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Yenilenebilir enerji kaynakları gücünü güneşten alan ve hiç
tükenmeyeceği düşünülen, çevreye emisyon yaymayan enerji
kaynaklarıdır. Jeotermal, biyokütle, hidrolik, güneş, dalga, gelgit ve rüzgar enerjisi başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarına
örnek olarak verilebilir. Dünyada ve ülkemizde yeri ve önemi
giderek artan yenilenebilir enerji kaynakları insanlığın ihtiyaç
duyduğu enerjinin tamamını karşılama kapasitesine sahiptir.
Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 2014 yılında 69516,5 MW
olmuştur. Bu gücün yaklaşık olarak %40’ı yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlanmaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye’de
elektrik enerjisi üretimi yapan 1027 santral vardır. Bu
santralların 648’i, başka bir ifadeyle %63’ü yenilenebilir enerji
kaynaklarıyla beslenmektedir.
Türkiye, dünyadaki diğer ülkeler ve AB gibi yenilenebilir enerji
yatırımlarının daha fazla olması ve daha hızlı devreye alınması
amacıyla yatırımcılara çeşitli teşvikler sağlamaktadır. Geçmiş
yıllarda farklı unsurlarla desteklenen enerji yatırımları için
günümüzde KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti gibi teşvikler
vardır.
2005 yılında çıkan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Üretim Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” bu alandaki ilk yasal
düzenlemedir. Sonraki yılarda yapılan ilave düzenlemelerin
sağladığı teşvik sistemiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının
elektrik üretiminde yüzdesi artmıştır.
Rüzgar santrallarının kurulu güç içindeki yeri 2005 yılında
%0,01 iken 2014 yılında bu oran %5,2 olmuştur. Güneş
enerjisinden elektrik üretimi 2005 yılında kurulu güç içerisinde

bir değer ifade etmezken 2014 yılıda 40,8 MW’a ulaşmıştır.
Diğer yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi için yatırımlar
teşvik yasasının çıktığı 2005 yılından bu güne artarak devam
etmektedir.
2014 yılında yapılan teşvik başvurularının çoğalması ile
yenilenebilir kaynaklarının elektrik üretimi kullanımında
artacağı görülmektedir.
Gerek dünya ekonomisindeki gelişmeler, gerek fosil enerji
kaynaklarının azalması ve gelişmiş ülkelerin bile yenilenebilir
enerji kaynaklarından elektrik üretimini giderek artan oranlar
ile teşvik etmesi örnekleri Türkiye’de yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik üretimine sağlanan teşvikler artarak
devam etmelidir. Halen 2020 yılına kadar belirlenmiş teşvik
sisteminin yeniden ele alınması, ülkemizde pek bilinmeyen
dalga enerjisini de kapsayacak şekilde artan oranlar ile
yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: yenilenebilir enerji, elektrik üretimi, enerji
yatırım teşviki
1. GİRİŞ
Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji,
dalga enerjisi, hidrojen enerjisi, biyokütle enerjisi gibi kaynağı
doğada bulunan ve sürdürülebilir olan yenilenebilir enerji
kaynakları fosil yakıtlar gibi sera gazı yaymazlar. Yenilenebilir
enerji kaynakları sürdürülebilir ve temiz enerji kaynaklarıdır.
•

1970’li yılların sonlarından başlayarak önemi gün geçtikçe
artan yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm dünyanın
gündeminde olmasının başlıca üç sebebi vardır:
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•

Petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıt rezervlerinin

2.

yakın gelecekte tükenecek olması.
•

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında enerji gibi

ELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI KULLANILAN
YENİLENENEBİLİR ENERJİNİN TURKİYENİN ENERJİ
POLİTİKASINDAKİ YERİ

hayati bir konuda dışa bağımlılığın getireceği sorunların

Türkiye de yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ilk yasal

ülkeler tarafından net bir şekilde görülmesi.

düzenleme 10.05.2005 tarihli ve 5346 sayılı “Yenilenebilir

Fosil yakıtların başta karbondioksit ve metan olmak üzere
sera gazı salınımına yol açması ve atmosfere yayılan bu sera
gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın dünya için ciddi bir
tehdit oluşturmaya başlaması.

enerji kaynaklarının elektrik üretim amaçlı kullanımına
ilişkin

kanun”

dur.

Bu

kanunla

yenilenebilir

enerji

kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının
yaygınlaştırılması,

bu

kaynakların

güvenilir,

ekonomik

ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak

Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanılması,

çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması,

ülkelerin enerji politikalarında ilk başlarda öneri şeklinde

atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu

yer almış olmakla birlikte 2000’li yıllardan sonra ülkeler

amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması

sektörünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ile ilgili olarak hedefler belirleyip çeşitli teşvik sistemlerini
uygulamaya koymuşlardır. [1]
•

•

konulan “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği

Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını

Strateji Belgesi” nin elektrik enerjisi üretiminde kullanılan

artırmak üzere uygulanan çeşitli teşvikler geliştirilmiştir.

kaynakların payları ile ilgili olan maddesinde öncelikli hedef

Bu teşvikler üç ana başlıkta toplanabilir.

yerli kaynakların payının arttırılması olarak belirtilmiştir.

Fiyat belirleyici ve miktar yükümlülüğü getiren teşvikler:

Bu çerçevede; 2023 yılına kadar tüm yerli kömür ve hidrolik

Devlet tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilen elektriğin, gene devlet tarafından önceden
belirlenmiş bir fiyat üzerinden elektrik dağıtım şirketleri
aracılığıyla satın alınmasını esasına dayanır.
•

2009 yılında Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile uygulamaya

Maliyet

düşürücü

yatırım

politikaları:

Sübvansiyon

ve indirimler, yatırım vergi kredileri, hızlandırılmış
amortisman, üretim vergi kredileri, mülkiyet vergi
kredileri, gelir vergisi teşvikleri, KDV muafiyetleri, çevre
vergisi istisnaları, ithalat vergisi indirimleri, hibeler,
ekipman kredileri gibi uygulamaları kapsamaktadır. Bu

potansiyelimizin ekonomimize kazandırılması, rüzgar enerjisi
kurulu gücümüzün 20.000 MW, jeotermal enerji kurulu
gücümüzün 600 MW mertebesine ulaştırılması ve ayrıca,
elektrik enerjisi üretimimizin yüzde 5’inin nükleer enerjiden
sağlanması

hedeflenmiştir.

Elektrik

gibidir.
Yenilenebilir enerji kaynakları: Temel hedef yenilenebilir
kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payının 2023
yılında en az %30 düzeyinde olmasını sağlamaktır. Bunun için
aşağıdaki hedefler dikkate alınacaktır.

çaplı bireysel kurumlar için de uygulanmaktadır.

•

elektrik enerjisi üretiminde kullanılması sağlanacak

sağlayacak teşvikler: Kamu yararına kurulan fonlar, inşaat
•

müteahhit sertifikasyonu ve şebekeye bağlantı gibi konuları
minimuma indirildiği yenilenebilir enerji mevzuatları da bu

dünyada toplam enerji tüketiminin %78,4’ü fosil yakıtlardan,

•

Jeotermal: Elektrik enerjisi üretimi için uygun olduğu
belirlenmiş olan 600 MW’lık jeotermal potansiyelinin
tümünün 2023 yılına kadar işletmeye girmesi sağlanacaktır.

•

Güneş: Hedef, güneş enerjisinin elektrik üretimi için
de

%2,6’sı nükleer yakıtlardan ve %19’u da yenilenebilir enerji

kullanılması

uygulamasının

yaygınlaştırmak,

ülke potansiyelinin azami ölçüde değerlendirilmesini

kaynaklarından sağlanmıştır.[2] Yenilenebilir enerji kaynakları

sağlamaktır.

yatırımlarına sağlanan teşviklerle bu oranın katlanarak artması
beklenmektedir. 2013-2020 yılları arasında yenilenebilir

Rüzgar: Rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar
20.000 MW’a çıkarılması hedeflenmektedir.

teşvikler arasında sayılabilir.
Bu enerji politikaları ve teşviklerin sonucunda 2012 yılında tüm

Hidroelektrik: 2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak
değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelin tamamının

Kamu yatırımları ve yenilenebilir enerji pazarının gelişmesini

kapsayan altyapı politikalarından oluşur. Bürokratik engellerin

üretiminde

kullanılan kaynakların paylarına ilişkin hedefler aşağıdaki

teşvikler büyük çaplı yatırımlar için olduğu kadar küçük

ve tasarım, alan tespiti ve izinleri, ekipman standartları,

enerjisi

•

Diğer

yenilenebilir

kaynaklar:

Üretim

planlamaları,

kaynaklardan elektrik üretiminin %45 oranında artacağı

teknolojik gelişmelere ve mevzuat düzenlemelerine bağlı

öngörülmektedir.[3]

olarak diğer yenilenebilir enerji kullanım potansiyelindeki
gelişmeler dikkate alarak hazırlanacak, bu kaynakların
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kullanımının artması halinde, başta ithal kaynaklar olmak

•

üzere fosil yakıtların patı azaltılacaktır.

bağlanmasına imkan verecek şekilde güçlendirilmesi için
gerekli çalışmaların hızlandırılması.

Nükleer Enerji: Nükleer santrallerin elektrik enerjisi içindeki
payı 2020 yılına kadar en az %5 seviyesine ulaşması ve uzun

•

dönemde daha da arttırılması hedeflenmektedir.
Yerli linyit ve taşkömürü:

özelliklerinin devam ettirilmesi.
•

değerlendirilmiş olacaktır.
Doğalgaz: Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı

•

Yenilenebilir enerji kaynakları alanında teknoloji geliştirme
çalışmalarına ağırlık verilmesi.

•

Kalkınma Bakanlığı tarafından Kasım 2014 de yayımlanan

İthal kömür: Elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında yerli ve

“Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı eylem

yenilenebilir kaynaklar öncelikli olup, bu kaynakların kullanımı

planı 2014-2018” de

konusundaki gelişmeler ve arz güvenliği dikkate alınarak
kaliteli ithal kömüre dayalı santrallerden de yararlanılacaktır.

•

Planı’’nda enerji kaynakları ile ilgili olarak iki ana amaç göze
çarpmaktadır: Yerli kaynaklara öncelik verilmek suretiyle
kaynak çeşitlendirmesini sağlamak ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının enerji arzı içindeki payını arttırmak. Plana göre
Bakanlığın yenilenebilir enerji alanındaki hedef ve stratejileri

2013 yılında 32 milyar kWh olarak gerçekleşen yerli kömür
kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin 2018 yılında 57 milyar

‘’Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2010-2014 Stratejik
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Elektrik enerjisi üretimine uygun jeotermal alanların özel
sektöre açılması konusundaki çalışmalara hızlandırılması.

için alınacak tedbirler sonucunda, elektrik üretiminde doğal
gazın payının %30’un altına düşürülmesi hedeflenmiştir.

Jeotermal kaynakların kullanımında koruma ilkelerine
uygun olarak rejenerasyonlarının yapılarak ve yinelenebilir

Bilinen linyit ve taşkömürü

kaynakları 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla

Elektrik iletim sisteminin daha fazla rüzgar enerjisi santralı

kWh’e çıkarılması,
•

Plan döneminde 10.000 MW’lık ilave hidrolik kapasitenin
devreye alınması hedeflenmiştir.

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 Stratejik
Planı”nda

yerli

ve

yenilenebilir

enerji

kaynaklarının

aşağıda verilmiştir.

değerlendirilmesiyle ilgili olarak 2019 yılı için,

•

Yapımına başlanan 5000 MW’lık hidroelektrik santralların
2013 yılı sonuna kadar tamamlanması.

•

Yerli kömüre dayalı elektrik üretiminin 60 milyar kWh’a,

•

Hidroelektrik santralların kurulu gücünün 32.000 MW’a,

•

2009 yılı itibari ile 802,8 MW olan rüzgar enerjisi kurulu
gücünün, 2015 yılına kadar 10.000 MW’a çıkarılması.

•

Rüzgar santralları kurulu gücünün 32.000 MW’a,

•

2009 yılı itibari ile 77,2 MW olan jeotermal enerjisi kurulu
gücünün, 2015 yılına kadar 300 MW’a çıkarılması.

•

Jeotermal santralları kurulu gücünün 700 MW’a,

•

Güneş santralları kurulu gücünün 3.000 MW’a,

•

Ekonomik potansiyel oluşturan yenilenebilir enerji
kaynaklarına ilişkin olarak, lisans alınan projelerin
öngörülen sürede tamamlanması için gerekli tedbirler
alınması.

•

Biyokütleye dayalı kurulu gücün 700 MW’a çıkartılması

Üretim planlamaları, teknolojik gelişmelere ve mevzuat
düzenlemelerine bağlı olarak yenilenebilir enerji kullanım
potansiyelindeki gelişmeler dikkate alınarak hazırlanması.

kaynakların çeşitliliğinin arttırılması, yerli kaynakların payının

•

•

•

•

Ülkemiz hidroelektrik potansiyelinin azami ölçüde
değerlendirilebilmesi ve özel sektör marifetiyle ülke
ekonomisine kazandırılması için gerekli tedbirler
uygulanmaya devam edilmesi.

hedeflenmiştir. [4]
Görüldüğü gibi, Türkiye’nin enerji politikasında arz güvenliğinin
sağlanması açısından elektrik enerjisi üretiminde kullanılan
arttırılması önemli bir yer tutmaktadır. Burada dikkati çeken
husus yerli fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının yerli kaynak adı altında birlikte ele alınmış olması
ve yerli fosil kaynakları ile elektrik üretimin de arttırılmasının
hedeflenmiş olmasıdır.
3. TÜRKİYEDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVIKLERİ

Hidroelektrik üretmeye elverişli su kaynaklarının
geliştirilmesine yönelik çalışmaların, öncelikle havza
temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim
taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan bir şekilde
yürütülmesi için gerekli işbirliği sağlanması.

Enerji yatırımları genel olarak 15.06.2012 tarih ve 2012/3305

Hidroelektrik santralların ekonomik analiz kriterlerinin
günümüz koşullarına göre değerlendirilmesi.

İlişkin Kanun ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik sistemi
kapsamındadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik
üretimi ile ilgili ilave teşvikler ise 5346 sayılı Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretim Amaçlı Kullanımına
belirlenmiştir.
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10.05.2005 tarihinde kabul edilen 5346 sayılı kanun ile tüm
yenilenebilir enerji kaynakları için 5,5 Euro cent/kWh bedel
üzerinden alım garantisi ve yatırım dönemine ilişkin çeşitli
teşvikler getirilmiştir.

Tablo 1. 5346 Sayılı Kanun ile Belirlenen Elektrik Alım
Bedelleri
Yenilenebilir Enerji Kaynağına
Dayalı Üretim Tesis Tipi

Uygulanacak Fiyatlar
(ABD Doları cent/kWh)

Hidroelektrik üretim tesisi

7,3

Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

7,3

Jeotermal enerjisine dayalı üretim
tesisi

10,5

Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp
gazı dahil)

13,3

Güneş enerjisine dayalı üretim

13,3

Ayrıca 5346 sayılı kanunda yenilenebilir enerji kaynakları
kullanılarak elektrik üretilecek tesislerde makina aksamında
yerli ürün kullanılması halinde elektrik satın alma fiyatlarını
artıracak düzenleme yapılmıştır.
Bu kanun üzerinde 2011 ve 2013 yıllarında yapılan değişiklikler
ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için
sağlanan yeni teşvikler şunlardır:
•

•

•

Alım garantisi: YEK Destekleme Mekanizmasına tabi
üretim lisansı sahipleri için, Kanuna ekli I sayılı Cetvelde
yer alan fiyatlar ile on yıl alım garantisi,
Yerli üretim teşviki: YEK Belgeli üretim tesislerinde
kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt
içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek
iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için
Kanuna ekli I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim
tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle
aynı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave
edilir.
Lisanssız üretim kapsamında üretilen ihtiyaç fazlası
enerjinin teşvikli fiyatla sayın alınması

•

Arazi kullanım desteği

•

Proje bedeli muafiyeti

•

Hazine payı muafiyeti

•

Serbest piyasada satış olanağı

•

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile sağlanan teşvikler
ise;

•

Lisans bedelleri muafiyeti

•

Lisanssız üretim olanağı

4. TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ
2000-2014 Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücünün kaynaklara
göre yüzdeleri Tablo 2 de, kurulu güç değerleri ve bunların
kaynaklara göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Kurulu Gücün Kaynaklara göre Yüzdeleri
YILLAR

TERMİK

HİDROLİK

JEOTER.+RÜZ

2000

58,9%

41,0%

0,1%

2001

58,7%

41,2%

0,1%

2002

61,4%

38,4%

0,1%

2003

64,6%

35,3%

0,1%

2004

65,6%

34,3%

0,1%

2005

66,7%

33,2%

0,1%

2006

67,6%

32,2%

0,2%

2007

66,8%

32,8%

0,4%

2008

66,0%

33,1%

0,9%

2009

65,5%

32,5%

1,9%

2010

65,2%

32,0%

2,9%

2011

64,1%

32,4%

3,5%

2012

61,4%

34,4%

4,2%

2013

60,4%

34,8%

4,8%

2014

60,1%

34,0%

5,9%

2000 yılındaki toplam kurulu gücü 27264,1 MW iken 14 yılda
yaklaşık 2,5 kat artarak 2014 yılında 69519,8 MW olmuştur.
Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakları; doğalgaz,
kömür, fuel-oil, motorin, LPG, naftalin gibi fosil yakıtları termik
yakıtlar; hidroelektrik barajlı ve hidrolik akarsu kaynaklı
yakıtları hidrolik kaynaklar ve jeotermal, rüzgar ve güneş
kaynaklı yakıtları da yenilenebilir kaynaklar başlıkları altında
toplanmıştır.
Kurulu gücün kaynaklara göre yüzdeleri Şekil 2 ‘dedir.
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Şekil 1. Kurulu Gücün (MW) Kaynaklara Göre Dağılımı
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Şekil 2. Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Yüzdeleri

Görüldüğü gibi 2005 yılına kadar rüzgar, jeotermal ve güneş
enerjisinden oluşan yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam
kurulu güç içindeki payı %0,5’i geçmemektedir. Yenilenebilir
enerji kanunun çıktığı 2005 yılından sonra ise yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımında artış olduğu görülmektedir.
Hidrolik ve termik kaynaklarının katkı paylarında ise çok fazla
bir değişiklik olmadığı söylenebilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından 2014 yılına kadar
kaynakların dağılımını daha detaylı inceleyelim.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik amaçlı kullanımına
ilişkin kanunun yayımlandığı 2005 yılından 2014 yılına kadar
kaynakların dağılımı Tablo 3’de incelenmiştir. Şekil 3’de
ise 2005 ve 2014 yıllarındaki kurulu gücün kaynaklara göre
yüzdeleri verilmiştir.

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
Tablo 2. Kaynaklara göre Kurulu Güçler (MW) ve yüzdeleri
Kurulu Güç
2005
Fuel-oil Motorin+ MW 2527,7
Lpg+Asfaltit
Taş kömür+Linyit
İthal kömür
Doğalgaz
Hidrolik
Çok yakıtlı+Atık
Rüzgar
Jeotermal
Güneş
Toplam

%

6,5%

MW 7465,8

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2399,5

1994,2

1793,1

1723,5

1661,2

1364,3

1364,3

695,0

660,8

5,9%

4,9%

4,3%

3,9%

3,4%

2,6%

2,4%

1,1%

1,0%

8545,8

8445,9

8444,3

8444,7

8474,7

8474,7

8478,2

8515,2

8573,4

%

19,2%

21,1%

20,7%

20,2%

18,9%

17,1%

16,0%

14,9%

13,3%

12,3%

MW

1651

1651

1651

1651

1921

3281

3881

3912,6

3912,6

6062,6

%

4,3%

4,1%

4,0%

3,9%

4,3%

6,6%

7,3%

6,9%

6,1%

8,7%

MW 12274,6 12640,8 12852,6 13427,7 14555,0 16112,2 16002,9 17168,7 20253,0 21474,1
%

31,6%

MW 12906
%

31,2%

31,5%

32,1%

32,5%

32,5%

30,2%

30,1%

31,6%

13062,7 13394,8 13828,7 14553,4 15831,2 17137,1 19609,4 22289

30,9%
23640,9

33,2%

32,3%

32,8%

33,1%

32,5%

32,0%

32,4%

34,4%

34,8%

MW 1959,7

2120,2

2328

2279,1

2695

2749,6

4208,3

4103,5

5272,2 5029,95

34,0%

%

5,0%

5,2%

5,7%

5,5%

6,0%

5,6%

8,0%

7,2%

8,2%

7,2%

MW

20,1

59

146,3

363,7

791,6

1320,2

1728,7

2260,5

2759,6

3629,7

%

0,1%

0,1%

0,4%

0,9%

1,8%

2,7%

3,3%

4,0%

4,3%

5,2%

MW

15

23

23

29,8

77,2

94,2

114,2

162,2

310,8

404,9

%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,5%

0,6%

MW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,18

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

MW 38819,9

40502 40835,8 41817,4 44761,4 49524,3 52911,2 57059,4 64007,4 69516,5
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5. SONUÇ
Türkiye’de fosil yakıtların azalması, enerjide dışa bağımlılık ve
çevre kirliliği konusunda duyarlılığın artmasıyla beraber ilk kez
2005 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki için yasal
düzenleme yapıldı. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Üretim Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile birlikte yatırımcıların
yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektrik için alım
garantisi verildi. Bununla ilgili detaylı tarife yayımlandı. Ayrıca
yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde yerli malzeme
kullanılması da teşvik edilerek kullanılacak yerli üretim
makine teçhizata göre alınacak elektrik bedelleri arttırıldı.

Çeşitli yıllarda bu kanun uygulamaları daha da teşvik edici
uygulamalar ile değiştirilerek 2020 yılına kadar uzatıldı.[5]
Teşvik kanununun çıktığı 2005 yılında elektrik kurulu gücümüz
38820 MW civarında iken 2014 yılında 69516,5 MW olmuştur.
Bu kurulu güç değeri içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının
yüzdesi yıllar itibarıyla artmıştır.
2005 yılında güneş enerjisinden elektrik üretimi yok iken
2014 yılında 40,18 MW kurulu güce ulaşmıştır. Gelecek on
yıl içerisinde bu oranın çok daha artacağı hem devam eden
yatırımlardan, hem de teşvik müracaatlarından anlaşılmaktadır.
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Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 2005 yılında 15 MW
iken kanunun etkisiyle 2014 yılında yaklaşık 405 MW olmuştur.
2014 yılında jeotermal kaynaklı elektrik üretimi için toplam 291
MW kurulu gücü olan 14 teşvik başvurusu olmuştur.
2005 yılında 20,1 MW olan rüzgar kaynaklı elektrik kurulu gücü
yaklaşık 3630 MW olmuştur. Kurulu gücümüzün %5,2’si olan
bu oran teşvik başvurusunda bulunan 60 santraldaki toplam
2732 MW’ın da sisteme dahil olmasıyla artacaktır.
Biyo yakıtlar ise 2005 yılında kurulu gücün %5’I iken 2014
yılında %7,2’si olmuştur. Teşvik için 2014 yılında 38 başvuru
yapılmıştır. Başvuruların toplam kurulu gücü 184 MW’dır.
Yenilenebilir kaynaklar içerisinde en büyük pay hidrolik
santrallardadır. Kurulu güç içerisinde 2005 yılında %33,2
oranındayken 2014 ‘de %34 olmuştur. Hidrolik santralların
kurulu gücü 23641 MW ‘dır. Teşvik için 2014 yılında 126 başvuru
yapılmış olup, bunların kurulu gücü 2116W’dır. Bu yatırımların
da devreye girmesiyle hidrolik santralların kurulu gücü bir misli
artacaktır.[6]
Gerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin
artması, gerekse yeni yatırım teşvik başvuruları uygulanan
teşvik sisteminin başarılı olduğunu göstermektedir. Bu
işlemlerde en büyük şikayet bürokratik işlemlerin çok zaman
alması, her işlemin Ankara’dan takip edilme gereği ve çok farklı
kurumlardan onay için geçen uzun bekleme süresidir.
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Dünyadaki jeopolitik gelişmeler dikkate alındığında teşvik
sistemimizin 2020 yılı sonrasında da devam etmesi gerektiği
açıktır.
Yenilenebilir enerji sitemlerindeki gelişmeler teşvik sistemini
kaçınılmaz kılmaktadır. Rüzgar türbinleri ve güneş panellerinin
küçülmesi, jeotermal kaynakların elektrik üretimi yanı sıra
aynı anda başka işlerde de kullanılabilmesi, dünyada giderek
artan dalga enerjisi bakımından zengin kaynağımız olduğu
halde henüz hiç kullanamayışımız, sadece yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilen elektrik şebekelerinin yapılması
bu alanda daha yapılacak çok işimiz olduğunu göstermektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına uygulanan teşvikler artarak
devam etmelidir.
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