla yatırım isteyen bu tip santrallerin sistem güvenliği açısından 

desteklenmesi yararlı görülmektedir. 

b) Hibrit Santraller 

Birden çok üretim kaynağının aynı sahada kullanıldığı hibrit santraller, aynı altyapıları (elektrik 

iletim, invertor, güvenlik, personel vs.) birden çok kaynak türü için ortak kullanmaları 

nedeniyle çok daha uygun maliyetli olmaktadırlar. Ayrıca bu santraller, örneğin güneş ve 

rüzgar gibi farklı iki yenilenebilir kaynağı bir araya getirdiklerinde, kullanılan saha ve altyapının 

paylaşılması avantajının yanında, kaynaklar arası tamamlayıcı bir etki yaparak sisteme çok 

daha düzenli elektrik tedarik edebilmektedirler. 

c) Dalga Enerjisi Santralleri 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yararlanmadığımız yerli kaynaklardan olan dalga enerjisi, 

denizlerimizin dalga yükseklikleri ve aralıklarına uygun geliştirilecek cihazlarla alternatif bir 

enerji kaynağı olmaya adaydır. Şu anda Ar&Ge destekleri ve yerli üretim ile teşvik edilmesi 

uygun görünen bu kaynak türü, potansiyeli netleşince ülkemizin yenilenebilir enerji portföyü 

içerisinde yerini almalıdır. 

d) Off-shore (Kıyı) Rüzgar Santralleri 

Ülkemizin özellikle Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde uygun konumlara sahip kıyılarında 

kurulma potansiyeli olan off-shore rüzgar santralleri, düzgün rüzgar profilleri, arazi 

(kamulaştırma, orman, anıtsal, tarım vb.) sorunları olmaması, yerleşim yerlerinden uzaklığı 

dolayısıyla gürültü tepkisi çekmemesi ve yüksek verimlilikleri gibi nedenlerle birçok avantaja 

sahiptirler. Ancak yüksek inşaat, malzeme ve elektrifikasyon maliyetleri nedeniyle hala bir 

teşvik mekanizmasına ihtiyaç duymaktadırlar. 

Bu tür santrallerin, YEKA benzeri yarışma usulü sabit fiyat alım garantileriyle yapılması 

önerilmektedir. Yerli aksam kullanımı, bu projelerde de kullanılması fayda sağlayacak bir teşvik 

olacaktır. 

e) Kanal Tipi Hidroelektrik Santraller 

Yerli kaynaklarımızdan olan su enerjisini elektrik enerjisine çeviren Kanal Tipi Hidroelektrik 

santraller de enerjide dışa bağımlılığımızın ve cari açığımızın azaltılması amaçlarına hizmet 

etmektedirler. Ancak bu tip santrallerin rezervuarlı HES’lere göre, sistemin ihtiyaç duyduğu 

anda üretime geçememe ve yan hizmet sağlayamama gibi dezavantajları vardır. Bunun 

yanında –istisnalar hariç olmak üzere- üretim ciddi bir mevsimsellik içermekte ve belirli coğrafi 

bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bunların da iletim sistemini zorlayıcı etkileri olmaktadır. Ayrıca 

HES inşaatlarının ve su akış yollarında yapılan değişikliklerin çevreye etkilerinin proje bazında 

değerlendirilmesi ve faydanın yüksekliğinin gözetilmesi önemlidir. 

Tüm bu nedenlerle, negatif etkileri olan santralleri kapsam dışında bırakacak bir kriter listesi 

belirlenmesi durumunda, Kanal Tipi HES’ler için de bir teşvik mekanizması oluşturmanın 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 



“ 

21 
 

4) YERLİ AKSAM DESTEKLEME MEKANİZMASI 

Yerli üretimin desteklenmesi birçok yenilenebilir kaynak türü santral yatırımını fizibıl hale getirmek için 

en olası araç olarak görülmektedir. Bu yaklaşım, ülkemizde sanayinin gelişmesi ve istihdamın 

arttırılması hedefleriyle de uyumludur. 

Ancak yerli aksamın destelenmesinin yenilenebilir kaynaklarla birebir bağlanmasına gerek olmadığı 

düşünülmektedir. Yenilenebilir kaynak teşviki alan veya almadan yenilenebilir enerji üretimi yapan 

santrallerin yanı sıra, teorik olarak yenilenebilir olmayan santrallere de yerli aksam desteği verilmesi 

mümkündür ve stratejik hedeflerimizle uyumludur. 

Bu destekler 

 Yatırım maliyetlerini azaltıcı, 

 İşletme maliyetlerini azaltıcı, 

 Geliri arttırıcı veya sabitleyici 

olabilirler. 

Tutarı düşük bile olsa uzun süreli ve min. garanti gelir gösterebilmek, projenin finansmanı açısından 

büyük katkı sağlamaktadır. Bu desteğin herhangi bir baraj olmadan yerlilik oranına (logaritmik olarak 

oran yükseldikçe daha hızlı yükselen destek mekanizmaları olabilir) endeksli olması, yerlileşmeyi teşvik 

edecektir. Ayrıca yerli finansman kullanımı da tercih edilecektir. 

Destek mekanizmasının, üretim ve kurulu güce bağlı olması değerlendirilmelidir. Üretim bazında, 

MWh başına sabit bir bedel verilebileceği gibi, piyasa fiyatına endeksli sadece ihtiyaç durumlarında 

devreye giren ödemeler de düşünülebilir. 
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EK – 1: FARKLI KAYNAK TÜRLERİ İÇİN BİRİM ÜRETİM MALİYETİ HESAP DETAYLARI 

 

Birim RES HES JES*
Biyogaz-

Kentsel**

Biyogaz-

Kentsel***

 Biyogaz-

Tarım**

 Biyogaz-

Tarım***
Biyokütle GES

Kurulu Güç MW 50        200          25         1,6          1,6          1,6       1,6        50        10        

Birim yatırım maliyeti $/kW 1.100   1.750       4.000   10.962   10.321   5.847  5.206   4.340   900     

Toplam yatırım maliyeti $ m 55        350          121       18           17           9          8           217      9          

Borçlanma oranı % 70% 70% 70% 60% 60% 60% 60% 60% 70%

Borç miktarı $ m 39        245          85         11           10           6          5           130      6          

Faiz oranı % 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

Vade yıl 10        10            10         10           10           10        10         10        10        

Faiz ödemesi (ortalama) $ m 1,59     10,11       3,49      0,43       0,41       0,23    0,21      5,37     0,26    

Anapara Ödemesi (yıllık) $ m 4,02     25,59       8,85      1,10       1,03       0,59    0,52      13,60   0,66    

Yıllık borç ödemesi $ m 5,61     35,69       12,34   1,53       1,44       0,82    0,73      18,97   0,92    

Kapasite Faktörü % 35,0% 28,0% 85,0% 91,3% 91,3% 91,3% 91,3% 91,3% 18,5%

İç tüketim oranı % 0% 0% 21% 5% 5% 5% 5% 7% 0%

Yıllık operasyonel giderler (Personel, iletim bedelleri vb) $ m 2,1       4,9           2,9        2,2          1,9          0,9       0,8        25,9     0,2       

Çalışma saati # 8.760   8.760       8.760   8.760     8.760     8.760  8.760   8.760   8.760  

Yıllık net elektrik satışı GWh 153      491          146       12           12           12        12         374      16        

Birim üretim maliyeti Toplam yıllık ödenmesi gereken operasyonel maliyet $/MWh 13,5     9,9           19,8      183,3     153,3     76,6    62,4      69,2     14,5    

Yıllık faiz ödemesi $/MWh 10,4     20,6         23,9      35,7       33,6       19,0    17,0      14,4     16,0    

Yıllık anapara ödemesi $/MWh 26,2     52,2         60,5      90,4       85,1       48,2    42,9      36,4     40,6    

Borç ödemesi için ihtiyaç duyulan nakit $/MWh 36,6    72,8        84,3     126,1     118,7     67,2    59,9     50,7    56,6    

Toplam yıllık maliyet $/MWh 50,1     82,7         104,2   309,4     272,0     143,8  122,3   119,9   71,2    

Yıllık yan ürün geliri $/MWh -        -            -         149,7     81,3       68,3    -         -        -       

Minimum destekleme alım fiyatı $/MWh 50,1    82,7        104,2   159,7     190,7     75,6    122,3   119,9  71,2    

*Toplam maliyete tahmini MW başına MTA bedeli ve yaklaşık telafi kuyusu bedeli eklenmiştir

**kompostlu

***kompostsuz

Yatırım Varsayımları

Finansman Varsayımları

Operasyonel Varsayımlar

Yıllık Borç Ödemesi / Net 

Satışlar

Birim Üretim Maliyeti + Birim 

Satıştan Yaratılması Gereken 

Nakit


