Enerji Piyasası
ISSN : 1308-8262

Bülteni
Ekim 2011
Aralık
2011

bültenidir.
Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir.

17
Sayı: 18

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI”
ÖZEL SAYISI

Elektrik
Dağıtım
Özelleştirmeleri
Üzerine
Uzun İnce Bir
Yolda Yenilenebilir
Enerji Desteği

Bir

Değerlendirme
.......................................
..….Sayfa
4
Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine
İlişkin
Yönetmelik’in Getirdiği Başlıca Düzenlemeler

Nihai-DUY’un 1 Aralık 2011 Tarihinde Başlayan

Türkiye’nin Enerji Politikalarında Güneş Enerjisinin Yeri
“Gün Öncesi Piyasası” Uygulaması ve Getirdiği
ve Geleceği

Teminat Sistemine İlişkin Bir İnceleme ……...Sayfa10

Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli

Elektrik
Tarifeleri
Çapraz
Sübvansiyonlar
New
Renewable
Energyve
Support
Mechanism
in Turkey:
All
Consumers Going Green!!!
…………………………………………………………..…….Sayfa
21
Renewable Energy in Turkey: Where Are We Now?

Ham Petrol ve Petrol Ürünü Fiyatlarının Fiziki İlişkisi

Rüzgar Enerji Santrallerinin İzin Süreçlerinde Yaşanan
..............................................................
….Sayfa 28
Problemler
ve Çözüm Önerileri
TürkiyeHarcamaları
Elektrik vePiyasasında
Destekleme
Enerji
EkonomilereYEK
Etkileri..Sayfa
32

Mekanizması ve Dengeleme ve Uzlaştırma Sisteminde

Yıllar
Akaryakıt
Piyasasında
RES’lerinİtibarıyla
Karşılaştığı Sorunlar
İçin Çözüm
Önerileri Fiyat
Oluşumu
……………………………………………..…..Sayfa
38
Rüzgar Kaynağı
Ölçümlerinin Önemi ve Türkiye’deki
Durum

Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere
Turkish
Liberalized
Electricityİlişkin
Market’s
Challenge
in
Yapılan Lisans
Başvurularına
Yarışma
Sonuçları
nın Değerlendirilmesi
Renewable
Energy Integration....................Sayfa 43
Yenilenebilir Enerji ve Ulusal Güvenlik

Elektrik Piyasasında Geçiş Dönemi Sözleşmelerinin

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının

Etkileri
ve Geleceği ................................ ….Sayfa 46
Teşvik Yöntemleri

Ulaştırma Sistemi
Alanında
Kullanılan Ayrıştırılmasında
Biyoyakıtlar Yaşanan
Dağıtım
Kayıplarının
Bir
Sorunlar ve Sürdürülebilirlik Konusu

Metot ……...................................................Sayfa 52
Yenilenebilir Enerji AR-GE Harcamaları

Özelleştirilen
Elektrik
Bölgelerinde
Yenilenebilir Enerjiden
ÜretimDağıtım
Sertifikası (Yeşil
Sertifika)
Sistemi
Kamulaştırma
........................................ ….Sayfa 56
A Legal Analysis on Post-Kyoto International Carbon

Critical
Analysis of a Case Study on Average Norm
Markets

Models
in Swedish Electricity Distribution
İngiltere Elektrik Piyasası Reformunda Yenilenebilir
Sector……………………………………………………....Sayfa
60
Enerji Destek Mekanizmaları
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Gözden Kaçırılan Bir
Teşvik: Hızlandırılmış Amortisman

Enerji Piyasası

Bülteni

* Ekim 2011

2

Enerji Uzmanları Derneği Adına
Sahibi
Dr. Murat GĠDĠġ
Enerji Uzmanları Derneği Yönetim
Kurulu
Dr. Murat GĠDĠġ
Ġbrahim Etem ERTEN
Mustafa SEZGĠN
Nedim KORKUTATA
Okan YARDIMCI
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ġbrahim Etem ERTEN
Editör
Ercüment CAMADAN
Grafik Tasarım
H. Melike Bayazıt
ĠletiĢim
Sokullu Mah. Nimet Sok. No: 7/14-B
Dikmen/ANKARA
www.enerjiuzmanlari.org
bulten@enerjiuzmanlari.org
Basım Yeri
Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd. ġti.
Ġvogsan 21. Cad. 599 Sok. No:22
Yenimahalle /ANKARA
Tel: 0 312 395 93 37
2012 yılında basılmıĢtır.
Bu bültende yer alan yazıların bilimsel,
hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara ait
olup, yazılar Enerji Uzmanları Derneği‘nin veya yazarların çalıĢtığı / iliĢkili
olduğu kurum/kuruluĢların görüĢünü
yansıtmamaktadır.

Merhabalar,
Enerji Piyasası Bülteni‘nin ―Yenilenebilir Enerji Kaynakları‖ konulu
özel sayısı ile yeniden karĢınızdayız. Sizlerden gelen destek
sayesinde on yedinci sayısını yayınladığımız bu yayının bir gün
yüzüncü sayısıyla da birlikte olacağımıza dair inancımız tamdır.
Bilindiği üzere, yenilenebilir enerji kaynakları hem Türkiye, hem
Avrupa hem de tüm dünyada enerji politikası ve piyasalarına iliĢkin
en güncel tartıĢma konularından birisini oluĢturmaktadır. Bu
tartıĢmalara bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla hazırlamıĢ
olduğumuz bu özel sayının herkese faydalı olmasını ümit ediyoruz.
Her Ģeyin gönlünüzce olması olması ve gelecek sayılarda buluĢmak
dileğiyle.

Bu derginin içeriği Enerji Uzmanları
Derneği‘nin üretimi olup dergi içeriğinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
gereğince izinsiz kullanılması yasaktır.
Yazı içerikleri, dergi ve yazar ismi
kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Enerji Piyasası Bülteni‘ne Yazı Göndermek için...
Enerji Piyasası Bülteni, enerji piyasalarında gündemin takip edildiği, piyasalara yönelik çıkartılan düzenlemeler ve yeni uygulamalar hakkında piyasa katılımcılarının bilgilendirildiği, sektördeki geliĢmelerin izlendiği ve piyasalara yönelik uzman görüĢlerinin
yer aldığı süreli bir yayın olarak oluĢturulmuĢtur. Enerji piyasasıyla ilgilenenlerin bilgi
dağarcığına katkıda bulunmak isteyen okurlarımız, hazırladıkları yazıları ile birlikte
derneğimiz ile irtibata geçmeleri durumunda, bilgilerini olabildiğince geniĢ kitlelere
anlatabilme ve bu alandaki tecrübelerini paylaĢabilme fırsatını da yakalamıĢ olacaklardır.
Enerji Piyasası Bülteni‘ne gönderilecek yazılar, 3000 kelimeyi aĢmayacak Ģekilde
hazırlanmalı, herhangi bir kaynaktan yararlanıldıysa yararlanılan kaynaklara yazının
sonunda yer verilmelidir. Gönderilen yazılar daha önce baĢka bir yerde yayımlanmamıĢ olmalıdır. Yazarlar, iletiĢim bilgileri ile birlikte yazılarını
bulten@enerjiuzmanlari.org adresine gönderebilirler.
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UZUN İNCE BİR YOLDA YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEĞİ:
5346 S. YEK Kanunu Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından
Elektrik Enerjisi Üretiminin Desteklenmesi Uygulamaları
Dr. Refik TİRYAKİ

Y

enilenebilir enerji en genel Ģekliyle
“sürekli devam eden doğal süreçlerde
var olan enerji akıĢından elde edilen
enerji türü‖ veya enerjinin düzenli olarak yenilenen doğal iĢlemlerden türetilen enerji [1] Ģeklinde tanımlanabilmektedir. Ancak genelde bu tanımla yetinilmemekte, yenilenebilir enerjinin
türleri de tanıma eklenmektedir. Buna göre yenilenebilir enerji olarak genelde (i) rüzgar, (ii) güneĢ, (iii) hidrolik, (iv) jeotermal, (v) biyoatık,
(vi) biyogaz ve (vii) çöp gazı sıralaması yapılmaktadır [2].

2. 8 yıl süreyle yıllık lisans bedelinden muafi-

4628 sayılı EPK bakımından görünüm

yet,

Yenilenebilir enerji konusunun elektrik piyasası
faaliyetleri bakımından ilk defa 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) ile yasal dayanağa kavuĢtuğu iddia edilebilir. Zira yenilenebilir enerji konusundaki teĢviklere iliĢkin ileride
değineceğimiz ikincil mevzuat düzenlemeleri
Kanun‘un 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (p)
bendindeki hükme dayanılarak düzenlenmiĢtir.
―Elektrik enerjisi üretiminde çevresel etkiler nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yerli enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek
amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu konuda
teşvik uygulamaları için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak‖ Ģeklindeki
hüküm hem Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğindeki (Lisans Yönetmeliği) hem de Elektrik
Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliğindeki (DUY) teĢviklerin yasal dayanağı olmuĢtur. Ayrıca, Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin 55 numaralı bendinde yapılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi

3. ġebekeye bağlanma bakımından öncelik il-

tanımının da bu hükme dayandığı söylenebilir.
Buna göre ―Rüzgar, güneş, jeotermal, dalga, gel
-git, biyokütle, biyogaz ve hidrojen enerjisine
dayalı üretim tesisleri ile rezervuarsız nehir ve
kanal tipi hidroelektrik üretim tesisleri ve kurulu
gücü 20 megavat (MW) ve altında olan rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri” [3] bu nitelikte kabul edilecek ve bu tesisler için

1. Lisans bedelinin %99‘unun tahsil edilmemesi,

kesi,

4. Perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketleri için alım yükümlülüğü,

5. YEK‘e dayalı lisans sahiplerinin alım ayrıcalığı,

6. DUY uyarınca dengeleme birimi olmaktan
muafiyet
teĢvikleri düzenlenmiĢtir [4].
5346 sayılı YEK Kanunu
Yenilenebilir enerjinin kaynaklarının önemine
yönelik kamuoyu farkındalığının artmasına paralel olarak geliĢen yatırımcı ilgisi artan Ģekilde
daha geniĢ kapsamlı bir yasal düzenleme ihtiyacını gündeme taĢımıĢtır. Politika yapıcısı olarak
Bakanlık
önderliğinde
hazırlanan
taslak
TBMM‘nde görüĢülerek kabul edilmiĢ ve 5346
s. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
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Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) 18/05/2005 tarihli ve 25819
sayılı RG‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.

Kanunun 6 ncı maddesi kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak amacıyla verileceğini
düzenlemiĢtir. Her iki belge için ayrı Ģekiller
belirlenmiĢtir. 5346 sayılı YEK Kanunuyla öngörülen destekleme mekanizması Kanun‘un 6
ncı maddesinde belirlenmiĢtir.

Böylece yenilenebilir enerji hem geniĢ bir yasal
çerçeveye kavuĢmuĢ hem de ayrı bir destekleme
mekanizmasına sahip olmuĢtur. Buna göre; yenilenebilir enerji kaynakları ―Hidrolik, rüzgâr,
güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga,
akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji
kaynakları‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Hemen belirtelim ki bu tanım o zaman için geçerli olan
Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumludur. Zira
AB‘nin 2001/77/AT sayılı Yönergesi yenilenebilir enerji kaynaklarını ―Renewable energy
sources’ shall mean renewable non-fossil energy
sources (wind, solar, geothermal, wave, tidal,
hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas and biogases) [5] Ģeklinde tanımlamaktaydı. YEK Kanununun uygulanması amacıyla çıkarılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ġlk Yönetmelik) 04/10/2005 tarihli ve 25956 sayılı RG‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Yenilenebilir enerji kaynakları ilk
Yönetmelikte ―Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve
gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları‖ Ģeklinde tanımlanmıĢ olup üretim lisansı sahiplerine
verilecek YEK Belgesi de ―Yenilenebilir enerji
kaynak belgesi (YEK Belgesi): Yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda alım
satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi
için üretim lisansı sahibi tüzel kişiye Kurum tarafından verilen belgeyi,‖ Ģeklinde hüküm altına
alınmıĢtır. Ancak Ġlk Yönetmeliğin 5 inci maddesi YEK Belgesinin tanımda belirtilen amacı
aĢar Ģekilde (i) üretilen elektrik enerjisinin kaynak türünün belirlenmesi ve takibi amacıyla veya (ii) üretilecek olan elektrik enerjisi için 5346
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin

Buna göre bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi,
perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler tarafından aĢağıda (a), (b) ve (c) bentlerinde sıralanan esaslara göre tesis edilecek ikili anlaĢmalar
çerçevesinde satın alınacaktır. Buna göre;
a) YEK Kanunu kapsamındaki uygulamalardan
yararlanabilecek YEK Belgeli elektrik enerjisi
miktarına iliĢkin bilgiler, Bakanlık tarafından
belirlenen projeksiyon çerçevesinde her yıl
EPDK tarafından yayınlanır. Perakende satıĢ
lisansı sahibi tüzel kiĢilerin her biri, bir önceki
takvim yılında satıĢa sundukları elektrik enerjisi
miktarının, ülkede sattıkları toplam elektrik
enerjisi miktarına oranı kadar, EPDK tarafından
ilan edilen YEK Belgeli elektrik enerjisinden
satın alırlar. Bu hüküm alım yükümlülüğü olarak
bilinmektedir.
Ülkede satıĢa arz edilen YEK Belgeli toplam
elektrik enerjisi miktarının yeterli olması halinde, perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢilerin
alım yükümlülüğü bir önceki takvim yılında sattıkları elektrik enerjisi miktarının yüzde sekizinden daha az olamaz.
b) 2011 yılı sonuna kadar bir takvim yılı içerisinde YEK Kanunu kapsamında satın alınacak
elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat;
EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye
ortalama elektrik toptan satıĢ fiyatıdır. Bu fiyatı
her yılın baĢında en fazla % 20 oranında artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Uygulanacak fiyat
5 Euro Cent/kWh karĢılığı Türk Lirasından az,
5,5 Euro Cent/kWh karĢılığı Türk Lirasından
fazla olamayacaktır.
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means energy from renewable non-fossil sources
namely wind, solar, aerothermal, geothermal,
hydrothermal and ocean energy, hydropower,
biomass, landfill gas, sewage treatment plant
gas and biogases” [7] Ģeklinde tanımlamaktadır.
6094 sayılı Kanunla değiĢik YEK Kanunu da
yenilenebilir enerjiyi ―hidrolik, rüzgâr, güneş,
jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen
gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel
-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları” Ģeklinde tanımlayarak fosil olmama ve kaynakları ismen sayma yaklaĢımını benimsemiĢtir. Hemen
belirtelim ki bu sayımın tadadi değil tahdidi olduğu düĢünülmektedir. YEK Kanunu ayrıca ―bu
kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları‖ tanımını ihdas etmiĢ ve ―Rüzgâr, güneş,
jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen
gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel
-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı
onbeş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik
enerjisi üretim kaynakları,‖ Ģeklinde hükme
bağlamıĢtır. Aslında teĢvik mekanizması bakımından önemli olan tanım da budur.

c) 2011 yılı sonundan itibaren bu fiyat uygulaması iĢletmede yedi yılını tamamlamıĢ olan
YEK Belgeli elektrik enerjisi üreten tesisler için
sona erer. Perakende satıĢ Ģirketleri, YEK Kanunu kapsamında almakla yükümlü oldukları YEK
Belgeli elektrik enerjisini, öncelikle iĢletmede
yedi yılını doldurmamıĢ olanlardan (b) bendinde
belirlenen fiyat uygulamasına göre satın alır ve
aldıkları elektrik enerjisi miktarı (a) bendinde
belirtilen oranın altında kaldığı takdirde bu orana
ulaĢmak için kalan gerekli miktarı, ikili anlaĢmalar çerçevesinde Türkiye ortalama elektrik toptan
satıĢ fiyatından yüksek olmamak üzere piyasa koĢullarında satın alırlar.
5346 sayılı YEK Kanunuyla öngörülen bu destekleme mekanizması iĢlememiĢtir. Genel olarak
kabul edildiği üzere, verilen teĢvik miktarı 5- 5.5
Avro sent arasında kalmakla, piyasa fiyatlarından aĢağıda kalmıĢtır. Bu sebeple ―bu kanun
kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları‖ndan enerji üretenler de dahil yenilenebilir
enerji kaynaklarından enerji üreten kimse bu
teĢviklerden yararlanmak amacıyla Kuruma baĢvuruda bulunmamıĢtır [6].

YEK Kanununun uygulanması amacıyla yeni
yazılan ―Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik‖ (Yönetmelik) hem YEK tanımı hem de
destekleme rejiminin kapsamına girecek YEK
için aynı tanımı benimsemiĢtir. Yenilenebilir
enerji kaynakları tanımı YEK Kanununa paralel
olmakla birlikte ―bu kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları‖ tanımı ―Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve
gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar
alanı onbeş kilometrekarenin altında olan veya
pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi
[8] kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim
kaynakları,‖ ‗bu yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları‘ olarak hükme bağlanmıĢtır. Dikkat edileceği üzere bu tanımdaki

YEK Kanunu değiĢiyor
5346 sayılı YEK Kanununun destekleme mekanizmasının uygulanamaması zaman içinde yeni
bir teĢvik mekanizmasına dair talepleri artırmıĢ
ve çeĢitli hazırlıklar sonrasında 2010 yılının son
günü Mecliste görüĢülen taslak 6094 sayı ile
kanunlaĢmıĢ ve 8 Ocak 2011 tarihli ve 27809
sayılı RG‘de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun adıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Öncelikle belirtelim ki kanun koyucunun AB
mevzuatına uyum konusundaki hassasiyeti devam etmektedir. Zira yenilenebilir enerjinin tanımı konusunda uyum korunmuĢtur. Zira 2009/28/
AT
Yönergesi ‗renewable energy sources
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“veya pompaj depolamalı hidroelektrik üretim
tesisi [9] kurulmasına uygun” kısmı YEK Kanununa göre kapsam bakımından bir geniĢlemeye
iĢaret etmektedir. Pompaj depolamalı tesislerde
üst rezervuarda biriktirilen sudan üretilen elektrik enerjisi de teĢvik kapsamına alınmıĢtır. Halbuki AB‘nin konuya iliĢkin 2009/28/AT sayılı
Yönergesinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası
pompaj depolamalı hidrolik santrallerde pompaj
depolama rezervuarındaki (üst rezervuardaki)
sudan üretilen elektriğin teĢvik kapsamına alınamayacağını açıkça hüküm altına almıĢtır.Biz
ülkemiz yaklaĢımının hibrit tesis Ģeklinde kurulma Ģartıyla birlikte uygulanması halinde daha
doğru olacağını düĢünüyoruz. Her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının teĢviki bakımından
AB mevzuatı yaklaĢımının daha yerinde gibi
görünse de ülkemizde hibrit tesislerin sayısının
artırılması ve özellikle düzensiz rüzgar enerjisi
gücünün düzenli rezervuarlı hidrolik kaynağa
tahvili imkanını artırmak bakımından önemli
katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Ancak Yönetmeliğin bu kaynak açısından henüz hibrit tesis yaklaĢımını benimsemediğini, mevcut uygulamayı ise yerinde bulmadığımızı, hatırlatalım.

kaynaklardan üretimin teĢviki için sabit fiyat
garantisinin yaklaĢımı benimsenmektedir. Ġkinci
durum için zorunlu kota uygulamasına dayalı
yeĢil sertifika modelinin de geniĢ uygulama olanağı bulduğu bilinmektedir. Yukarıda sıralanan
modellerden sabit fiyat garantisi esnek ve uygulanması kolay olduğu, yatırımcı riskini azaltarak
finansman bulunmasını kolaylaĢtırdığı için tercih
edilmektedir. Zorunlu kota uygulamasına dayalı
yeĢil sertifika modeli de üretim portföyünün belirli bir kısmının yenilenebilir enerjiye dayalı
olması zorunluluğu öngörülerek uygulanmaktadır [11]. Yenilenebilir enerji kaynaklarından kotanın üzerinde üretim yapanlar fazla miktarı sertifikaya bağlayarak satmakta ve ilave gelir elde
etmekte altında üretim yapanlar ise sertifika satın alarak ödeme yapmak durumunda kalabilmektedir [12].
6094 sayılı Kanunla değiĢik 5346 sayılı YEK
Kanunu (i) Kaynak bazında farklı destek fiyatları (I sayılı Cetvel) ve (ii)YEK‟e dayalı üretim
tesislerinde kullanılacak yerli aksam için destekleme fiyatı (II sayılı Cetvel) olmak üzere iki destek yöntemi öngörmüĢtür. Bu yaklaĢımın yukarıda sıralananlardan sabit fiyat garantisi (feed in
tariff) garantisi olduğu söylenebilir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının teĢvik yöntemleri

6094 ile DeğiĢik YEK Kanununda benimsenen yöntem

Genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından
elektrik üretiminin teşvik edilmesi amacıyla birçok yöntem mevcuttur [10]. Bunlar;

YEK Kanunuyla öngörülen teĢvik mekanizmasının iki boyutlu olduğu söylenebilir. Buna göre
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten üretim lisansı sahiplerine YEK belgesi
verilmektedir. Bu belge söz konusu elektriğin
hem ulusal piyasalarda (spot piyasa, vadeli iĢlem
piyasası vd.) hem de uluslar arası piyasalarda
(örneğin komĢu ülkelerin birinde spot piyasada)
satıĢında kaynak türünün belirlenmesi amacıyla
verilmektedir. Ayrıca bu kaynaklardan üretilerek
sisteme verilen elektrik enerjisi verildiği Ģebekedeki karbon ayak izinin silinmesinde kullanıldığından söz konusu miktar sertifikaya bağlanmak

Sabit fiyat garantisi (feed in tariff),
Prim garantisi,
Kotaya dayalı yeĢil sertifika,
Yatırım teĢvikleri,
Vergi muafiyetleri ve indirimler
Ģeklinde sıralanmaktadır. Sıralanan her bir yöntemin ayrı avantajları bulunmaktadır. Genel olarak teknolojisi olgunlaĢmamıĢ kaynaklar için
yatırım teĢvikleri verilmesi veya vergi avantajları sağlanması önerilirken teknolojisi olgunlaĢmıĢ
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dan yapılan üretim miktarını Kurum internet
sayfasında‖ duyuracaktır.

suretiyle Avrupa‘da iĢleyen gönüllü karbon piyasalarında da alım-satıma konu edilebilmektedir. Konu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bu boyutlarıyla;

YEKDEM kapsam
YEKDEM Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde
düzenlenen YEK destekleme mekanizması
(YEKDEM) ise piyasa tabanlı bir iĢleyiĢ mekanizmasına sahiptir. Buna göre öncelikle belirtelim ki YEKDEM ―a) bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi
tüzel kişilerin kayıt olmak suretiyle faydalanabileceği YEK Kanunu‟na ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca belirlenecek fiyatları,

―YEK belgesi;
a) Lisansı kapsamındaki yenilenebilir
enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi,
b) Lisansı kapsamındaki üretim tesisinde
bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için
YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanılması,

b) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişilerin bölgesinde bulundukları perakende satış lisansı sahibi
dağıtım şirketi aracılığıyla faydalanacakları
YEK Kanunu‟na ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca belirlenecek fiyatları,

c) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisinin
emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için
kullanılması

c) bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile LÜY
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından
elektrik üretimi yapan kişilerin yararlanabileceği süreleri ve

amaçlarıyla verilir.‖
Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Yönetmelik, Ġlk Yönetmeliğin aksine lisans belgesini YEK belgesi olarak kabul etmektedir. Nitekim aynı maddenin
ikinci fıkrası ―üretim lisansı sahibi tüzel kişilere
verilen lisans belgesi, lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik
enerjisinin, ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve
takibi ile YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak amacıyla Yenilenebilir Enerji
Kaynak Belgesi (YEKBEL) olarak lisans süresince geçerlidir‖ hükmünü amirdir. Ġlaveten
―Kurum, her yıl Nisan ayında, lisansı YEKBEL
olarak geçerli lisans sahiplerini, emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda kaynak türünün
belirlenmesi ve takibi amacıyla lisans bazında
yenilenebilir enerji kaynağından üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisi miktarını, hibrit tesisler bakımından yenilenebilir enerji kaynağın-

ç) (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kişilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları,”
kapsayan bir destekleme mekanizmasıdır.
YEKDEM yararlanma esasları
YEKDEM piyasa iĢletmecisi olan Piyasa Mali
UzlaĢtırma Merkezi (PMUM) tarafından takvim
yılı bazında iĢletilir. YEKDEM‘e tabi olmak
isteyen (a) bu yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi
yapan üretim lisansı sahibi tüzel kiĢiler, (b) lisansları YEKBEL olarak da geçerli olmak kaydıyla her yıl 31 Ekim tarihine kadar baĢvurmak
suretiyle takip eden takvim yılında YEKDEM
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katılımcısı olabilir. Bu kapsamda baĢvuru yapanların üretim tesislerinin, baĢvuru tarihi itibariyle
iĢletmeye girmiĢ olması ve YEKDEM‘e kayıt
amacıyla Kuruma yapacakları baĢvurunun Yönetmelik hükümlerine göre kabul edilmesi gerekir. YEKDEM‘e bir takvim yılı için tabi olan
üretim lisansı sahipleri, uygulamaya dahil oldukları takvim yılı içerisinde YEKDEM‘den çıkamaz. YEKDEM‘den yararlanacak üretim lisansı
sahiplerinin üretim tesisleri 18 Mayıs 2005 tarihinden sonra 31 Aralık 2015 tarihinden önce
iĢletmeye girmiĢ olmalıdır. Üretim tesisi bu tarihler arasından iĢletmeye giren bu yönetmelik
kapsamındaki
üretim
lisansı
sahipleri,
YEKDEM kapsamında, I Cetvel I fiyatlarından
tesislerinin iĢletmeye girdiği tarihten itibaren 10
yıl süreyle yararlanabilir. Cetvel II fiyatlarından
ise 5 yıl süreli yararlanma kuralı benimsenmiĢtir.
Buradaki on ve beĢ yıl kurallarının ‗yararlanma‘
değil ‗yararlanabilme‘ olanağı sağlandığı söylenmelidir.. Buna göre tesisin iĢletmeye giriĢ tarihi
x takvim yılının ilk on ayı veya x-1 takvim yılının 11 ve 12 nci ayları ise x‘i takip eden takvim
yılı dahil 10 yıl ve/veya beĢ yıl sayılarak son
yararlanma dönemi olan takvim yılı bulunacaktır. Öte taraftan hemen belirtmek gerekir ki kasım ve aralık aylarında iĢletmeye giren tesislerde
iĢletmeye girdikleri tarihi takip eden ilk yılbaĢından itibaren yararlanmamakla birlikte on takvim
yılı yararlanabilme hakkına tam olarak sahip
kılınmaktadır. Herhangi bir hak kaybı söz konusu olmamaktadır.

dar baĢvuru yapmaması yeterlidir, ilave bir ameliye gerekmez. Elektrik Piyasasından Lisanssız
Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY)
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından
ürettiği elektrik enerjisi muafiyetli üretim miktarı kapsamındaki gerçek veya tüzel kiĢiler, tesislerinin iĢletmeye girdiği tarihten itibaren 10 yıl
süreyle, bölgesinde bulundukları perakende satıĢ
lisansı sahibi dağıtım Ģirketleri aracılığıyla
YEKDEM‘den yararlanır [13]. Çünkü bu kiĢilerin piyasaya satıĢ olanakları Kanun ve YEK Kanunu tarafından tanımlanmadığından uygulama
dıĢına çıkmaları düĢünülemeyecektir. LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kiĢiler de tesislerinin iĢletmeye giriĢ
tarihinden itibaren 5 yıl süreyle YEK Kanununa
ekli II sayılı Cetvel‘de belirlenen yerli ürün destek teĢvikinden yaralanabileceklerdir. Bu destek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca, Kanun‘un 5 inci maddesinde Kurula verilen yetki kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bu yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik üretimi yapan üretim
lisansı sahibi tüzel kiĢiler lisansları YEKBEL
olarak geçerli ise her yıl Kurum tarafından yayımlanacak üretim bilgilerini de kullanarak üretimlerini sertifikalandırabilir ve emisyon ticareti
kapsamındaki uygulamalardan yararlanabilirler.
Öte taraftan LÜY kapsamında yenilenebilir
enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan tüzel kiĢiler de toplam üretimlerini dağıtım Ģirketinden alacakları bir belge ile belgelemek suretiyle sertifikalandırmak ve emisyon ticareti olanaklarından yararlanmak imkanına sahip kılınmıĢlardır. Bu düzenleme de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca, Kanun‘un 5 inci maddesinde Kurula verilen yetki kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir.

YEK Kanunu üretim lisansı sahiplerine bir seçme hakkı vermektedir. Ġsteyen serbest piyasa
koĢullarında faaliyetine devam etmekte, isteyen
içinde bulunduğu yılın 31 Ekim tarihine kadar
baĢvuru yapmak suretiyle takip eden 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar YEKDEM katılımcısı olabilmektedir. Bir kez mekanizmaya
katılanlar o yıl içinde mekanizmadan çıkamayacaktır. Ancak sonraki yıl için dahil olmak istemeyenlerin ilgili yıl içinde 31 Ekim tarihine ka-

YEKDEM‘den yararlanabilecekler için öngörülen süreler; tesisleri iĢletmedeki üretim lisansı
sahipleri için tesisin iĢletmeye girdiği tarihten,
henüz iĢletmeye girmemiĢ olanlar için iĢletmeye
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gireceği tarihten itibaren baĢlayacağı kabul edilmiĢtir. Tesisin iĢletmeye girme tarihi olarak geçici kabul tarihi esas alınmaktadır. Buna göre
ilgili üretim tesisinin lisansına derc edilmiĢ kurulu gücünün tamamının devreye alınmıĢ olması
gerektiği düĢünülmektedir [14].

kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretim miktarı için perakende satıĢ
lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından kaynak
bazında yapılan baĢvuru ise kaynak bazında sisteme verile(n)cek ihtiyaç fazlası enerji miktarının tamamını kapsayacaktır.

Bu durumda kısmi kabul durumu gündeme gelmektedir. Buna göre ilgili üretim tesisinin lisansına kayıtlı kurulu gücün tamamı devreye alınmamıĢ, kısmı kabul ile iĢletmeye girmiĢ ise bu
tesisin iĢletmeye girmediği ilkesi benimsenmelidir. Bu sonuca ‗tesis‘ kavramından ulaĢılmaktadır. Zira Yönetmeliğin ―YEKDEM‟den yararlanabilecekler‖ baĢlıklı 9 uncu maddesinin birinci
fıkrası ―Lisansı kapsamındaki üretim tesisi…‖
ibaresini havi olup bu hükümdeki „üretim tesisi‟
ibaresi elektrik piyasası mevzuatı kapsamında
değerlendirilmektedir. Bu terimin lisansa derc
edilmiĢ kurulu gücün/kapasitenin tamamını kapsadığı düĢünülmektedir. Diğer bir ifadeyle kısmi
kabul ve iĢletmeye alma durumu, ilgili üretim
tesisinin tamamlanarak iĢletmeye geçtiği Ģeklinde değerlendirilmemelidir. Ayrıca lisansa konu
üretim tesisinin kısmi kabul ve iĢletme alma durumunda, ilgili lisans sahibi için YEKDEM‘e
katılımın ilgilisinin YEKDEM‘den tam kapasiteyle 10 yıl yararlanmasına engel olacağı sonucu
da dikkate alınmıĢtır. Ancak lisansın tadil edilmesi durumunda tadil edilen kısım henüz iĢletmeye girmemiĢ olsa bile bu durum YEKDEM‘e
kabul edilmeye engel olmayacaktır. Lisansın ilk
verildiği kurulu güç değeri üzerinden sisteme
kayıt ve mekanizmadan yararlanma mümkün
olabilmektedir. Zira 18 Mayıs 2015 tarihinden
sonra bu tesisin ülke kurulu gücüne katkı payı
ilk verilen lisansa derc edilmiĢ kurulu güç değeri
kadardır.

YEKDEM kapsamında sisteme verilen enerji
tedarikçiler tarafından satın alınmaktadır; satın
alındığı kabul edilmektedir. Yönetmelik tedarikçileri Lisans Yönetmeliğinden farklı tanımlamaktadır. Tedarikçiler; YEK Kanununun ödeme
yükümlülüğü oranı tanımından mütevellit,
―Elektrik piyasasında serbest ve/veya serbest
olmayan tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapan üretim şirketleri, OSB üretim lisansı sahipleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları,
toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına sahip şirketleri‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Bu
durumda son kullanıcıya satıĢ yapan lisans sahipleri son kullanıcıya yaptıkları satıĢ miktarları
için tedarikçi kabul edilecektir. Mekanizmaya
verilen enerji miktarı için yapılacak ödemelerin
ve gerçekleĢecek dengesizliklerin sorumlusu
olarak bu kiĢiler öngörülmüĢtür. Zira YEK Kanunu siteme verilen birim kWh için Cetvel I ve
II‘de öngörülen ilgili destek bedel(ler)inin ödenmesini amirdir.
YEKDEM baĢvuruları
YEKDEM‘e baĢvuru konusu Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinde düzenlenmiĢ olup yukarıda yapılan
açıklamaya uygun olarak iki tip baĢvuru yöntemi
öngörülmüĢtür. Ġlki ―gönüllü baĢvuru‖ olup Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten üretim lisansı sahipleri tarafından her bir lisanslı tesis için ayrı ayrı
yapılacaktır. Ġkincisi ―zorunlu baĢvuru‖ olup
yenilenebilir enerji kaynaklarından LÜY kapsamındaki üretilecek ihtiyaç fazlası enerji için perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketlerinin
kendi bölgelerindeki lisanssız üreticilerin ihtiyaç
fazlası üretimi için, kaynak bazında ayrı ayrı

YEKDEM‘e yapılan baĢvurular üretim lisansı
kapsamındaki baĢvurular için üretim miktarının
tamamını (hibrit tesisler bakımından bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilen miktarı) kapsayacaktır. LÜY
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baĢvuru yapması anlamını havidir. Bu baĢvuru
her yıl yapılmak zorundadır. BaĢvurular 31
Ekim tarihine kadar yapılacaktır. Üretim lisansı
sahipleri Yönetmelik Ek-1 BaĢvuru Dilekçesi ve
11/08/2011 tarihli ve 3354-47 sayılı Kurul Kararı belirlenen bilgilere dayalı olarak oluĢturulan
Bilgi Formunu eksiksiz doldurmak suretiyle baĢvuru yapacaklardır. Perakende satıĢ lisansı sahibi
dağıtım Ģirketleri ise Yönetmelik EK-2 ve yine
11/08/2011 tarihli ve 3354-47 sayılı Kurul Kararı belirlenen bilgilere dayalı olarak oluĢturulan
Bilgi Formunu eksiksiz doldurmak suretiyle baĢvuru yapacaklardır.

yazılı olarak beĢ gün içerisinde gerekçeleriyle
birlikte itirazda bulunulabilir. YEKDEM‘e baĢvuru yaptığı halde Ön YEK listesinde baĢvuru
kabul edilmemiĢ görünen baĢvuru sahipleri de
bu süre içerisinde durumlarının incelenmesi/
düzeltilmesi için itirazda bulunabilecektir.
Söz konusu itirazlar Kurum tarafından incelenerek Kasım ayının 25‘i itibariyle sonuçlandırılacaktır. Bu çerçevede baĢvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınan tüzel kiĢilerden bir sonraki
takvim yılında YEKDEM‘den yararlanabilecek
olanları havi Nihai YEK Listesi, her yıl 30 Kasım tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. Nihai
YEK listesi Kurul kararı ile belirlenecek örneğe
uygun düzenlenerek Kurum internet sayfasında
duyurulacak ve PMUM‘a bildirilecektir.

Kurum kendisine yapılan baĢvuruları genelde
elektrik piyasası mevzuatı özelde Yönetmelik
kapsamında inceleyecek ve Ön YEK listesini
oluĢturacaktır. Ön YEK listesi Lisans Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde
Kasım ayının ilk on günü içerisinde Kurum internet sayfasında ilan edilir. Ġlan edilen Ön YEK
listesindeki baĢvurulara ve/veya bilgilere;

Nihai YEK listesinde asgari olarak;
a) Kaynak türlerine göre YEKDEM‘e tabi
olan üretim lisansı sahiplerine ait tesislerin iĢletmeye giriĢ tarihleri, yıllık elektrik enerjisi üretim
kapasiteleri ve yıllık üretim programına iliĢkin
bilgiler,

a) Üçüncü Ģahıslar tarafından sadece kiĢisel hak ihlali nedeniyle,

b) Dağıtım bölgesi bazında muafiyetli üretim miktarına iliĢkin kaynak bazında ve toplam
olarak öngörülecek bilgiler,

b) Ġlgili lisans sahipleri tarafından ilana
konu bilgilerin düzeltilmesi ve/veya varsa eksikliklerin giderilmesi amacıyla,

ġekil 1. BaĢvuru süreci
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öngörülen iĢlemleri yürütebilmek amacıyla
Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği (DUY) hükümleri uyarınca PMUM
nezdinde kayıtlı bir YEKDEM portföyü oluĢturur. Nihai YEK listesinde yer alan lisanslı üretim
tesislerine iliĢkin DUY kapsamındaki uzlaĢtırmaya esas veriĢ çekiĢ birimi (UEVÇB) ve sayaç
kayıtları, oluĢturulan YEKDEM portföyü altında
yer alacak Ģekilde güncellenecektir. Kayıt bulunmaması halinde, YEKDEM portföyü altında
DUY hükümleri uyarınca UEVÇB ve sayaç kaydı yapılacaktır. LÜY hükümleri uyarınca dağıtım
sistemine verilecek muafiyetli üretim miktarı
için perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketleri adına, kaynak bazında, YEKDEM portföyü
altına DUY hükümleri uyarınca UEVÇB ve sayaç kaydı yapılacaktır. Yani LÜY uyarınca üretim yapanların tüm tesisleri perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketinin tesisleri gibi kayda konu edilecektir. Böylelikle piyasa yönetim
sistemi (PYS) üzerinde bir çok kaynaktan bir
çok üretim tesisi olan bir portföy oluĢacaktır.

yer alacaktır. Ġlaveten lisans sahibi tüzel kiĢinin
unvanı, lisans numarası, iletiĢim bilgileri, banka
hesap numarası, kaynak türü, tesis tipi, kurulu
güç bilgisi, ünite sayısı, yılık üretim miktarı,
önceki yıl gerçekleĢen üretim miktarı, tesisin
iĢletmeye
giriĢ
tarihi,
tesisin
varsa
YEKDEM‘den son yararlanma takvim yılı, yararlanma dönemi (kaçıncı kez yararlandığı), kaynak türü bazında Cetvel I fiyatı, aksam bazında
uygulanacak Cetvel 2 fiyatı (Bakanlıkça belirlenerek Kuruma bildirilecek tek fiyat) ve yararlanmaya esas fiyat bilgileri yer alacaktır.
YEKDEM‘e esas üretim döneminin, her takvim
yılının birinci günü baĢlayıp son günü itibarıyla
nihayet bulacağı düzenlenmiĢtir. Dolayısıyla
mekanizmaya enerji veriĢ 1 Ocak tarihi saat
00:01‘de baĢlayacağından mekanizmaya dahil
olanlar önceden devam eden ikili anlaĢmalarını
31 Aralık saat 23:59‘a kadar ifa edebileceklerdir.
YEKDEM iĢleyiĢi
Kayıt

Üretim tahmini

Nihai YEK listesinin Kurum tarafından Kasım
ayı baĢında PMUM‘a bildirilmesi ile mekanizmanın iĢlemeye baĢlayacağı kabul edilebilir.
PMUM, YEKDEM kapsamındaki enerjinin uzlaĢtırılması için Yönetmelik ve ilgili mevzuatta

Mekanizmanın ilk iĢleri 31 Aralık tarihinde gerçekleĢtirilecektir. Buna göre üretim lisansı sahibi
her bir YEKDEM katılımcısı saatlik üretim tahminlerini her bir gün için, önceki gün saat 09:00

ġekil 2. Üretim tahmini [15]

14

itibariyle Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM)
tarafından belirlenecek Ģekle uygun olarak
MYTM‘ye bildirecektir. Muafiyetli üretim miktarı için YEKDEM katılımcısı olan perakende
satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketleri de kendi
dağıtım sistemleri içindeki OSB ve serbest bölgelerde yerleĢik yenilenebilir enerji kaynaklarından LÜY kapsamında üretim yapan tesisler de
dahil, muafiyetli üretim miktarına iliĢkin kaynak
bazında saatlik tahminlerini kaynak bazında tanımlanmıĢ her bir UEVÇB için toplam olarak,
her bir gün için, önceki gün saat 09:00 itibariyle
MYTM tarafından belirlenecek Ģekle uygun olarak MYTM‘ye bildirecektir.

taçtır. MYTM, gerekli olması halinde YEKDEM
katılımcılarından tahminlere esas olacak verileri
talep edebilir. UEVÇB bazında yapılan saatlik
üretim tahminleri YEKDEM bölgesel/ulusal toplam saatlik üretim tahmini Ģeklinde PMUM‘a
sunulacaktır. MYTM ayrıca hesapladığı
YEKDEM bölgesel/ulusal toplam saatlik üretim
tahminini aynı gün içerisinde saat 10:30‘a kadar
PMUM‘a PYS üzerinden bildirmekle yükümlüdür. PMUM, YEKDEM bölgesel/ulusal toplam
üretim tahminini PYS aracılığıyla saat 11:00‘a
kadar yayımlayarak piyasa katılımcılarının bilgisine sunacaktır.
SatıĢ

MYTM kendisine bildirilmiĢ olan üretim tahminlerinden faydalanarak ve/veya kendi geliĢtirdiği tahmin yöntemlerine dayanarak her gün, bir
gün sonrası için UEVÇB bazında saatlik üretim
tahmini yapacak ve söz konusu tahminlerini
KGÜP olarak dikkate alacaktır. . Dolayısıyla
aslında üretim tahminini MYTM yapmaktadır.
Burada enerjinin sahibi oldukları kabul edilen
tedarikçilerle MYTM arasında bir vekalet iliĢkisi
kurulmaktadır. MYTM bu iliĢkinin gereği özen
yükümlülüğü altındadır. Aksine hareketlerin davaya konu olabilmesi ve mali sonuç doğurması
hususunun hukuk dünyasında tartıĢılmaya muh-

Böylelikle YEKDEM kapsamında iletim ve/veya
dağıtım sistemine verileceği MYTM tarafından
PYS üzerinden PMUM‘a bildirilen ve tedarikçiler tarafından satın alınacağı kabul edilen tahmini enerji miktarı, YEKDEM portföyü altında
PMUM tarafından gün öncesi piyasasında fiyattan bağımsız teklif olarak değerlendirilmek üzere her gün saat 11:30‘a kadar sistem satıĢ teklifi
olarak PYS aracılığıyla bildirilecektir. Böylece
piyasada oluĢan fiyat üzerinden yapılan satıĢ
sonucunda oluĢan gelir tedarikçiler nam ve hesabına Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca hesaplanarak YEKDEM portföy geliri olarak teda-

ġekil 3. Ay sonu iĢlemleri-1 [16]
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muafiyetli üretime iliĢkin ödenecek toplam bedel
ise ilgili perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım
Ģirketleri tarafından LÜY ilgili hükümleri uyarınca hesaplanacaktır.

rikçilere ÖYO oranında aylık bazda paylaĢtırılır.
Ertesi gün enerji gerçekleĢmeleri ortaya çıkacaktır. Bu gerçekleĢmeler sonucunda da YEKDEM
portföyünün UEVÇB bazında tahmini enerji
miktarı bazında olumlu ya da olumsuz dengesizlik durumunda olması söz konusudur. Böylece
her bir UEVÇB için dengesizlik miktarı hesaplanacaktır.

PMUM, YEKDEM katılımcılarına ödeyeceği
YEK bedelini (YEKBED) hesaplarken ilgili üretim tesisinden her bir gün içinde sisteme verilen
enerji miktarı ile nihai YEK listesinde öngörülen
uygulanacak fiyatın o gün için geçerli Merkez
Bankası kurundan TL‘ye çevrilmesi ile elde edilen rakamı çarparak günlük tutarı ve bir ay içindeki tutarları toplayarak aylık tutarı ve tüm katılımcılar için aylık tutarı toplayarak ödeyeceği
toplam tutarı bulacaktır. Aynı iĢlem perakende
satıĢ lisansına da sahip olan dağıtım Ģirketleri
tarafından kendi bölgelerinde LÜY kapsamındaki her bir üretici için tekrarlanacaktır. Buna göre
perakende satıĢ lisansına da sahip olan dağıtım
Ģirketleri her bir üreticinin üretim tüketim rakamlarını belirleyecek, günlük bazda ihtiyaç
fazlası enerji miktarını tespit edecek, bu miktar
ile o kiĢiye uygulanacak destekleme bedelini
çarparak o kiĢi için günlük ödeme rakamını bulacak ve günlük rakamları toplayarak o kiĢiye
yapılacak aylık ödemeyi belirleyecek, aynı kaynak bazında her bir kiĢiye yapacağı aylık ödemeleri toplayarak kaynak bazında ödeme miktarını

Hesaplamalar
Böylece her ay, içinde bulunulan her gün (i) bir
gün sonrası için tahmin yapılması ve tahminin
gün öncesi piyasasında satıĢa arz edilerek gelir
hesaplaması ve (ii) içinde bulunulan gün için
dengesizliklerin gerçekleĢmesi ile hesaplamaların yapılması iĢlemleri tekrarlanacaktır. Ay sonunda;
1. TEĠAġ veya ilgili dağıtım Ģirketi tarafından
YEKDEM katılımcısı lisanslı üretim tesisleri
bazında okunan veriĢ değerleri ile dağıtım Ģirketleri tarafından okunarak kaynak bazında toplanan muafiyetli üretim miktarı DUY‘da yer alan
ilgili maddeler uyarınca PYS üzerinden
PMUM‘a bildirilecektir.
2. Üretim lisansı sahibi her bir YEKDEM katılımcısına ödenecek bedel PMUM tarafından;

ġekil 4. Ay sonu iĢlemleri [17]
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5.PMUM daha sonra ödeme yükümlülüğü oranı
(ÖYO) olarak kullanılmak üzere her bir tedarikçinin perakende satıĢ (=son kullanıcıya satıĢ)
pazarındaki payını bulur. Bu oran ile YEKTOB
miktarının çarpılması suretiyle de her bir tedarikçinin mekanizmaya ödemekle yükümlü olduğu ödeme yükümlülüğü tutarını (ÖYT) belirler.

bulacak ve kaynak bazında bulduğu miktarların
hepsini toplayarak lisanssız üretim toplam lisans
bedeli (LÜYTOB) olarak PMUM‘a bildirecektir.
3. PMUM, perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım
Ģirketleri tarafından hesaplanan LÜYTOB bedelinin kendisine PYS üzerinden bildirilmesini
müteakip bu miktarı kendi hesapladığı ödeme
miktarı ile toplayarak YEK toplam bedelini
(YEKTOB) bedelini bulur.

6.Her gün bir gün sonrası için gün öncesi piyasasına sunulan sistem satıĢ teklifleri ile uzlaĢtırmaya esas veriĢ miktarı arasındaki farkın, ilgili saat
için geçerli SMF değeriyle çarpılması suretiyle
elde edilen tutar, YEKDEM kapsamında enerji
dengesizlik tutarı olarak değerlendirilir ve bu
tutar tedarikçilere 14 üncü madde uyarınca hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranında 18 inci
madde hükümleri kapsamında hesaplanarak aylık bazda paylaĢtırılır ve her bir tedarikçiye iliĢkin enerji dengesizlik tutarı belirlenir.

4. PMUM tarafından bulunan bu bedel
(=YEKTOB), YEKDEM katılımcılarına iliĢkin
uzlaĢtırma bildiriminin PYS aracılığıyla yayımlanmasını müteakip her bir YEKDEM katılımcısı (üretim lisansı sahipleri ve kaynak bazında
perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketleri)
tarafından DUY hükümleri uyarınca PMUM‘a
ayrıca fatura edilir.

EK-1
BAġVURU DĠLEKÇESĠ
T.C.
ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU BAġKANLIĞINA
(Elektrik Piyasası Dairesi BaĢkanlığı)
……………………………… numaralı üretim lisansı kapsamında 4628 sayılı Kanun ve 5346 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve ilgili mevzuatı kapsamında yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üretmekteyiz. Lisans kapsamındaki üretimimizin 20…. Yılı için YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamına alınması için baĢvuru yapmaktayız.
BaĢvurumuzun kabulünü ve lisans kapsamındaki üretimimizin YEKDEM kapsamında değerlendirilmesi için gereğini
tensiplerinize arz ederiz.

BĠLGĠ FORMU
Lisans No
:
Lisans sahibi Tüzel KiĢi
:
Faks No /
:
Eposta
:
Telefon No
:
IBAN No
:
Kaynak Türü
:
Tesis Tipi
:
Kurulu Gücü(MWm)
:
Kurulu Gücü(MWe)
:
Ünite Sayısı
:
Yıllık Üretim Miktarı
:
Önceki Yıl GerçekleĢen Üretim Miktarı
:
ĠĢletmeye GiriĢ Tarihi
:
11/8/2011 tarihli ve 3354-47 sayılı Kurul Kararına göre hazırlanmıĢtır.
YEKDEM Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca
haberleĢme amacıyla kullanılacak faks numarası ve eposta bilgisidir.
YEKDEM Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca
haberleĢme amacıyla kullanılacak telefon numarasıdır
YEKDEM katılımcısı ilgili tesisten sisteme verilen enerji için ödeme
yapılacak banka hesap numarasıdır. Banka hesap numarası IBAN numarası
olarak verilecektir. IBAN‘sız hesap numarası kabul edilmez. Kamuoyuna
ilan edilmez.
Hidrolik/Rüzgar/Jeotermal/Biyokütle/GüneĢ ibarelerinden uygun olanı
yazılacaktır.
Kaynak türüne göre tesis tipleri yazılacaktır (Örneğin; Hidrolik kaynaklar
için nehir tipi, kanal tipi, rezervuarlı, pompaj depolamalı; güneĢ için
fotovoltaik veya yoğunlaĢtırmalı; biyokütle için çöp gazı, hayvansal atık,
vb.)
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin onbeĢinci
fıkrası uyarınca lisansa derc edilmiĢ bulunan yıllık üretim miktarıdır
(kWh).
Varsa bir önceki yıl sisteme verilen toplam enerji miktarı, yük miktarını
gösteren aylık yük eğrisiyle birlikte lisans sahibince verilir. (ÇalıĢan santraller için OSF 07 formatında bilgi verilecek olup (i) bir önceki takvim
yılının tamamına iliĢkin, (ii) baĢvuru tarihinden itibaren geriye doğru bir
yıl süreli bilginin bir CD‘ye ayrı ayrı kaydedilerek verilmesi gerekmektedir. Her iki bilgi de veriĢ-çekiĢ birimlerini içerecektir)
Geçici kabul tarihidir, sisteme enerji veriĢ tarihi olarak da kabul edilir.

Ek*:
Bakanlıkça YEK Kanununun 6/B maddesi uyarınca çıkarılacak Yönetmeliğe göre hesaplanmıĢ yerli ürün destek fiyatını
gösteren belge.
Lisans sahibini temsile yetkili
KiĢi veya KiĢilerin Adı-Soyadı
Ġmza
(varsa) KaĢe
Tarih
Tüzel kiĢinin lisans numarası
:
Tüzel kiĢinin ticaret unvanı
:
Ödeme yapılacak Banka ve IBAN :
Telefon
:
Faks
:
e-posta
:
* Ġlgili mevzuat uyarınca bu dilekçeye eklenecek diğer belgeler kayıt düĢülmeksizin ekte sıralanır.
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7. YEKDEM kapsamında her bir fatura dönemi
için hesaplanan YEKDEM portföy geliri, ödeme
yükümlülüğü tutarı, enerji dengesizlik tutarı ve
geçmiĢe dönük düzeltme tutarı tedarikçilere
DUY hükümleri uyarınca YEKDEM‘e iliĢkin
uzlaĢtırma bildirimi olarak yayınlanır. Bu bedel,
PMUM tarafından DUY ilgili hükümlerinde öngörülen sürece uygun biçimde tedarikçilere fatura olarak gönderilir.

YEKDEM katılımcısı lisans sahibi basiretli tacir
olan tüzel kiĢiler ile üretimleri muafiyetli üretim
miktarı kapsamındaki lisanssız üreticiler,
YEKDEM‘e tabi olduğu sürece, Yönetmelik ve
ilgili mevzuat hükümlerine uymak ve iyiniyet
esaslarına göre faaliyet yürütmekle yükümlüdür.
YEKDEM katılımcıları ayrıca
a) YEKDEM‘e tabi tesisi ile PMUM tarafından oluĢturulacak YEKDEM portföyü dıĢında
herhangi bir dengeden sorumlu gruba katılamayacak,

Bu iĢlemler her ay her gün için tekrarlanacaktır.
Diğer konular

b) YEKDEM‘e tabi oldukları yıl içinde
27/12/2008 tarihli ve 27093 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde öngörülen primer ve
sekonder frekans kontrolüne katılım ile DUY
hükümlerinde öngörülen dengeleme güç piyasasına katılıma iliĢkin yükümlülükler ve piyasa
iĢletim ücretinden muaf tutulacaktır.

YEKDEM hesaplamalarından ortaya çıkacak
ÖYT tutarları için tedarikçilerden ayrı bir teminat alınması yoluna gidilmeyecektir. PMUM,
DUY hükümlerine göre tahsil edilen teminatları
gerektiğinde ÖYT‘nin tahsili için de kullanacaktır. Bu durumda yani tedarikçilerin nakit teminatlarının kullanılması veya diğer teminatlarının
nakde çevrilerek kullanılması halinde ilgililer,
kullanılan teminatlarını ilgili DUY hükümlerinde öngörülen miktarlara tamamlamak ve/veya
güncellemekle yükümlüdür.

YEKDEM katılımcısı üretim lisansı sahiplerinin
ilgili fatura dönemi içerisindeki net tüketimleri
dolayısıyla düĢecekleri dengesizlik tutarına, uzlaĢtırma bildiriminde yer verilir ve PMUM tarafından kendilerine fatura edilecektir.

YEKDEM‘in iĢleyiĢi için gerekli her türlü bildirimler PYS üzerinden yapılacaktır. PYS‘nin iĢler
durumda olmaması halinde bildirim ve tebligatlar sırasıyla faks, e-posta ve telefon aracılığıyla
gerçekleĢtirilebilecektir.

Kaynak ve dipnotlar
[1] AyĢe Rüya ATAMAN, Türkiye’de Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Arz Güvenliği Açısından
Ġncelenmesi, EPDK Uzmanlık Tezi, 2007, Ankara,
s.14 (yayımlanmamıĢtır).

PMUM, Yönetmelik ile öngörülen iĢ ve iĢlemleri tarafsızlık ve titizlik esaslarına göre yapmak
tedarikçilerin ve YEKDEM katılımcılarının bu
Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini ayrı hesaplarda izlemekle mükelleftir. Faturalama, ödemeler, ödemelerin yapılmaması, itirazlar ve düzeltmelere iliĢkin süreçler için DUY
hükümleri uygulanacak olup YEKDEM kapsamındaki borç ve alacaklar mevcut DUY hükümlerine göre hazırlanan faturalarda ayrı kalem olarak görülecektir.

[2] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz; Erol Ünal,
Elektrik Piyasaları Ġçerisinde Toptan SatıĢ Piyasalarının Yeri ve Yenilenebilir Enerji Üretiminin Bu
Piyasa Ġçerisinde Değerlendirilmesi, EPDK Uzmanlık
Tezi,
2006,
Ankara,
s.11
vd
(yayımlanmamıĢtır).
[3] Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği‘nin
04/08/2002 tarihli ve 24836 sayılı RG‘de yayımlanan
ilk Ģeklindeki hükümdür.
[4] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz; GÖZEN Mustafa- TĠRYAKĠ Refik; ―Elektrik Piyasasında Yenile-
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Ülkelerindeki Durum; ICCI 2011‟de Sunulan Bildiri;
http://www.icci.com.tr/2011sunumlar/
O04_Ozturk_Selvitop.pdf; Er. Tar: 11.10.2011.

nebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin
Ekonomik ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” VI
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumunda
Sunulmuş Bildiri, 14-16 Ekim 2011 Denizli, s.1-2,
(Sempozyum kitabı basım aşamasındadır).

[12] TeĢvik yöntemleri için ayrıntılı açıklamalar hususunda bkz. GÖZEN, Mustafa, DURAK, Saffet;
―Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimine Yönelik Piyasa Düzenlemeleri ve Teşvik Uygulamaları‖, TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2003; ÜNAL Erol,
GÖZEN Mustafa ―Elektrik Piyasasında Yeşil Sertifika Uygulamasının Düzenleme Kurumları Açısından
İncelenmesi‖ " Küresel Enerji Politikaları Ve Türkiye
Gerçeği" temalı TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempozyumu Bildiriler, Ankara, 2007.

[5] Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir fosil
olmayan kaynaklar anlamına gelir (rüzgar, güneĢ,
jeotermal, dalga, gel-git, hidrolik, biyokütle, çöp
gazı, iĢlenmiĢ atık gazı, biyogaz).
[6] Aynı yönde bkz. GÖZEN Mustafa- TĠRYAKĠ
Refik; ―Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarından Elektrik Üretiminin Ekonomik ve
Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” VI Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri,
14-16 Ekim 2011 Denizli, s.3, (Sempozyum kitabı
basım aşamasındadır).

[13] Yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız
elektrik üretimi konusunda ayrıntılı açıklamalar için
bkz; TĠRYAKĠ Refik – GÖZEN Mustafa, ―Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretiminin Düzenleme

[7] Yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji, fosil olmayan yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji olarak ismen rüzgar, güneĢ, (aerothermal), jeotermal,
(hydrothermal) ve okyanus enerjisi, hidrolik,
biyokütle, çöp gazı, iĢlenmiĢ atık gazı, biyogaz.

Perspektifinden İncelenmesi”, VI Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, 14-16
Ekim 2011 Denizli, s.1-5, (Sempozyum kitabı basım
aşamasındadır).

[8] 2009/28/AT Yönergesinin 5 inci maddesi üçüncü
fıkrası pompaj depolamalı hidrolik santrallerde pompaj depolama rezervuarındaki (üst rezervuardaki )
sudan üretilen elektriğin teĢvik kapsamına olamayacağını hüküm altına almıĢtır.

[14] Aynı yönde bkz.; 2012 yılında YEKDEM'den
yararlanmak için yapılacak baĢvurulara iliĢkin DUYURU, http://www.epdk.org.tr/web/elektrik-piyasasi
-dairesi/duyurular ; ErĢ Tar. 21.10.2011.
[15] ġ.Kadir AYDEMĠR; “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine
İlişkin Yönetmelik YEKDEM Uzlaştırma Hesaplamaları‖ Gün Öncesi Piyasası ve Piyasa Yönetim Sistemi Eğitim Sunumu, Sayfa:4, Ankara- 10.10.2011,
Sunuma http://www.enerjiuzmanlari.org/?p=371 adresinden ulaĢılabilmektedir.

[9] 2009/28/AT Yönergesinin 5 inci maddesi üçüncü
fıkrası pompaj depolamalı hidrolik santrallerde pompaj depolama rezervuarındaki (üst rezervuardaki )
sudan üretilen elektriğin teĢvik kapsamına olamayacağını hüküm altına almıĢtır.
[10] Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda araĢtırma, yatırım, üretim ve tüketiminin teĢviki hususlarında ayrıntılı bilgi için bkz; van Dijk, L. ve diğerleri;
Renewable Energy Policies and Market
Developments; The REMAC 2000 Project Report,
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2003/
c03029.pdf ; EriĢim tarihi; 09.08.2010.

[16] ibid, s.5.
[17] ibid, s.6.

[11] SELVĠTOP, Öztürk; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Teşvik Yöntemleri:Ülkemiz ve AB
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ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİK’İN GETİRDİĞİ BAŞLICA DÜZENLEMELER
Orhun SELÇUK, Dr. Mustafa GÖZEN

B

ilindiği üzere ülkemizdeki Ģebeke kayıp
miktarını azaltmak ve enerjini daha verimli kullanımını temin etmek amacıyla
gömülü üretimi (embedded generation) teĢvik
etmek üzere Elektrik Piyasası Kanunun üçüncü
maddesinde lisans alınmasına iliĢkin lisans muafiyeti getirilmiĢtir. Öte yandan Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanunun 6/A maddesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin yine bu kanunda belirlenen fiyatlar
üzerinden perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım
Ģirketleri tarafından satın alınması zorunlu hale
getirilmiĢtir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 500 kV üretim tesislerine,
Mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve
tüzel kiĢilerin lisans alma ve Ģirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulması ve bu kapsamdaki tesislerin denetimi ile üretilen ihtiyaç fazlası
elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde
uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere
hazırlanmıĢtır. Bu kapsamda değerlendirilecek
tesislerin tanımları yönetmeliğin tanım kısmında
aĢağıdaki Ģekilde yapılmıĢtır:
―k) Kojenerasyon tesisi: Isı ve elektrik ve/veya
mekanik enerjinin eş zamanlı olarak üretiminin
gerçekleştirildiği tesisini,

Dayanak ve tanımlar

l) Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 50 kWe ve altında
olan kojenerasyon tesisini,

Ülkemizde son zamanlarda giderek artan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve
enerji verimliliği arttırılması konusundaki çalıĢmalara paralel olarak Elektrik Piyasası Kanununda [1] yapılan düzenlemeler ile Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanuna [2]
dayanılarak Elektrik Piyasasında Lisanssız
Elektrik Üretimine ĠliĢkin Yönetmelik hazırlanmıĢtır. Söz konusu kanun değiĢiklikleri ile enerji
verimliliği yüksek kojenerasyon tesisleri ile küçük yenilenebilir eneri üretim tesislerine getirilen ayrıcalıkların kullanımına iliĢkin usul ve
esaslar belirlenmiĢtir.

o) Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik,
rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden
elde edilen gaz (çöpgaz dahil), dalga, akıntı
enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını… ifade eder.‖
Yukarıda belirtilen kojenerasyon tesisi tanımı
25/10/2008 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına
Dair Yönetmelikte yer alan tanım ile aynıdır. Bu
tanım çerçevesinde kojenerasyon tesisi elektrik
enerjisi üretimi sırasında ortaya çıkan ısıyı faklı
süreçlerde (ısınma, üretim vb.) değerlendiren ve
bu Ģekilde yüksek enerji verimliliğine sahip olan
tesislerdir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının
tanımı ise 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kul-

Yönetmelik, amaç maddesinde belirtildiği üzere;
Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel
kiĢilerden lisans alma ve Ģirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara,
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lanımına ĠliĢkin Kanun‘da yapılan tanım ile aynı- tım Ģirketleri bağlantı talebini bu yönetmelik çerdır.
çevesinde reddedebilirler. Hidrolik tesisler dıĢındaki tesislerde üretim yapmak isteyen gerçek ve
Muafiyetler
tüzel kiĢiler bu yönetmelik ekinde yer alan LiYönetmelik çerçevesinde muafiyetler iki farklı sanssız Üretim Bağlantı BaĢvuru Formu ile aĢağıfıkrada düzenlenmiĢtir. Ġlk fıkrada ürettiği enerji- daki belgeleri Dağıtım Ģirketine veya OSB‘ye
yi satma imkanına sahip mikro-kojenerasyon te- sunmaları gerekmektedir:
sisleri ve kurulu gücü 500 kWe‘nin altında olan
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesislerin,
ikinci fıkrada sadece kendi tüketimi için elektrik
üreten 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî
Gazete‘de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirlenen değerin üzerinde
verimliliğe [3] sahip kojenerasyon tesislerinin
muafiyeti tanımlanmıĢtır. Bu kapsama giren gerçek ve tüzel kiĢiler lisans alma ve Ģirket kurma
yükümlülüklerinden muaf tutulmuĢlardır.

a) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı
veya kira sözleĢmesi veya kullanım hakkını gösterir sair belge,
b) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine iliĢkin bilgi ve belgeler,
c) Rüzgâr ve güneĢ enerjisine dayalı tesisler hariç
olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanım hakkının elde edildiğine dair belge,

ç) Mevcut olması halinde tüketim tesisinin son
bir yıl içindeki toplam enerji tüketimini gösteren
Yönetmelik kapsamında, her bir tüketim tesisi
belge veya belgeler.
için bir adet kojenerasyon tesisi ya da mikro
kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir enerji kay- Hidrolik tesisler için ise kaynağa ait tapu kaydı
naklarına dayalı üretim tesisi kurulması esas ol- veya kira sözleĢmesi veya kullanım hakkını gösmasına karĢın bir dağıtım sisteminde yeterli kapa- terir sair belge ile birlikte Yönetmelik ekinde yer
site bulunması halinde bir tüketim tesisi için bir- alan BaĢvuru Dilekçesi ve Lisanssız Üretim Bağden fazla kojenerasyon ve/veya yenilenebilir lantı BaĢvuru Formu ile tesisin kurulacağı yerin il
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi ya da te- özel idaresine baĢvuru yapılması gerekmektedir.
sisleri kurulmasına izin verilebileceği hüküm altı- Daha sonra il özel idareleri her takvim ayı içinde
na alınmıĢtır. Aynı maddede yer alan her bir tüke- alınan bağlantı baĢvurularını takip eden ayın ilk
tim tesisi için kurulabilecek yenilenebilir enerji beĢ günü içerisinde ilgili dağıtım Ģirketine ulaĢtıkaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesisle- rırlar.
rinin toplam kurulu gücünün 500 kWe‘den fazla
olmaması Ģartı, bu maddenin amacından saptırıla- Dağıtım Ģirketi kendine ulaĢan bağlantı baĢvururak yüksek kurulu güce sahip tesislerin bu muafi- larını üretim tesisinin türüne, üretim ve tüketim
yetlerden yararlanmasını engellemektedir. Öte noktaların aynı yerde olmasına, baĢvuru sahibinin
yandan Madde 5 ile tüketim tarafında tüketim önceden baĢka bir baĢvurusu olup olmamasına ve
birleĢtirerek bu yönetmelik kapsamında üretim son yıl tüketiminin diğer baĢvurulardan yüksek
yapacak tesislerine kurulmasına imkan tanınmıĢ- olması kıstaslarını ve son olarak baĢvuru tarihini
dikkate alarak değerlendirilir. BaĢvuru noktası
tır.
uygun bulunmayan tesisler için alternatif bir baĢBağlantı esasları
vuru noktası önerilir.
Yönetmelik kapsamında faaliyet gösterecek tesisler ancak dağıtım sistemine bağlanabilirler. Dağı-
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Üretim Kaynak Belgesi
Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren üreticilere, talep etmeleri halinde emisyon ticaretinde
kullanılmak üzere üretim kaynak türünün belirlenmesi ve takibi amacıyla dağıtım Ģirketi tarafından Yönetmelik Ek-4‘te yer alan Üretim Kaynak Belgesi verilecektir.
Sayaçlar
Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, üretim
ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunması halinde, bağlantı anlaĢmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta dengeleme ve uzlaĢtırma sisteminin
gerektirdiği haberleĢmeyi sağlayabilecek çift
yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç takılır. Tesislerin ayrı noktalarda bulunması durumunda
aynı özeliklere sahip tek yönlü sayaç takılması
yeterlidir.

bu enerji için PMUM tarafından ödeme yapılır.
BaĢka bir deyiĢle dağıtım Ģirketi bölgesinde yapılan yenilenebilir enerji tesisleri ve tüzel kiĢiler
tarafından kurulmuĢ olan mikrokojenerasyon
tesisleri tarafından üretilen enerji için YEKDEM
kapsamında PMUM‘dan bedel almakta ve cetvellerde belirtilen fiyatlar üzerinden ilgili üreticilere ödeme yapmaktadır. Yalnız kojenerasyon
tesisleri ile gerçek kiĢiler tarafından kurulan
mikrokojerasyon tesisleri bunun dıĢında yer almaktadır. Bu durumda, söz konusu bu ödemelerin birbirine eĢit olup olmayacağı ve dağıtım
Ģirketlerinin bu hizmet için bir bedel alıp almayacağı tam olarak net değildir.

Ġhtiyaç fazlası enerji
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim
yapan tesislerin üzerindeki tüketim tesislerinin
tüketimleri düĢülerek, kalan ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi, perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen fiyattan
satın alınır. Üretim ve tüketim tesislerinin aynı
yerde olmaması durumunda dağıtım seviyesindeki kayıp miktarı da hesaplamada dikkate alınır.
Tüzel
kiĢiler
tarafından
kurulan
Mikrokojenerasyon tesisleri tarafından üretilen
ihtiyaç fazlası enerji ise yine aynı Ģekilde satın
alınır. Ancak fiyat YEK Kanununa ekli I sayılı
Cetvelde belirlenen en düĢük fiyat olarak kabul
edilir.

Yerli ürün kullanımının desteklenmesi
YEK ile amaçlanan hususlardan bir tanesi de
yerli ürün kullanımının teĢvik edilmesidir. Bu
konu Yönetmeliğin 23. maddesinde açıklanmıĢtır. Bu çerçevede perakende satıĢ lisansı sahibi
dağıtım Ģirketi, 19. maddenin üçüncü fıkrasına
göre belirlenen ihtiyaç fazlası üretim miktarını
YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde belirlenen
fiyatlardan yararlanarak Bakanlıkça YEK Kanununun 6/B maddesi uyarınca çıkarılacak Yönetmeliğe göre hesaplanmıĢ destek fiyatıyla çarparak belirler.

Kojenerasyon tesisleri ile gerçek kiĢiler tarafından kurulan mikrokojenerasyon tesisleri tarafından üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı
için herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu
enerji YEKDEM kapsamında değerlendirilir ve
perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketine

Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden fazla üretim tesisi kurul-
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ması halinde yerli ürün kullanım desteği, her bir
üretim tesisinden sisteme verilen ihtiyaç fazlası
enerji her bir üretim tesisi için bu katkı payını
ayrıca belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda
Bakanlık, bu madde kapsamına giren her bir üretim tesisinin ne kadar yerli ürünler ile kurulduğunu tespit etmek ile yükümlüdür. Ancak rüzgar
santralleri gibi aynı tesis içerisinde birçok farklı
türbinin bulunduğu tesisler için bu hükmün uygulanmasında zorluklar yaĢanacağı tahmin edilmektedir.

Dipnotlar
[1] 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
[2] 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına ĠliĢkin Kanunun 6/A maddesi
[3] Söz konusu yönetmeliğin 29. maddesine göre bu
değer % 80 olarak belirlenmiĢtir.
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARINDA GÜNEŞ ENERJİSİNİN YERİ
VE GELECEĞİ
Şaban DEMİR

D

ünyada nüfus artıĢı, sanayileĢme ve
kentleĢme olguları, küreselleĢme sonucu artan ticaret olanakları, artan
enerji fiyatları, küresel ısınma ve iklim değiĢikliği konusunda geliĢen duyarlılık, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi her geçen gün artırmaktadır. 2010 yılında gerçekleĢen dünya enerji
talebine baktığımızda % 5,6‘lık bir artıĢın yaĢandığı ve söz konusu oranın da 1973 yılından bu
yana gerçekleĢen en yüksek oran olduğu görülmektedir [1].

larının, çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim
değiĢikliği sorunları üzerindeki etkileri göz önüne alındığında bu yolla enerji üretimlerinin azaltılması veya en azından enerji üretimindeki paylarının daha fazla artmaması üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 ġubat
2009 tarihinde onaylanan Kyoto Protokolü gereğince ülkelerin karbon emisyonlarını azaltmaları
gerektiğinden yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artırılması ileri yıllarda
ülkemizin oluĢacak karbon piyasası ticaretinde
de söz sahibi olmasına imkân sağlayacaktır. Bu
kapsamda, enerji kaynaklarımızın çeĢitlendirilmesi, çevre dostu yerli kaynaklarımızın enerji
üretiminde kullanımının artırılması, alternatif
enerji kaynaklarının aranması ile bu konuda yapılacak AR-GE çalıĢmaları önem kazanmaktadır.

Bu talep artıĢı ile birlikte enerji konusunda ülkemiz gibi dıĢa bağımlı ülkelerin ekonomilerinde
enerji ithalatının payı giderek artmaktadır. Ülkemizin 2010 yılı 183 milyar dolarlık toplam ithalat rakamı içinde enerji ithalatının payı % 18,6
ile 34 milyar dolardır [2]. Fosil ve geleneksel
yakıtların bahsettiğimiz yüksek maliyetlerinin
yanı sıra politik ve ekonomik olarak sürekli büyük risk taĢıması, öngörülebilirlikten uzak olmaları ve çevreye olan etkileri nedeniyle günümüzde enerji konusunda üzerinde önemle durulan iki
temel konu bulunmaktadır: enerji arz güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele.

Ülkemizin enerji alanında Cumhuriyetin yüzüncü yılı olan 2023 yılına iliĢkin hedeflerini ortaya
koyan ve BaĢbakanlık Yüksek Planlama Kurulu
tarafından
imzalanan
18/05/2009
tarihli
―Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği
Strateji Belgesi‖nde; Yenilenebilir Kaynakların
Elektrik Enerjisi Üretimi içindeki payının en az
% 30 olması, yenilenebilir kaynaklarının kullanılması için alınacak tedbirler sonucunda da doğalgazın payının % 30‘un altına düĢürülmesi
hedeflenmiĢtir [4].

TEĠAġ Genel Müdürlüğünün 2010-2019 dönemine iliĢkin hazırladığı 10 yıllık elektrik arztalep projeksiyonu [3] sonucu ortaya konan, ülkemizde 2016 yılından itibaren enerji açığı oluĢacağı yönündeki öngörüsü ve enerji üretiminde
% 74 civarında ithal fosil yakıtların kullanıldığı
gerçeği ülkemizin enerji arz güvenliği konusunda yakın gelecekte ciddi çalıĢmalar yapmasını
zorunlu kılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelimiz
ve güncel görünüm
Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları yönünden dünyanın zengin ülkelerinden birisidir. Söz
konusu kaynak potansiyelimize iliĢkin bilgiler

Arz güvenliği yanında çevre dostu enerji kavramları da dünya gündeminde kayda değer bir
yer tutmaktadır. Geleneksel elektrik üretim yol-
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Tablo 1. Türkiye yenilenebilir enerji kaynak potansiyeli (MTEP; milyon ton petrol eĢdeğeri)
Kaynak Türü

Yerli Potansiyel

Rüzgâr

Çok Verimli: 8.000 MW, Orta Verimli: 40.000 MW

Jeotermal

31.500 MW (1.500 MW'ı elektrik üretimine elveriĢli)

Biyokütle

8,6 MTEP

GüneĢ Enerjisi

80 MTEP (380 milyar kwh/yıl elektrik)

Tablo 1‘de gösterilmektedir [5].

zorunluluğu getirilmiĢ, üretilen elektrik enerjisi
için kaynak bazında herhangi bir farklılık gözetmeksizin 5-5,5 avro-cent alım garantisi verilmiĢtir.

Potansiyel zenginliğimize rağmen yenilenebilir
enerji kaynaklarının 2010 yılı sonu itibariyle
toplam elektrik kurulu gücü ve elektrik üretimindeki payı Tablo 2‘de de görüldüğü üzere çok
düĢük seviyelerdedir [6].

5346 sayılı YEK Kanunu ile Rüzgâr ve hidrolik
kaynakların kullanımında sağlanan artıĢa rağmen
belirlenen teĢvik fiyatı baĢta güneĢ enerjisi olmak üzere diğer yenilenebilir kaynaklar için yeterli olmadığından bu alanlarda beklenen geliĢmeler sağlanamamıĢtır. Bu nedenle söz konusu
Kanunda değiĢikliğe gidilerek, 08/01/2011 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 29/12/2010 tarihli ve 6094 sayılı ―Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ ile kaynak bazında teĢvik mekanizması getirilmiĢtir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaĢtırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve
Tablo 2. 2010 Yılı Sonu Ġtibariyle Türkiye Toplam Elektrik Kurulu Gücünün ve Toplam Elektrik Üretiminin Kaynak Bazında Dağılımı (%)

Termik
Jeotermal
Hidrolik
Rüzgar
TOPLAM

Kurulu
Güç
64,8
0,2

Üretim

32,3

24,5

2,7

1,36

100

100

73,7
0,44

GüneĢ enerjisi potansiyelimiz
Ülkemiz GüneĢ enerjisi potansiyeli bakımından
Avrupa‘nın önde gelen ülkelerinden birisidir.
GüneĢ enerjisinden yıllık 380 milyar kWh enerji
potansiyeli mevcuttur. Bu değer, 2008 yılı elektrik üretimimizin yaklaĢık iki katıdır. Ülkemizin
GüneĢ Radyasyonu Dağılımına iliĢkin harita ġekil 1‘de yer almaktadır [7].

kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeĢitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi,
çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleĢtirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün
geliĢtirilmesi amaçlarıyla 10/05/2005 tarihli ve
5346 sayılı ―Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
ĠliĢkin Kanun (YEK Kanunu)‖ çıkartılmıĢtır.
Söz konusu Kanun ile elektrik dağıtım Ģirketlerine yenilenebilir enerjiyi "YEK" belgeli tesislerden 10 yıl boyunca, toptan enerji fiyatından alma

Ülkemizin yıllık ortalama güneĢ ıĢınımı 1303
kWh/m2yıl, ortalama yıllık güneĢlenme süresi
ise 2640 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m2
güce, günde yaklaĢık 7,2 saat, toplamda ise 110
günlük bir güneĢlenme süresine denk gelmektedir. GüneĢ Enerjisinde Avrupa toplam kurulu
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ġekil 1. Türkiye‘nin güneĢ radyasyonu dağılımı
girecek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi
üretim lisansı sahipleri için on yıl süre ile uygulanacaktır. GüneĢ Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri için belirlenen teĢvik fiyatı 13,3 USD
cent/kWh‘dir.

gücünün (25.000 MW) üçte ikisinden fazlasını
oluĢturan (18.000 MW) Almanya‘nın ortalama
ıĢınım Ģiddetinin 900 kWh/m2yıl ve ortalama
yıllık güneĢlenme süresinin 1600 saat olduğunu
düĢünürsek ne kadar büyük bir potansiyele sahip
olduğumuz daha iyi anlaĢılacaktır.

YEK Kanunu kapsamında uygulanacak YEK
Destekleme Mekanizmasının iĢleyiĢini Piyasa
Mali UzlaĢtırma Merkezi (PMUM) uygulamaları
dahil düzenlemek amacıyla EPDK tarafından
çıkarılan ―Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ĠliĢkin
Yönetmelik‖ 21/07/2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. YEK Kanunu kapsamında
YEK Destekleme Mekanizmasına bir sonraki
takvim yılında tabi olmak isteyenler YEK Belge-

Yek Kanununda güneĢ enerjisine iliĢkin mevzuatsal altyapı ve uygulanacak teĢvikler
5346 sayılı YEK Kanununda 6094 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklik ile Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarına iliĢkin kaynak bazında belirlenen
Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan teĢvik fiyatları (Tablo 3) 18/05/2005 tarihinden
31/12/2015 tarihine kadar iĢletmeye girmiĢ veya

Tablo 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarına uygulanacak teĢvik fiyatları
I Sayılı Cetvel
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis
Tipi
a. Hidroelektrik üretim tesisi

Uygulanacak Fiyatlar (ABD Doları cent/kWh)
7,3

b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

7,3

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

10,5

d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil)

13,3

e. GüneĢ enerjisine dayalı üretim tesisi

13,3
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si almak ve 31 Ekim tarihine
EPDK‘yabaĢvurmak zorundadır.

lanımının belgelendirilmesi ve denetlenmesi görevi Bakanlığa verilmiĢtir. Ayrıca, 31/12/2015
tarihinden sonra iĢletmeye girecek olan YEK
Belgeli üretim tesisleri için ise yerli katkı ilavesine iliĢkin usul ve esasların, Bakanlığın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenerek
tekrar ilan edileceği öngörülmüĢtür.

kadar

Ayrıca, YEK Kanununda yapılan değiĢiklikle
yerli ürün kullanımının teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılması da amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda
lisans sahibi tüzel kiĢilerin 31/12/2015 tarihinden önce iĢletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiĢ olması halinde; Kanuna ekli I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara,
üretim tesisinin iĢletmeye giriĢ tarihinden itibaren beĢ yıl süreyle; Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar (Tablo 4) ilave edilecektir.

YEK Kanununda GüneĢ enerjisine dayalı tesisler
için I sayılı cetvelde öngörülen teĢvik fiyatının
Fotovoltaik ya da YoğunlaĢtırılmıĢ güneĢ enerjisi sistemlerinde kullanılan aksamın tamamının
yerli olması durumunda yatırım yapacak tüzel
kiĢilerin elde edecekleri maksimum teĢvik fiyatları Tablo 5‘te gösterilmektedir.

YEK Kanununda II sayılı Cetvelde yer alan bu
fiyatların belgelendirilmesi, denetlenmesi, yurt
içinde imalatın kapsamının tanımı, standartları
ve sertifikasyonu ile ilgili usul ve esasları içeren
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik
Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın
Yurt Ġçinde Ġmalatı Hakkında Yönetmelik Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanarak 19/062011‘de Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. Söz konusu yönetmelikle yerli ürün kul-

GüneĢ enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak isteyen

yatırımcılar için diğer önemli bir geliĢme de
31/12/2013 tarihine kadar güneĢ enerjisine dayalı üretim tesislerinin bağlanabileceği trafo merkezleri ve bağlantı kapasiteleri ile, güneĢ enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurmak için
yapılacak lisans baĢvuruları kapsamında belirlenecek olan santral sahası alanının Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilan edilmiĢ ol-

Tablo 4. Yerli ürün kullanımında ilave teĢvik fiyatları
Tesis Tipi

C- Fotovoltaik güneĢ enerjisine dayalı üretim tesisi

D- YoğunlaĢtırılmıĢ güneĢ
enerjisine dayalı üretim tesisi

Yurt Ġçinde GerçekleĢen Ġmalat
1- PV panel entegrasyonu ve güneĢ yapısal mekaniği imalatı
2- PV modülleri

Yerli Katkı Ġlavesi (ABD Doları cent/kWh)
0,8
1,3

3- PV modülünü oluĢturan hücreler

3,5

4- Ġnvertör
5- PV modülü üzerine güneĢ ıĢınını
odaklayan malzeme

0,6
0,5

1- Radyasyon toplama tüpü

2,4

2- Yansıtıcı yüzey levhası

0,6

3- GüneĢ takip sistemi
4- Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı
5- Kulede güneĢ ıĢınını toplayarak buhar üretim sisteminin mekanik aksamı

0,6

6- Stirling motoru
7- Panel entegrasyonu ve güneĢ paneli
yapısal mekaniği
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1,3
2,4
1,3
0,6

masıdır.

Kaynaklar
Bakanlığından
hazırlanarak
19/06/2011 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. Bu yönetmelikle, GüneĢ enerjisine
dayalı elektrik üretim tesislerinde veya güneĢ
enerjisi ile birlikte diğer yenilenebilir enerji veya
birincil enerji kaynağı kullanan hibrit tesislerde
üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneĢ enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim miktarının
denetimi görevi Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel
Müdürlüğüne verilmiĢtir.

Tablo 5. Maksimum teĢvik fiyatları
Kaynak Türü

Fotovoltaik
YoğunlaĢtırılmıĢ
güneĢ enerjisi

Maksimum TeĢvik Fiyatı
(ABD cent/
kWh)

(KrĢ/kWh)

20

35,4

22,5

38,25

5346 sayılı Kanunda yapılan değiĢiklikle getirilen diğer bir önemli düzenleme de güneĢ enerjisine dayalı lisans baĢvurularında standardına
uygun ölçüm bulundurulmasının zorunlu olmasıdır. Buna göre; EPDK‘ya lisans baĢvurusunda
bulunacak tüzel kiĢiler Ģu an taslak aĢamasında
olan ve EPDK tarafından ilerleyen günlerde çıkarılacak olan Ölçüm Standardı Tebliğine uygun
olarak güneĢ ölçümlerini yapacak ve Ölçüme
iliĢkin Sonuç Raporunu lisans baĢvurusu aĢamasında EPDK‘ya sunacaktır.

Bakanlık web sayfasında açıklanan trafo merkezleri göz önünde bulundurularak haritada iĢaretli sınırlar içinde proje geliĢtirilmesi ve ölçüm
iĢlemlerine baĢlanılarak Kurumumuzun duyurusuna müteakip ölçüme iliĢkin istenen bilgi ve
belgelerin Kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu haritada Yatay Yüzeye
Gelen toplam güneĢ radyasyonu değeri 1650
kWh/m2-yıl‘dan büyük alanlar seçilmiĢtir ve
açıklanan toplam kapasite Kanunun öngördüğü
Ģekilde 600 MW‘dır [8].

Kanunun öngördüğü ilgili alt mevzuatın tamamlanmasını müteakip güneĢ enerjisine dayalı lisans baĢvurularında istenen bilgi ve belgeler belirlenecek, lisans baĢvurularının alınma tarihi
belirlenerek ilan edilecek ve akabinde EPDK
tarafından lisans baĢvuruları alınacaktır.

GüneĢ enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerindeki aksamın sağlaması gereken standartlar
ve denetimlerde uygulanacak test yöntemleri ile
birlikte, bu tesislerde ve hibrit üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneĢ
enerjisine dayalı üretim miktarlarının denetimine
iliĢkin GüneĢ Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim
Tesisleri Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Ayrıca, diğer önemli bir husus da lisans baĢvurularında, tesis sahasının malikinin lisans baĢvuru-

ġekil 2. Yatay Yüzeye Gelen toplam güneĢ radyasyonu değeri 1650 kWh/m2-yıl‘dan büyük alanlar
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layacak, kaynak bazında dıĢa bağımlılığımızı
azaltacak, istihdam yaratacak, teknik ekipmanların kısmi olarak da olsa yurt içinde imal edilmesi
ile de yerli teknolojimiz geliĢecek ve ilerleyen
yıllarda teknoloji transferi imkânı ortaya çıkabilecektir.

sunda bulunması halinde aynı sahaya baĢka baĢvuru yapılamayacağı hususudur. Aynı bölge ve/
veya aynı trafo merkezi için birden fazla baĢvurunun bulunması halinde ise, baĢvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanı belirlemek için TEĠAġ tarafından YEK
Kanununda belirlenen süreler boyunca uygulanmak üzere, I sayılı Cetvelde öngörülen fiyatların
eksiltilmesi usulü ile yarıĢma yapılacaktır. Yapılacak yarıĢmaya iliĢkin usul ve esaslar TEĠAġ
tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenecektir. Söz konusu yönetmelik Ģu an taslak aĢamasındadır.

GüneĢ enerjisi potansiyelimiz nedeniyle ulusal
yatırımcıların yanı sıra uluslararası yatırımcıların
güneĢ enerjisi sektörümüze uzun süredir var olan
ilgisinin YEK Kanunu destekleme mekanizması
ile arttığı görülmekte, bu ilginin önümüzdeki
dönemde hızlı bir Ģekilde ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelere dönüĢtürülmesi beklenmektedir.

Sonuç

Kaynak ve dipnotlar

Ekonomik büyümeyle doğru orantılı olarak enerji talebinin giderek arttığı, enerji girdisinde yüksek oranda dıĢa bağımlı olan ülkemiz için gerek
arz güvenliği gerekse iklim değiĢikliği ve çevre
konuları nedeniyle yüksek potansiyelimizin olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemizin gerekliliği aĢikardır.

[1] http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/
sektorraporu_2010.pdf
[2] http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracatrakamlari.html
[3] http://www.teias.gov.tr/projeksiyon/KAPASITE%
20PROJEKSIYONU%202010.pdf

Son dönemde rüzgar ve hidrolik kaynakların
kullanımında meydana gelen artıĢın özellikle
YEK Kanununda yapılan mevzuatsal değiĢiklik
ve getirilen teĢvik mekanizması sonrasında güneĢ enerjisi için de olacağı beklenmektedir. Tükenmeyen ve temiz enerji kaynağı olması, ülke
potansiyelinin yüksekliği, santral tiplerine bağlı
olarak araziye ulaĢım imkanlarının kolaylığı ve
bedava bir kaynak olması nedeniyle daha çok
yararlanmamız gereken bir enerji kaynağıdır.

[4] http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/
Arz_Guvenligi_Strateji_Belgesi.pdf
[5] http://www.enerji.gov.tr/index.php?
sf=webpages&b=yenilenebilirenerji
[6] http://www.teias.gov.tr/
[7] http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx
[8] http://www.enerji.gov.tr/duyurular/
Gunes_Enerjisi_Duyurusu.pdf

GüneĢ enerjisine iliĢkin olarak yapılacak her
türlü giriĢim, ülkemizin kalkınmasına katkı sağ-
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TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ
Mehmet ERTÜRK

S

on yıllarda global ısınma, çevre kirliliği,
fosil yakıtların fiyatlarındaki artıĢlar gibi
sorunlardan dolayı yenilenebilir enerji
kaynaklarına ilgi artmıĢ ve birçok ülke öncelikle
rüzgar kaynaklarının değerlendirilmesi yoluyla
yenilenebilir kaynakların birincil enerji kaynakları içerisindeki paylarını artırmıĢtır. Ayrıca, fosil yakıtlar açısından fakir olan ülkelerin yabancı
kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak istemeleri
de süreci hızlandıran bir diğer faktör olmuĢtur.

GüneĢ enerjisi alanında bugüne kadar
fotovoltaik (PV) sistemler ön planda yer almıĢtır. Fakat PV ile üretilen elektriğin birim maliyetinin yüksek olması, rüzgar gibi kesintili olması
ve depolama çözümlerinin pahalı olması gibi
sebeplerden dolayı yaygın kullanım gerçekleĢmemiĢtir. Fakat son yıllarda termal güneĢ teknolojilerine ilgi artmıĢ olup, bu sistemlerle hem
düĢük maliyetle elektrik üretiminin mümkün
olması hem de çok düĢük maliyetlerle depolamanın yapılabilmesi güneĢ enerjisinin fosil yakıtlara ciddi bir alternatif olmasının önünü açmıĢtır.
Bu kapsamda, teknolojilerin olgunlaĢması ve
maliyetlerin düĢmesiyle önümüzdeki dönemlerde özellikle güneĢ açısından zengin ülkeler için
güneĢ enerjisinin enerji piyasasında baskın konuma gelmesi beklenmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde teknolojisinin olgunlaĢması ve maliyetlerinin fosil yakıtlarla rekabet edecek düzeye
kadar düĢmesi gibi avantajların etkisiyle rüzgar
enerjisi Ģu ana kadar baĢı çeken kaynak olmuĢtur. Ancak rüzgar türbin teknolojisinin olgunlaĢması ile maliyetlerdeki azalmanın sona ermesi,
yüksek potansiyelli sahaların büyük oranda değerlendirilmiĢ olması ve kalan sahaların ekonomik açıdan yeterince cazip olmaması, enerji üretiminde sürekliliğin olmaması sebebiyle Ģebekenin yönetilmesini zorlaĢtırması ve depolama maliyetlerinin yüksek olması gibi sebeplerle son
yıllarda güneĢ enerjisi ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır.

Fakat rüzgar enerjisinden farklı olarak yüksek
potansiyelli güneĢ enerjisi yaygın olmayıp sadece dünyanın belli bölgelerinde, güneĢ kuĢağı
olarak adlandırılan 20. ve 40. enlemler arasında
yoğunlaĢmıĢ bulunmaktadır. Bu açıdan 36. ve
42. kuzey enlemleri arasında kalan ülkemiz
Ģanslı sayılabilir. Ülkemizin sahip olduğu potansiyel güneĢ kuĢağında yer alan Akdeniz‘e komĢu

ġekil 1. Akdeniz ülkeleri güneĢ enerjisi potansiyeli (2002yılı)
Kaynak: Pitz-Paal, et al., 2005.
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ġekil 2. Türkiye GüneĢ Enerjisi Potansiyeli Atlası
Kaynak: Limitsizenerji, 2010

ülkelerin güneĢ enerjisi potansiyelinin gösterildiği ġekil 1‘de yer alan haritada gösterilmektedir.
Türkiye her ne kadar güneĢ kuĢağında yer alan
çöl ikliminin hakim olduğu alanlar kadar yüksek
potansiyele sahip olmasa da, Avrupa‘nın güneĢ
enerjisi açısından zengin ülkeleri olan Ġspanya
ve Ġtalya ile aynı paralellerde yer almaktadır.

lan harita ġekil 2‘de verilmektedir. Söz konusu
harita incelendiğinde, güneĢ potansiyeli yüksek
sahaların genel olarak Akdeniz Bölgesinde yer
aldığı ve güneĢ kuĢağında yer alan bir diğer coğrafi bölgemiz olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin de az olmakla birlikte yüksek potansiyele
sahip sahalar içerdiği görülmektedir.

Ülkemizin sahip olduğu potansiyele iliĢkin çalıĢmalar Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü (EĠE) ve Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü (DMĠ) tarafından yürütülen çalıĢmalar
ile ölçülmüĢtür. Bu kapsamda yapılan ilk çalıĢma 1966 ve 1982 yılları arasında yapılan ölçümlere dayanmakta olup, bu çalıĢmaya göre ortalama yıllık radyasyon 1,311kWh/m2-y ve ortalama
güneĢlenme süresi 2640 saat olarak hesaplanmıĢtır. Fakat ulaĢılan bu sonuçların gerçeği tam
olarak yansıtmadığı görülmüĢ ve ilgili kurumlar
tarafından yeni bir çalıĢma baĢlatılmıĢtır. Ġkinci
çalıĢmada 1992 yılından itibaren elde edilen veriler üzerinden bir değerlendirilme yapılmıĢ ve
genelde ilk ölçümlerin yüzde 20-25 düzeyinde
eksik yapıldığı tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢma ile
Türkiye GüneĢ Enerjisi Potansiyeli Atlası
(GEPA) oluĢturulmuĢ ve 2010 yılında satıĢa sunulmuĢtur. Bu son çalıĢma kapsamında oluĢturu-

GEPA çalıĢması sonucunda ülkemiz Ģartlarında
yüksek olarak değerlendirilebilecek radyasyon
değeri olan yıllık ortalama 1650 kWh/m2 değerine sahip sahalar incelendiğinde bu sahaların uygun olanlarının toplamda 4600 km2 bir alanı
kapsadığı görülmektedir. Bu alanın yarısının
kullanılması durumunda kurulacak PV güneĢ
santrallerinin kapasitesi % 15 verimlilik düzeyinde 138 GW olacaktır. Uygun alanın yarısının
termal teknolojiler kullanılarak değerlendirilmesi durumunda ise santrallerin toplam kurulu kapasitesi 60 GW düzeyinde olacaktır. Ancak,
halihazırda birim elektrik üretim maliyetinin çok
yüksek olduğu düĢünüldüğünde bu potansiyelin
kullanılabilmesi için ya kurulum maliyetlerinde
ciddi düĢüĢ ve/veya verimlilik oranının önemli
ölçüde artıĢ olması ya da Yenilenebilir Enerji
Kanununda belirlenen fiyatların artırılması gerekmektedir.
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NEW RENEWABLE ENERGY SUPPORTING MECHANISM IN TURKEY:
ALL CONSUMERS GOING GREEN!
Fatih KÖLMEK

T

urkey has one of the fastest growing
economies in the world. As the recent
statistics for the 1st quarter of 2011 indicate, the economy has a leading annual growth
rate of 11,6%. The national energy demand correlates well to this figure. As Turkey is mostly
reliant on imported energy (Figure 1), increasing
energy demand worsens current account deficit
which subsequently dampens the success in economic growth. As the energy demand increases,
energy supply does not seem sustainable in
terms of both supply security and the financial
profile. Therefore, the country‟s energy policy is
focusing on diversifying the sources by developing nuclear power projects and utilizing domestic fossil and renewable energy sources to a great
extent as well as increasing energy efficiency.

energy in electricity generation and forecasts to
produce 30% of the electricity from renewables
in 2023. The share of renewables at the end of
2010 was 26.3% in electricity generation. So, the
target seems conservative at first glance but the
incremental ratio corresponds to a large capacity
increase as the installed capacity is expected to
increase from 45 GW to 100 GW between 2009
and 2023.
In order to reach the renewable electricity generation goals, renewable energy is strongly supported by the mechanisms summarized in Table
1.
In 2011, the feed-in tariff (originally 5 – 5,5
Euro cent/kWh) mechanism was changed by law
no: 6094 in order to incentivize renewables further. New feed-in-tariffs (Table 2) are in USD
cent/kWh. Schedule I is applicable to all plants
whereas schedule II is applicable to plants hav-

The High Planning Council‟s 2009 dated
“Electricity Market and Security of Supply Strategy Paper” stresses the importance of renewable

Figure 1. Turkey‟s final energy consumption and import dependency
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Table 1. Renewable incentive mechanism
Incentive Type
Licensing fee

Scope
Only 1% of the regular licensing fee is paid.
Exemption from the annual license fee for first eight years.

Connection to the grid

Priority by TSO and Discos
% 85 reduction in system usage fees for 5 years (all plants to be commissioned prior to 31/12/2015 – extension possible)

Exemption from
licensing and company establishment
obligations
Purchase obligation

For generators with a max capacity of 500 kW.
All of the suppliers have to procure renewable power in proportion with
their share in total supply

Feed-in tariff

For 10 years (all plants to be commissioned prior to 31/12/2015 – extension possible).
Additional incentives for domestic manufacturing.

Fees on land use

If the property in use is in possession of the Treasury, for first 10 years of
operation, 85% deduction is applied to fees related to rent, right of access,
and usage permission.
85% deduction is applied to fees related to transporation and transmission
infrastructure investments.
Exemption from the special fees like contribution to the development of
the woodland villages.
Free usage of state-owned estates located within the reservoir of HPPs
holding a RES certificate.

ing domestically manufactured equipments
(prices can be applied partially). In this regard,
Turkey is aiming not only utilizing its renewable
energy sources but also developing domestic
manufacturing skills. This policy will also help

in reducing the sector‟s foreign debt resulting
from plant equipment imports.
Before law no: 6094, the feed-in-tariff (FIT)
mechanism was based on the Renewable Energy
Law (no: 5346) enacted in 2005 and quite simple
respectively. A producer could sell the generated
electricity to a distribution company (disco) at
average wholesale electricity price for the previous year determined by EMRA (applicable price
was bounded by 5 and 5.5 Euro cent/kWh limits)
and the corresponding cost would be reflected in
the revenue requirement of that disco. In other
words, FIT costs would be paid by the consumers who are buying electricity from a disco having renewable energy contracts. Thus, FIT support for renewable energy was expected to be
provided only by these consumers. Alternatively, the producers had the opportunity to sell
the electricity in the pool at the market price cal-

Table 2. Feed-in-tariffs
Price (US Dollar cent/kWh)
Plant Type

Schedule I Schedule II
(10 years) (5 years)

Total

Hydro

7,3

2,3

9,6

Wind

7,3

3,7

11

Geothermal

10,5

-

10,5

B i o m a s s
(including landfill
gas)

13,3

-

13,3

13,3

6,7

20

Solar
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Figure 2. Development of renewable installed capacity
culated on an hourly basis via marginal pricing.
Interestingly, none of the producers have benefited from the FIT‟s in that mechanism because
market prices were more attractive than FIT in
the average.

will be a part of the renewable energy supporting
mechanism (RESUM) on an annual basis. Thus,
the producers will make their decisions towards
the end of a year in order to participate in RESUM for the following year and will not be able
to leave/enter the mechanism until next year.
The purchase obligation for discos will continue
but at the end of the day FIT costs will be paid
by all of the consumers in the country rather
than only the consumers buying electricity from
a disco having a renewable portfolio subject to
RESUM.

It is fair to say that the FIT limit set by the law
was not conducive towards supporting the integration of renewable energy. However, setting a
high FIT could result in a significant burden on
retail electricity price and weaken the process
towards a more competitive market as FIT can
also be perceived as a different form of the single buyer model. Instead, the policy makers preferred to provide a reference price for investors
to be considered in their worst case cash-flow
analyses as the electricity market of the country
having a rapidly growing economy was promising. Indeed, this approach became successful
and renewable capacity developed significantly
(Figure 2). Notice the rapid increase in additional capacity after 2006 stimulated by enactment of renewable energy law in 2005 and start
of the balancing and settlement mechanism in
2006 enabling market players to participate in
the market clearing via bids & offers.

Thus, every consumer in Turkey will be financing renewables. In other words, it is mandatory
to volunteer in supporting renewables! Details of
the mechanism are as follows:
Potential beneficiaries are obliged to obtain a RES Certificate from EMRA
(license for a renewable energy plant is
regarded as a RES certificate) and apply
to participate in RESUM for the next calendar year until October 31.
For exempted generation (power plants
with a maximum capacity of 500 kW),
distribution companies (in compliance
with their purchasing obligation) will also

However new law has made dramatic changes in
this mechanism. First of all, the beneficiaries
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invoices of load serving suppliers in proportion with their share in total consumption (naturally these suppliers will reflect
that cost to the consumer invoices). This
rate also applies in distributing the revenue to these suppliers obtained from the
sales of RESUM portfolio in day-ahead
and real-time markets at corresponding
hourly market prices.

apply to EMRA until October 31.
EMRA will assess the applications until
November 30 and publish eligible ones in
its website.
The mechanism will start in 1st calendar
day of the next year and last for the whole
year. Thus, beneficiaries will not be able
to leave/enter the mechanism until the
beginning of next year.

This mechanism has valuable properties as it
combines the renewable supporting mechanism
with the liberalized market operations. Thus, the
mechanism will not weaken but rather
strengthen the liberalized structure in parallel
with the electricity market strategies. It will also
be sustainable for the government as it does not
imply an additional burden on the budget directly while providing strong incentives for renewables and encouraging domestic equipment
manufacturing. Moreover, the notion to include
all of the consumers in the mechanism is admirable. However, this can also imply a risk for renewable energy consciousness as the support
will be provided via obligations and probably
not serve to increase customer awareness. Nonetheless, as an EU member candidate, Turkey can
be a good example for supporting renewable
energy with all consumers going green!

For the electricity generated within RESUM, beneficiaries are paid based on the
unit prices indicated in Schedule I + applicable portion of Schedule II (Table 2).
Financial settlements will be done in invoice periods (monthly) via Market Financial Settlement Center (MFSC) that is the
market operator. In each period, MFSC
will calculate the whole cost of the portfolio in RESUM and reflect this cost to the

This mechanism has valuable properties as
it combines the renewable supporting
mechanism with the liberalized market
operations. Thus, the mechanism will not
weaken but rather strengthen the liberalized
structure in parallel with the electricity
market strategies.
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RENEWABLE ENERGY IN TURKEY, WHERE ARE WE NOW?
Elçin KABAKÇI*

E

nergy demand across the world is rapidly increasing and renewable technologies are appealing options to supply for
this increasing demand. In today‟s economy
where carbon footprints play a crucial role, renewable technologies are being preferred by
countries all over the world. Energy security and
being an independent energy supplier is also a
main motivation in regards to concentration on
renewable technologies.

developments are in place with the law and the
market? What is the capacity for the completed
projects and how much more is expected? All
these questions are key questions to consider
when discussing the renewable energy sector in
Turkey.
Turkey is constantly developing in its economy
and, according to the Treasury report in 2010
Turkey is the 6th biggest economy in Europe
with more than 299 billion dollars foreign trade
volume and exports goods to more than 200
countries [2].

We all know the world is in need of more energy but how much do we actually need? IEO
2010 Reference case predicts that the world energy consumption will increase % 49 by 2035. If
we look at Turkey by it self, according to the
Turkey‟s Electrical Energy 10 Year Transmission Capacity Production Projection report, the
electricity demand is expected to increase to
389,9 billion kWh. In 2010 the electricity demand was 209 billion kWh [1]. Currently, Turkey meets most of its electricity demand by the
use of natural gas. Table 1 clarifies the electricity production and the resources that are used in
the previous year.

There is a direct relationship between the developing economy and the energy demand. In order
to achieve the energy security Turkey is planning to achieve precise targets. According to the
Strategic Plan Report by the Energy Ministry
published in 2010, Turkey aims to produce 30 %
of its total electricity from renewable energy by
2023. In the renewable field wind energy is expected to reach 20.000 MW by 2023 and geothermal energy at 600 MW by 2020. In order to
achieve the mentioned strategic plans, there have
been some modifications in the existing laws for
renewable energy systems.

Table 1. Share of the resources in electricity
generation
Natural Gas

45.9 %

Domestic Coal

18.4 %

Imported Coal

6.9 %

Oil Derivatives

2.5 %

Hydro and Wind

24.5 %

Remainder Geothermal and
Biogas

1.4 %

The modification of Law on Utilization of Renewable Energy Resources for the Purpose of
Generating Electrical Energy increased the
amount of incentives towards renewable systems
in Turkey. Renewable Energy Support (RES)
mechanism ratified under Law no: 6094 offers
numerous incentives for the producers. The
mechanism altered the pricing towards the renewable energy technologies. Prior to the RES
mechanism, the price given to the renewable
energy technologies regardless of the resources
was 5 – 5,5 euro cent/kWh. Since solar and geo-

So what is Turkey‟s strategic plan to supply this
energy demand? Where is Turkey standing now
in the renewable energy market and what kind of
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Table 2. Feed-in Tariffs
Power Plant Type Based on
Renewable Energy Resource

Prices to be Applied
(USD cent/kWh)

a. Hydroelectric power plant

7,3

b. Power plant based on wind
energy
c. Power plant based on geothermal energy

7,3

d.

Power plant

biomass

based

on

gas, biogas, and biomass are received as well,
however the application numbers are not as significant as hydro and wind.
So where does solar energy stand in all the renewable technologies in Turkey?
Before the RER support mechanism the 5,5
euro/cent was not enough for producers to invest
in solar energy. The RES mechanism with the
new pricing starting from 13,3 US dollar cent/
kWh has been a catalyst for the progress in the
solar field. A new regulation on how much solar
energy capacity will be accepted and it was
stated as 600 MW. EMRA will publish the application day for the solar energy in the coming
months.

10,5
13,3

(including landfill

gas)
e. Power plant based on solar
energy

13,3

thermal require significantly higher investments,
5,5 euro cent/kWh was not sufficient for these
types of systems. The RES mechanism now offers the altered prices that can be examined on
Table 2.

An exhilarating journey for renewable energy
has started in Turkey. The amount of investments, applications to EMRA for various renewable technologies, and the Strategic Energy Report by the Energy Ministry gives a promising
future for the renewable energy in Turkey. According to the 2010 Progress Report by the
European Union, “There has been good progress
with regard to electricity, renewable energy and
energy efficiency, as well as on security of supply” [3]. As the whole world focuses on green
and efficient energy, Turkey aims to successfully play her role. We will see in the future
where the renewable energy market in Turkey
will reach.

Another benefit of the RES Mechanism is that
the mentioned prices will be applied to license
holders for 10 years. However, if the renewable
technologies are manufactured in Turkey, more
incentives are and price alterations will be applied.
Mentioning the latest progress with the law and
the energy market, it is worthwhile to discuss the
latest installed renewable power in Turkey. According to EMRA (Energy Market Regulatory
Authority), wind energy has received 587 applications and 151 of these applications obtained
their licenses successfully. Currently, Turkey
has total installed wind power of 1563,6 MW.
The capacity is expected to increase to 20.000
MW by 2023 as it was stated previously. The
most applications in the renewable field seem to
be on the hydraulics with a 1256 applications.
Currently, the installed power from hydraulics is
16.865,5 MW. Wind and hydro is the most
popular renewable energy technologies in Turkey so far. Applications for geothermal, landfill

* Masters in Engineering, Electrical and Electronic
Engineering, University of Nottingham
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RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN İZİN SÜREÇLERİNDE YAŞANAN
PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Alkım BAĞ

R

üzgar enerji santralleri için üretim lisansı aldıktan sonra yatırımcının en
zorlandığı konulardan birisi izin süreçlerinin zamanında eksiksiz olarak tamamlanmasıdır. Mevzuatta yer alan izinleri alabilmek için
pek çok farklı kurumdan onay almak durumunda
olan yatırımcılar, ülkemizdeki uzun bürokratik
prosedürler nedeniyle oldukça karmaĢık ve zaman alıcı süreçlerden geçmektedirler. Üreticiler,
yatırım esnasında izinlerle ilgili mevzuatta yapılan değiĢiklikler nedeniyle de zor duruma düĢmekte; Üretim lisanslarında yer alan tesis tamamlama tarihlerinden önce santralleri devreye
almaları gerektiğinden bazı durumlarda lisanslarını kaybetme tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmaktadırlar.
4. Tarım Ġl Müdürlüğü‘nde Toprak Koruma Kur
lu‘nca değerlendirilen proje için Tahsis Amacı
DeğiĢikliği Kararı alınarak tarım dıĢı kullanım
için izin alınmaktadır.

EPDK tarafından üretim lisansının verilmesini
takiben Rüzgar enerji santralleri için alınması
gereken baĢlıca izinler aĢağıda özetlenmektedir:
Arazi izinleri

5. Şahıs Arazileri: Proje sahasında Ģahıs arazileri
bulunması durumunda mülk sahipleri ile anlaĢma yapılması veya KamulaĢtırma yapılmak üzere EPDK kanalıyla kamulaĢtırma dosyalarının
hazırlanarak Kadastro Müdürlüğü‘ne baĢvurulması gereklidir.

1. Orman Arazileri: Proje orman arazisinde yer
alıyorsa toplam kullanım alanı için, Çevre ve
Orman Bakanlığı‘nın belirlediği kriterler doğru
tusunda dosya tanzimi yapılmakta ve Orman
Bölge Müdürlüğü‘ne onay için baĢvurulmakt dır.
Orman alanları için Ġmar Planı onayından önce
Orman Ön Ġzni, Ġmar Planını takiben de Orman
Kesin Ġzni almak gereklidir.

Proje sahasının özelliklerine göre bu süreçlerden
birkaçı veya tamamının aynı anda uygulanması
gerekebilmektedir.

2. Hazine Arazileri: Hazine arazileri için tahsis
dosyaları hazırlanarak EPDK kanalıyla ilgili
Mal Müdürlüğü‘ne baĢvurulmaktadır.

Ġmar planı
Ġmar Planı baĢvurusuna yönelik olarak öncelikle
Sayısal Hâlihazır Haritalar hazırlanmakta ve ilgili kuruma onaylatılmaktadır. Türbin yerlerinin
sayısal hâlihazır harita üzerinde belirlenmesi ve
türbin yerlerine ait ulaĢım planları ve yol proje-

3. Tarım Arazileri: Tarım arazileri için Toprak
Koruma Projesi hazırlanmakta ve EPDK kanalıyla Tarım Ġl Müdürlüğü‘ne gönderilmektedir.
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lerinin de imalata yönelik olarak hazırlanması
gereklidir. Ġmar Planına esas Jeolojik Etüt Raporunun hazırlanması ve Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü‘nce onaylanmasının ardından 1 /
5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1 / 1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı hazırlanır. Ġmar Planları, Ġl Özel Ġdareleri veya Belediyeler tarafından
onaylanmaktadır. Nihai onay öncesinde ise Ġmar
Planı dosyasına eklenmek üzere projeden etkilenecek tüm kurumlardan olumlu görüĢ alınması
zorunludur. Gerekli yazıĢmalar ve saha gezisi
sonucu onay alınması gereken belli baĢlı kurumlar Ģunlardır:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
MTA Ġl Müdürlüğü
Türkiye Kömür ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü.
Projenin yerine ve etkilediği alanlara bağlı olarak bu kurumların büyük bir kısmından olumlu
görüĢ alınması gerekmektedir. Genelde görüĢ
sorulan kurumlar RES sahasını görmek ve detaylı incelemek istemektedir. Her bir kurumla yazıĢmaların yapılması; yetkililerden randevu alınarak ekibin sahaya götürülmesi ve görüĢ yazılarının toplanması iyimser tahminlerle 4-6 ayı bulabilmektedir. Rüzgâr santrallerinin nispeten
yeni uygulamalar olması nedeniyle bazı kurumlarda yanlıĢ yorumlardan kaynaklanan olumsuz
durumlar da bu süreçleri uzatmaktadır. Projeden
etkilenen tüm Kurumlardan olumlu görüĢ almadan Ġmar Planı‘nın onaylanması ve dolayısıyla
tesisin inĢa edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Kurum görüĢlerinin ―olumlu‖ olarak tamamlanması rüzgar enerji projelerinin hayata
geçirilebilmesi için hayati önem taĢımaktadır.

Orman Bölge Müdürlüğü
Tarım Ġl Müdürlüğü
DSĠ Bölge Müdürlüğü
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
TEDAġ

Genelkurmay BaĢkanlığı izni

TEĠAġ

27/12/2010 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Genelkurmay BaĢkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve TÜBĠTAK arasında
―Teknik EtkileĢim Analizi‖ metodolojisini belirleyen ―Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulmasının HaberleĢme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine Olan EtkileĢimi Konusunda Ġzin Süreçlerinin
OluĢturulmasına ĠliĢkin Protokol‖ imzalanmıĢtır.
Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından tüm rüzgar
enerji santrallerine bu çalıĢma sonuçlanıncaya
kadar hiç bir santralin tesis edilmemesi gerektiği
bildirilmiĢtir.

Karayolları Bölge Müdürlüğü
Genelkurmay BaĢkanlığı
RTÜK
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki
Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü

Söz konusu Protokol‘ün 4.3 numaralı maddesinde, mevcut mevzuata göre lisans almıĢ veya iĢletmede olan RES‘lere iliĢkin izlenecek usul ve
esasların 4628 sayılı Kanunda yapılacak bir değiĢiklik kapsamında ayrıca düzenleneceği ifade

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mekansal
Planlama Genel Müdürlüğü
Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu
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edilmektedir. Bununla birlikte, Protokol‘ün 4.4.
maddesinde, yasa değiĢikliği yapılıncaya kadar
olan süreçte söz konusu RES‘lere iliĢkin olarak
tatbik edilecek bir inceleme prosedürüne yer
verilmektedir. Bu prosedür gereğince, Protokolün yürürlüğe giriĢ tarihinden itibaren iĢletmedeki RES‘ler için 1 yıl, yatırımı devam eden
RES‘ler içinse 1 ay içinde TÜBĠTAK
BĠLGEM‘e müracaat edilmesi gerekmektedir.

Proje sahasının birden fazla il sınırı içerisinde
yer alması durumunda tüm bu izinler ilgili illere
bağlı Kurumlarda aynı anda yürütülmelidir. Prosedürün tekrar edilmesinin yanı sıra bazı durumlarda iller bazında izin süreçleri için farklı uygulamaların olması nedeniyle bu durum izin sürelerini ciddi Ģekilde uzatabilmektedir.
Ġzin süreçlerinin tamamlanamaması ve dolayısıyla üretim lisansının iptal edilmesi sadece rüzgar enerjisi yatırımcısı için değil ülke ekonomisi
için de ciddi zararlara yol açmaktadır. Üretim
lisansında yer alan tesis tamamlama süresi boyunca gerçekleĢtirilemeyen bir proje, mevcut
lisansın iptal edilip yeni lisans müracaatları açılana ve aynı bölge için yeni bir lisans verilene
kadar bu sahadaki kapasitenin yıllarca atıl kalması anlamına gelmektedir. Bu nedenle izinlerle
ilgili bürokratik süreçlerin kısaltılması ve sadeleĢtirilmesi büyük önem arz etmektedir. Lisans
iptallerini önlemek ve aynı zamanda lisans müracaatları sırasında yatırımı yapabilecek donanıma sahip ciddi yatırımcıları belirlemek için yatırım baĢladıktan sonra projenin gerçekleĢmesine
engel teĢkil edecek kritik izinlerin lisanslamadan
önce talep edilmesi de oldukça faydalı olacaktır.
Bu kapsamda gerekli onayları almanın zorluğu
göz önünde bulundurularak Genelkurmay BaĢkanlığı Ġzni ve Ġmar Planına Esas Kurum GörüĢlerinin lisans müracaatında istenmesi RES projelerinin gerçekleĢme oranını artıracaktır. Bu izinleri aldıktan sonra üretim lisansına kavuĢacak
olan yatırımcılar; geri kalan izinleri çok daha
kolay ve daha kısa sürede alabilecek ve yatırım
süreleri de kayda değer Ģekilde kısalacaktır.

Daha önce mevzuatta bulunmayan bu iznin, yatırımı devam eden santraller için de istenmesi ciddi sorunlara yol açmıĢtır. Mevzuatta son yapılan
değiĢiklikle bu izin alınmadan proje onayı ve
dolayısıyla rüzgar enerji santrallerinin kabulü de
yapılamamaktadır Gerekli izinlerini alarak inĢaat
aĢamasına gelen rüzgar santralleri yaklaĢık bir
yıldır TÜBĠTAK BĠLGEM tarafından yapılan
Teknik EtkileĢim Analizi sonuçlarını beklemektedir. Temmuz 2011‘de baĢlanan çalıĢmaların ne
zaman sonuçlanacağı henüz belli değildir. Dolayısıyla mevcut durumda bu izin, yatırımına baĢlanmıĢ pek çok proje için kritik önem arz etmektedir.
Diğer izinler
Rüzgar Enerji Santralleri için yukarıda bahsedilen izinler dıĢında Üretim Lisansı alınmadan
önce TEĠAġ tarafından verilen bağlantı görüĢü
kapsamında TEĠAġ ile Sistem Bağlantı AnlaĢması‘nın imzalanması; TEĠAġ tarafından Enerji
Nakil Hattı Güzergah Tespiti ve Fider Yer Tesliminin yapılması; Enerji Nakil Hattı güzergahındaki arazilerin kamulaĢtırılması ve hattın uzunluğuna bağlı olarak Enerji Nakil Hattı için ―ÇED
Gerekli Değildir Belgesi‖ veya ―ÇED Olumlu
Kararı‖nın alınması gibi süreçleri de tamamlamak gereklidir.
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TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA YEK DESTEKLEME MEKANİZMASI
(YEKDEM) VE DENGELEME VE UZLAŞTIRMA SİSTEMİNDE RÜZGAR
ENERJİ SANTRALLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Erinç KISA

D

ünyada rüzgar enerjisinin diğer kaynaklara göre her geçen gün ucuzlaması ve çevre sorunları nedeniyle tercih
edilmesi, rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin
toplam tüketilen elektrik enerjisi içinde önemli
oranlara çıkmaya baĢlamasına neden olmuĢtur.
Rüzgar santrallerinin çok olduğu ülkelerde bu
durum tüm Ģebekenin dengesini planlamayı gerektirmekte ve rüzgar santrallerinin Ģebekeye
entegrasyonunu sağlamakta iĢletmecileri daha
etkin yöntemleri kullanmaya zorlamaktadır. Bu
kapsamda Türkiye‘de henüz baĢlarında olduğumuz rüzgar enerjisinin elektrik üretimi amaçlı
kullanımının Türkiye elektrik sistemine entegrasyonunun sağlanabilmesi için hızla yeni çalıĢmalar yapılması gerekmektedir.

01/12/2009 tarihinde uygulamasına baĢlanılan
Nihai Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği
(NDUY) kapsamında tüm sistem kullanıcıları
piyasa yönetim sistemi yazılımı ile bir sonraki
günün her saati için günlük üretim programlarını
sistem iĢletmecisi olan Milli Yük Tevzi Merkezine (MYTM) ve Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezine (PMUM) bildirmektedirler. Yürürlükte
olan Yönetmelik kapsamında rüzgar enerji santralleri de diğer kaynaklardan elektrik üreten
santraller gibi her gün saat 11:30‘a kadar bir
sonraki günün her saati için üretilecek elektrik
miktarını yazılım vasıtasıyla MYTM ve
PMUM‘a bildirmektedir.
Doğası gereği saatlik üretim planını saatler öncesinden yüksek doğruluk oranıyla belirlemek rüzgar enerji santralleri için birkaç yıllık iĢletme
dönemi geçmeden mümkün olmadığından, özellikle yüksek kurulu güce sahip ülkelerde Rüzgar
Enerji Santrallerinin üreteceği enerji, meteorolojik ve istatistiki verilere dayalı çeĢitli tahmin
yöntemleriyle üretim saatlerine mümkün olduğu
kadar yakın süreler içerisinde hatta bazen dakikalar öncesinde belirlenmektedir. Ancak ülkemizdeki sistemde üretim tahmini, bir gün öncesinden saat 11:30‘a kadar sisteme bildirildiği
için en son tahmin edilen saatle, tahminin sisteme gönderildiği saat arasında bulunan 35,5 saatlik sürede belirsizlikler daha da artarak gerçekçi
bir tahmini imkansız kılmaktadır. Rüzgar Enerji
Santralleri için 13 - 35,5 saatlik bir aralıkta yapılan üretim tahmininin sağlıklı olması beklenemez. ġekil 1‘de de görüleceği gibi rüzgar santrali üretim tahmini aralığı, tahmin ne kadar uzun
süre önce yapılırsa o kadar artmaktadır. Özetle,

Rüzgar santrallerinin Türkiye Elektrik Piyasasındaki durumu
Ülkemizde Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin ürettikleri enerjiyi elektrik piyasasında değerlendirmelerinin iki temel yolu vardır. Birincisi elektriğin dengeleme ve uzlaĢtırma piyasasında
PMUM vasıtasıyla talep eden müĢterilere doğrudan veya ikili anlaĢmalar yolu ile satıĢı, diğeri de
yine PMUM vasıtasıyla ancak Yenilenebilir
Enerji Kanununda belirlenen fiyatlar ile YEK
Destekleme Mekanizması (YEKDEM) çerçevesinde satıĢıdır. Mevcut durumda, rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesisler, piyasaya doğrudan satıĢ yöntemini veya ikili anlaĢmalar yolu ile
satıĢ yöntemini tercih etmektedirler.
Üretilen elektriğin PMUM‘da doğrudan veya
ikili anlaĢmalar yolu ile satıĢında ülkemizdeki
mevcut uygulama ise aĢağıdaki gibidir:
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Rüzgar santralleri iĢletmesinde dünya uygu-

üretim tahminleri, gerçek üretim saatinden ne
kadar kısa süre önce yapılırsa o kadar isabetli
olmakta; üretim tahmin saati ile gerçek üretim
saati arasındaki süre uzadıkça tahminlerdeki sapma aĢağıdaki grafikten de görüleceği üzere artmaktadır.

lamaları
Sistem ĠĢletmecisinin kendine gelen yanlıĢ tahminlerle, sistemi dengede tutabilmesi ek maliyet
ve çaba gerektirmektedir. Bu sistemin uygulanabilir olması için ülkemizde de dünya örneklerinde olduğu gibi izlenmesi gereken yol, saatlik
üretim tahmininin üretilen enerjinin sisteme teslim edilme anına mümkün olduğu kadar yakın
bir zamanda yapılmasıdır. Bu sistem diğer ülkelerde ―intra-day market‖ adı altında uygulanmaktadır. Bu konuda Avrupa ülkelerinde elektrik üretimi programını bildirmek için gerekli
zaman gerçek zamandan kimi ülkelerde yarım
saat öncesine kadar indirilmiĢtir. Bu konuda hazırlanan Tablo 1 bilgilerinize sunulmaktadır.
Rüzgar santralleri nasıl daha verimli iĢletilebilir?
Ülkemizde bulunan rüzgar enerjisi potansiyelinin tamamının sisteme entegrasyonu ve rüzgar
enerjisinin diğer enerji kaynakları ile dengelenerek maksimum verimle kullanılabilmesi için üretim tahminlerinin Sistem ĠĢletmecisi (Milli Yük
Tevzii Merkezi) bünyesinde kurulacak merkez-

ġekil 1. Rüzgar üretim tahmini

Tablo 1. Avrupa ülkelerinde üretim programı bildirim dönemleri
Ülke

Elektrik Piyasası

TeĢvik Uygulaması Sabit Alım
Fiyatı

Evet

Piyasa KapanıĢı Üretim Programı Bildirimi
½ saat kala

Danimarka
Finlandiya

Evet

½ saat kala

Evet

Fransa

Evet

6 aĢamada

Evet

Almanya

Evet

3 aĢamada

Evet

Portekiz

2 oturumlu

2 aĢamada

Evet

Ġspanya

Evet

Evet

Ġsveç

Evet

2 ¼- 3 ¼ saat öncesinden
1 saat kala

Hollanda

Evet

1 saat kala

Evet

Ġngiltere

Evet

½ saat kala

Evet
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den üretime en yakın zamanda yapılması en doğru çözüm olarak görülmektedir. Bu merkez Ģu
anda Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi, Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü ve TÜBĠTAK
bünyesinde kurulmuĢ ―Rüzgar Enerjisi Tahmin
ve Ġzleme Merkezi (RĠTM) Projesi‖ olarak halihazırda faal durumdadır. Bu sistem gerekli görülürse diğer profesyonel Ģirketlerin tahminleri ile
desteklenebilir ve bu veriler tahmin sisteminde
ayrı bir girdi olarak kullanılabilir. Mevcut durumda rüzgar santrali iĢletmecileri tahmin hizmeti veren Ģirketlerden bu hizmeti almaktadırlar
ancak farklı Ģirketlerle çalıĢıldığı için farklı istatistiki ve meteorolojik modeller kullanılarak elde
edilen tahminler Sistem ĠĢletmecisine bildirilmekte ve sistem için sağlıklı bir veri sağlanamamaktadır. Bu nedenle tahmin hizmetinin Sistem
ĠĢletmecisi tarafından alınması ve tahmin hizmeti bedelinin rüzgar santrali iĢleten tüzel kiĢilikler
tarafından karĢılanması daha uygun bir çözüm
olacaktır. ġu anda Ġspanya‘da Ġletim Sistemi ĠĢletmecisi Red Electrica kendi tahmin sistemi
verilerine ek olarak Meteologica, Meteosim gibi
profesyonel tahmin Ģirketlerinden de ek bilgiler
alarak ―Renewable Energy Desk‖ ile tüm Yenilenebilir Enerji Portföyünün kontrolünü yürütmektedir.

Bu sistemin benzeri Türkiye‘ye de entegre edilir
ise üretim tahmin sistemi ile yapılan tahminler
gerçekleĢme zamanına daha yakın alınabileceği
için tahminlerde daha az sapma olacak ve dengelemenin daha iyi yapılabilmesine olanak sağlanacaktır. En önemlisi, iletim sistemi iĢletme güvenliği artacak ve elektrik sistemine daha fazla
yenilebilir enerji kaynağının bağlanması, tüketicinin en ucuz ve temiz kaynaktan elektrik kullanması mümkün olacaktır.
Ülkemizde son günlerde gündemde olan Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği değiĢikliği taslağında yer alan ve değiĢiklik yapılan Madde
110‘a göre; bütün santraller, negatif dengesizlik
durumunda SGÖF ve SMF fiyatlarından yüksek
olandan, pozitif dengesizlik durumunda SGÖF
ve SMF fiyatlarından düĢük olandan satıĢ yapabilecektir.
Mevcut sistemde, bu yönetmelik maddesi değiĢikliği nedeniyle, mevcut sistemdeki eksiklik ve
doğaları gereği dengesizliğe uzlaĢtırma santralleri (özellikle rüzgar ve küçük hidrolelektrik santraller) tahminde yanılmaları nedeniyle büyük
ekonomik kayıplara uğrayacaklardır. Gün Öncesi Piyasası sisteminden, intra-day sistemine geçilmeden bu Ģekilde bir değiĢiklik yapılması yapılan hesaplamalara göre bu tür santraller için
sistemdeki diğer santrallere göre % 20‘lere varan
gelir kayıplarına yol açacaktır.
YEKDEM’de son durum nedir?
10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı ―Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanun‖ kapsamında
2011 yılında Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer
alan alım garantisi fiyatlarıyla yatırım yapılmasına uygun olmaması dolayısıyla DUY piyasasında iĢletilen rüzgar santralleri, sisteminin bu Ģekilde revize edilmesi durumunda iyice yatırım
yapılamaz duruma gelecektir. Bugüne kadar hiçbir rüzgar santralinin YEKDEM ‘e baĢvuru yap-
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maması da YEKDEM fiyatlarının gerçekçi olmadığının kanıtıdır. Rüzgar Santralleri için YEK
Kanunu kapsamında I ve II sayılı cetvelden de
yararlanmak amacıyla gerekli baĢvurular yapılsa
bile II sayılı cetvelin uygulanmasına yönelik
hazırlanan Yönetmelikteki eksiklikler ve geçiĢ
dönemi nedeniyle henüz YEKDEM ‗den tam
anlamıyla yararlanılıp yararlanılamayacağı net
değildir.

Gerekiyorsa ancak bu aĢamadan sonra cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu mekanizma sonucu
ortaya çıkacak tahminlerin gün öncesi piyasasında sistem satıĢ teklifi olarak sistem iĢletmecisi
tarafından kullanılabilir.
Öncelikle YEK destek mekanizmasına dahil olacak rüzgar enerji santrallerinin günlük üretim
planları, Sistem ĠĢletmecisi ve Piyasa ĠĢletmecisine halihazırda iĢler vaziyette olan RĠTM sistemi verilerine dayalı olarak gerçeğe en yakın zamanda sağlanarak verilmeli daha sonra ise Sistem ĠĢletmecisinin bu sistemi tüm yenilenebilir
enerji kaynaklarını kapsayacak Ģekilde geniĢletmesi sağlanmalı, intra-day sistemine bir an önce
geçilerek, ucuz ve temiz kaynakların kullanımının maksimize edilmesinin yolunun açılması
gerekmektedir.

Mevcut destekleme mekanizması nedeniyle zaten zor durumda kalan rüzgar enerjisi santralleri
bu değiĢiklik ile daha da zor durumda kalacaktır.
Sistemin ve Yönetmeliğin dengesizlikleri en ağır
Ģekilde cezalandıran ilgili maddesinin rüzgar
santralleri için intra-day sistemine geçilinceye
kadar geçiĢ dönemi içerisinde uygulanmamalıdır. Bu tür köklü bir değiĢikliğin yapılması kaçınılmazsa bir geçiĢ dönemine mutlaka ihtiyaç
duyulacaktır.

Kaynaklar

Sonuç olarak; bu geçiĢ döneminde sistem iĢletmecisi iĢletme güvenliği sağlamak için ve dengesizlikleri azaltmak için için Santrallerden, binin üzerinde rüzgar Ģirketine hizmet veren profesyonel ġirketlerden gelen tahmin verilerini
isteyebilir. Santrallerden gelen bu tahminleri
Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi, Devlet Meteoroloji
ĠĢleri Genel Müdürlüğü ve TÜBĠTAK bünyesinde kurulmuĢ ―Rüzgar Enerjisi Tahmin ve Ġzleme
Merkezi (RĠTM) Projesi‖ olarak halihazırda faal
durumda olan Merkez, doğru tahmin vermeye
özen gösterip göstermediği konusunda kontrol
edebilir, gerekirse bu tahminler düzeltilebilir.
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RÜZGAR KAYNAĞI ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ
DURUM
Hale ERKOÇ

R

üzgar enerjisi yatırımlarını en cazip
kılan yan, enerji üretimi girdilerinden
en önemlisi olan yakıta bir bedel ödenmeyecek olması ve doğrudan doğadan alınmasıdır. Bu nedenle sahadaki rüzgar kaynağının bilinmesi projeler açısından hayati önem taĢımaktadır. GeliĢtirilmekte olan bir rüzgar enerjisi projesinin en önemli detayı sahadaki uzun dönem
ortalama rüzgar hızıdır. Bu amaçla ilk aĢamada
çeĢitli bölgesel, ulusal ya da uluslararası rüzgar
atlasları kullanılarak saha seçimi yapılır. Bundan sonraki aĢama ise sahaya ait rüzgar kaynağının tam ve doğru biçimde belirlenebilmesi amacıyla seçilen sahayı temsil edebilecek rüzgar ölçümlerinin yapılmasıdır.

yapılır. Basit topografi için temsil edilebilirlik
yarıçapı 10 km ve kompleks topografiye sahip
sahalar için temsil edilebilirlik yarıçapı 2
km.‘dir. Basit topografi, yer yüzeyinde belirgin
Ģekil değiĢikliklerinin olmadığı, rüzgar koĢullarının genel olarak yüzey pürüzlülüğünden etkilendiği alanları tanımlamak için kullanılır. Kompleks topografi ise, dikkate değer miktarda
orografik farklılıkların ve yüksek yer eğimlerinin – yatay ile 17 derece‘den fazla eğimler - görüldüğü alanları tanımlar. Basit ve kompleks
topografi örnekleri Resim 1 ve Resim 2‘de gösterilmiĢtir. Planlanan her türbinin maruz kalacağı
rüzgar koĢullarının makul bir belirsizlik sınırı
dahilinde modellenebilmesi için en az bir ölçüm
direği temsil edilebilirlik yarıçapı içinde yer almalıdır.

Rüzgar ölçümleri, bir alandaki rüzgar kaynağının gerçeğe en yakın biçimde tahmin edilebilmesi için kritik önem taĢımaktadır. Ölçüm kampanyalarına karar verirken göz önünde bulundurulan
en önemli adım, planlanan projenin ölçüm direkleri ile yeterince temsil edilebilmesidir. Bu
amaçla, ölçümlerin - yatayda ve dikeyde - planlanan türbinlerin maruz kalacağı rüzgarı en doğru biçimde temsil edebilmesi gerekir.
Yatayda rüzgar modellemesi, bir ölçüm noktasından baĢlayarak, sahanın geri kalanında
topografik etkilerin de hesaba katılmasıyla rüzgar karakteristiklerinin belirlenmesi anlamına
gelir. MEASNET (The International Measuring
Network of Wind Energy Institutes – Uluslararası Rüzgar Enerjisi Enstitüleri Ölçüm Ağı) tarafından 2009 yılında yayımlanmıĢ olan kılavuzda
da belirtildiği gibi kullanılması gereken rüzgar
ölçüm direklerinin sayısını belirlemek için, bir
direkteki rüzgar koĢullarının ―temsil edilebilirlik
yarıçapı‖ boyunca, kabul edilebilir belirsizlik
limitleri dahilinde modellenebileceği varsayımı

Resim 1. Basit topografi örneği
Kaynak: EDF-EN
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görülecek rüzgar tahmin edilmeye çalıĢılır. Bu
araçlar kullanılırken sonuçların gerçeğe en yakın
olabilmesi açısından önerilen ölçüm yüksekliği
türbin kule yüksekliğinin en az 2/3‘ü olmalıdır.
Bu Ģekilde; türbinin maruz kalacağı rüzgar, dikeyde de mümkün olan en düĢük belirsizlikle
modellenebilir.
Ölçüm direklerinin yüksekliği ve sayısına karar
verildikten sonraki aĢama ölçüm direkleri üstündeki sensörler ve bunların konfigürasyonudur.
Rüzgar kaynağının doğru belirlenebilmesi amacıyla yapılacak ölçümler, yanlıĢ uygulamalar
sonucu son derece yanıltıcı sonuçlar verebilir.
Sensörler ve konfigürasyonlar ile ilgili olarak
çeĢitli uluslararası standartlar ve kılavuzlar oluĢturulmuĢtur.

Resim 2. Kompleks topografi örneği
Kaynak: Polat Enerji

Bu
standartlardan
en
önemlisi
IEC
(International Electrotechnical Commission Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) 6140012-1 No‘lu Standardıdır. Bu standart ile ölçüm
direğinin, sensörlerin ve sensörlerin monte edildiği kolların spesifikasyonları belirlenir. Sağlıklı
bir ölçüm yapabilmek adına ölçüm direkleri IEC
61400-12-1 standardına uygun olarak kurulmalıdır. Ölçüm sensörlerinin üzerine monte edileceği
kolların yönelimi ve uzunluklarıyla ilgili olarak
IEA (International Energy Agency – Uluslarara-

Dikeyde rüzgar modellemesi ise, rüzgarın yine
bir ölçüm noktasından baĢlayarak, sahada görülen dikey hızlanma faktörü vasıtasıyla ikinci bir
yükseklikteki hızının belirlenmesidir. Rüzgar
ölçümlerinin tam olarak türbin yüksekliğinde
yapılması her zaman için çok pratik bir uygulama olmadığından, belirli bir yükseklikte ölçülen
rüzgar hızı çeĢitli modelleme araçları kullanılarak, ekstrapolasyon yapılarak türbin tarafından

ġekil 1. 10MW kurulu güce sahip bir rüzgar enerji santralinin brüt enerji üretiminin rüzgar hızı ile
değiĢimi

*Standart türbin performansı ve rüzgar dağılımının tüm santral boyunca eşit olduğu varsayılmıştır.
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sı Enerji Ajansı) tarafından ilk kez 1999 yılında
yayımlanmıĢ olan tavsiyeler kullanılmalıdır.

yönü ölçümlerinde yapılacak hatalar ise, türbinlerin saha içinde yanlıĢ konumlandırılması ile
sonuçlanacaktır. Bu ise türbinlerin olabileceğinden daha az verimle çalıĢması, aĢırı rüzgar yüküne maruz kalması ve çabuk yıpranması gibi çok
önemli sonuçlar doğurabilir.

YanlıĢ rüzgar ölçümünün olası sonuçları
ġekil 1, 10MW kurulu güce sahip bir rüzgar
enerjisi santralinin brüt enerji üretiminin rüzgar
hızıyla değiĢimini göstermektedir*.

Bu örneklerden görüleceği üzere, rüzgar parametrelerinde yapılacak ölçüm hataları her zaman
için fazladan maliyet ve verim kaybı ile sonuçlanacaktır.

Bu değerlerden yola çıkarak, uzun dönem rüzgar
hızı ortalamasında yanlıĢ ölçümler sonucu sadece % 3‘lük bir hata yapıldığı varsayılırsa; enerji
üretimi tahminlerindeki sapma % 8 seviyesine
kadar çıkabilmektedir. Bir diğer deyiĢle, rüzgar
hızı tahminlerindeki küçük görünen bir hata finansal hesaplamalar esnasında çok daha yüksek
hata yüzdelerine yol açabilir. Örneğin, 7,1 m/s
olan rüzgar hızının 7.3 m/s olarak hesaplamalara
alınması sonucu beklenen yıllık üretim 17,06
GWh iken gerçekte 15,78 GWh olacak, tahmin
edilenden % 8 daha düĢük miktarda üretim gerçekleĢecektir.

Türkiye’deki durum
1 Kasım 2007 tarihinde toplam 751 proje kapsamında 78.000 MW kurulu güç için lisans baĢvurusu yapılmıĢtır. BaĢvurulardan önce, daha önce
yürürlükte olan Ölçüm Yönetmeliğinin kaldırılması sonucunda rüzgar enerjisi yatırımını gerçekleĢtirebilecek donanım ve güce sahip firmalar
yanı sıra sadece lisans almaya odaklanmıĢ birçok
kiĢi de seçtikleri sahada herhangi bir ölçüm yapmadan lisans müracaatında bulunmuĢtur. Basit
bir hesaplama yapılırsa: Rüzgar enerjisi lisans
baĢvuruları yapılmadan önce, sağlıklı ölçümler
yapılmıĢ ve çok da teknik olmayan bir yaklaĢımla her 50 MW için bir adet ölçüm direği kurulmuĢ olsaydı, Ģu an Türkiye‘de çoğunluğu Ege ve
Marmara bölgelerinde olmak üzere 1560 ölçüm
direği bulunması gerekirdi.

Hatalı ölçümlerin tek sonucu finansal hesaplamalarındaki sapmalar olmayacaktır. Rüzgar
santrallerinin verimli üretim yapabilmesi için en
temel iki unsur, sahanın rüzgar karakteristiğine
uygun, doğru türbin seçimi ve türbinlerin sahada
doğru biçimde konumlandırılmasıdır. Rüzgar
hızı tahminlerindeki hatalar türbin tipi seçiminde
hatalara yol açıp, aslında çok daha verimli sonuçlar elde edilebilecek bir alanda, düĢük verimle çalıĢan rüzgar santralleri kurulmasına yol açacaktır. Rüzgar türbinleri, farklı rüzgar seviyeleri
için tasarlanırlar. Yüksek rüzgarlı sahalar için
tasarlanmıĢ bir türbin, düĢük rüzgar hızına sahip
bir sahada oldukça düĢük bir verimle çalıĢacaktır. Öte yandan, düĢük rüzgar hızına sahip sahalar için tasarlanmıĢ bir türbinin aslında yüksek
rüzgar hızına sahip bir alanda kullanılması ise
türbinin sürekli arıza durumuna geçerek durmasına ve daha da önemlisi bileĢen arızalarına yol
açacaktır.

Ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyeli tüm dünyaca bilinmekte ve takdir edilmekteyken, doğru
uygulamaların göz ardı edilmesi ya da öneminin
kavranamaması nedeniyle rüzgar enerjisi sektörü
büyük bir karmaĢaya maruz kalmıĢ ve beklenen
ivmeye kavuĢamamıĢtır. YaklaĢık dört yıl süren
değerlendirme sürecinin ardından Üretim Lisansı
almaya hak kazanan rüzgar enerjisi projelerinden pek azında sağlıklı rüzgar ölçümü yapıldığı
sanılmaktadır.
Benzer bir durumun tekrar yaĢanmasını önlemek
amacıyla Nisan 2011‘de Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliği‘ne rüzgar enerjisi santrali lisans

Yine rüzgar hızı ve bu kez buna ek olarak rüzgar
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baĢvuruları için ölçüm bulundurma mecburiyeti
getirilmiĢtir. Ölçüm mecburiyetinin getirilmesi
bu doğrultuda atılan çok önemli ve olumlu bir
adım olsa da, aynı oranda önem arz eden diğer
bir konu da ölçümlerin doğru bir biçimde yapılmasıdır.

gar yatırımcısına % 25-30 özkaynak oranıyla
finansman sağlayabilmektedirler. Ancak bu durumda alınan risk daha fazla olduğu için projeler
karĢılığında yatırımcısından istenen bazı garantiler bulunmaktadır. Bu garantilerden en önemlisi rüzgar santrallerinin bağımsız enerji analizi
yapan kuruluĢlar tarafından verilen enerji analizi
raporudur. Bu raporlar finansman için gelen tüm
yatırımcılardan zaten istenmektedir. Bu raporlamanın lisans alınmadan önce müracaat aĢamasında istenmesi tesisi gerçekten yapmaya niyetli
olan ciddi yatırımcıları ayırt etmeye yarayacağı
gibi projelerin verimliliğinin de en doğru Ģekilde
tespit edilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle müracaat esansında rüzgar ölçümlerinin yanı sıra
bankalar tarafından güvenilir kabul edilen bağımsız enerji analizi firmalarından alınacak
enerji analizi raporunun da lisans müracaatı için
Ģart haline getirilmesi önemlidir. Bu Ģekilde lisans alan firmanın finansman bulmasının önündeki en önemli engel de ortadan kalkmıĢ olacak;
lisans aldığı halde gerçekleĢtirilemeyen projelerin sayısında büyük oranda azalma olacaktır.

Dünyadaki birçok ülkede, hiçbir yasal zorunluluk olmadığı halde yanlıĢ ölçümlerin ve hesaplamaların riskleri bilindiği için proje sahipleri tarafından doğru ölçümlere ve tahminlere ulaĢmak
için maksimum çaba sarf edilmektedir. YanlıĢ
ölçüm ile yapılacak hesaplamaların getireceği
risklerin sadece yatırımcının sorunu olduğu, bu
nedenle doğru uygulamaların kullanılıp kullanılmamasının yatırımcıların kararı olması gerektiği
düĢünülse de, Türkiye gibi yüksek kaynak potansiyeli ve yoğun rekabetin olduğu bir piyasada
doğru ölçüm yapılması, doğru sonuçlar elde
edilmesi sadece yatırımcıların risklerini azaltmakla kalmayacak; adil ve daha kolay bir seçme
süreci ve ülke kaynaklarının olabilecek en verimli biçimde kullanılması anlamına gelecektir.
Bu nedenle yayımlanması planlanan Rüzgâr ve
GüneĢ Enerjisine Dayalı Lisans BaĢvurularına
ĠliĢkin Ölçüm Standardı Tebliğine, yatırımcılar
tarafından seçilen sahayı en iyi Ģekilde temsil
edecek, doğru ve güvenilir ölçümlerin yapılması
için gerekli olan ölçüm standartlarının da eklenmesi hayati önem arz etmektedir.

Kaynaklar

Bunun yanı sıra bağımsız enerji analizi yapan
kuruluĢlar tarafından verilen enerji analizi raporunun da müracaatlar sırasında istenmesi faydalı
olacaktır. Rüzgar enerji santralleri yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle finanse edilmesi görece zor tesisler arasındadır. Rüzgar enerjisi yatırımcılarının finansman açısından en fazla tercih
ettikleri model ise düĢük özkaynak ve yüksek
kredi oranları nedeniyle proje finansmanı modelidir. Proje finansmanı modeli ile bankalar rüz-
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RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRMESİ
Serkan DOĞAN, Çetin KAYABAŞ

B

ilindiği üzere rüzgar enerjisine dayalı
üretim tesisi kurmak üzere yapılmıĢ
lisans baĢvurularından aynı bölge ve/
veya aynı trafo merkezi için birden fazla baĢvurunun bulunması durumunda sisteme bağlanacak
olan(lar)ı belirlemek için Türkiye Elektrik Ġletim
A.ġ. (TEĠAġ) tarafından bir yarıĢma yapılacağı
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda belirtilmiĢtir. Bu yazıda da söz konusu yarıĢmayı, bunun üretim Ģirketlerine ve TEĠAġ‘a olan etkisini
göz önüne alarak değerlendireceğiz.

Diğer Ģirketler ise kesiĢmeyen alana karĢılık
gelen kurulu güçleriyle sıralamaya dahil ediliyorlar.
Sıralanan teklifler içinde RES bağlanabilir kapasitesini aĢan ilk teklif sahibi Ģirketten, RES
Katkı Payını değiĢtirmeksizin proje kurulu
gücünü, kalan RES bağlanabilir kapasitesine
indirmesi isteniyor ve bu iĢleme kalan RES
bağlantı kapasitesine ulaĢılana kadar devam
ediliyor.
Yani öncelikle çakıĢan veya kesiĢen alanın kim
tarafından kullanılacağının tespiti yapılıyor daha
sonrasında ise aynı trafo merkezine yapılan baĢvurular arasından söz konusu trafo merkezinin
RES bağlanabilir kapasitesini kullanmaya hak
kazanan projeler belirleniyor.

Evvela söz konusu yarıĢmanın nasıl yapıldığına
kısaca değinmek gerekecektir. YarıĢma;
TEĠAġ tarafından oluĢturulan bir komisyon
tarafından yapılıyor.
ġirketlerin RES Katkı Payı tekliflerini (Üretim
tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten baĢlamak üzere ve tüm tesisin
geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren
yirmi yıl süre boyunca RES‘te üretilen net
elektrik enerjisi için TEĠAġ‘a kWh baĢına ödenecek bedel) içeren kapalı zarflar kayda alınıyor.

Peki, TEĠAġ ve rüzgar enerjisine dayalı üretim
tesisi kurmak isteyen giriĢimciler söz konusu
yarıĢmadan nasıl etkileneceklerdir? Bu soruyu
cevaplamadan evvel TEĠAġ‘ın bugüne kadar
yapmıĢ olduğu yarıĢmaların sonuçlarına bakmak
gerekecektir.
18 ġubat 2011 tarihinde ilki yapılan ve 13 Eylül
2011 tarihinde de sonuncusu gerçekleĢtirilen
yarıĢmalarda (toplam 13 paket) 5056 MW Yüksek Gerilim (YG)‘de, 443 MW Orta Gerilim
(OG)‘de olmak üzere toplam 5499 MW‘lık kapasite tahsis edilmiĢtir.

En yüksek RES Katkı Payını teklif eden projeden baĢlamak üzere yarıĢmaya katılan projeler
sıralanıyor.
ÇakıĢan projeler olması hâlinde, en yüksek
RES Katkı Payını teklif eden proje sıralamaya
alınıyor; diğerleri sıralama dıĢı kalıyor.

YG seviyesinde yapılan ihalelerde minimum
0,01 ve maksimum 6,52 Kr/kWh aralığındaki
RES katkı paylar alınmak üzere 91 adet tüzel
kiĢiye trafo tahsisi yapılmıĢtır.

KesiĢen projeler olması durumunda ise; daha
yüksek teklifi veren proje sahibi Ģirket, kesiĢen
alanı kullanma hakkını elde ediyor.
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Grafik 1. Katkı Payları (YG)

Toplam kurulu gücün hepsinin üretim faaliyetine
geçmesiyle birlikte rüzgar enerjisine dayalı üretim yapan tesisler için % 25‘lik kapasite kullanım oranı* göz önüne alındığında TEĠAġ‘ın yıllık yaklaĢık 230 Milyon TL‘lik bir ek geliri olacaktır.
Söz konusu RES Katkı Payı tutarları, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı
tarihten baĢlamak üzere ve tüm tesisin geçici
kabulünün yapıldığı tarihten itibaren yirmi yıl
süreyle her yıl TEĠAġ‘a ödenecektir.
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
ĠliĢkin Kanunda rüzgar enerjisine dayalı üretim
tesisi kuracak YEK Belgeli tesislere uygulanacak fiyat 7,3 cent/kWh olarak belirlenmiĢti. Söz
konusu RES katkı payları göz önüne alındığında
en yüksek teklifi veren Ģirket 3,52 cent/ kWh
(6,52 kr/kWh) katkı payı verecek olup üretmiĢ
olduğu elektriği % 48‘lik bir kayıpla 3,78 cent/
kWh‘ten satabilecektir.

Grafik 2. Katkı Payları (OG)

Sonuç olarak, yapılan bu yarıĢmalarda yüksek
oranlarda teklif veren giriĢimcilerin yatırımlarını
gerçekleĢtirmesinin zor olduğu gözükmektedir.
GiriĢimci ihalesini kazandığı bölgede yatırımını
gerçekleĢtirmese bile lisans hakkı olduğu için 45 yıl trafo kapasitesi için bekleyebileceğinden bu
durumun rüzgar enerjisi sektörüne olumsuz bir
etkisi olacağı ortaya çıkmaktadır.

*2010 Yılı Türkiye‘deki rüzgâr enerjisi santralleri
üretim miktarının kurulu güce oranıyla elde edilmiĢtir.
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YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ULUSAL GÜVENLİK
Dr. Sohbet KARBUZ, Barış SANLI

A

merika‘nın önde gelen üniversitelerinden
Massachusetts
Institute
of
Technology (MIT)‘nin 2011 Enerji
Konferansı‘nın açılıĢını Amerikan Deniz Kuvvetleri Bakanı Ray Mabus yaptı. KonuĢmasının
en önemli noktalarından biri de Amerikan Deniz
Kuvvetlerinin 150 yıldır enerji inovasyonunda
öncü olduğu teziydi. Gemilerinin rüzgardan kömüre, sonra petrole sonra da nükleere geçiĢini
anlatırken, her seferinde hayır diyenlerin olduğunu ve bunların ―KanıtlanmıĢ bir kaynağı pahalı
ve pek de bilinmeyen bir kaynakla değiĢtiriyorsunuz.‖ dediğini belirtti. Cümlesini ―Her sefer,
hayır diyenler yanlıĢ çıktı ve bu sefer de yanlıĢ
çıkacaklar.‖ diyerek sonlandırdı (Chandler,
2011).

lamıĢ, 18 Kasım 2010‘da ise bu süreçte bir de
MH-60S Sea Hawk helikopterinin %50-50
Camelina karıĢımlı jet yakıt ile çalıĢtırmıĢtı.
Friedman‘ın yazısındaki örneklere ek olarak
ABD donanmasının bu yıl Ağustos ayında MV22 Osprey yük helikopterini, T-45 eğitim uçağını ve Eylül 2011 de de MQ-8B insansız helikopterini biyoyakıt karıĢımıyla çalıĢtırmayı baĢardı.
Friedman‘ın yazısında da değinilen önemli bir
nokta da 2012‘ye kadar donanmanın ―Büyük
YeĢil Filo‖ baĢlığı altında 13 gemi grubunu dönüĢtüreceği, 2020 yılında tüm enerjisinin %
50‘sinin alternatif kaynaklardan karĢılayacağı
öngörüsüdür.
2010 yılındaki bu geliĢmelerin çerçevesi, 14
Ekim 2009, Mclean‘deki Deniz Kuvvetleri Enerji Forumun da, Ray Mabus tarafından dile getirilen Deniz Kuvvetleri Dairesi tarafından önümüzdeki 10 yılda gerçekleĢtirilmesi planlanan beĢ
hedefte bulunabilir:

Deniz kuvvetlerinin yenilenebilir kaynaklara ve
özelinde biyoyakıtlara verdiği önem ve getirdiği
yankı Amerikan New York Times gazetesinin
önemli yazarlarından Thomas L. Friedman‘ın bir araba firmasının hibrid arabasının isminden
atıfla- ―The U.S.S. Prius‖ konulu makalesine
konu olmuĢtur (Friedman, 2010). Friedman yazısına 2007 yılında Afganistan‘da yakıt taĢıyan her
24 konvoy için bir askeri personel zayiatı verildiği istatistiksel bilgisi ile baĢlıyor ve deniz kuvvetlerinin yenilenebilir kaynaklar konusundaki
çalıĢmalarının bir özetini veriyor.
Konunun popüler zemine taĢınmasının arkasında
da, sadece söylemler değil, 2010 yılı içinde deniz kuvvetleri tarafından yapılmıĢ denemeler yer
almaktadır. Örneğin: 22 Nisan 2010‘da donanma F/A-18 Super Hornet‘i % 50-50 karıĢımlı
biyoyakıtlarla uçurmuĢ, U.S.S. Makin Island
amfibi saldırı gemisini de hibrid gaz türbini ve
elektrik motoru ile çalıĢtırarak ilk yolculuğunda
2 milyon dolar civarında bir yakıt tasarrufu sağ-
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1.

Enerji Verimliliği Kazanımları: Deniz
kuvvetlerinin yapacağı sistem ve bina
ihalelerinde, enerji faktörlerinin de
değerlendirilmesinin zorunlu tutulması,

2.

―Büyük YeĢil Filo‖nun yüzdürülmesi:
YeĢil Saldırı Grubunun lokal operasyonlarda kullanımının 2012‘de denenmeye baĢlanarak, 2016 gibi devreye
girmesi,

3.

Taktik olmayan petrol tüketiminin
azaltılması: 2015 gibi deniz kuvvetleri
ticari filolarında petrol tüketiminin %
50 azaltılması,

4.

Kıyı birliklerinde alternatif enerji kul-

kullanımı için gerekli, depolama, dağıtım ve
kontrol gibi teknolojik alanlarda da çalıĢmalar
yer almaktadır.

lanımının arttırılması: 2020 yılı gibi,
deniz kuvvetlerinin kıyı birliklerindeki enerji tüketiminin % 50‘sinin alternatif kaynaklardan karĢılanması, deniz
kuvvetleri ve deniz piyadesi tesislerinin % 50‘sinin karbon salınımı açısından net sıfır seviyesinde olması,
5.

Bu ilginin sayısal temelleri ise Ekim 2010 tarihli
―21. Yüzyıl Ġçin Deniz Kuvvetleri Enerji Vizyonu‖ adlı dokümanın hemen ilk sayfalarında görülebilir (U.S. Navy, 2010). Bu sayılara göre:

Alternatif Enerji Kullanımını Deniz
Kuvvetleri‘nin her noktasında arttırmak: 2020 gibi tüketilen enerjinin %
50‘sinin alternatif kaynaklardan gelmesinin sağlanmasıdır.

Donanma savunma bakanlığının enerji
kullanımında % 30‘luk paya sahip,
Donanmanın petrol kullanımı, Amerikan petrol kullanımının % 0,4‘ü,

Amerikan donanması enerji, çevre ve iklim değiĢikliği konusunda çok önemli adımlar atarak
dünyadaki benzerlerine de örnek oluyor. Amerika‘nın kendi petrol üretimi (5,5 milyon varil/
gün), tüm savunma bakanlığının (tüm kuvvet
komutanlıkları dahil olmak üzere) ihtiyacının
bile (374 bin varil/gün) en az 17 katı civarındadır. Buna rağmen donanma bir değiĢim sürecine
kendini zorunlu hissediyor (US Naval Institute,
2010).

Donanma enerjinin % 75‘ini yüzen, %
25‘ini de kıyı ünitelerinde kullanıyor.
Raporun yönetici özeti bölümünün vizyon kısmında, enerjinin stratejik bir kaynak olduğu,
donanmanın enerji güvenliğinin denizdeki ve
kıyıdaki görevlerinde hayati öneme sahip olduğu
ve donanmanın olası bir enerji geleceği potansiyeline dayanıklı olmasının altı çiziliyor. Hedefler kısmında da enerji verimliliği ve alternatif
yakıtların önemine vurgu yapılıyor (U.S. Navy,
2010, sayfa 17).

Amerikan donanmasının web sitesinde enerji,
çevre ve iklim değiĢikliği konuları yan yana ele
alınırken, biyoyakıtlardan güneĢ enerjisine kadar
birçok alanda bilgilere ulaĢmak da mümkün
(U.S. Navy). Sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem kadar, bu kaynakların etkili

Bu yukarıda bahsettiklerimiz ABD Savunma
Bakanlığı‘nın petrol bağımlılığından kurtulmak
veya bağımlılığını azaltmak için harcadığı çabaların yalnızca deniz kuvvetlerine indirgenmiĢ bir
kesitini göstermektedir. Kara ve hava kuvvetlerinin de deniz kuvvetlerininki kadar popüler olmaABD Savunma Bakanlığı 2025 gibi tüm enerji sa da enerji konusunda ciddi çalıĢmaları bulunihtiyacının % 25’ini yenilenebilirden
maktadır.
karşılamayı hedeflemiştir. ABD Hava
Kuvvetleri 2016 gibi tüm iç uçuş ihtiyaçlarında Bundan beĢ yıl kadar önce alternatif yakıtlar ko% 50 biyoyakıtlı yakıt kullanmayı planlıyor.
Elektrikli araçlar, yosundan elde edilen nusunda öncülüğü hava kuvvetleri yapıyordu.
yakıtlar da bu süreçlere dahil olmuş 19 Eylül 2006‘da bir B-52 bombardıman uçağı,
durumdadır. Afganistan’daki piyadeler, güneş Edwards hava üssünden iki motoru sentetik yakıt
panelli şarj cihazları ile daha az pil ve daha çok harmanı ve diğer motorları jet yakıtı ile çalıĢır
cephane taşıma konusunda testler yapıyorlar.
Birliklerdeki çadırlara yerleştirilen güneş vaziyette kalkıĢ yaptı. 19 Aralık 2006‘da ise yine
panelleri ile de yakıt ihtiyaçlarını azaltma bir B52, sekiz motoru da Fischer-Tropsch yakıt
konusunda çalışmalar yapıyorlar (The Pew harmanı ile uçtu. Bu test edilen yakıt ham petrol
Charitable Trusts, 2011).
tabanlı jet yakıtı ve doğal gazdan elde edilen
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sentetik bir sıvı yakıtın 50/50 karıĢımıydı. Filonun % 99‘unun 50/50 sentetik yakıt kullanabileceği belgelendirildi. Son bir kaç yıldır da, hava
kuvvetleri uçaklarını biyokütle kaynaklı yakıt
harmanları ile test etmektedir. Tüm uçakların
biyoyakıtlarla test edilmesi ve sertifikalandırılması süreci 2013 gibi sona erecektir. Eylül 2011
de hava kuvvetleri yetkilileri, 2012‘nin baĢına
kadar Los Angeles Hava Üssündeki taktiksel
olmayan tüm araçların Ģarjlı elektrik arabalarla
değiĢtirileceği bir planı da açıkladılar.

kara kuvvetleri savaĢ alanları için güneĢ enerjisini ılık ve soğuk havayı hapseden özel çadırlarla
birlikte test ediyor. Kara kuvvetleri vizyonunda,
doğal kaynakların etkili kullanımı ile net-sıfır
karbon emisyonlu tesisler hedeflenmektedir.
Amaç tesisleri sadece net-sıfır enerji tüketimi ile
ayakta tutmak değil, ayrıca net sıfır su ve atıkla
da çalıĢtırmaktır. Net sıfır enerji tesisi, bir yıl
içerisinde tükettiği kadar enerjiyi üreten tesislerdir. Kara kuvvetleri Ģu anda, beĢ tesisin net sıfır
enerji, beĢ tesisin net sıfır atık, ve beĢ tesisin net
sıfır su ve 2020 gibi bu üç özelliğe sahip bir tesisin kurulması için çalıĢmaktadır. 2025 gibi tesislerinin dörtte birinde enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji tarafından karĢılanması da kara
kuvvetlerinin hedefleri arasındadır.

Fakat yapılan her Ģey biyoyakıt eksenli değil.
Mesela ABD Savunma Bakanlığı 2025 gibi tüm
enerji ihtiyacının % 25‘ini yenilenebilirden karĢılamayı hedeflemiĢtir. Elektrikli araçlar, yosundan elde edilen yakıtlar da bu süreçlere dahil
olmuĢ durumdadır. Afganistan‘daki piyadeler,
güneĢ panelli Ģarj cihazları ile daha az pil ve daha çok cephane taĢıma konusunda testler yapıyorlar. Birliklerdeki çadırlara yerleĢtirilen güneĢ
panelleri ile de yakıt ihtiyaçlarını azaltma konusundaki testler sürdürülüyor (The Pew
Charitable Trusts, 2011).

Ayrıca, deniz piyadeleri, hali hazırda yakıt kaynaklarına ihtiyacı ortadan kaldıracak güneĢ enerjili çadırları ve bazı ekipmanları test ediyorlar.
Yakıt hücreleri, elektrik ve hidrolik hibrit güç
itiĢ sistemleri ve elektrik enerjisi depolanması
konusunda araĢtırmalar da devam ediyor.
Amerikan Savunma Bakanlığı enerji harcamaları

Tüm Savunma Bakanlığı hizmetleri için elektrik
üretiminin yenilenebilir enerji teknolojilerinden
yapılması çalıĢmaları da var. Savunma Bakanlığı‘nın biyoyakıtlar haricinde en çok potansiyel
gördüğü iki kaynak güneĢ ve rüzgardır. Örneğin,

2010 yılı mali yıl raporunda, Savunma Bakanlığı‘nın federal enerji harcamalarının % 80‘ini
gerçekleĢtirdiği ve enerjiye 15,2 milyar $ harcadığı belirtiliyor. Bu enerjinin % 74‘ü operasyon-

Grafik 1. Savunma Bakanlığı petrol tüketimi ve yakıt harcaması

Kaynak: Amerikan Savunma Bakanlığı verilerinden Sohbet Karbuz tarafından derlenmiştir.
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girerse 42 $, düĢman alanındaki birliklere savaĢ
zamanında ulaĢtırılırsa da 100 doları aĢmakta
ına , helikopterle taĢınırsa da galonu 400 $‘a mal
olabilmektedir (Erwin, 2010).
Deloitte tarafından yayınlanan ―Enerji Güvenliği
– Amerika‘nın en iyi savunması‖ adlı raporda
hem Amerikan Savunma Bakanlığı tüketim raporları hem de yakıt baĢına yıllık asker zayiatı
grafikleri bulunmaktadır (Deloitte, 2010).
Rapor temel olarak hem yakıt maliyetlerinin tam
olarak yansıtılması (kayıplar, zayiatlar, taĢıma
maliyetleri) hem de petrol fiyat artıĢlarının bütçesel etkisi anlamında, yazının baĢında değinilen
dönüĢüm hakkında fikir vermektedir.

ġekil 1. Afganistan‘daki senelik Amerikan asker
kayıplarının, aylık petrol tüketimi ile ilintisi

Genel bir değerlendirme

larla ilintili iken % 26‘sı Bakanlık tesislerinde
harcanıyor (Karbuz, The DOD Energy
Consumption in FY2010 , 2011). Harcanan petrolün miktarı ise 374.000 varil/gün‘e denk geliyor. Bu rakam Türkiye‘nin günlük petrol tüketiminin % 60‘ına denk gelmektedir. Afganistan ve
Irak operasyonları ise Amerika‘nın petrol kullanımında 56.000 varil/günlük ek bir artıĢ getirmiĢtir (Ferivar, 2007). Bu da lojistik sorununu
beraberinde getirerek Amerikan silahlı kuvvetleri için büyük bir baĢ ağrısı oluĢturmuĢtur
(Mufson ve Pincus, 2009).

ABD Savunma Bakanlığı‘nın bu dönüĢümünün
altında birden çok neden bulunmaktadır. Donanma raporunun bir kısmında değinilen bu gerçeklere değinmeden önce ulusal güvenlik ekseninde
enerji güvenliği tanımının net olarak ortaya konulması gerekmektedir. Genel olarak enerji güvenliği, ―enerjinin yeterli,….‖ Ģeklinde baĢlayan
bir tanımla belirtilir. Fakat bu tanım aslında hiçbir analitik değerlendirme içermez. Kime göre
yeterli, kime göre uygun fiyatlı ve kime göre
kaliteli gibi birçok soru akla gelmektedir. Bu
sebeple öncelikle ABD Savunma Bakanlığı‘nın
tanımlarına bakmakta fayda vardır.

Kaynak: Deloitte, 2010)

Harcamalar konusunda altı çizilmesi gereken bir
önemli nokta da, pompada 3 $ civarında olan
yakıtın, operasyon alanına taĢınması ile birlikte
maliyetinin artmasıdır. Mesela kumanda merkezindeki jeneratörlerde kullanılacak bir yakıtın
tüketileceği yere taĢınması güvenlik, konvoy,
destek, taĢımacılık ve zaman zaman insan kaybı
gibi maliyetler içermektedir.

Savunma bakanlığı raporlarına bakıldığında ise,
enerji güvenliğinin ordu faaliyetleri için ciddi bir
meydan okuma olduğu, aynı zamanda da büyük
bir potansiyeli barındırdığı net bir Ģekilde görülebiliyor. 2010 yılında ABD Savunma Bakanlığı
tarafından yayınlanan son derece önemli ―4 Yıllık Savunma Değerlendirmesi‖nde, enerji güvenliğinin gelecekteki ulusal güvenlik çalıĢmalarını
Ģekillendirecek anahtar konulardan biri olduğu
belirtiliyor. Enerji güvenliği konusundaki tanımlardan biri de bu raporda bulunabilir: ―Savunma
Bakanlığı için enerji güvenliği, güvenli enerji

National Defense Magazine‘e göre Amerikan
ordusu galonu 2,82 $‘a aldığı yakıtı barıĢ zamanında ileri bir noktaya götürdüğünde yakıtın toplam maliyet 13 $‘a ulaĢıyor. Eğer iĢin içine uçak
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ğünde en az iki yerli üreticinin olması esastır.
Dolayısıyla bu yapılan aslında Dünya Ticaret
Örgütü kurallarının etrafından dolaĢarak, Amerikan devletinin en büyük tüketici kurumları aracılığıyla kendi ülkesindeki üreticileri sübvanse
etmesi anlamını da taĢımaktadır.

arzına eriĢiminin garanti altına alınması ve
operasyonel ihtiyaçlar için gerekli enerjinin korunması ve sağlanması.‖.
Enerji güvenliği ve ulusal güvenlik iliĢkisinin en
net ortaya konulduğu askeri dokümanlardan biri
de 2001 yılında yayınlanan ―Energy for
Warfighter‖ raporundaki Ģu cümledir: ―Enerji
güvenliği ulusal güvenlik için önemlidir.‖

ABD ordusunun moda-trend olduğu için böyle
bir dönüĢümü yaptığını söylemek hata olur. Türkiye bir zamanlar yerli askeri teknoloji geliĢtirilmek yerine daha ucuza dıĢarıdan alma yolunu
tercih ederken, son zamanlarda pahalı da olsa
yerli üretime bir yönelme baĢladı. ABD‘nin bu
dönüĢümünü de bu çerçevede değerlendirmek
yararlı olacaktır.

Bu görüĢleri de değerlendirerek, öncelikle konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olması açısından enerji güvenliğini ―enerji zincirinin dahili ve
harici Ģoklara dayanıklılığı‖ olarak tanımlamamız gerekmektedir. Çünkü bu yapılan çalıĢmalardan anlaĢılan:
1.

Sonuç

Petrol üretiminin önümüzdeki yıllarda
daha kararlı rejimlerin elinde olmayacağı
izlenimi,

2.

Fiyat artıĢlarının ve oynaklıklarının (hatta
Ģoklarının) devam edeceği,

3.

Ġnsan zayiatlarının azaltılması için enerji
tüketiminin ve çeĢitlendirmesinin önemli
olduğu,

4.

Operasyonel ve hareket kabiliyetlerinde
bir artıĢ sağlanması,

5.

Maliyetlerin düĢürülmesi gerektiğidir.

Bu yazıda, Amerikan ordusu üzerinden verilen
örnekler ile enerjinin ulusal güvenliğin kalbinde
yer alan ordunun hareket kabiliyeti açısından ne
kadar önemli olduğu anlatılmaya çalıĢıldı. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin, destek hizmetleri
ile birlikte, dıĢa bağımlılığı azaltmada olduğu
kadar, maliyetlerin ve asker zayiatlarının düĢürülmesinde kritik bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ordunun hareket kabiliyeti
ve operasyonel gücü için teknoloji kadar enerjinin öneminin de farkında olunması gereken bir
döneme girdiğimizi söyleyebiliriz.
Türkiye özelinde ise, Amerikan ordusunun 374
bin varil/gün tüketiminin yanında Türk ordusunun akaryakıt tüketiminin 11.500 varil/gün civarı ile oldukça mütevazi olduğu tahmin edilmektedir (Milli Savunma Bakanlığı). Diğer taraftan
ABD‘nın yıllık tüketiminin 18,5 milyon varil/
gün, Türkiye‘nin tüketiminin de 600.000 varil/
gün civarında olduğu kabul edilirse ABD ordusunun tüm ABD tüketiminin % 1,7‘sini, Türk
ordusunun ise % 1,9‘unu tükettiği söylenebilir.
Ek bir bilgi olarak da Türkiye‘deki bioetanol
üretim kapasitesinin de 2200 varil/gün civarında
olduğu söylenebilir (Konya ġeker, 2011).

Aslında önerilen enerji planları, taktiksel açıdan
da önemlidir. Fakat bunun değerlendirmesini
savunma uzmanlarına bırakmak daha doğru olacaktır.
Bunlara ek olarak, dolaylı destek dediğimiz, yani
kongrede bir uzlaĢma sağlanamasa da kamunun
büyük bir tüketici olarak dolaylı yoldan belirli
sektörleri sübvanse etmesi için de bu dönüĢüm
anahtar bir role sahiptir. ġöyle ki, ordu nasıl daha fazla bomba alacağı zaman belirli firmalar ile
çalıĢıyorsa, bu yakıtları, güneĢ panellerini de
baĢka ülkelerden almasını beklememek gerekir.
Ulusal güvenlik konuları bağlamında düĢünüldü-
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Ayrıca Türkiye‘de 90.000‘e yaklaĢan kamu araç
stokunun yakıt tüketimi konusundaki tartıĢmalarda da bir artıĢ yaĢanmaktadır. Bir soru önergesine verilen cevapta ―"Akaryakıt giderlerine yönelik harcamaların yaklaĢık yüzde 77‘lik kısmı
savunma-güvenliğe yönelik idareler (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Emniyet) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.‖ denmektedir (Zaman,
2011).

Görünen bir şey var ki, eğer Türkiye çok
ucuz doğal gaz kaynakları bulmazsa veya
dünya uzun bir ekonomik krize girmezse,
yenilenebilir enerji ulusal güvenliğimizin çok
önemli bir parçası olacaktır.

Diğer taraftan doğalgaz tüketimi konusunda elimizde net bir veri bulunmamaktadır. Elektrik
tüketiminde ise, TEDAġ istatistiklerine göre
2009 yılında kamu binalarının toplam elektrik
tüketiminde en az (hastane ve okullar hariç) %
4‘lük paya sahip olduğu görülmektedir.

1. Mümkün ise kıĢlalarda güvenlik Ģartları istisna olmak üzere güneĢ ve rüzgâr enerjisinin kullanılması,
2. Operasyonel ekipler için Ģebekeden bağımsız
yenilenebilir ve depolama teknolojilerinin geliĢtirilmesi,

Tüm bu tüketim tabanı, Türkiye‘de belirli politikaları teĢvik etmek için önemli bir araçtır. Devlet yapmak istediği yerli yenilenebilir enerji politikalarında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına
takılmadan, kendi elindeki kamu enerji tüketimini istediği teknolojiye yönlendirerek büyük bir
adım atabilir. Buna dolaylı devlet sübvansiyonu
diyebiliriz. Tabii ki bu noktada kamunun aldığı
hizmet kalitesi de çok önemlidir, yerli malı diye
AB kriterlerine uymayacak düzeydeki yerli
ürünlerin üretimi ve kamuya satıĢı konusuna
dikkat edilmelidir.

3. Tüm kamu binalarında enerji tasarrufu sağlanması ve enerji savurganlığının önüne geçilmesi (Örneğin, elektronik araç ve gereçlerin
stand-by modunda bırakılmaması gibi),
4. Hafif ve depolama kapasitesi yüksek pillerin
geliĢtirilmesi,
5. 2020 yılında kadar ordu araçları baĢta olmak
üzere hem geleneksel hem de biyoyakıt kullanabilen araçların tüm stokun % 50‘sine ulaĢmasının hedeflenmesi,

Ordu, emniyet, resmi daireler, hastaneler, mahkemeler, okullar gibi kamu binaları ve askeri
araçlar dahil olmak üzere kamu araçlarında yerli
yenilenebilir enerji kullanımını arttırmanın ulusal güvenliğe büyük bir dayanıklılık kazandıracağı söylenebilir ve buradan Aselsan örneğinde
olduğu gibi ordunun öncülüğünde yerli bir teknoloji-enerji dönüĢümü baĢarılabilir. Geçtiğimiz
haftalarda EPDK tarafından alınan biyoetanol ve
biyodizel kararları bu noktada çok önemlidir,
fakat kamu tarafından da desteklenmelidir.

6. Kamu binalarının tamamının Ģebekeden bağımsız olarak da yenilebilir kaynaklarla çalıĢabilecek Ģekilde tasarlanması ve ilgili teknolojilerin geliĢtirilmesi,
7. 2012‘den itibaren devletin tüm araç alım ve
kiralamalarında Flex Fuel (hem yüksek oranda
biyoyakıt hem de geleneksel yakıtla çalıĢabilme) özelliği aranması,
8. Öncelikle askeri elektrik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, yüksek kalite, verimlilik ve teknolojide (mesela katlanabilir) yerli panel ve türbin
üretimlerinin yapılması,

Bu çerçevede birkaç örnek olarak aĢağıda bazı
önlemler sıralanmaktadır:
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9. Bu uygulamaların tüm kamu kurumlarına
yaygınlaĢtırılması,

www.nytimes.com/2010/12/19/
opinion/19friedman.html adresinden alındı

10. Gıda zincirini etkilemeyecek, biyoetanol ve
biyodizel üretiminin desteklenmesidir.

Karbuz, S. (2011, Ağustos 31). The DOD Energy
Consumption in FY2010 . Sohbet Karbuz on U.S.
Military Energy Consumption, Geopolitics, Peak Oil,
Oil
Market,
Twisted
Truths:
http://
karbuz.blogspot.com/2011/08/dod-energyconsumption-in-fy2010.html adresinden alınmıĢtır.

Eğer böyle bir strateji uygulanır ise, herhangi bir
petrol Ģokunda, Türkiye‘nin ulusal güvenlik altyapısını ve kamu hizmetlerini kendi kaynakları
ile ayakta tutmasında bir iyileĢme sağlanacaktır.
Ayrıca bu hizmetlerin ihalelerinde ―ulusal güvenlik sebebi‖ ile AB standardında yerli üretim
zorunluluğu konması, hem yerli sanayiyi hem de
istihdamı arttıracaktır. Görünen bir Ģey var ki,
eğer Türkiye çok ucuz doğal gaz kaynakları bulamazsa veya dünya uzun bir ekonomik krize
girmezse, yenilenebilir enerji ulusal güvenliğimizin çok önemli bir parçası olacaktır.
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ELEKTRİK PİYASASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ
TEŞVİK YÖNTEMLERİ
Muhammed DEMİR

Y

enilenebilir enerji kaynakları (YEK)
son kırk yıldır dünya gündeminde ağırlıklı olarak yer almaktadır. 1970‘lerde
petrol krizlerinin de etkisiyle YEK, enerji arz
güvenliği bağlamında bir çare olarak düĢünülmüĢtür. Daha sonra 1980‘lerde baĢlayan çevrenin korunmasına yönelik tartıĢmalar YEK‘i yeniden gündeme getirmiĢtir. Günümüzde değiĢik
ülkeler enerji arz güvenliği, çevrenin korunması,
YEK teknolojilerinin geliĢtirilmesi ve bu teknolojilerin ihracı ve yerel halka iĢ imkanları sağlaması gibi iktisadi nedenlerle YEK kullanmak
istemekledirler. Ancak YEK teknolojilerinde
sağlanan bütün ilerlemelere rağmen, hidro ve bir
dereceye kadar rüzgar enerjisi dıĢında, YEK teknolojilerinin geleneksel diye adlandırılan kömür,
petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları ile rekabet etmesi henüz mümkün görünmemektedir.
Dolayısıyla değiĢik ülkeler değiĢik teĢvik sistemleri ile YEK teknolojilerinin geliĢtirilmesini
ve YEK kullanımının artırılmasını hedeflemektedirler.

teĢvik sistemleri hakkında bilgi vermektir.
Parasal YEK teĢviklerinin uygulaması ülkelerin
ihtiyaç, öncelik ve YEK potansiyeline bağlı olarak ülkeden ülkeye değiĢmeyle birlikte, üç temel
YEK teĢvik sisteminden bahsetmek mümkündür;
Sabit Fiyat (Feed-in Tariff), Miktar Kotası
(Renewable Portfolyo Standard) ve Ġhale Yöntemi (Tender).
Sabit Fiyat sisteminde YEK‘ten üretilecek elektriğe belli bir süre (10-20 yıl) belli bir fiyat üzerinden alım garantisi verilmektedir. Bu sistemde
öncelikle teĢvikten yararlanacak YEK temelli
kaynaklar belirlenir. TeĢvik kapsamındaki kaynaklar belirlenirken piyasada diğer enerji kaynaklarıyla zaten rekabet etmesi mümkün olan
büyük hidroelektrik santralleri ya teĢvik kapsamına alınmaz ya da bu santrallere çok düĢük
teĢvik fiyatı belirlenir. TeĢvik kapsamına alınan
diğer kaynaklar genellikle rüzgar, biomass, güneĢ ve jeotermal enerji olmaktadır. TeĢvik kapsamına alınacak kaynaklar belirlendikten sonra
bu kaynaklara uygulanacak fiyat ve süre belirlenmektedir. Genellikle teĢvik süresi on yıl veya
daha uzun süreler olmaktadır. Bu sistemde iki
tür fiyat uygulaması mümkündür. Birinci fiyat
uygulaması piyasa fiyatlarından bağımsız olarak
kaynak türlerine göre sabit veya yıllar geçtikçe
azalan fiyatlar belirlemektir. Örneğin, rüzgar
için 8 $ cent/kWh, güneĢ için 15 $ cent/kWh.
Fiyat belirlemesi yapılırken piyasada rekabet
Ģansı daha yüksek olan rüzgar, küçük hidro gibi
kaynaklara düĢük fiyat belirlenirken, güneĢ, dalga ve gel-git gibi kaynaklara daha yüksek fiyatlar öngörülmektedir. Belirlenen fiyat, teĢvik süresi boyunca sabit olabileceği gibi, ilk yıllar için
yüksek bir fiyat belirlenip daha sonraki yıllarda

YEK teĢvikleri parasal olabileceği gibi idari teĢvikler de olabilmektedir. YEK kaynaklı elektriğe
belli bir fiyat veya miktar üzerinden alım garantisi verilmesini, YEK kaynaklı elektriğe kısmen
veya tamamen vergi muafiyeti getirilmesini ve
YEK teknolojilerine Ar-Ge desteği verilmesini
parasal YEK teĢvikleri arasında saymak mümkündür. YEK kaynaklı elektriğe Ģebeke eriĢim
kolaylığı veya önceliğinin sağlanmasını, lisans
iĢlemlerinin kolaylaĢtırılmasını ve çevresel veya
diğer izin iĢlemlerinde kolaylık sağlanmasını
idari teĢvikler sınıfında değerlendirmek mümkündür. Bu yazının amacı elektrik piyasasında
YEK kullanımını artırmayı hedefleyen parasal
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belirli oranlarda azalan bir fiyat sistemi de öngörülebilir. Günümüzde bu tür fiyat sistemi Almanya tarafından uygulanmaktadır. Diğer fiyat
uygulaması Ġspanya tarafından uygulanan prim
(premium) sistemidir. Bu sistemde YEK‘e uygulanacak fiyat piyasa fiyatına bağlı olarak değiĢmektedir. Diğer bir deyiĢle YEK teĢvik fiyatı,
―Piyasa Elektrik Fiyatı+YEK TeĢviki‖ Ģeklinde
oluĢmaktadır. Dolayısıyla bu sistemde YEK teĢvik kapsamındaki kaynakların fiyatı teĢvik süresi
boyunca piyasa fiyatının altına düĢmemektedir.
Prim sisteminde de YEK temelli kaynaklara piyasadaki rekabet Ģansına göre farklı fiyatlar belirlemek mümkündür. Sabit fiyat sisteminde üreticiler ürettikleri elektriği, teĢvik fiyatı üzerinden
teĢvik süresi boyunca satma imkanına sahiptir.

kası-YEK Sertifikası (Renewable Obligation
Certificate-ROC)‖dır. Diğer yandan YEK‘ten
elektrik üreten Ģirketler ürettikleri MWh elekrik
baĢına YEK Sertifikasına sahip olabilmektedirler. YEK Sertifikası bütün YEK temelli üretim
için MWh baĢına aynı miktarda olabileceği gibi,
farklı kaynaklardan üretim için farklı miktarda
sertifika da öngörülebilir. Örneğin, Ġngiltere‘deki
cari uygulama hidro ve karadaki rüzgar santralleri için MWh üretim baĢına 1 Sertifika iken,
jeotermal, dalga, gel-git ve güneĢ için MWh üretim baĢına 2 Sertifikadır. Dolayısıyla elektrik
üretim Ģirketi ya kendisi yükümlü olduğu miktarda elektriği YEK‘ten üretecek ya da yükümlü
olduğu miktar kadar YEK Sertifikasını piyasadan temin edecektir. Eğer her iki yöntemle de
yükümlülüğünü yerine getirmezse cezai fiyatı
ödeyecektir. Öngörülen cezai fiyat YEK Sertifikası baĢına 37£‘dur. Cezai Ģart olarak ödenen
paralar bir ―Enerji Fonu‖nda biriktirilmekte ve
yükümlülüğünün üzerinde YEK‘ten üretim yapan Ģirketlere üretimleri oranında dağıtılmaktadır. Bu sistemde YEK kaynaklı elektrik üretiminin fiyatı, elektriğin piyasada satıĢ fiyatı+YEK
Sertifikası satıĢı veya Enerji Fonundan ödenen
miktar Ģeklinde oluĢmaktadır.

Miktar Kotası sisteminde belirli yıllar için üretilmesi öngörülen YEK kaynaklı üretim miktarı
belirlenir ve yükümlülerin (üreticiler, tedarikçiler veya tüketiciler) belirlenen miktarda YEK‘i
üretmesi, piyasa arz etmesi veya kullanması gerekmektedir. YEK kotaları zorunlu olabileceği
gibi gönüllü de olabilmektedir. Ancak daha etkili sonuç alabilmek için zorunlu kota uygulamasına gidilmektedir. Bütün yükümlü Ģirketler yükümlü oldukları miktardaki elektriği YEK‘ten
üretme imkanına sahip olmadığından Miktar
Kotası Sistemi, Ticari YeĢil Sertifika (Tradable
Green Certificates) sistemi ile desteklenmektedir. YeĢil Sertifikalar elektriğin YEK‘ten üretildiğini göstermekle birlikte, ayrıca bir kıymetli
evrak niteliğinde olup elektrik satıĢından bağımsız olarak alım satıma konu edilebilmektedirler.
Diğer bir ifade ile elektrik alım satımının yapıldığı piyasaya ilaveten bir de sertifika ticaretinin
yapıldığı ikinci bir piyasa ortaya çıkmaktadır.
Bu sistem ABD‘nin birçok eyaletinde ve Ġngiltere‘de uygulanmaktadır. Ġngiltere‘de elektrik üretim Ģirketleri ürettikleri elektriğin belli bir kısmını YEK‘ten üretmek zorundadırlar. 2010-2011
dönemi için YEK yükümlülüğü 100 MWh üretim için 11.1 ―Yenilenebilir Yükümlülük Sertifi-

Ġhale Yöntemi, Türkiye‘de uygulanan Yap-ĠĢlet
Modeli benzeri bir uygulamadır. Bu yöntem Sabit Fiyat ve Miktar Kotası yöntemlerinin karıĢımı Ģeklindedir. Bu yöntemde ilgili kamu kurumu
YEK‘ten üretilmesi planlanan elektrik miktarını
veya kapasitesini ilan eder ve elektrik üretim
Ģirketlerini ihaleye davet eder. Açık eksiltme
yöntemi ile yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan üretim Ģirketi ile sözleĢme yapılır ve üretim Ģirketine ihalede ortaya çıkan fiyat üzerinden
belli bir süre elektrik alım garantisi verilir. Dolayısıyla üretilecek elektriğin fiyatı yapılan ihale
sonucu belirlenmekte ve ihaleyi kazanan Ģirketle
sözleĢme yapılmaktadır. GeçmiĢte Ġngiltere ve
Ġrlanda‘da uygulanmıĢ olan bu sistem, günümüzde Fransa‘da bazı YEK projeleri için uygulan-
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iĢine yaramaktadır. Diğer yandan sabit fiyat sistemi üreticiye belli bir süre belli bir fiyat üzerinden alım garantisi verdiğinden piyasaya yeni
giren Ģirketlere ve ev sahipleri, site yönetimleri
ve kooperatifler gibi küçük yatırımcılara da
elektrik piyasasında yer alma imkanı sunmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi Miktar Kotası ve
Ġhale Yöntemi belli bir olgunluğa eriĢmiĢ küçük
hidro ve rüzgar gibi YEK teknolojilerini ön plana çıkarırken, Sabit fiyat sistemi uygulanan farklılaĢtırılmıĢ fiyatlarla henüz piyasada rekabet
Ģansı olmamakla birlikte gelecek vaadeden YEK
teknolojilerine de yatırım yapılmasını mümkün
kılmaktadır. Kesin olan husus Ģudur ki, hangi
teĢvik sistemi uygulanırsa uygulansın son kademede sistemin maliyeti elektrik tüketicisinin sırtına binmektedir. Çünkü YEK‘ten üretilen veya
tüketiciye satıĢ amacıyla satın alınan elektriğin
maliyeti bir Ģekilde tüketicinin elektrik faturasına yansımaktadır.

maktadır.
Görüldüğü üzere Sabit Fiyat sisteminde YEK‘e
ödenecek fiyat kamu tarafından belirlenirken,
Miktar Kotası ve Ġhale Yönteminde YEK‘ten
üretilecek elektrik miktarı kamu tarafından belirlenmektedir. Hem Sabit Fiyat yöntemi hem de
Ġhale Yöntemi elektrik üreticisine bir süre üreteceği elektriği belli bir fiyattan satma garantisi
vermektedir. Ancak Sabit Fiyat yönteminde üretilecek elektriğe ödenecek fiyat ilk baĢtan itibaren belli olduğu halde, Ġhale Yönteminde üretilecek elektriğe ödenecek fiyat ihale sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Teorik olarak, Miktar Kotası
ve Ġhale yöntemi YEK‘ten üretilecek elektrik
miktarını garanti ederken, Sabit Fiyat sisteminde
YEK‘ten ne kadar elektrik üretileceği önceden
bilinmemektedir. Sabit Fiyat yöntemi değiĢik
YEK türleri için farklı fiyatlar öngörerek günümüzde iktisadi açıdan henüz çok yeni olan güneĢ, dalga ve gel-git gibi teknolojilerden de
elektrik üretimine imkan vermektedir. Miktar
Kotası ve Ġhale yöntemi daha piyasa temelli olup
en düĢük maliyetle üretim yapılacak YEK teknolojilerini ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla
Miktar Kotası ve Ġhale yönteminde henüz çok
yüksek maliyetlerle üretim yapılabilecek ancak
gelecek vaat eden teknolojilerin herhangi bir
Ģansı olmamaktadır. Ayrıca Miktar Kotası ve
Ġhale Yöntemi en düĢük fiyat mantığı üzerine
kurulu olduklarından maliyetlerini düĢürme imkanına daha çok sahip olan büyük Ģirketlerin

DeğiĢik ülkelerin YEK teĢvik uygulamaları ve
bu uygulamaların sonuçları akademik literatürde
çok ciddi bir Ģekilde tartıĢılmıĢtır. Meyer (2004),
Danimarka‘daki YEK teknolojisinin geliĢimi ile
söz konusu ülkede geçmiĢte uygulanan Sabit
Fiyat Sistemi arasında doğrudan bir iliĢki olduğunu vurgulamıĢtır. Aynı Ģekilde Agnolucci
(2006) Alman Sabit Fiyat Sisteminin, söz konusu ülkede YEK‘ten elektrik üretim kapasitesinde
ciddi artıĢlara yol açtığını belirtmiĢtir. Toke ve
Lauber (2007), Ġngiliz Miktar Sistemi ve Alman
Sabit Fiyat Sistemini değiĢik açılardan karĢılaĢtırmıĢlar ve Alman Sabit Fiyat sisteminin daha
etkin, daha rekabetçi, daha basit ve daha çok
YEK yatırımına uygun olduğu sonucuna varmıĢlardır. Lipp (2007) de Danimarka, Almanya ve
Ġngiltere sistemlerini uygulama sonuçları açısından karĢılaĢtırmıĢ ve Danimarka ve Almanya‘da
uygulanan Sabit Fiyat sistemlerinin Ġngiliz Miktar kotası sistemine göre daha etkin olduğu sonucuna varmıĢtır. Ayrıca Danimarka‘nın yakın
geçmiĢte Sabit Fiyat sisteminden Miktar Kotası
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Diyebiliriz ki YEK teşvik sistemi ülkelerin genel enerji ve çevre politikalarından bağımsız
bir konu değildir. Bu nedenle seçilen sistem ülkelerin YEK potansiyeli, iktisadi gelişmişlik
düzeyleri, ithal kaynak bağımlılık düzeyleri ve ülkedeki kamuoyunun beklentileri ve
talepleri doğrultusunda şekillenmektedir.

sistemine geçiĢ yapması ve geçiĢ dönemindeki
belirsizlikler söz konusu ülkede YEK yatırımlarında bir durgunluğa yol açmıĢtır (Lipp, 2007).
Fouquet ve Johansson (2008), teorik bilgilerin
aksine, Sabit Fiyat sisteminin, YEK yatırımlarını
Miktar Kotası Sisteminden daha az maliyetle
artırdığını iddia etmiĢlerdir.

lepleri doğrultusunda Ģekillenmektedir. Ayrıca
YEK‘e sadece parasal destek vermekle YEK
yatırımlarının artacağını beklemek çok iyimser
bir yaklaĢımdır. Parasal destekler yanında YEK
sisteminin basit ve uygulanabilir olması, bürokratik prosedürlerin basitleĢtirilmesi ve lüzumsuz
olan bürokratik iĢlemlerin ortadan kaldırılması,
dağıtım ve iletim Ģebekesinin kapasitesinin artırılarak daha çok YEK‘in sisteme bağlantısının
yapılabilmesinin önünün açılması, inĢaat izinleri
ve çevresel etki analizi iĢlemlerinin yatırımcıyı
bıktırıcı ve yorucu olmaktan çıkartılması hususları da çok önemlidir. Son olarak her konuda
olduğu gibi YEK projelerinde de kamuoyu desteği çok önemlidir. Bu hususta genelde YEK‘e
karĢı olmayan ama yanlıĢ bilgilendirme veya
kiĢisel maddi-manevi kayıplar (kamulaĢtırma
nedeniyle ev, arazi kayıpları, doğup büyüdüğü
ve geçmiĢini hatırladığı yerlerin enerji projesi
sahası içinde kalması gibi.) nedeniyle YEK projelerine karĢı olan vatandaĢların doğru bilgilendirilmesi ve projeler nedeniyle zarara uğrayanların zararlarının hakkaniyet ölçüsünde tazmini,
YEK projelerinin çevreye verdiği zararın asgariye indirilmesi ve çevre örgütlerinin desteğinin
alınması büyük önem arz etmektedir.

Yukarıda bazı örnekleri verilen akademik çalıĢmalar, genellikle Sabit Fiyat sisteminin YEK
yatırımlarını artırma ve etkinlik (mevcudu harekete geçirme ve teknolojik ilerleme) açısından
Miktar Kotası ve Ġhale Yöntemlerinden daha
üstün olduğu sonucuna varmıĢlardır. Ancak yapılan karĢılaĢtırmalar daha çok Sabit Fiyat Sistemini geçmiĢte uygulamıĢ veya günümüzde baĢarıyla uygulayan Almanya, Danimarka ve Ġspanya
ile Miktar Kotası Sistemini uygulayan Ġngiltere
arasında yapıldığından bu karĢılaĢtırmaların diğer ülkeler için de aynı sonuçları doğuracağı
düĢünülmemelidir. Ayrıca Ġngiltere‘nin fosil
kaynak ithal bağımlılığının, Almanya ile kıyaslanamayacak kadar çok düĢük olması hususu da
gözden kaçırılmamalıdır. Bu hususa ilaveten
Almanya‘da çok güçlü bir çevreci hareket mevcut olup nükleer enerjiye karĢı ciddi bir kamuoyu oluĢmuĢ bulunmaktadır. Aynı durum elektriğinin % 12‘sini nükleer enerjiden karĢılayan Ġngiltere için geçerli değildir.
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ULAŞTIRMA ALANINDA KULLANILAN BİYOYAKITLAR: YAŞANAN
SORUNLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSU
Türkay DOĞAN

Y

enilenebilir enerji kaynağı denildiğinde
ilk akla gelenler genellikle rüzgar, güneĢ gibi elektrik üretiminde kullanılan
enerji kaynakları olsa da biyoyakıtlar da bu grubun en önemli üyeleri arasında sayılmaktadır.
Günümüz dünyasının vazgeçilmez parçası haline
gelen motorin, benzin gibi petrol ürünlerine alternatif olarak görülen biyoyakıtların düĢük maliyetle ve çevreye zarar vermeden üretilerek kullanımının yaygınlaĢtırılması için dünya genelinde önemli çalıĢmalar yürütülmektedir.

tir. Asıl konuya geçmeden önce biyoyakıtlara
iliĢkin bazı genel hususlardan bahsetmek faydalı
olacaktır.
Biyoyakıt ne demektir? Dünyada kullanım
oranları nedir?
―Biokütle‖ kelimesi mısır, bitkisel yağ gibi gıda
ürünlerinden, belediye atıklarına; selülozik artıklardan, hayvansal yağlara kadar çok geniĢ bir
alanı kapsayabildiğinden bu maddelerin iĢlenme
Ģekilleri ve bunun sonucunda üretilen enerji
ürünleri de bir o kadar farklılık gösterebilmektedir. Ancak, dünya genelinde en yaygın
biyoyakıtlar benzine harmanlanarak kullanılan
etanol ile motorine harmanlanarak kullanılan
biyodizeldir.

Genel olarak biyolojik ürünlerin, artıkların veya
atıkların iĢlenmesi ile elde edilen tüm enerji
ürünlerine biyoyakıt denilebilir. Bir baĢka ifade
ile bio-kütle esaslı enerji ürünleridir. Aslına bakılırsa Avrupa Birliği mevzuatında yer alan tanımlara göre biyoyakıtlar ulaĢtırma alanında kullanılan sıvı veya gaz yakıt olarak sınırlandırılmıĢ; bunun dıĢında kalan ve ulaĢtırma amacıyla
kullanılmayan bio-kütle esaslı enerji ürünleri ise
bio-sıvı olarak tanımlanmıĢtır. Bunun temel nedeni Avrupa Birliği‘nin 2020 yılı için belirlediği
―yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin
kullanımının artırılması‖ hedefi içerisinde
biyoyakıtlara özel bir önem vermesi ve
biyoyakıtlar için farklı bir hedef ortaya koymasıdır. Buna göre Avrupa Birliği 2020 yılı için tüm
enerji tüketiminin % 20‘sinin; ulaĢtırma alanında
kullanılan enerjinin ise % 10‘unun yenilenebilir
kaynaklardan elde edilmesini hedeflemiĢtir.

AĢılması gereken sorunlar
Dünya genelinde savaĢlar çıkarmıĢ, politikaların
belirlenmesinde önemli rol oynamıĢ petrolden
üretilen benzin ve motorine alternatif olarak görülen biyoyakıtların yaygınlaĢmaması için bir
neden görülmese de durum göründüğü gibi değildir. Biyoyakıtların ucuza üretimi, tüketim
miktarlarının artırılması için büyük bir istek ve
gayret olsa da çeĢitli nedenlerle biyoyakıtların
tüketim miktarları istenilen seviyelere gelmemiĢtir. Bu durumun en önemli nedenlerinden bir
tanesi olarak biyoyakıtların yüksek maliyeti gösterilebilir. Ancak, bu sorun bir Ģekilde aĢılsa bile
toplam üretim zinciri göz önünde bulundurulduğunda biyoyakıt üretiminin çevre için zararlı mı
yoksa faydalı mı olduğu hususu halen tartıĢılmaktadır. AĢağıda daha ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmaya çalıĢıldığı üzere, baĢta Avrupa Birliği
olmak üzere ―biyoyakıtların sürdürülebilirliği‖
konusu da en az maliyet konusu kadar önemlidir.

Ülkemizde de biokütle esaslı enerji ürünlerinin
çok büyük oranda ulaĢtırma sektöründe kullanılması nedeniyle yazının bundan sonraki bölümünde de biyoyakıt olarak yalnızca ulaĢtırma
sektöründe akaryakıt olarak kullanılan maddeler
kastedilecek olup, bio-sıvılara değinilmeyecek-
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dadır. Bu miktarın 1 Ocak 2017 tarihinden sonra
tüm tesisler için % 50‘ye düĢürüleceği; ayrıca 1
Ocak 2017 tarihinden sonra kurulan tesisler için
ise 1 Ocak 2018‘den sonra % 40 olacağı ilan
edilmiĢtir.

Çevreye zararları ortada olan ve fiyatlarının sürekli artması sonucunda birçok ülke için büyük
risk teĢkil etmeye baĢlayan petrol ürünlerine alternatif
olarak
görülmeleri
nedeniyle
biyoyakıtlara son dönemde büyük bir ilgi gösterilmektedir. Ancak, biyoyakıtlara yöneliĢ beraberinde bazı tartıĢmaları doğurmuĢtur. Bunlardan bir tanesi biyoyakıtların ne kadar fayda sağladığıdır. Daha açık ifadesi ile biyoyakıtların
üretim zincirinin ilk halkası olan tarlada hammadde üretilmesi iĢleminden, biyoyakıtın tesiste
üretilmesine ve sonrasında bu ürünlerin son kullanıcıya nakliyesine kadar geçen süreçte ortaya
çıkan kirlilik ve enerji sarfiyatının, aynı miktarda geleneksel yakıtın (benzin, motorin) tüketilmesi ile ortaya çıkacak kirliliğin ne kadarına
denk geldiği önemli bir tartıĢma konusudur. Zira
yeterli özen gösterilmezse biyoyakıtların üretim
zinciri boyunca ve sonrasında tüketimi sırasında
ortaya çıkan toplam karbondioksit miktarının,
aynı miktarda petrol ürününün tüketilmesi ile
ortaya çıkan karbondioksitten fazla olma ihtimali vardır.

Yüksek derecede biyolojik çeĢitlilik içeren alanlardan, ormanlardan, koruma altına alınmıĢ bölgelerden ve yönergede sayılan buna benzer bazı
alanlardan üretilen biyoyakıtlar Avrupa Birliği‘nce adeta yok sayılmıĢtır. Ancak, bu tür alanların belirlenmesi için objektif kıstaslar ortaya
konmamıĢ ve üretilen ürünün bu kriteri sağlayıp
sağlamadığı üye ülkelerin inisiyatifine bırakılmıĢtır. Bu durumda da ülkeler standart bir uygulama oluĢturmakta zorlanmaktadırlar.
Avrupa Birliği‘nde 2020 yılı için ―ulaĢtırma alanında tüketilen enerjinin en az % 10‘luk kısmının yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi‖
hedefi belirlenmiĢ ve üretilen biyoyakıtların yukarıda kısaca değinilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamaması halinde
üretilen ürün % 10‘luk hedefin içerisinde sayılmamaktadır. Bu konu ile değinilmesi gereken
önemli bir diğer konu ise, atıklardan, artıklardan,
gıda olarak kullanılamayan selülozik maddelerden ve ligno-selülozik maddelerden (bitki, ahĢap
artıkları…vb) üretilen biyoyakıtlar % 10‘luk
hedefin hesaplanmasında iki ile çarpılarak kullanılmaktadır. Ancak, yine bu konuda objektif kıstaslar ortaya konamamıĢtır. Üretimlerde ortaya
çıkan yüzlerce, binlerce üründen hangilerinin ara
ürün olduğu ya da hangilerinin atık ya da artık
olarak kabul edileceği halen tartıĢmalıdır. Herhangi bir maddenin yukarıda ifade edilen dört
gruptan birine dahil olup olmadığına iliĢkin karar verilebilmesi için genel kıstas ve kullar oluĢturulmaya çalıĢılmakla birlikte, son karar halen
üye ülkelerin inisiyatifine bırakılmıĢtır. Bu durum ise belirtilen % 10‘luk hedefin hesaplanmasını suiistimale açık hale getirmekte ve bazı yan
ürünlerin gereksiz yere maliyetinin artmasına
sebep olmaktadır.

Avrupa Birliği böyle bir tezadın ortaya çıkmaması için önemli düzenlemeler yapmıĢ ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanımının teĢvik edilmesi amacıyla hazırlanan
2009/28/EC
sayılı
yönergesinde
―sürdürülebilirlik kriterleri‖ adı altında yeni bir
tanım oluĢturmuĢtur. Bu kriterlerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan rakamları kullanarak bir
hesaplama yapılabilmesi için bir hesaplama sistemi oluĢturulmuĢtur. Bu kriterlere uymayan
biyoyakıtlar -teknik gerekleri karĢılasalar dahiAvrupa Birliği‘nde biyoyakıt olarak kabul edilmemektedir. Söz konusu kriterleri Ģu Ģekilde
özetleyebiliriz.
Biyoyakıtın tüketilmesi ile ortaya çıkan sera gazı
miktarı geleneksel yakıt tüketimi ile ortaya çıkacak miktarın en fazla % 65‘i kadar olmak zorun-
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Yüksek maliyet ve ürünlerin enerji içeriği

diğer önemli konu da bu ürünlerin enerji içerikleridir. Gerek biyodizel gerekse etanolün enerji
içerikleri sırasıyla motorin ve benzine göre daha
düĢüktür. Bir baĢka ifade ile birim mesafede tüketilen biyoyakıt miktarı aynı mesafeyi kat etmek için kullanılan benzin veya motorine göre
daha fazladır. Bu da daha fazla biyoyakıt üretimi, üretim için daha fazla enerji harcanması ve
sonuç olarak daha fazla biyoyakıt tüketimi anlamına gelmektedir.

Ülkelerin petrole bağımlılığını ortadan kaldırabilecek biyoyakıtların istenilen seviyede yaygınlaĢmamasının en önemli sebebi bu ürünlerin
yüksek maliyetidir. Biyoyakıtların kullanımının
artırılması için ülkelerin çok çeĢitli teĢvik mekanizmaları oluĢturmasının temel nedeni de bu
fiyat farkıdır. ÇeĢitli teĢvikler olmadan
biyoyakıtların geleneksel yakıtlarla rekabet etmesi en azından günümüz için mümkün değildir.

Ülkemizdeki durum-sonuç

Petrol fiyatlarının artması ile biyoyakıtların geleneksel yakıtlarla rekabet edebilirlik gücü artsa da
lojistik zorluklar, araç parkının % 100 biyoyakıt
kullanımına elveriĢsiz olması gibi bazı nedenlerle biyoyakıtların yaygınlaĢması için halen çeĢitli
teĢvik mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Biyoyakıtların üretim maliyetlerinin petrol ürünleri ile rekabet edememesinin yanında ölçek ekonomisi ve bazı yapısal sorunlar nedeniyle de ek
maliyetler oluĢmaktadır. Örneğin etanol içermeyen benzinin su ile karıĢma riski çok sınırlıyken,
etanol içeren benzinin -içindeki etanolün suyla
karıĢabilmesi ve suyu tutabilmesi nedeniyleikmali için bile özel sistemlere ihtiyaç duyulabilmektedir. Çok küçük gibi görünen bu sorun etanol eklenmiĢ benzinin taĢınmasını, depolanmasını çok daha hassas bir hale getirmekte ve ek maliyetler oluĢturmaktadır. Ayrıca, küçük hacimlerde tüketimi devam eden biyodizel ve etanol için
ayrı tank tahsisi, bu ürünlere uygun taĢıma araçlarının temini gibi hususlar da dağıtım Ģirketleri
için bazı diğer operasyonel zorluklardır.
Etanolün benzinin buhar basıncını artırması,
biyodizelin motorinin bulutlanma ve donma
noktalarını yükseltmesi gibi bazı fiziksel özelliklere bağlı sorunlarda biyoyakıtların ikmalini zorlaĢtırmaktadır. Tüm bu belirtilenler üst üste eklendiğinde etanol ve biyodizelin üretiminin, pazarlanmasının, saklanmasının geleneksel ürünlere göre daha zor olduğu ortadadır.

Biyoyakıtların kullanımının yaygınlaĢtırılması
konusunda Türkiye‘nin atması gereken birçok
adım olduğu ortadadır. Tarım ülkesi olarak kabul edilen ülkemizin atıl bekleyen arazilerinin
değerlendirilmesi ve biyoyakıt hammaddesi olan
tarım ürünlerinin ihraç edilerek ülkemize gelir
kaynağı olması bakımından bu konu oldukça
önemlidir. Ancak bu konuya iliĢkin gerekli
adımlar atılırken gerekli altyapının tesis edilmesi
ve sürdürülebilir bir üretim zincirinin kurulması
gerekmektedir. Zira biyodizel üretimi için iĢleme
lisansının verilmeye baĢlandığı tarihte çok büyük ilgi gören biyoyakıtlar gerekli altyapının
oluĢturulamaması, yeterli yerli hammaddenin
bulunamaması gibi nedenlerle durma noktasına
gelmiĢtir. Büyük kısmı 2007 yılında verilen lisansı sahibi 37 adet ait tesisin neredeyse tamamı
atıl durumdadır. Etanol üretimi ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu‘nun kontrolü
altında olup, genellikle Ģeker fabrikaları tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Tüketilen benzin
miktarına bağlı olarak ihtiyaç duyulan etanol
miktarı da düĢük olacağından ülkemizde üretilen
hammadde ve etanol miktarının ülke ihtiyaçlarını karĢılayabileceği görülmektedir. Ancak, aynı
durum biyodizel için geçerli değildir. 18 Milyon
m3 civarında tüketilen motorine en azından % 2
oranında biyodizel eklenmesi halinde 360.000
m3 civarında biyodizele ihtiyaç duyulacaktır ki
bu durumda ne yerli hammadde miktarı ne de
üretilen biodizel miktarı yeterlidir.

Biyoyakıtlara iliĢkin değinilmesi gereken bir
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Bakanlar Kurulu kararı ile benzin ve motorine
harmanlanan etanol ve biyodizel için Özel Tüketim
Vergisi
muafiyeti
getirilmiĢtir.
Biyoyakıtların tüketiminin artırılması için ülkemizde uygulanan en önemli teĢvik olan bu uygulama çeĢitli nedenlerle istenilen hedeflere ulaĢamamıĢ ve 2010 yılında tüketilen biyoyakıt miktarı 19.000 m3 civarında kalmıĢtır. 2010 yılında
yaklaĢık 20 milyon m3 motorin ve benzin tüketildiği düĢünüldüğünde tüketilen biyoyakıt miktarının ne kadar düĢük olduğu daha iyi anlaĢılmaktadır.
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YENİLENEBİLİR ENERJİ AR-GE HARCAMALARI
Selahattin Murat ŞİRİN

E

nerji arz güvenliği, çevre kirliliğinin
azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma
konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü dünyada ve de ülkemizde tartıĢmasız
herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak,
yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde payının arttırılması konusunda yapılan
tartıĢmalara bakıldığında özellikle finansal desteklere vurgu yapıldığı ve finansal destekler haricinde diğer unsurların göz ardı edildiği veya
yeteri kadar tartıĢılmadığı görülmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik
üretiminin önündeki teknik ve teknik olmayan
engellerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra, yerli
enerji teknolojilerinin geliĢtirilerek ülke katma
değerinin arttırılması, istihdam sağlanması ve
ülkenin ihracat kapasitesinin arttırılmasının sağlanmasında AraĢtırma ve GeliĢtirme (AR-GE)
harcamalarının rolü ancak son dönemde gündemde yerini alabilmiĢtir. Çoğu AB ülkesine
kıyasla yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek
olan ülkemiz, maalesef, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de dıĢa bağımlı bir ülke olmaktan
öteye gidememiĢtir. Bu durumun değiĢmesi ise,
ancak ve ancak, AR-GE harcamalarının arttırılmasını da kapsayacak Ģekilde enerji teknolojisi
politikası oluĢturmasına bağlıdır. Bu amaçla, bu
çalıĢmada Türkiye‘nin yenilenebilir enerji ARGE harcamaları ve bunun arttırılmasına yönelik
çeĢitli AB ülkelerinin aldığı önlemler değerlendirilerek Türkiye için öneriler tartıĢılacaktır.

fosil yakıtların enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karĢılamaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, fosil yakıtların kullanılmasının yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar daha temiz, ucuz ve sürdürülebilir
enerji kaynaklarının tüketilmesini elzem hale
getirmiĢ ve bu kapsamda yenilenebilir enerji
kaynakları ön plana çıkmıĢtır.
Ancak, enerji arzında (özellikle elektrik üretiminde) yenilenebilir enerji kaynaklarının payının
arttırılması teknik ve teknik-olmayan bazı engellerden dolayı kolay olmamaktadır. Öncelikle,
elektrik sistemlerinin güvenli iĢleyebilmesi için
çok katı teknik düzenlemelere tabi olması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin mevcut alt yapıya
uygun Ģekilde tasarlanmasını gerektirmektedir.
Her ne kadar, son dönemde akıllı Ģebekelerin
ortaya çıkıĢı yenilenebilir enerji teknolojilerinin
yaygınlaĢması için olumlu bir ortam sağlasa da
sağlanan teknolojik geliĢmeler henüz yeteri düzeye gelememiĢtir. Ġkinci olarak, yenilenebilir
enerji kaynaklarının sermaye maliyetlerinin yüksek olması ve güvenilirliğinin (reliability) düĢük
olması yatırımcıların bu kaynakları tercih etmelerinde önemli bir engel oluĢturmaktadır. Özellikle serbest ve rekabetçi elektrik piyasalarının
oluĢturulması ile birlikte yatırımcılar sermaye
maliyeti düĢük, yatırım süresi kısa ve güvenilirliği kanıtlanmıĢ teknolojileri tercih etme eğiliminde olduğundan yenilenebilir enerji teknolojilerinin tercih edilmesi ancak yatırımcılara verilecek teĢviklerle ve yenilenebilir teknolojilerin
sermaye maliyetlerini azaltılması ile mümkün
olabilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki diğer bir engel ise, bu teknolojilerin çevresel ve sosyal etkilerinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar yenilenebilir enerji
santralleri fosil yakıtlar kadar sera gazı salımı

Yenilenebilir enerji kaynakları ve AR-GE’nin
önemi
Dünya enerji tüketimi 1970‘lerden bu yana iki
kattan fazla artıĢ göstermiĢ ve bu talebin çok
büyük bir kısmı fosil yakıtlardan temin edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda, kısa ve orta vadede de
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yürütülen deneysel veya teorik çalışma” olan
Temel AraĢtırma, ikincisi “yeni bilgi elde etme
amacıyla üstlenilen özgün bir araştırma” olmakla birlikte “öncelikle belirli bir pratik amaç veya
hedefe yönelik” olan Uygulamalı AraĢtırma ve
sonuncusu “Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak
yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar
üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler
tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş
olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş
sistemli çalışma” olan Deneysel GeliĢtirme‘dir
(OECD, 2002:30). Bu faaliyetlerden Temel
AraĢtırma yüksek öğretim kurumları veya kamu tarafından yürütülmekte olan ve bazen sonuçları gizli olarak tutulan araĢtırma faaliyeti
iken, Uygulamalı AraĢtırma ve Deneysel GeliĢtirme özel sektör tarafından da yapılan, ticari
amaç güden ve sonuçları patentlerle veya diğer
sınai haklarla korunan araĢtırmalardır.

yapmasa veya nükleer enerji gibi tehlikeli atık
ortaya çıkarmasa da çevresel etkileri nedeniyle
özelikle santral civarında yaĢayan insanların engellemeleri ile karĢı karĢıya kalabilmektedirler.
Özellikle her gün medyada görmeye baĢladığımız HES protestoları ve internet ortamında dolaĢan yenilenebilir enerji kaynaklı hayvan ölümlerine iliĢkin yayınlar, gerçeği tam olarak yansıtmasa da bu konuda tedbirlerin alınması gerektiğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel ve sosyal etkilerinin azaltılmasının bu kaynaklardan faydalanılabilmesi için önemli olduğunu göstermektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
arttırılmasının yanı sıra, yenilenebilir enerji
ekipmanlarının yurtiçinde üretimin sağlanması
ülke içinde istihdamı arttıracağı gibi bu ekipmanların ihraç edilmesi de ülkenin ihracat kapasitesini arttırarak önemli bir gelir kaynağı sağlayabilmektedir. Bu nedenle gerek yenilenebilir
enerji kaynaklarının yaygınlaĢmasını engelleyen
teknik ve teknik-olmayan sorunların bertaraf
edilmesi gerekse yurtiçi teknik ekipmanların
üretiminin sağlanması için yenilenebilir enerji
teknolojilerinin geliĢtirilmesi önem teĢkil etmektedir.

AR-GE harcamalarının doğasından kaynaklanan
bazı özellikler AR-GE harcamalarını diğer yatırımlardan farklı kılmaktadır. Ġktisat literatüründe
―piyasa baĢarısızlığı‖nın nedenlerinden biri olarak tanımlanan dıĢsallıklar, AR-GE harcamalarında da mevcuttur. Yapılan AR-GE harcaması
ile elde edilen sonucun yayılma etkisi (spillover
effect) nedeniyle farklı alanlara yayılması
(mesela lazer teknolojisi) ve bu harcamayı yapan
Ģirketin bu yayılmadan kaynaklanan ekonomik
kazançları tam olarak alamaması (pozitif dıĢsallık) nedeniyle firmalar AR-GE harcamalarına
yeteri kadar yönelmemektedir. Her ne kadar fikri
ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde patent,
marka vb. ile koruma sağlansa da özellikle hukuk sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle
bu koruma da tam olarak sağlanamamaktadır.
AR-GE harcamalarının diğer bir önemli özelliği
ise yapılan yatırımın sonuç verip vermeyeceği
(teknolojik belirsizlik), elde edilen sonucun ticari
olarak kabul görüp görmeyeceği (piyasa belirsizliği) ve rakip firmaların bu sonuca karĢı vere-

Bir teknolojinin geliĢtirilebilmesi ise ilk olarak
AR-GE‘den baĢlamaktadır. Bu konuda temel
dokümanlardan biri olan Frascati Kılavuzunda
AR-GE;
“insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan
bilgi dağarcının arttırılması ve bu dağarcığın
yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması
için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı
çalışmalar” (OECD, 2002:30)
olarak tanımlanmıĢ ve üç temel AR-GE faaliyeti
sıralanmıĢtır. Bunlardan ilki “görünürde özel
herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için
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cekleri tepki ile firmanın çalıĢmasını boĢa çıkarma ihtimalleri (ticari belirsizlik) nedeniyle firmalar yine bu harcamalara yeteri kadar kaynak
aktarmamaktadırlar. Bu nedenlerden dolayı,
özellikle kamunun AR-GE harcamalarını arttıracak teĢvikleri sağlaması beklenmektedir
(Burkan, 2007).
Kamu enerji ve yenilenebilir enerji AR-GE
harcamaları
Fosil yakıtların ucuz olduğu ve nükleer enerjinin
elektrik üretiminde yer almaya baĢladığı
1970‘lere kadar enerji AR-GE harcamaları
önemli ölçüde nükleer enerji ve fosil yakıtlara
yönelmiĢtir. Ancak 1970‘lerdeki petrol krizlerinin ardından enerji verimliliği ve alternatif enerji
kaynaklarının geliĢtirilmesi için (nükleer enerji
dahil) AR-GE‘ye önemli kaynaklar aktarılmıĢ ve
Grafik 1‘de görüldüğü üzere ilk petrol krizinin
vurduğu 1973‘ten itibaren enerji AR-GE harcamaları önemli ölçüde yükselerek toplamda 20
milyar $‘ı (2010 fiyatları ile) geçmiĢtir. Petrol
krizleri sonrasında düĢen petrol fiyatları, 1979
ve 1986 yıllarında Three Mile Island ve Çernobil

Grafik 2. Bölgelere göre Kamu Yenilenebilir
Enerji AR-GE harcamalarının Toplam Kamu
Enerji AR-GE Harcamalara oranı
Kaynak: IEA

nükleer santrallerinde meydana gelen kazalar ve
1980‘lerin sonlarından itibaren baĢlayan serbestleĢme, yeniden yapılandırma ve özelleĢtirmeler
ile kamunun enerji sektöründeki payının azalması kamu AR-GE harcamalarını önemli ölçüde
azaltmıĢtır. Ancak, 1990‘ların sonundan itibaren
ucuz, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının tekrar önem kazanması ve fosil yakıt fiyatlarındaki artıĢ, kamunun enerji AR-GE harcamalarının tekrar yükseltmesini sağlamıĢtır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kamu AR-GE
harcamalarındaki oranını gösteren Grafik 2‘ye
bakıldığında ise petrol krizlerinin ardından yenilenebilir enerji kaynaklarının kamu AR-GE harcamalarındaki payının artma eğilimine girdiği
görülmektedir. Özellikle Avrupa bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yaklaĢık
1970‘lerin baĢındaki % 5 düzeyinden sürekli bir
artıĢ eğilimi ile 2010 sonunda % 25 düzeyine
ulaĢmıĢtır. Grafik 2‘de dikkati çeken diğer bir
önemli husus ise Amerika bölgesinde 1980‘de
yaklaĢık % 20 düzeyinde olan yenilenebilir ener-

Grafik 1. Bölgelere Göre Kamu Sektörü Enerji
AR-GE harcamaları- Milyon $ (2010 Döviz
kurları ve fiyatları ile)

Kaynak: IEA

76

ji kaynaklarının payının çok ciddi bir düĢüĢ göstermesi ve ancak 1990‘lardan itibaren artmaya
baĢlamasıdır. Bunun arka planında özellikle
1970‘lerin sonunda Amerika BirleĢik Devletlerinin çevre politikasındaki değiĢiklik ile birlikte
alternatif enerji kaynaklarının önemini yitirmesi
ve fosil yakıtlara odaklanılması bulunmaktadır.

ka‘nın 188 milyon $ iken Türkiye‘nin sadece 9
milyon $‘dır.) ufak miktar değiĢmelerinin oranda
önemli değiĢikliklere yol açmasıdır.
Türkiye‘nin AR-GE harcamalarının dağılımına
bakıldığında ise (Tablo 1) fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin önemli yer tuttuğu görülmektedir. Tablodaki önemli bir husus,
2005 yılından itibaren hidrojen teknolojilerinin
payının çok ciddi bir artıĢ göstermesidir. Bunun
en önemli nedeni ise 2004 yılında, değerli hocalarımızın önemli çabalarıyla, Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknoloji Merkezi‘nin Ġstanbul‘da
kurulması ve burası için kaynak aktarılmaya baĢlanılmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının
tipine göre kamu AR-GE harcamalarına bakıldığında ise 2009 yılında biyo-yakıtlar ve güneĢ
teknolojisinin toplam AR-GE harcamalarının
yaklaĢık % 23‘ünü ve yenilenebilir enerji ARGE harcamalarının % 82‘sini oluĢturduğu görülmektedir. Tabloda dikkat çeken baĢka bir husus
da, 2009 yılında Türkiye‘nin uzun yıllardır kullandığı hidroelektrik teknolojileri ve son dönemde yenilenebilir enerji ile eĢ anlamda kullanılan
rüzgar teknolojilerinin kamu AR-GE harcamalarında % 1 kadar bile pay alamamıĢ olmasıdır.

Grafik 3. Ülkelerde Kamu Yenilenebilir Enerji
AR-GE harcamalarının Toplam Enerji Kamu AR
-GE Harcamalara Oranı

Kaynak: IEA

Yenilenebilir enerji AR-GE harcamalarına
iliĢkin uygulanan teĢvikler

ÇeĢitli Avrupa ülkelerinin kamu harcamalarında
yenilenebilir enerji kaynaklarının payını gösteren Grafik 3‘e bakıldığında ise özellikle Almanya, Danimarka ve Ġspanya‘nın yenilenebilir ARGE harcamalarının toplam AR-GE harcamalarının % 20‘sinden fazla olduğu ve bu oranın artma
eğiliminde olduğu görülmektedir. Grafikte dikkati çeken diğer bir husus ise Türkiye‘nin kamu
yenilenebilir AR-GE harcamalarının toplam ARGE harcamaları içindeki payının yıllar itibariyle
çok ciddi değiĢiklik göstermesidir. Bu değiĢikliğin en önemli nedeni ise maalesef ülkemizde
kamu enerji AR-GE harcamaları miktar olarak
çok düĢük olduğundan (2010 yılında Almanya‘nın toplam kamu enerji AR-GE harcaması 800
milyon $, Ġspanya‘nın 100 milyon $ ve Danimar-

Kamu harcamalarının yanı sıra, özel sektörün
AR-GE harcamalarının arttırılması ve teĢvik
edilmesi yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaĢması için çok önemlidir. Ancak, özel sektörün AR-GE harcamalarına iliĢkin yeterli veri
olmaması nedeniyle alınan tedbirlerin etkinliği
konusunda kesin ve net bir Ģey söylemek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, bu kısımda yenilenebilir enerji kullanımını önemli ölçüde arttıran ve günümüzde uyguladıkları modeller ile
yenilenebilir enerji teknolojilerinde örnek ülkeler olarak gösterilen Almanya ve Danimarka‘nın
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) veritabanında
yer alan AR-GE harcamalarına iliĢkin tedbirleri
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Tablo 1. Türkiye‘nin Kamu Enerji AR-GE harcamalarının dağılımı
1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2009 Milyon $

Enerji Verimliliği
Fosil Yakıtlar

20%
60%

4%
72%

13%
15%

14%
15%

6%
12%

20%
20%

6%
40%

4%
39%

0,372
3,46

Yenilenebilir
Enerji
Güneş
Rüzgar
Deniz
Biyo-yakıtlar
Jeotermal
Hidroelektrik
Diğer Yenile.
Nükleer

20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
20%

2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
16%

34%
2%
2%
0%
14%
16%
0%
0%
4%

39%
16%
0%
0%
18%
0%
6%
0%
0%

31%
3%
4%
1%
11%
12%
1%
0%
13%

16%
7%
0%
0%
7%
1%
0%
0%
0%

25%
4%
1%
0%
17%
4%
0%
0%
1%

28%
7%
0%
0%
16%
4%
0%
0%
0%

2,484
0,652
0,029
1,436
0,325
0,036
-

Hidrojen ve Yakıt
Tek.

0%

0%

0%

25%

36%

39%

19%

19%

1,7

Diğer Güç ve Depolama Tek.

0%

0%

32%

2%

2%

3%

4%

6%

0,509

Diğer AraĢtırmalar
Toplam

0%
100%

6%
100%

2%
100%

5%
100%

0%
100%

3%
100%

6%
100%

5%
100%

0,42
8,944

Avrupa‘nın diğer bir önemli yenilenebilir enerji
teknolojisi üreticisi ve ihracatçısı olan Danimarka ise 1976 yılında baĢlatılan Enerji AraĢtırma
Programı ile nükleer enerji teknolojisi haricinde
tüm teknolojilere finansal destek sağlamaya baĢlamıĢtır (Tablo 3). Bu programa ek olarak 2001
yılında güneĢ enerjileri için AR-GE desteği sağlayan SOL-1000 projesi ve 2003 yılında yenilenebilir enerji teknolojilerini geliĢtirmeye dönük
ulusal AR-GE stratejisi baĢlatmıĢtır. 2008 ve
2009 yılında yapılan düzenlemeler ile yenilenebilir enerji kaynaklarına sağlanan finansal teĢviklerin yanında yatırımcıları AR-GE‘ye yöneltmek amacıyla AR-GE teĢvikleri sağlanmaktadır.
Her ne kadar Almanya kadar olmasa da Danimarka da güneĢ ve biyoenerji teknolojilerine
diğer teknolojilerden ayrıca bir destek sağlamıĢtır.

kısaca özetlenecektir.
Almanya
Gerek Avrupa‘da gerekse dünyada, yenilenebilir
enerji teknolojileri konusunda önemli bir ülke
olan Almanya 1985 yılında eyalet düzeyinde
baĢlatılan teĢviklerle yenilenebilir enerji AR-GE
harcamalarını desteklemeye baĢlamıĢ ve ilerleyen dönemlerde bu desteği diğer programlarla
devam ettirmiĢtir (Tablo 2). Yatırımcılar için
hibe, düĢük faizli krediler, demo ve pilot uygulama destekleri Ģeklinde yürütülen bu programlar
ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢ ve yenilenebilir enerji kaynaklarına sağlanan diğer finansal teĢviklerle paralel
sürdürülmüĢtür. Almanya tarafından verilen ARGE desteklerine bakıldığında genel olarak tüm
yenilenebilir enerji kaynaklarına destek sağlanmakla birlikte, özellikle güneĢ, biyoenerji ve
jeotermal teknolojilerine önem verildiği görülmektedir.

Türkiye’de yenilenebilir AR-GE teĢvikleri
Danimarka ve Almanya‘nın aksine IEA veritabanında Türkiye tarafından AR-GE teĢviki olarak sadece 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

Danimarka
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Tablo 2. Almanya tarafından yenilenebilir AR-GE harcamalarına verilen teĢvikler
No

Düzenleme

Amacı ve Kapsamı

TeĢvik Sağlanan
Kaynak

Yürürlüğe
GiriĢi

Durumu

1

Federal States (Länder) Support for
Renewable Energy

Finansal TeĢvikler/
AR-GE Destekleri

Yenilenebilir Enerji
Tek.

1985

Yürürlükte

2

Market Incentive Programme
(Marktanreizprogramm)

Finansal TeĢvikler/
AR-GE Destekleri

Biyoenerji, Jeotermal,
GüneĢ

1999

Yürürlükte

3

Investing in the Future Programme
(Zukunfts -Investitions-Programm)

Finansal TeĢvikler/
AR-GE Destekleri

Biyoenerji, Jeotermal,
GüneĢ, Rüzgar

2001

Tamamlandı

4

Solarthermie 2000Plus

Finansal TeĢvikler/
AR-GE Destekleri

GüneĢ

2004

Tamamlandı

5

Energieforschungsprogramme Innovation und neue
Energietechnologien

AR-GE Destekleri

Yenilenebilir Enerji
Tek.

2005

Yürürlükte

6

Klimazwei Research Programme

AR-GE Destekleri

Biyoenerji, Jeotermal,
Rüzgar

2006

Tamamlandı

7

Funding for Solar Power
Development Center

AR-GE Destekleri

GüneĢ

2006

Yürürlükte

8

Climate Protection Investment from
Sale of Carbon Allowances

AR-GE Destekleri

Yenilenebilir Enerji
Tek.

2008

Yürürlükte

Kaynak : IEA; Global Renewable Energy Database

Tablo 3. Danimarka tarafından yenilenebilir AR-GE harcamalarına verilen teĢvikler
No

Düzenleme

Amacı ve Kapsamı

TeĢvik Sağlanan
Kaynak

Yürürlüğe
GiriĢi

Durumu
Yürürlükte

1

Energy Research Programme

Finansal TeĢvikler/ ARGE Destekleri

Yenilenebilir Enerji
Kaynakları

1976

2

SOL-1 000 Project

Eğitim ve AR-GE TeĢvikleri

GüneĢ

2001

3

National RD&D Strategies for
Renewable Energy Techn.

AR-GE Destekleri

Yenilenebilir Enerji
Kaynakları

2003

4

Agreement on Danish Energy
Policy 2008-2011

Finansal TeĢvikler/ ARGE Destekleri /Kamu
Yatırımları

Yenilenebilir Enerji
Kaynakları

2008

Yürürlükte

5

Promotion of Renewable
Energy Act

Finansal TeĢvikler/ ARGE Destekleri

Yenilenebilir Enerji
Kaynakları

2009

Yürürlükte

6

Agreement on Green Growth

Finansal TeĢvikler/ ARGE Destekleri

Biyoenerji

2009

Yürürlükte

Kaynak : IEA; Global Renewable Energy Database
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ve 2010 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Stratejik Planı yer almaktadır. Ancak bu düzenlemeler haricinde Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın ilgili ve
bağlı kuruluĢları tarafından da çeĢitli destekler
sağlanmaktadır. Bunun için en son olarak 2010
yılında ―Enerji Sektörü AraĢtırma-GeliĢtirme
Projeleri Destekleme Programına Dair Yönetmelik‖ yayımlanmıĢ ve projelere her halükarda 48
ayı geçmemek üzere Bakanlık tarafından nakdi
destek sağlanmaya baĢlanılmıĢtır.

6. Enerji çevriminin tüm aĢamalarındaki zararlı
emisyonları ve kirliliği azaltacak çevre teknolojilerini geliĢtirip uygulamaya sokmak,

7. Özellikle küçük hidroelektrik santral teknolojisinde yetkinlik kazanarak, standart türbin
üniteleri geliĢtirmek ve ekonomik hidro potansiyelin tümünü devreye sokmak,

8. Biyokütle kullanımını modernleĢtirip, ‗enerji
bitkileri ve ormanları‘ kavramları da dahil olmak
üzere geliĢtirerek, biyokütle gazlaĢtırma sistemlerini geliĢtirmek, biyogaz kullanımını yaygınlaĢtırmak,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘na haricinde TÜBĠTAK ve Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından da yatırımcılar için AR-GE teĢvikleri verilmektedir. Bu kapsamda 2003 yılında baĢlatılan ―Vizyon 2023‖ projesi ile bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni
teknolojiler üretebilen ve teknolojik geliĢmeleri
toplumsal ve ekonomik faydaya dönüĢtürme yeteneği kazanmıĢ bir refah toplumu yaratmak hedeflenmiĢ ve bu kapsamda enerjinin de dahil
olduğu 12 panel oluĢturulmuĢtur.

9. Rüzgar, güneĢ ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teknolojileri geliĢtirmek ve enerji üretiminde bu kaynaklara,
ekonomiklikleri oranında artan yer vermek,

10. Nükleer enerji alanında güvenli, güvenilir,
çevresel ve ekonomik uygunluğu kanıtlanmıĢ
teknolojilere yönelmek,

11. Hidrojen, yakıt hücreleri, enerji depolama

Söz konusu enerji çalıĢma panelinin sırasıyla 12
teknolojik hedef belirlenmiĢtir. Bu hedefler kısaca aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir:

gibi ileri enerji teknolojilerindeki Ar-Ge etkinliğini artırıp, ekonomik olarak yapılabilir hale gelenleri uygulamaya geçirmek,

1. Verimlilik ve tasarruf tekniklerini, konut/

12. Enerji teknolojilerinin geliĢtirilmesinde ge-

hizmet, ulaĢım ve sanayi sektörlerinde yaygın ve
yoğun bir Ģekilde uygulamak,

rek duyulan ―yayılgan (jenerik)‖ teknolojilerde
yetenek kazanmak.

2. Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında verim

Belirlenen bu hedefler çerçevesinde ortak bir
teknolojik vizyon oluĢturmak amacıyla 2006
yılında Enerji Teknoloji Platformu oluĢturulmuĢtur. 2011 yılında ise Ulusal Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Stratejisi (UBTYS) uygulamaya konulmuĢtur. Söz konusu strateji kapsamında enerji
―Ġvme Kazanmamız Gereken Ġhtiyaç Odaklı
YaklaĢım‖lar altında değerlendirilmiĢ ve bu yaklaĢıma iliĢkin yedi temel strateji oluĢturulmuĢtur.
Bu stratejilerden yenilenebilir enerji kaynaklarına dönük olanlar ise kısaca Ģu Ģekildedir:

ve etkinliği artırmak,

3. Yerli kömür, petrol, doğal gazın ve diğer
doğal kaynakların aranmasına hız vermek ve
rezervlerin değerlendirilme oranlarını yükseltmek,

4. Petrol rafinasyon tesislerini modernleĢtirip
daha ekonomik hale getirmek,

5. Yerli kömürün niteliklerine uygun temiz
yakma tekniklerini geliĢtirip devreye sokmak,
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Ülke ihtiyacını karĢılayacak nitelikte ARGE ve yenilik eksenli bilgi üretiminin arttırılması ve sonuç odaklı araĢtırmaların desteklenmesi baĢlıklı birinci stratejide, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBĠTAK tarafından yerli teknolojilerin geliĢtirilmesi ve buna
iliĢkin destek sağlanması, enerji AR-GE yatırımlarının 2015 yılına kadar 2009‘a oranla %
100 arttırılması, Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından orman köylerinde güneĢ, rüzgar, biyogaz ve hibrid enerji kaynaklarının geliĢtirilmesine dönük çalıĢmalar yapılması amaçlanmaktadır.

hedef gözetildiği görülmektedir. Almanya ve
Danimarka örneğinde olduğu gibi geliĢme potansiyeli yüksek olan kaynaklara diğerlerinden
fazla önem verilmesi ve kaynakların öncelikle
buralara aktarılmasının daha iyi olacağı düĢünülmektedir.
Sonuç
Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaĢmasında ve bu teknolojilerin yurtiçinde geliĢtirilerek ülkenin ihracat kapasitesinin geliĢtirilmesi ve
istihdamın arttırılması bağlamında AR-GE
önemli bir yere sahiptir. Ancak önemli bir enerji
ithalatçısı olan ve yenilenebilir enerji potansiyelinden azami ölçüde faydalanmayı hedefleyen
ülkemizin yenilenebilir enerji AR-GE harcamaları maalesef yeteri düzeyde değildir. Son dönemlerde yapılan düzenlemeler ve geliĢtirilen
stratejiler ile bu konu önem kazanmıĢ ve yenilenebilir AR-GE harcamalarının arttırılması amacıyla çeĢitli kamu kurumları tarafından teĢvikler/
destekler baĢlatılmıĢtır. Ancak, Almanya ve Danimarka örneklerinde görüldüğü üzere tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına destek sağlanmasına ek olarak ülke potansiyeli yüksek veya geliĢtirmeye açık bazı alanlara da özel destek sağlanması gerekmektedir. Zaten geliĢmiĢ ülkelere göre çok az miktarda AR-GE kaynağı bulunan ül-

Özel sektörün AR-GE ve yenilik yapabilme
yetkinliğinin geliĢtirilmesi ve üretim zincirinde AR-GE ve yoğunluk faaliyetlerinin
arttırılması baĢlıklı dördüncü stratejide, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sanayi
üretim sürecinde yeĢil enerji teknolojilerinin
geliĢtirilmesinin teĢvik edilmesi ve üretim sürecinde yeĢil teknoloji kullanım yoğunluğunun
artırılması amaçlanmaktadır.
Sektörler ve disiplinlerarası bilginin yayılımını destekleyecek Ģekilde çok paydaĢlı ARGE projelerinin artırılması baĢlıklı altıncı
stratejide ise TÜBĠTAK MAM tarafından yeni
ve uygulanabilir enerji teknolojileri alanlarında
çok ortaklı ulusal/uluslararası pilot ve demo
tesis projelerin oluĢturulması amaçlanmaktadır.
Ġhtiyaç odaklı alanların arasındaki etkileĢimi arttıracak yönetiĢim mekanizmalarının
oluĢturulması baĢlıklı yedinci stratejide ise
EÜAġ tarafından 2011-2013 döneminde yerli
enerji teknolojileri AR-GE platformunun kurulması amaçlanmaktadır.
Bu stratejilerin hayata geçirilebilmesi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliĢtirilmesinde AB
ülkelerine göre geride kalan ülkemiz için umut
vericidir. Ancak, bu stratejilerde kısıtlı kamu
kaynaklarının tüm alanlara dağıtılması gibi bir

Zaten gelişmiş ülkelere göre çok az
miktarda AR-GE kaynağı bulunan
ülkemizin, bu kaynakları her alana değil
de öncelikli olarak belirlenen bazı
kaynaklara destek sağlanması daha
etkin sonuç ortaya çıkaracaktır. Ayrıca
AR-GE için ayrılan kaynakların
düşüklüğü göz önünde
bulundurulduğunda AR-GE konusunda
uluslararası işbirliğine önem verilmesi
ve enerji teknoloji transferinin de
politika tercihleri olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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kemizin, bu kaynakları her alana değil de öncelikli olarak belirlenen bazı kaynaklara destek
sağlanması daha etkin sonuç ortaya çıkaracaktır.
Ayrıca AR-GE için ayrılan kaynakların düĢüklüğü göz önünde bulundurulduğunda AR-GE konusunda uluslararası iĢbirliğine önem verilmesi
ve enerji teknoloji transferinin de politika tercihleri olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
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YENİLENEBİLİR ENERJİDEN ÜRETİM SERTİFİKASI (YEŞİL SERTİFİKA)
SİSTEMİ
Nergiz AKPINAR

K

üresel ısınma baĢta olmak üzere çevresel sorunların giderek artmasıyla çevre
konusu dünyanın önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiĢ ve bu konuda yapılan çalıĢmalar ve uygulamalar artmıĢtır. Toplum
bilincinin geliĢmesiyle insanlar bu gidiĢi yavaĢlatmak için yaĢam biçimlerini değiĢtirmeye baĢlamıĢlardır. Günümüzde yeĢil ürün, yeĢil enerji,
yeĢil tüketim, yeĢil tüketici kavramlarının daha
sık dile getirilmeye baĢlanması toplum tarafından bu yönde oluĢturulan baskının giderek artacağının göstergesidir.
Artık tüketiciler sadece aldıkları ürünün veya
hizmetin kalitesine değil üretim esnasında çevreye ne kadar zarar verdiğine, ne kadar enerji tüketildiğine, tüketilen enerjinin dünyaya maliyetinin
ne olduğuna da dikkat etmektedirler. Tüketicilerin bu yöndeki tercihlerinin artmasıyla üreticiler
de bu talebe cevap verebilmek için karbon
ayakizinin nötrlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin kullanılması, suyun ve enerjinin verimli kullanılması gibi sürdürülebilir kalkınma esasları çerçevesinde stratejilerini geliĢtirmektedirler.

cihlerinin suistimal edilmesini önlemek amacıyla
düzenleyici kurum ve otoriteler tarafından çeĢitli
uygulama ve düzenlemeler getirilmiĢtir. Böylece
insanların sağlıklı bir çevrede yaĢam haklarına
kendilerinin katkıda bulunması sağlanmaktadır.
Çevreye duyarlılık konusunda farklı sertifikalandırma sistemleri geliĢtirilerek giderek daha yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Tesislerin ve
binaların çevreye duyarlı olduklarını kanıtlayacak sistemler, karbon salınımı azaltımı için yapılan düzenlemeler ve yenilenebilir enerji sertifikaları bu doğrultuda geliĢtirilen sistemlerdir.
Ülkemizde de dünyadaki bu geliĢmelere paralel
olarak çevre bilinci ile yeĢil ürünlere ve yeĢil
enerjiye olan talep artmaktadır. Ancak ülkemizde yeĢil enerji satıĢı konusunda eksikliği hissedilen önemli bir enstrüman bulunmaktadır.

Çevreye duyarlı yaklaĢımın daha etkin hale gelmesiyle yeĢil ürünlere olan talep artmıĢtır. Artan
bu talep karĢısında tüketicilerin bu yöndeki ter-

Artık tüketiciler sadece aldıkları ürünün veya
hizmetin kalitesine değil üretim esnasında
çevreye ne kadar zarar verdiğine, ne kadar
enerji tüketildiğine, tüketilen enerjinin dünyaya
maliyetinin ne olduğuna da dikkat
etmektedirler.

Tüketicilerin, satın aldıkları elektriğin yenilenebilir enerjiden üretildiğine dair elektrik satıĢı
yapan tedarikçiler tarafından kendilerine verilen
beyanlar dıĢında ellerinde onaylı ve resmi bir
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amaçlarıyla verilir.

belge bulunmamaktadır. YeĢil Enerji satıĢına
iliĢkin herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizması olmadığı için de tedarikçiler tarafından
verilen bu beyanların doğruluğu sorgulanamamakta ve dolayısıyla istismara açık bir durum
ortaya çıkmaktadır.

(2) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilere verilen lisans belgesi, lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik
enerjisinin, ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve
takibi ile YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak amacıyla Yenilenebilir Enerji
Kaynak Belgesi (YEKBEL) olarak lisans süresince geçerlidir.

Bu yüzden YeĢil Elektrik Tüketicisini ve Üreticisini korumak amacıyla resmi geçerliliği olan
bir belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilenebilir
Enerjiden Üretim Sertifikası (YeĢil Sertifika)
adıyla, düzenleyici otoritenin sorumluluk ve denetiminde geliĢtirilecek olan ve herhangi bir ticari değeri bulunmayan bir sertifikalandırma
sistemi bu sorunun çözümü için etkin bir araç
olacaktır.

(3) Kurum, her yıl Nisan ayında, lisansı
YEKBEL olarak geçerli lisans sahiplerini, emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda kaynak
türünün belirlenmesi ve takibi amacıyla lisans
bazında yenilenebilir enerji kaynağından üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisi miktarını,
hibrit tesisler bakımından yenilenebilir enerji
kaynağından yapılan üretim miktarını Kurum
internet sayfasında duyurur.

Bu konu 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanunda öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesine iliĢkin
hüküm kapsamında çözüme kavuĢturulmaya
çalıĢılmıĢ ve ―Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ĠliĢkin
Yönetmelik‖in YEK Belgesi baĢlıklı 4 üncü
maddesinde Ģu Ģekilde yer almıĢtır:

(4) Hibrit tesisler bakımından;
a) Güneş enerjisinden üretilen elektrik
enerjisi miktarı, YEK Kanunu‟nun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde,

“(1) YEK belgesi;

b) Güneş enerjisi hariç yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi ise bu
Yönetmeliğe göre Kurumca çıkarılacak tebliğ
hükümleri çerçevesinde

a) Lisansı kapsamındaki yenilenebilir
enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi,

tespit edilir.”

b) Lisansı kapsamındaki üretim tesisinde
bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için
YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanılması,

Ġlgili madde toplamda yenilenebilir enerjiden
üretilen elektriğin mikarını belirlemekle birlikte
satın aldıkları ve tükettikleri elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelendirmek isteyen tüketiciler açısından bir çözüm
içermemektedir. Bu durumda, tüketicilerin elinde sadece enerji tedarikçilerinin beyanları bulunmakta, ancak herhangi bir kontrol ve denetim
mekanizması olmadığı için tedarikçilerin gerçekte ürettikleri elektriğin ne kadarının yenilenebilir

c) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisinin
emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için
kullanılması
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Yeşil sertifikanın dünyadaki uygulamalardan farklı olarak elektrik satışının yanında
ayrıca fiyatlandırılarak satılabilen bir finansal araç olarak düşünülmemesi karmaşık
mekanizmalara olan ihtiyacı önleyecektir ve Türkiye elektrik piyasasında sistem
işletmecisi ve düzenleyici kurumun sorumluluk ve denetiminde basit bir modelle çok
süratli bir şekilde hayata geçirilmesine imkan sağlayacaktır.

enerji kaynaklarından üretildiği ve beyan edilen
miktarların üretim miktarları ile aynı olup olmadığı sorgulanamamaktadır. Mevcut uygulama,
enerji tedarikçileri arasında haksız rekabete yol
açmakta ve tüketiciler açısından istismara açık
bir durum ortaya çıkmaktadır.

tüketici firma bilgilerinin yer aldığı, ilgili kurumlar tarafından onaylanmıĢ sertifikalar söz
konusu sorunun çözümü için etkin bir araç olacaktır. YeĢil sertifikanın dünyadaki uygulamalardan farklı olarak elektrik satıĢının yanında
ayrıca fiyatlandırılarak satılabilen bir finansal
araç olarak düĢünülmemesi karmaĢık mekanizmalara olan ihtiyacı önleyecektir ve Türkiye
elektrik piyasasında sistem iĢletmecisi ve düzenleyici kurumun sorumluluk ve denetiminde basit
bir modelle çok süratli bir Ģekilde hayata geçirilmesine imkan sağlayacaktır. Böylelikle tüketicinin tercihi üreticilerin daha fazla YeĢil Elektrik
üretebilmesi için bir araç haline dönüĢmüĢ olacak ve çevre kazançlı çıkacaktır.

Yenilenebilir enerjiden üretim sertifikası (YeĢil
Sertifika) sistemi üretilen elektrik miktarı üzerinden verilen ve tüketicilerin aldıkları elektriğin
yenilenebilir enerjiden üretildiğini kanıtlayacak
bir garanti belgesidir. Üretici firmaların talebi
doğrultusunda tüketicilere verilmek üzere sayaç
değerleri ve firmalar arasında yapılan ikili anlaĢmalar baz alınarak düzenlenecek olan ve üzerinde üretilen elektrik miktarı, elektriğin üretim
yeri, üretim dönemi, üretim kaynağı, üretici ve
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A LEGAL ANALYSIS ON POST-KYOTO INTERNATIONAL CARBON
MARKETS*
Bağdagül KAYA CANER

C

Latvia sold 2 million AAUs to Austria and 3
million AAUs to the Netherlands, additionally
Hungary sold GHG emission units to Spain, Belgium and Japan, also Latvia intends to sell
AAUs to Japan [2]. It is alleged that these exSoviet Union and Eastern Europe countries currently have emissions 35% below 1990 levels
leaving approximately which equals to13 Gt
CO2 of surplus metric tons of carbon dioxide to
sell under IET [3].

arbon markets may experience dramatic
growth in coming years. However, this
growth depends both on the outcomes
of the global climate change deal and the legal
structure of the carbon market created within.
The Kyoto Protocol (KP) foresees that states
must meet their quantified emission reduction
targets primarily through national measures.
However, the KP also offers its parties additional means of meeting their targets by way of
three market-based mechanisms. These are international emissions trading (IET), clean development mechanism (CDM) and joint implementation (JI). The three mechanisms offer different
structures and opportunities however all help
stimulate green investment and serve the states
to meet their emission targets in a cost-effective
way. The so called „carbon markets‟ which
evolved in time with the enactment of the KP
have gained significant momentum and profound weight in economy and energy policies.

Until now the CDM projects have been mainly
regarding hydropower, biomass energy, wind
energy projects and energy efficiency. The share
of the hydropower projects is considerably high
with 27%, followed by biomass and wind energy
projects with 15% and energy efficiency projects
account for 9%. The 2012 projections of the
CDM projects demonstrate that the distribution
of CERs by projects will be expected to be 17%
hydropower, 16 %hydro-pholoro carbon distraction projects,10% energy efficiency projects,
landfill gas and wind power projects 9% each.
China is the host country for the majority of
CERs issued with 53.6 per cent in total [4].

The current data indicates that the global carbon
market is estimated to be worth €121 billion
($170bn) in 2010, up 33% from last year, it is
also suggested that traded volumes have increased by 5% in 2009, to a total of 8.4 billion
metric tons of carbon dioxide equivalent
(CO2e).The CDM market is anticipated to reach
1.8 Gt in 2010, up 11% from 2009 levels, at a
forecasted value of €22bn ($31bn). Primary
CER volume is expected to be only 240 Mt
CO2e in 2010 with a value of €2.2bn ($3bn) [1].

To this date, the JI projects have been mostly
relating to the following sectors: fugitive
17%,biomass energy 12%, nitrous oxide 10%,
wind 10%, landfill gas 9 % and coal-bed methane 9 % [5].
The first commitment period of the KP began on
1 January 2008 and will end on 31 December
2012. In order the subsequent commitment period to begin on 1 January 2013, amendments to
the KP pursuant to its Article 3 paragraph 9,
must enter into force on or before that date.

Within the IET structure: in 2009 alone Czech
Republic sold 40 million Assigned Amount
Units (AAUs) to Japan, Ukraine announced that
it had agreed to sell 15 million AAUs to Japan,
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However, states have failed to produce a deal for
the possible second commitment period both in
Copenhagen and in Cancun. While the time is
ticking against the climate, there will be also
deficiencies in the well functioning of the current market mechanisms of the KP if a climate
deal is not reached in Durban at the end of 2011.
Being optimistic Durban may play a vital role in
this respect.

of JI, and it would most probably lead to the suspension of activities relating to JI. However, this
situation does not necessarily mean that the individual projects related to JI shall be suspended,
however the accusation and transfer of Emission
Reduction Units (ERUs) would not continue.
When the individual situation of CDM is examined it can be said that, neither the text of the
KP, nor the subsequent decisions of COP/CMP
explicitly link the CDM to the first commitment
period of the KP. The two-fold approach of the
CDM under the KP foresees that CDM aims at
achieving sustainable development in nonAnnex I parties and contributing to the ultimate
objective of the Convention, and assisting Parties included in Annex I in achieving compliance
with their quantified emission limitation and
reduction commitments under Article 3. If the
latter is interpreted as a prerequisite under Article 12 of the KP, then serving for the sustainable
development in non-Annex I countries would
not be enough to fulfil the purpose of the CDM
within the framework of the KP. Under the opposite interpretation which does not regard providing assistance to Annex-I countries in meeting their targets under Article 3 of the KP, new
CDM project activities would be validated and
registered, emission reductions could be verified, and corresponding Certified Emission Reductions (CERs) could be issued. However, an
additional decision concerning the modalities
and procedures for afforestation and reforestation project activities under the CDM would apply after 31 December 2012 need to be taken
since they have been connected to first commitment period [7].

In this framework, it is necessary to make an
assessment on how the current structures under
the flexibility mechanism might be affected by
the so-called possible gap between the first and
possible subsequent commitment periods of the
KP. It can be said that the absence of a new deal
concerning the subsequent commitment periods
the flexibility mechanisms will be affected detrimentally being more realistic their existence will
loose its core meaning since they serve as auxiliary tools to the Parties of the KP in meeting
their quantified emission limitation and reduction commitments of Annex I Parties.
The assigned amounts of the Parties of the KP is
defined in Article 3, paragraph 7 of the KP, only
concerning to the first commitment period, thus
an Annex I Party shall be considered not to have
an assigned amount during the gap period [6].
When the individual circumstances of the three
flexibility mechanisms are analysed it can be
said that all three will be affected adversely and
it might be said that they might no longer function after the true up period which refers to one
hundred days after the for the completion of the
expert review process under Article 8 of the KP.
With regards to JI, although the decisions taken
by the (Conference of the Parties) COP/CMP
relating to the institutional framework of JI are
not expressly conditioned on the existence of a
commitment period, the absence of commitments under Article 3 could frustrate the purpose

The prospects of the international emissions
trading under the KP in the subsequent commitment period the chances are rather weak. In the
absence of commitments under Article 3, it is
unclear whether Parties included in Annex B
could participate in emissions trading, transfers
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between registries also appear unlikely, since the
accounting of assigned amounts only provide
rules for KP units and transactions that are
linked to particular commitment periods.

*Bu makale yazarın Queen Mary, University of
London‘da yaptığı yüksek lisans kapsamında sunmuĢ
olduğu bir çalıĢmadan alınmıĢtır.

Apart from an international climate deal, emissions trading schemes may still be utilised as
energy and climate policy instruments at national and regional levels. A good example of
this is the European Union Emission Trading
Scheme (ETS). The EU ETS was initiated with
2003/87/EC Directive, followed by 2004/101
Directive which amend 2003/87/EC Directive to
enable member states to allow operators to use
credits obtained through Kyoto Mechanisms
(CERs and ERUs), then 2008/101/EC came into
force amending Directive 2003/87/EC to include
aviation from 2012 and finally 2009/29/EC was
Directive published amending Directive
2003/87/EC, to improve and extend the EU's
emission allowance trading scheme [8].

[1] Pointcarbon , Carbon 2010 : Return to the Sovereign
(2010).<http://www.pointcarbon.com/
polopoly_fs/1.1420234!Carbon%202010.pdf> accessed 13 April 2011.

Kaynaklar

[2] Deborah Murphy and JohnDrexhage and PeterWooders, „International Carbon Market Mechanisms
in a Post-2012
Climate Change Agreement‟ (International Institute for Sustainable Development) May 2009, 4.
[3] Elizabeth Aldrich, „The Importance of a Clearly
Defined Policy Goal for AAU Trading‟ (2010) 16
Joint Implementation Quarterly, 12.
[4] ibid 7.
[5] Deborah Murphy and others, (n 1) 5.
[6] UNFCCC Secretariat, „Legal Considerations Relating to a Possible Gap Between First and Subsequent Commitment Periods (2010)10.

Consequently, it can be asserted that international carbon markets and the renewable energy
investments under the KP mechanisms will be
adversely affected in the absence of a global climate deal. However, despite having a limited
scope of application, national and regional emission trading schemes will still play a vital role in
this respect.

[7] UNFCCC (n 6)13.
[8]For

further

information

see:

<http://

www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/eu_ets/
legislation/legislation.aspx>
2011.
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İNGİLTERE ELEKTRİK PİYASASI REFORMUNDA YENİLENEBİLİR ENERJİ
DESTEK MEKANİZMALARI
Barış SANLI

E

Ġngiltere’nin enerji görünümü

lektrik piyasası reformu konusunda akla
gelen ilk ülkelerden olan Ġngiltere bir
kez daha elektrik piyasası reformu yapmaya hazırlanıyor. 2010 genel seçimlerinde ĠĢçi
Partisi iktidarına son veren Muhafazakar ve Liberal Demokrat koalisyonu enerji ve çevre politika hedefleri konusunda oldukça önemli hedefler belirledi. Koalisyon, bu hedeflere ulaĢmak ve
enerjide artan dıĢa bağımlılık, yeni yatırım ihtiyacı, artan tüketici faturaları ve iklim değiĢikliği
gibi sorunlara karĢı ―düĢük karbonlu bir elektrik
enerjisi‖ reformunu gerekli gördü ve çalıĢmalara
büyük bir hızla baĢladı.

Ġngiltere 1970‘den bu yana dönem dönem net
enerji ithalatçısı olduğu gibi net enerji ihracatçısı
da oldu. Özellikle 1970‘lerde Kuzey Denizi‘nde
keĢfedilen alanlar Ġngiltere‘nin enerji ithalatını
150 milyon tep‘lerden 63 milyon tep‘lere düĢürürken, ihracatını da 1975‘teki 18 milyon tep‘ten
1984 yılında 103 milyon tep‘e çıkarttı. 2007 ve
2008 yıllarında ise, Ġngiltere 1970‘lerin ortalarından bu yana en yüksek net ithalat rakamlarını
görmeye baĢladı. Toplam enerji arzına oranla
net ithalat rakamları karĢılaĢtırılırsa, ithal kömürün % 15, petrolün % 4 ve doğal gazın ise %
13‘lük paylara sahip olduğu görülür. Bu rakamların 2020 yılında kömürde % 9-10‘lara düĢmesi
beklenirken, petrolde % 26‘ya, doğal gazda %
32‘ye çıkacağı tahmin ediliyor. Elektrik konusunda ise Fransa ve Ġngiltere arasındaki bağlantının kurulduğu 1986‘dan bu yana Ġngiltere net
ithalatçı durumundadır (Bolton, 2010).

Bu yazıda, Ġngiltere‘nin genel enerji durumuna
baktıktan sonra kronolojik bir sıra ile 2009‘daki
elektrik darboğazı tartıĢmalarına, 2010 yılındaki
yeni iktidarın yol planına ve 2011 yılındaki
―Elektrik Piyasa Reformu‖ paketi önerilerine ve
eleĢtirilerine değinilecektir.

Elektrik sektörü özelinde ise, Ġngiltere‘nin 2010
sonu itibari ile 90.208 MW kurulu gücünün
10.865 MW‘ı nükleer kapasite iken, kombine
çevrim kurulu gücü 34.099 MW‘dır. Rüzgar
2.260 MW iken, HES‘ler 4.268 MW kurulu gücündedir. Geri kalan kaynakların büyük çoğunluğu geleneksel buhar türbinleridir. Elektrik
üretmek için sırasıyla doğal gaz, kömür ve nükleer kaynaklardan faydalanılmaktadır. Üretilen
383 milyar kWh elektriğin % 47‘si doğal gaz, %
28‘i kömür ve % 16‘sı nükleerden, % 7si ise
yenilenebilir
kaynaklardan
sağlanmaktadır
(Department of Energy and Climate Change,
UK, 2011).

Grafik 1. Ġngiltere‘nin enerji ithalat ve ihracatı
(bin ton eĢdeğer petrol olarak)
Kaynak: Bolton, 2010.

2006‘dan bu yana eklenen kapasite miktarlarına
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Tablo 1. Ġngiltere kurulu gücünün üretim teknolojilerine göre geliĢimi (MW)

bakıldığında ise toplamda 7805 MW artan kapasitenin (eklenen kapasite daha fazla, çünkü devreden çıkanlar var) neredeyse 7134 MW kombine çevrim iken, 1438 MW‘ı rüzgar santrallerinden oluĢmaktadır. Kömür santrallerinin kapasitesinde ise bir düĢüĢ gözlenmektedir (Department
of Energy and Climate Change, UK, 2011).

Özellikle 2009 yılında Economist dergisinin yayınladığı yazılarda konunun ciddiyeti bir kez
daha bu sefer geniĢ bir kamuoyu nezdinde vurgulandı. Dergideki bir yazıda kapanacak kömür
santrallerinin sebep olacağı kapasite darboğazının altı çiziliyor. Tahminlere göre 2023 gibi sadece 1 nükleer santralin devrede kalacağına, diğerlerinin ise halihazırda çeyrek yüzyıllık oldukları ve 2008 yılında 8 santralden 2‘sinin malzemelerdeki çatlaklar sebebiyle kapatıldığına değiniliyor. Elektrik sektöründeki doğal gaz ağırlığına ve Ġngiltere‘nin Kuzey Denizi üretimlerindeki
düĢüĢlere dair öngörülere de yer verilen yazıda
optimal bir elektrik sisteminde 2/3 doğal gaz
santrali olmasının elektrik fiyatlarını gaz fiyat
hareketlerine karĢı korumasız bırakacağına dair
uzmanların görüĢlerine yer veriliyor (The
Economist, 2009).

Kurulu güç artıĢındaki bu doğal gaz ağırlıklı artıĢın yanında, daha önce belirtilen, doğal gazda
artan ve artmaya devam eden dıĢa bağımlılık
kadar Ġngiltere‘nin bir elektrik arzı sorunu yaĢayacağına dair beklentiler de giderek ön plana
taĢınmaya baĢlandı. Bunun temelinde de kapatılması düĢünülen kömür ve nükleer santraller
bulunmaktadır.

Aynı dergide, aynı tarihli bir diğer yazıda ise,
2015 yılı gibi Ġngiltere‘nin 64 GW kapasiteye
ihtiyacı olacağı, Kuzey Denizi gaz kaynaklarının
1999 yılından bu yana bir düĢüĢ içinde olduğu
ve üretimin 2009‘da 1999‘daki seviyesinin yarısına düĢtüğü vurgulanıyor. ―Doğal gaz çok riskli, kömür çok kirli, nükleer çok yavaĢ ve yenilenebilirler çok güvensiz, Ġngiltere bağlanmıĢ durumda‖ diyen yazıda iki öneride bulunularak, alt
yapı yatırımlarına ve karbon vergilerine iĢaret
ediliyor (The Economist, 2009).

Grafik 2. The Economist dergisinin E.ON‘a
dayandırdığı tahminlere göre Ġngiltere ciddi bir
kapasite sıkıntısına doğru gidiyor.

Kaynak: The Economist, 2009.
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2009 yılında baĢlayan bu tartıĢma, 6 Mayıs
2010‘daki Ġngiltere genel seçimlerinin ardından
giderek hız kazandı. 11 Mayıs 2010‘da David
Cameron‘un BaĢbakanlığı‘nda kurulan Muhafazakar-Liberal
―koalisyon
hükümeti‖‘nin
―Koalisyon AnlaĢması‖‘nın 11. maddesi olan
Çevre baĢlığı altında akıllı Ģebekeler ve sayaçlardan baĢlayan ve yeĢil yatırım bankası, karbon
yakalama ve saklama teknolojisi olmayan kömür
santrallerinin yapımının yasaklanmasına kadar
uzanan bir çok karbon (karbon dioksit) emisyonunu azaltmayı hedefleyen madde içermektedir
(The Guardian, 2010). Koalisyon ortakları arasında nükleer konusunda ortak bir fikir birliği
olmamasına rağmen, Liberal Demokratların bu
konuyu bir güven meselesi haline getirmeyecekleri fakat parlamentoya sunulan önerilerde çekimser kalacakları veya oy kullanmayacakları
konusunda bir uzlaĢmaya varılmıĢtır (BBC,
2010).

rımları önceliklendirememesi,
2. Yatırımın boyutu ve uzun süreli olması karĢısında sermaye havuzlarının büyük ve yetersiz
olması,
3. DeğiĢen politika ve düzenlemelerin yüksek
risk içermesi,
4. Yeni teknolojilerin doğası gereği yatırımcılara
yeni riskler yüklemesi,
5. Yatırım fırsatlarının, büyük yatırımcılara uygun Ģekilde kümelenmemiĢ olmasıdır.
Raporda, Ġngiltere‘nin bir müdahale olmadığı
takdirde düĢük karbon hedeflerini tutturamayacağı, bunun temel sebeplerinin de piyasa riskleri
ve hataları da dahil olmak üzere, güven sorunları, teknoloji riskleri ve hükümet politikalarındaki
beklentilerin olduğu belirtiliyor. Bu sorunu aĢmak için kurulması hedeflenen bankanın bir kamu-özel iĢbirliği yatırım modeli Ģeklinde kurulması tavsiye ediliyor.

YeĢil Yatırım Bankası
Yenilenebilir tarafında ise ĠĢçi Partisi iktidarı
döneminde, Muhafazakar gölge bakanı George
Osbourne tarafından baĢlatılan önemli bir çalıĢma ―YeĢil Yatırım Bankası‖ fikridir. 1 ġubat
2010‘da komisyonun kurulmasının ardından Ġngiltere‘nin 2020 yılına kadar iklim değiĢikliği ve
yenilenebilir enerji hedeflerine ulaĢabilmesi için
550 milyar pound yatırım yapması gerektiğinin
altı çizilen Haziran 2010 tarihli raporda kısaca
hangi finansal kaynaklarla, hangi eksikleri gidermek için hangi yöntemlerin uygulanabileceği
masaya yatırılıyor (Green Investment Bank
Comission, 2010).

Ġngiliz parlamentosu Avam kamarası tarafından
yapılan bir değerlendirmede ise yatırımcıları
politikalara yakınlaĢtırmanın ve çekmenin bu
bankanın temel amacı olması gerektiği vurgulanıyor. Bankanın ayrıca hükümete yatırımcıların
karĢılaĢtığı riskler, politikaların yatırımcılar üzerine etkileri konusunda yardımcı olmasının ve
bankanın düĢük karbon, yeĢil altyapı ve politikalarla ilgili olarak hükümete bir nevi danıĢmanlık
yapmasının beklendiği belirtiliyor. Aynı Ģekilde,
bankanın en yüksek finansal kaldıraç etkisini
sağlayabilmesi, büyüme ve istihdam gibi ekonomik faydaları arttırabilmesi için hükümet politikaları ile koordinasyonuna da değiniliyor (House
of Commons, 2011).

Temel olarak raporun piyasada iĢaret ettiği sorunlar:

Ernst ve Young‘a göre ise 2025 yılına kadar lazım olacak 450 milyar poundluk yatırırımın sadece 50 ila 80 milyar poundunun geleneksel sermaye kaynakları ile karĢılanabileceği belirtiliyor.

1. ġirketlerin enerji talebi karĢısındaki belirsizlik, artan borçlanma maliyetleri, kredi notlarını korumak için borçları azaltma baskısı ve
diğer sermaye sorunları sebebi ile yeĢil yatı-
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Dolayısıyla burada, bir taraftan tüm bir enerji
sisteminde önemli bir dönüĢüm hedeflenirken,
bu hedefin önündeki en önemli engelin finansal
kaynaklar olduğu ve hükümetinde buna bir banka ile cevap verebileceği tezi iĢleniyor. Diğer
taraftan böyle bir banka konusundaki eleĢtirilerin bir kısmı medyada yer aldı. Bu bankanın siyasi müdahaleleri kapalı olması gerektiği ve yeni
bankacılık düzenlemeleri çerçevesinde iyi yönetim ve Ģeffaflık prensipleri üzerinde yükselmesi
gerektiği noktaları dile getirildi (Harvey, 2011).

27 Haziran 2010 tarihli bir basın bildirisi ile
Enerji ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanı Chris Huhne
32 önlemi, yıllık enerji beyanı belgesi ile tanıttı.
Bu belge dört temel alanda 32 hareket planı
önerdi. Bu alanlar:
1. ―Green Deal‖ ile enerji tasarrufu ve kırılgan
tüketicilerin desteklenmesi,
2. DüĢük karbonlu bir enerji geleceğine giden
yolda güvenli enerji sağlanması,

2015‘e kadar devletten 3 milyar pound‘luk destek alması beklenen bankanın üç aĢamada kurulması hedefleniyor (Department for Business
Innovation & Skills, 2011). Bunlar:

3. Enerji mirasının (burada vurgu daha çok iĢletmede olan nükleer santrallere) sorumlu ve
maliyet etkili yönetimi,

Faz 1- Tasarlama: Nisan 2012‘den devletin
destek onayına kadar geçen süre. Hükümet,
―YeĢil Yatırım Bankası‖ kurulmadan önce
doğrudan finansal yatırımlar yapacak,

4. Ġklim değiĢikliği konusunda hem içerde hem
de yurtdıĢında iddialı bir hareket planı.
Basın bildirisinde Huhne, 2050 yılına ait olası
altı yol haritası ve analizini interaktif bir web
sitesi (Department of Energy and Climate
Change) aracılığıyla kamuoyuna duyurarak
―2050 yılına emisyonları % 80 azaltmanın hırslı
fakat baĢarılabilir‖ olduğunu savunurken ―Ucuz
ve bol enerji dönemi bitti.‖ cümlesi ile aslında
tüm bu senaryoların (baz senaryo dahil) tüketicilere bir fiyat artıĢı getireceğinin de sinyallerini
verdi (Department of Energy and Climate
Change, 2010).

Faz 2- KuruluĢ: Devletin desteğinin onaylanmasının ardından, ―YeĢil Yatırım Bankası‖
dokümanlarda belirtildiği gibi yeknesak bir
kurum olarak kurulacak,
Faz 3- Borçlanma serbestisi: 2015-16‘dan itibaren ―YeĢil Yatırım Bankası‖‘na borçlanma
yetkisi verilecek (kamu sektör borcunun
GSYĠH oranına bağlı olarak). Bu da bankanın
aktivitelerini bir üst seviyeye taĢıyacak.
YeĢil yatırım bankası aslında Elektrik Piyasası
Reformunun da bir habercisi olduğu gibi, reformda bankanın da aktif bir rol oynaması gerektiği parlamento konuĢmalarında belirtiliyor.
Dolayısıyla banka fikrini reform fikrinin öncüsü
olarak görmek yanlıĢ olmaz. Bu da Muhafazakar
Parti‘nin elektrik sektörünü dönüĢtürmek için
finansal araçlara verdiği önemin bir göstergesidir.

Elektrik Piyasası Reformu (―reform‖) konusunda
Bakanlıktan gelen en önemli açıklama ve süreç
bu enerji beyanı belgesinde tanımlanıyor. 17.
sıradaki maddede ―Elektrik Piyasa Reform projesi sonbaharda bir danıĢma dokümanı ve bahar
2011 gibi de bir takdim belgesi (white paper)
yayımlayacak.‖ deniliyor (Department of Energy
and Climate Change, 2010).
The Guardian‘ın 23 Kasım 2010 tarihli Temiz
Teknolojiler Enerji Zirvesi‘ndeki konuĢmasında
Huhne, küresel düĢük karbon ürünleri ve çevre
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mi yapılması gerektiği, karbon fiyat tabanı ve
elektrik depolama ve diğer elektrik piyasaları ile
bağlantılar konusunda sorular yer aldı (UK
Parliament, 2010).

hizmetleri pazarının 4 trilyon pound‘a ulaĢtığı ve
dünya ekonomik büyümesinden daha büyük bir
hızla, % 4 ile büyüdüğünün altını çizerek, Ġngiltere‘nin buradaki payının 112 milyar pound civarında olduğunu belirtti. Önümüzdeki 10 yılda
20 Gigawatt kapasitenin kapatılacağını ve 200
milyar poundluk altyapı ihtiyacı olduğunu ve
koalisyonun dört temel üzerine enerji politikasını inĢa ettiğini söyleyen Huhne, bunları ―Enerji
tasarrufu, daha fazla yenilenebilir, daha fazla
nükleer ve temiz kömür ve gaz‖ olarak tanımlıyor. 1990 yılındaki serbestleĢen enerji piyasasının ucuz ve güvenilir enerji sağladığını fakat
yeni zorlukların temelden bir reform ihtiyacını
zorunlu hale getirdiğini belirtirken, ikinci önceliklerinin (Birinci öncelik enerji tasarrufu)
―Elektrik Piyasası Reform‖ programı ile elektrik
piyasasının toptan yeniden tasarımı olduğunu
kamuoyuna duyurdu (Department of Energy and
Climate Change, 2010).

12 Temmuz 2011‘de ise ―Elektrik Piyasası Reformu: IĢıkları açık tutmanın ucuz ve temiz yolu‖ konulu bir basın duyurusu ile bulgular kamuoyu ile paylaĢılırken ―Elektrik Piyasası Reformu
Takdim Belgesi (White Paper)‖(―rapor‖) ile duyuruldu. Basın duyurusunda piyasaların kendi
haline bırakılması durumunda, konutlardaki
elektrik faturalarının bugün ki yıllık 500 pound
seviyelerinden 2030‘da 700 pound civarlarına
çıkacağı yani 200 pound artacağı, fakat bu reform paketi ile bu artıĢı 160 ile 40 pound daha
aĢağı çekmeyi hedeflediklerini duyurdular. Ġngiltere‘deki tüketicilerin % 99‘unun 6 büyük enerji
Ģirketinden elektrik tedarik ettiğini belirten duyuruda Huhne‘nin ―Önümüzde çok zor bir iĢ var.
Elektrik sisteminde ıĢıkları açık tutmak için geçtiğimiz 10 yıldakine oranla iki misli yatırıma
ihtiyacımız var. Bu günki elektrik piyasası bu
engeli aĢabilecek durumda değil.‖ sözlerine de
yer verildi (Department of Energy and Climate
Change, 2011).

24 Kasım 2010‘da ise Ġngiliz Parlamentosu
Enerji ve Ġklim değiĢikliği komitesi, bu reform
ile ilgili kamuoyundan yazılı kanıt toplamaya
baĢladı. Burada reform projesinin dört temelden
oluĢmasının planlandığı ve bunların:
1.

Kapasite tabanlı piyasa

2.

Emisyon performans standartları
(Emission Performans Standartları)

3.

Karbon fiyat tabanı

4.

Yenilenebilir ve alım garantilerinin
revizyonu

DanıĢma süreçleri sonucunda yukarıda hedeflenen konularda reformun sacayakları da belirlendi:
1. 2011 bütçesi açıklamasında hükümetin
―Karbon Fiyat Tabanı‖ konusundaki kararlılığının ve bütçede yer alma biçiminin kamuoyuna duyurularak, yatırımcı belirsizliğini azaltmak, karbona makul bir fiyat belirleyerek, düĢük karbonlu elektrik üretimini teĢvik etmek.

olduğunu ve duyuruda yer alan 10 soruya 6
Ocak 2011‘e kadar yazılı görüĢlerin verilebileceği belirtildi. Burada reform ile neyin amaçlanması gerektiği, kapasite mekanizmasının yeterliliği, Ġngiltere için en uygun kapasite mekanizması, alım garantilerinin belirli bir teknolojiye mi
yoksa bir teknoloji bakıĢına mı odaklanması gerektiği, reformun bir seferde mi yoksa bir süreçle

2. Yeni uzun dönem kontratları (Fark kontratlı
Alım garantisi-FIT with CfD[Feed in Tariff
with Contract for Differences], bundan sonra
―FiT/CfD‖) oluĢturularak, düĢük karbonlu
elektrik üretiminin her türünde kararlı bir finansal destek sağlamak. Burada alım garantisi
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Tüm bir sürecin yasal, kurumsal ve araçlar açısından incelendiği bölümde, süreçler sırasıyla
tanımlanıyor. Bu süreçler:

premiumu yerine fark kontratının (FiT/CfD)
nihai olarak tercih edildiği belirtiliyor.
3. Emisyon Performans Standardını 450 gr
CO2/kWh belirleyerek, karbon yakalama ve
saklama olmadan hiçbir kömür santrali yapımına izin vermezken diğer taraftan da doğal
gaz konusunda yatırımları engellememek.

Yasal süreç: Politikanın 2011 sonunda nihayetlendirilerek, birincil mevzuatın 2012 Mayıs‘tan 2013 baharına kadar sonlandırılması,
bundan sonra ki 1 seneden az olmayan süreçte ikincil mevzuatın çıkarılması,

4. Kapasite Mekanizması: Elektrik arz güvenliğini garanti altına alacak üretim kadar talep
tarafı tepkisinin de dahil edilebileceği bir mekanizma hedefleniyor. Bu konuda hala görüĢler toplanmaktadır deniliyor.

Kurumsal yapılar: 2012 son çeyreğinden birincil mevzuat tamamlanana kadar geçen süreçte kurumların oluĢturulması için ön çalıĢmaların tamamlanması ve yasa çıkmasından
sonra 2014‘ün ilk yarısında kurumların çalıĢmaya baĢlaması,

Burada belki açıklanmaya ihtiyaç duyan tek nokta FIT/CfD ki, bu da kısaca, yatırımcıların piyasada belirli bir fiyatın üzerinde satıĢ yapmaları
durumunda aradaki farkı geri ödemeleri ama
belirli fiyatın altında kalırlarsa da aradaki farkın
karĢılanması anlamına gelmektedir.

FiT/CfD: Ġlk kontratların 2014 baĢında imzalanarak, 2016 gibi ilk ödemelerin yapılması,
Kapasite piyasası: Kapasite ihtiyacının 2012
yılının ikinci yarısından itibaren yıllık değerlendirmesinin baĢlaması ve kapasite piyasasının ise 2014 sonu gibi aktif olması,

Paketin uygulanması için çıkarılması gereken
yol haritasına göre ise Ġngiliz Parlamentosu ikinci döneminde yani Mayıs 2012‘den baĢlayarak
yasa çalıĢmalarına baĢlayacak ve süreç 1 sene
içerisinde 2013 baharının sonuna kadar tamamlanacak, böylelikle 2014 gibi bu reform kapsamındaki ilk düĢük karbonlu projeler desteklenebilecek.

Karbon Fiyat Tabanı: 2013‘ün ilk yarısında
devreye girmesi ve her yıl projeksiyonlara
uygun olarak arttırılması,
Emisyon Performans Standartları: 2013‘ün
ikinci yarısında devreye girmesi ve yeni yapılacak santrallere uygulanmasıdır.

Elektrik Piyasası Reformu Takdim Belgesinin
satır araları

Rapordaki ilginç ve biraz da örtülü vurgulardan
biri ise nükleeredir. Bu yazının konusu olmadığından değinilmese de, tüm bu mekanizmada
yenilenebilir kadar nükleere de bir destek olarak
görülmektedir. Ayrıca doğal gaz santralleri kötülenmediği gibi engelleneceğine dair bir kanıt da
bulunmamaktadır. Hatta 450 gr/kWh limiti doğal
gaz santrallerini özellikle kombine çevrimleri
sistem dıĢına itmiyor.

Raporun hemen açılıĢında 1990‘da yapılan reformların baĢarısına bir vurgu var. Yani piyasa
reformu hatalı ya da yanlıĢ olduğundan değil,
yeni ihtiyaçlara cevap veremediğinden bu öneri
paketinin sunulduğu savunuluyor. Daha önceki
reformun da Margaret Thatcher dönemindeki
Muhafazakar Parti iktidarı tarafından yapıldığı
düĢünülürse bu çok da ĢaĢırtıcı değildir. Yani
rapor eski piyasa modeli ile ilgili bir sorunu dile
getirmiyor (Department of Energy and Climate
Change, 2011).

Reformun ve politika opsiyonlarının konut tüketicisine etkisi konusundaki savunmada, baz senaryoya göre 2010 yılında 485 pound olan yıllık
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pasite mekanizması uyumunun gerekliliği de
raporda iĢaret edilmiĢ. Bunun yanında bu piyasalar için hali hazırda 445 MW olan talep tarafı
tepkisi, 3 GW olan depolama (daha çok pompajlı
santrallerden oluĢan) ve 3,5 GW olan
enterkonneksiyon kapasitesinin de önemi belirtilmiĢ.

elektrik faturasının 2030‘da 682 pound‘a çıkacağı ama Kapasite piyasa seçimi ve FiT/CfD‘ye
göre bunun 642-643 pound civarına indirilebileceği iddia ediliyor. Yani bu reform baz senaryoya göre 40 poundluk bir indirim sağlıyor.
Talep tarafındaki gözlemlerde ise raporun sonlarına doğru yer alan 2030 yılı Aralık ayındaki
haftalık yük eğrisi, politika yapıcıların talep tarafında beklediği değiĢimin grafiksel bir halini
yansıtıyor. Yük eğrisinde 2010 yılına farkla
konvensiyonel elektriksel ısıtma (―resistive
heating‖)‘nın payı azalırken ısı pompası ve
elektrikli taĢıtların payı artıyor.
Raporda bir diğer önemli nokta ise karbon fiyat
tabanı konusundaki öngörüdür. Son bölümlerde
AB piyasaları ve politikalarına uyum konusunun
öneminin altının çizilmesine rağmen, ETS
(Emissions Trading System)‘nin baĢarısızlıkları
da vurgulanıyor. Karbon fiyat tabanı sistemi için
yıl yıl öngörülen taban fiyatları ile ilgili bir grafiği de raporda bulmak mümkün.

Grafik 4. Karbon Fiyat Tabanı sistemi ile
2020‘ye yatırımcıya öngörülebilir bir fiyat projeksiyonu sunuluyor.

Emisyon performans standardı konusunda ise bu
standardın 50 MW ve üstü kapasitelere uygulanacağı belirtiliyor.

Dağıtık üretime verilen önem kadar, Ar-Ge konusunda devletin ayırdığı 200 milyon poundluk
inovasyon ve Ofgem‘in 500 milyon poundluk
DüĢük Karbon ġebekeleri Fonununa da kısaca
değinilmiĢ. Rapor özelinde yenilenebilirlere vurgu yapmasına rağmen, güneĢ panellerine fazlaca
değinmiyor. Bu sebeple sistem kurumunda
―maliyete duyarlı‖ bir yol izlenmiĢe benziyor.

Kapasite piyasaları konusunda henüz tam bir
fikir birliği gözükmese de, raporda alternatifler
değerlendirilmiĢ. FiT/CfD mekanizması ile ka-

Tüm bu paketle birlikte bir de ―Yenilenebilir
Yol Haritası‖ yayımlandı ki, burada rüzgar, okyanus, biyokütle elektrik, biyokütle ısı, ısı pompaları ve yenilenebilir kaynakların ulaĢtırmada
kullanılması konularına değiniliyor (Department
of Energy & Climate Change , 2011). 2020 yılında kullanılacak tüm enerjinin (sadece elektrik
değil genel enerji) % 15‘inin yani 234 TWh‘in
yenilenebilir teknolojilerden elde edilmesinin

Grafik 3. Ġngiltere Enerji ve Ġklim DeğiĢikliği
Bakanlığı‘na göre 2030 yılı Aralık ayı haftalık
yük eğrisi
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karbon fiyatları ve hedefleri konusundaki tereddütlere yer verirken, AB emisyon ticaretinin baĢarısızlığına bir cevap olarak önerilen karbon
taban fiyatının kabul edilebilir bir mekanizma ile
zamanla revize edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Ayrıca kurumsal yapı konusunda da görüĢlerini
bildiriyor. Helm‘e göre reform:

Tablo 2. ―Yenilenebilir Yol Haritası‖ 2020‘ye
hedefler

Rüzgar (Kara)

2020‘ye Ortalama
hedef (TWh)
24-32

Rüzgar (Açık deniz)

33-58

Biyokütle elektrik

32-50

Okyanus
Biyokütle ısı (konut olmayan)
Isı pompaları (konut olmayan)
Yenilenebilir TaĢıma
Diğerleri (hidro, jeotermal,
güneĢ, konut ısıtma)
Toplam (%15 hedefi)

Daha karıĢık bir açmaz,

1

Daha fazla yama ve eklenti,

36-50
16-22

Ne daha fazla doğal gaz, ne de 200 milyar pound‘luk yatırımın gerçekleĢtirilebileceği,

48 TWh‘e kadar

Sermaye maliyetinin yüksekliği,

14

ve tüm bunların sonucunda tüketicilerin bu yüksek maliyetleri ödemek istemeyeceği bir sonuca
doğru gidiyor (Helm, 2011).

234

öngörüldüğü raporda, verilen hedeflerde ilk sırayı rüzgar ve biyokütle alıyor.

Sonuç ve değerlendirme
Elektrik sektöründeki piyasa reformunun öncüsü
sayılabilecek Ġngiltere elektrik piyasası, bir kez
daha muhafazakârların yönetiminde bir reforma
hazırlanıyor. Reformun temel motivasyonu konusunda birçok kanıt sunulmasına rağmen, bazı
noktalarda netlik olmadığı göze çarpıyor. Politika yapıcılar tüketicileri fiyat artıĢlarından korumak için bu reformu gerekli görürken, bu karıĢık
sistemin tüketiciye ne getirip götüreceği bazı
kesimler için bir soru iĢareti.

Sekiz teknolojinin 2020‘ye kadar yenilenebilir
enerji ihtiyacının % 90‘ını karĢılayabileceği savunulan raporda baĢlıca, dünyada ilk defa yenilenebilir ısı konusunda teĢvik verilerek 2020 gibi
124.000 yenilenebilir ısı kurulumu yapılacağına,
karayolu taĢımacılığındaki biyoyakıt kullanımının Ģu andaki % 3 seviyelerinden 2014‘te %
5‘lere ulaĢacağı, tüm bunların potansiyel kadar
risk de barındırdığına değiniliyor.
EleĢtiriler

Diğer taraftan, düĢük karbonlu bir elektrik sektörüne geçiĢ için planlı bir yol haritası niteliğindeki bu reform, yarın uluslararası kurumlar tarafından diğer ülkelere de takdim edilebilir. Rapor
finansal kararlılığı hedeflemiĢ, süreç açısından
hiç bir teknolojiyi dıĢlamayan, (kömüre de karbon yakalama teknolojisi ile izin var) öngörülebilir, teknik açıdan ise uygulaması nispeten zor
bir plan sunuyor.

Bu öneriler paketi konusunda gerek muhalefet
partisi olan ĠĢçi Partisi‘nin gerekse de YeĢilci
çevrecilerin birçok eleĢtirileri var. Bazı taraflar
koalisyonu çok karıĢık bir sistem kurmakla bazı
taraflar da yavaĢ hareket etmekle suçluyor.
EleĢtiriler konusunda ise, Dieter Helm‘in 22 Eylül 2011‘de yaptığı sunumdaki bazı noktalara
değinmekte yarar var. Helm, reformun gerçekten
piyasayı reform etmediğini sadece daha fazla
(plaster) yama ile sonuçlandıracağını öne sürüyor. Mevcut sistemin zaten karıĢık olduğuna ve

Türkiye açısından çıkarılacak bazı dersler var,
en önemlisi ise yenilenebilir teknolojilerinin geliĢmekte olduğu ve her daim yeni düzenlemele-
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rin sektör tarafından talep edildiği, bunun ise
sistemi orta vadede yamalı bohça veya kolaj çalıĢmasına çevirdiğidir. Reform paketinden çıkarılacak önemli bir diğer mesaj ise düĢük karbonlu bir elektrik sektörü için karbon vergilerinin ve
bu vergilerin kararlı ve öngörülebilir olmasının
gerekliliğidir. Bir diğer tasarım fikri ise, temel
olarak teknoloji bazında bir tasarım yapmak yerine (yenilenebilir için ayrı, nükleer için ayrı),
―düĢük karbon‖lu bir sektör için tasarım yapmanın getireceği faydalar veya zararlar konusudur.
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YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA GÖZDEN KAÇIRILAN BİR
TEŞVİK: HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN
Harun KAYNAK
Ģletme finansmanı yönünden amortismanlar
herhangi bir nakit çıkıĢını gerektirmeyen
giderlerden kabul edilmekle birlikte, ticari
kara olan katkısı dolayısıyla amortismanlar kristalize olmuĢ fonların (yatırım maliyetlerinin)
yeniden likit haline dönüĢümünü sağlayan bir
gider kalemi olarak görülürler.

İ

Finans literatüründe amortisman kavramının
daha geniĢ bir çerçevesi bulunmakla birlikte,
muhasebe literatüründe amortismanlar denildiğinde daha çok; ―dönemsellik ilkesi‖nin bir gereği olarak duran varlıkların belirli bir değeri
üzerinden her yıl için hesaplanacak gider payı
akla gelmektedir. ĠĢletmelerde bina, makine,
demirbaĢ, taĢıt ve benzeri sabit sermaye unsurları için amortisman ayrılmasının (amortisman
gideri hesaplamanın) temel gerekçesi ise, bu varlıkların eskimeye, yıpranmaya ve aĢınmaya maruz kalmalarıdır.
Vergi Hukuku yönünden amortisman, iĢletme
faaliyetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan iĢletme varlıklarının maliyet değerlerinin
belirli oranlara göre yıllık olarak itfa edilmesini
(giderleĢtirilmesini) ifade eder. Söz konusu itfa
iĢlemi, hesaplanan amortisman tutarının yerine
göre üretim unsurlarının maliyetine dahil edilmek suretiyle, yerine göre de dönem safi kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmak
suretiyle gerçekleĢtirilir. Ġlgili varlığın içerisinde
bulunulan döneme isabet eden itfa payının
(amortisman tutarının) hesabında dikkate alınacak azami oranlar Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‘nca
ayrıca belirlenmektedir.
Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde; amortisman bir açıdan aktif mal varlığının, yıpranma,
eskime, çeĢitli olağanüstü sebeplerle ortadan

kalkma veya kullanılamaz hale gelme durumlarıyla kaybettiği değerin o bilanço yılına düĢen
miktarıdır. Diğer bir açıdan ise amortismanlar,
yatırım unsurlarının maliyet değeri veya iĢletme
içerisinde üretilmeleri durumunda üretim giderleri toplamının belirli dönemlere dağıtılmasıdır.
Bu suretle, amortismana konu edilen varlıkların
kullanım süreleri içerisinde itfa edildikleri tutarda kaynak oluĢturulması (otofinansman) imkan
dahiline girmiĢ olmaktadır.
Amortismanlarda temel mantık; varlıkların eskime, yıpranma ve aĢınmalarına karĢılık gelen maliyetlerin kullanıldıkları dönemlere paylaĢtırılması olmakla birlikte, varlıkların ilk yıllarında
daha yüksek tutarlarda amortisman ayırmak suretiyle sisteme teĢvik unsurlarının katılması hemen tüm dünya ülkelerinde rastlanan bir uygulamadır. Bu yolla ilk yıllarda daha az vergi ödenmesi veya daha düĢük tutarda kar payı dağıtılması suretiyle öz kaynak olarak kullanabilecek
fonların daha büyük bir kısmının iĢletmelerde
kalması sağlanmıĢ olmaktadır. Vergi, muhasebe
ve finans literatüründe bu yönteme yaygın olarak
―HızlandırılmıĢ Amortisman‖ veya ―Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman‖ adı verilmektedir.
Bu yazımızda, özellikle yap-iĢlet-devret veya
benzeri imtiyaz sözleĢmeleri yoluyla finanse
edilen yenilenebilir enerji projelerinde hızlandırılmıĢ amortisman yönteminin kullanılmasının
önemi ve sağlayacağı avantajlar üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte bu yazımız, teĢvik imkanları yönünden fakir bir sektör olduğu görülen
enerji sektörünün gözden kaçırdığı önemli bir
vergi teĢviki olarak, hızlandırılmıĢ amortisman
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Değeri 50.000.000.- lirayı (402 Sıra No.lu
V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011'den itibaren
700.-TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı
(402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile
1.1.2011'den itibaren 700.-TL) aşmayan alet,
edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana
tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider
yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.”

müessesesini diğer enerji türlerindeki yatırımcılara da tanıtacaktır.
Vergi mevzuatı yap-iĢlet-devret modelinde
amortismanlar için neler söylüyor?
Türk Ticaret Hukukunun baĢı çektiği ticari mevzuat kaynaklarında amortismanlara yer verilmiĢ
olmakla birlikte, Türk Hukuk Sisteminde amortismanlara ağırlıklı olarak vergi mevzuatında yer
verilmiĢtir. Nitekim, ticari mevzuatta; ayrılacak
amortismanların nasıl belirleneceği, hangi tutar
ve oran üzerinden amortisman ayrılacağı
(amortisman bazı ve oranı), ne kadar süreyle
amortisman ayrılacağı (amortisman dönemi),
hangi yöntemlerin kullanılabileceği gibi konularda hemen hiçbir açıklama yer almamaktadır.
Vergi mevzuatında ise, tüm bu soruları cevaplayabilecek yeterlikte açıklamalar Vergi Usul Kanunu‘nda yer almaktadır.

Kanun‘un yukarıdaki maddesinin ikinci fıkrası,
4369 sayılı Kanun‘la yapılan değiĢiklik sonrasında 29/07/1998 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.
Diğer yandan, aynı Kanun‘un ―Normal Amortisman‖ baĢlığını taĢıyan 315‘nci maddesinde ise
aynen aĢağıdaki hükümler yer almaktadır.
“Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân
edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân
edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.”

Vergi Usul Kanunu‘nun amortismanları tanımlayan 313‘ncü maddesinde aynen aĢağıdaki hükümler yer almaktadır.
“İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye
maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu
madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci
kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi
amortisman mevzuunu teşkil eder.

Kanun‘un amortismanları etkin bir teĢvik unsuru
haline getiren asıl maddesi ise ―Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman‖ baĢlığını taĢıyan mükerrer 315‘nci maddesidir. Muhasebe terminolojisinde ―HızlandırılmıĢ Amortisman‖ olarak yer
bulan bahsi geçen müessesenin açıklandığı madde aynen aĢağıdaki gibidir.

İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden
sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe
tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye
intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi
kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi
gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre
amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler
uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.

101

“Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi
değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden
amortisman usulü ile yok edebilirler.
Bu usulün tatbikinde;
1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur.
Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde,
üzerinden amortisman ayrılacak değer,
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amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan
amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.

faydalı ömürlerine göre farklı guruplarda amortisman oranları belirlenmiĢ ve bu oranlar üzerinden amortisman gideri oluĢturulmasına imkan
tanınmıĢtır.

2. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı
% 50'yi geçmemek üzere normal amortisman
oranının iki katıdır.

Önceki bölümde de ifade edildiği üzere, amortisman müessesini etkin bir teĢvik müessesesi haline getiren asıl yasal düzenleme Vergi Usul Kanunu‘nun mükerrer 315‘nci maddesinde yer almaktadır. Bahsi geçen maddeyle, bina, makine
ve demirbaĢlar gibi amortismana tabi sabit sermaye yatırımları için ayrılacak amortisman oranı, normal amortisman oranının iki katına çıkarılmaktadır. Bu suretle, sabit sermaye yatırımları
için yıllar itibarıyla ayrılacak amortismanlar asıl
olarak yatırımların ilk yıllarına yığılmıĢ olmakta
ve yatırımların ilk yıllarında oluĢan reel karların
daha büyük bir kısmı otofinansman aracı olarak
iĢletmelerin ellerinde kalmaktadır. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, hızlandırılmıĢ amortisman yöntemine göre yıllık amortisman tutarlarının hesabında her yıl giderek düĢen bir amortisman matrahıyla (amortisman bazı) karĢı karĢıya
kalınacağıdır.

3. Bu usulde amortisman süresi normal
amortisman nispetlerine göre hesaplanır.
Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer,
o yıl tamamen yok edilir.”
Ayrıca, aynı Kanun‘un yap-iĢlet, yap-iĢlet-devret
ve kamu-özel iĢ birliği sözleĢmeleri (PPP) gibi
imtiyaz sözleĢmelerine istinaden yapılacak yatırımlarda amortismanları düzenleyen 325‘nci
maddesi aynen aĢağıdaki gibidir.
“İmtiyazlı işletmelerde, tesisatın imtiyaz süresinden sonra, bedelsiz olarak devlete veya
Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya
belediyeye intikal etmesi imtiyazname gereğinden bulunduğu, imtiyaz mukavelenamesinde de sermayenin itfası için yıllık belli bir
nisbet veya miktar ayrılması gösterilmiş olduğu takdirde, bu nispet veya miktar üzerinden
sermaye itfa olunur.”
Yasal açıklamaları nasıl anlamak gerekir?
Önceki bölümde yer verilen yasal açıklamalar
dikkate alındığında; bir yıldan uzun vadeli olan
ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından her yıl için
yeniden belirlenecek bir bedelin (2011 yılı için
700-TL) üzerinde maliyet bedeline sahip sabit
sermaye unsurlarının, Maliye Bakanlığı‘nca
(Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‘nca) faydalı ömürleri
dikkate alınarak belirlenecek oranlar üzerinden
amorti edilmek suretiyle giderleĢtirilmeleri
mümkündür. Nitekim Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca yayımlanan 333 ve 339 seri no‘lu Vergi Usul
Genel Tebliğlerinde; makine, demirbaĢ ve taĢıt
gibi sabit sermaye unsurlarının kullanım yeri ve

Öte yandan, yap-iĢlet-devret gibi imtiyaz sözleĢmelerine dayanan projeler için yapılan yatırımlar
için nasıl amortisman ayrılacağı temel olarak
Kanun‘un 325‘inci maddesinde yer almaktadır.
Bahsi geçen maddede; imtiyaz sözleĢmeleri kapsamına giren projelerdeki sabit sermaye yatırımları için ayrıca bir amortisman ayrılmayacağı, bu
varlıklar için sözleĢmede yer alan süreler dikkate
alınarak iĢletme döneminde eĢit tutarlarla giderleĢtirme yapılacağı hükme bağlanmaktadır. Böylece, bir anlamda sabit sermaye yatırımları için
ödenen tutarlar peĢin ödenen kira ödemelerinde
olduğu gibi, sözleĢme süresi içerisinde ilgili oldukları yıllara eĢit tutarlar halinde dağıtılmaktadır. Nitekim, 4369 sayılı Kanun‘la yapılan değiĢiklik sonrasında 29/07/1998 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren 313‘üncü maddenin ikinci fıkrasında bu husus tekrar etmektedir. Bir baĢka ifadeyle, yapılan değiĢik sonrasında 313‘üncü mad-
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dede, imtiyaz sözleĢmelerinde yer alan sürenin
tamamlanmasından sonra Kamu Kurum veya
KuruluĢları ile belediyelere devredilecek yatırımlar için ayrıca amortisman ayrılmayacağı konusu açık ve net bir Ģekilde vurgulanmıĢtır. Bu
durumda, yenilenebilir enerji projelerinin temel
yatırım yöntemi olan yap-iĢlet-devret modeli
gibi imtiyaz sözleĢmelerine dayanan projelerdeki
yatırımların 325‘inci madde kapsamına alınmasının bir sonucu olarak, bu yatırımlarda kural
olarak, amortisman müessesesi etkin bir teĢvik
sistemi olarak kullanılamayacaktır. Ancak, 4369
sayılı Kanun‘la Vergi Usul Kanunu‘nun 313‘üncü maddesine, dolayısıyla da vergi sistemine
getirilen devrim niteliğindeki asıl değiĢiklik parantez içi hükümde yer almaktadır. Buna göre,
imtiyaz sözleĢmesindeki sürenin tamamlanmasından önce yenilenmesi gereken yatırımlar için
Vergi Usul Kanunu‘nun diğer maddelerine göre
ayrıca amortisman ayrılması mümkün olmaktadır. Bir baĢka ifadeyle, imtiyaz süresinin sona
ermesinden önce tamamen itfa edilen
(amortisman süresini dolduran) yatırımlar için
325‘inci maddeye ilaveten ayrıca amortisman
ayırma imkanı olmaktadır. Oysaki 29/07/1998
tarihinden öncesinde Gelir Ġdaresi, bu nevideki
yatırımlar için ayrıca amortisman ayırma imkanının olmadığını savunuyordu. Yani, örneğin bir
HES projesinde 15 yıllık faydalı ömrü bulunan
cebri boru sistemi için yapılan yatırımların da 49
yıllık imtiyaz süresi içerisinde itfa (amorti) edilmesi gerektiği iddia edilirken artık bu yatırımlar
için yapılan harcamanın 15 yıllık bir sürede giderleĢtirilmelerine karĢı çıkan yoktur. Bunun
doğal sonucu ise, projenin ilk 15 yılında daha az
kar çıkmasıdır. Karın daha düĢük çıkması ise
hem dağıtılabilecek karın azalmasına hem de
daha az vergi ödenmesine yol açmak suretiyle
iĢletmelerin bir miktar kaynağı daha iĢletme
bünyesinde bir öz sermaye olarak tutabilmelerine imkan vermektedir. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir konu, bu nevideki varlıklar için
sadece bir yöntemin seçilebilecek olmasıdır. Bir

baĢka ifadeyle, imtiyaz süresinden önce yenilenecek varlıklar için ya Kanun‘un 313‘üncü ve
izleyen maddelerinden yararlanılacak ya da
325‘inci maddeden yararlanılacaktır.
Projelerde amortisman yönteminin seçiminden
öncesinde göz önünde bulundurulması gereken
önemli bir ayrıntı olarak, amortismana tabi varlıkların iktisadi ve teknik bütünlüğüne göre guruplara ayrılması gerekir. Bir baĢka ifadeyle,
proje bütünlüğünün parçaları olacak amortismana tabi varlık gurupları iktisadi ve teknik bütünlükleri dikkate alınarak oluĢturulacaktır. Bu durumda örneğin, bir jeotermal projede türbinler
ile onu tamamlayan elektronik aksamın bir kısmının ayrılarak birbirinden bağımsız aktifleĢtirilmeleri ve farklı amortisman sürelerine tabi kılınarak itfa edilmeleri mümkün değildir.
Ġmtiyaz sözleĢmelerine dayanan projelerde yukarıdaki imkanların kullanımı sınırsız değildir.
313‘üncü madde ile 325‘inci maddenin bir arada
düĢünülmesi halinde bu tür yatırımlarda, faydalı
ömrüne bakarak ilgili kamu kurum veya kuruluĢlar ile belediyelere fiilin devredilen sabit sermaye unsurları için 325‘inci maddeye göre amortisman ayrılacaktır. Bu durumda örneğin, 47 yıllık
imtiyaz sözleĢmesi bulunan bir tesiste 15 yıllık
faydalı ömrü olan jeneratörler normal Ģartlarda
en az dört kez değiĢtirilecek ancak imtiyaz süresinin sonunda ilgili kurum veya kurulaĢa devredilecek dördüncü jeneratör için 325‘nci maddedeki esaslara göre amortisman ayrılacaktır. Dolayısıyla, ilk üç jeneratör normal amortisman
rejimine göre itfa edilebilecek iken, ilgili kurum
ve kuruluĢlara fiilen devredilecek dördüncü jeneratör için normal amortisman yöntemine göre
amortisman ayrılamayacaktır.
Diğer yandan, yap-iĢlet, yap-iĢlet-devret ve kamu-özel iĢbirliği (PPP) gibi imtiyaz sözleĢmelerindeki sürelerin tamamlanmasından önce yenilenmesi gereken varlıkların normal amortisman
rejimine tabi olmasının konumuz yönünden asıl
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önemi, bu varlıklar için de ―hızlandırılmıĢ amortisman‖ yönteminin uygulanabilmesidir. Bir baĢka ifadeyle, imtiyaz sözleĢmesi kapsamındaki
projelerdeki varlık gurupları için hızlandırılmıĢ
amortisman yönteminin kullanılabilecek olması
yatırımların ilk yıllarında daha büyük tutarlarda
amortisman gideri oluĢturulmasına yasal imkan
oluĢturmuĢtur. Anlatılmak istenen hususları, karĢılaĢtırma yapmaya da imkan tanıyacak bir örnek
üzerinde açıklamaya devam etmek faydalı olacaktır.
HızlandırılmıĢ amortisman yöntemini seçmek
projeye ne getirecek?
Önceki bölümdeki açıklamalara göre; yap-iĢlet,
yap-iĢlet-devret ve kamu-özel iĢbirliği gibi imtiyaz sözleĢmelerine dayanan projelerdeki yatırımlar için hızlandırılmıĢ amortisman yöntemini
seçmenin projelerin nakit akımına ne derecede
katkı yaptığını göstermek üzere aĢağıdaki örnek
oluĢturulmuĢtur.
Yap-iĢlet-devret modeliyle finanse edilen ve 49
yıllık imtiyaz süresinden ilk iki yılı yatırım dönemi ve sonraki 47 yılı ise iĢletme dönemi yılı
olan bir rüzgar enerjisi projesinde trafo sistemi
için yapılan 100.000-TL maliyetli trafo sisteminin hızlandırılmıĢ amortisman tercih edilerek itfa
edilmesi durumunda aĢağıdaki tablo ortaya çıkacaktır. (Yatırıma 2009 yılında baĢlandığı ve tesiste 2011 yılında elektrik üretimine baĢlandığı
varsayılmıĢtır. Ayrıca, 333 seri no‘lu Vergi Usul
Yıl

Net Maliyet Tutarı (TL)

Amortisman
Oranı (%)

Genel Tebliğinde trafolar için 10 yıllık bir faydalı ömür belirlendiği ve amortisman oranı % 10
olarak belirtildiği halde, örneği basitleĢtirmek
uğruna itfa süresi 5 yıl ve normal amortisman
oranı da % 20 olarak dikkate alınmıĢtır. Bu durumda hızlandırılmıĢ amortisman yöntemine
göre dikkate alınabilecek amortisman oranı
(2x%20=) % 40 olmaktadır.)
Görüldüğü üzere, normal amortisman (eĢit tutarlı
itfa) yöntemine kıyasla hızlandırılmıĢ amortisman yönteminde, yatırımın ilk yıllarında daha
yüksek tutarlarda gider oluĢturulmakta ve bu
yolla yatırımların ilk yıllarında daha düĢük tutarlarda vergi ödenmektedir. Özellikle proje kredisiyle finanse edilen bu nevi yatırımlarda kredi
kapama süresinin kısa olması gibi özel durumlarda, bu yöntemin iĢletmelere net nakit akımları
yönünden katkısı büyük olmaktadır. Bu etkiyi
gösterebilmek için, aynı örnek üzerinde aĢağıdaki karĢılaĢtırma tablosu oluĢturulmuĢtur.
(Tabloda yer alan normal amortisman oranı %
20, hızlandırılmıĢ amortisman oranı % 40 ve
Vergi Usul Kanunu‘nun 325‘nci maddesine
(―Sermaye Amortismanı‖) göre amortisman oranı (1/47=) % 2,13 olarak dikkate alınmıĢtır. Tabloda sermaye amortismanı olarak gösterilen tutarların sadece 5 yıllık periyodu kapsadığını, bu
yöntemin seçilmesi durumunda yıllık amortisman tutarlarının iĢletme dönemi olarak 47 yıllık
periyodun tamamında dikkate alınacağı gözden
uzak tutulmamalıdır. Esasen, her üç amortisman
Amortisman Tutarı
(TL)

BirikmiĢ Amortisman (TL)

2011

100.000

40

40.000

40.000

2012

(100000- 40.000=)60.000
(100.000- 64.000=)
36.000
(100.000-78.400=)
21.600
(100.000- 87.040=)
12.960

40

24.000

(24.000+40000=) 64.000

40

14.400

(64.000+ 14.400=) 78.400

40

8.640

(78.400 + 8.640=) 87.040

40

12.960

(87.040 + 12.960=) 100.000

2013
2014
2015
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Hızlandırılmış
Amortisman Yöntemine Göre Amortisman Tutarı

Normal Amortisman Yöntemine
Göre Amortisman
Tutarı

Sermaye Amortismanına Göre Amortisman Tutarı

HızlandırılmışNormal Amortisman
Farkı (TL)

2011

40.000
24.000

2.130
2.130

20.000

2012

20.000
20.000

2013

14.400

20.000

2.130

2014

8.640

20.000

2.130

2015

12.960

20.000

2.130

Yıl

yönteminde de; amortisman dönemleri sonundaki toplam amortisman tutarının maliyet bedeline
eĢit olacağı, ancak ―paranın zaman değeri‖ yönünden ilk yıllarda daha yüksek amortisman
ayırmanın finansal yönetim yönünden genel olarak tercih edileceğinin bilinmesi gerekir.)
Yukarıdaki karĢılaĢtırma tablosu göstermektedir
ki; ülkemizdeki yenilenebilir enerji projelerinin
temel yatırım yöntemi olarak yap-iĢlet-devret
gibi imtiyaz sözleĢmesine dayanan projelerdeki
varlık guruplarında amortisman yönteminin seçimi finansal kararlar yönünden büyük önem arz
etmektedir. Her üç yöntemde de, toplam amortisman tutarı nominal olarak yatırımın maliyet
bedeline eĢit olacak olmakla birlikte, giderlerin
ilk yıllarda toplanmasının sağlayacağı mali etkiler birbirinden farklı olur. Azalma trendi devam
etse dahi ülkemizdeki enflasyon gerçeği ve geliĢmekte olan bir ülke olarak öz kaynak sıkıntısının yaĢandığı iĢletmelerimizin muhatap kaldığı
kredi maliyetlerindeki değiĢkenlik, yatırım projelerinin ilk yıllarında daha yüksek tutarlarda
gider kaydında bulunulmasını daha önemli hale
getirmektedir. Bu genel gerçeğe karĢılık, amortismana tabi varlık guruplarında itfa süresinin
(amortisman süresi) ortalarından itibaren normal
amortisman yöntemindeki nakit akımlarının daha avantajlı hale geldiği görülmektedir. Zira, bu
varlıkların itfa sürelerinin ortalarından itibaren
hızlandırılmıĢ amortisman yöntemlerine göre
ayrılan yıllık amortisman tutarları, normal amortisman yönteminde hesaplanan amortisman tutarlarının sürekli olarak altında kalmaktadır. Bu

4.000
-5.600
-11.360
-7.040

HızlandırılmışSermaye Amortismanı
Farkı (TL)
37.870
21.870
12.270
6.510
10.830

nedenle, projelerin belirli sürelere kadar elden
çıkarılmalarının düĢünülmediği durumlarda normal amortisman yönteminin kullanılması
―dönemsellik ilkesi‖ ve doğru bir maliyet hesabı
yönünden daha anlamlı sonuçlar verir. Buna karĢılık, projelerin sahip oldukları amortismana tabi
varlık guruplarının genel durumlarına göre, özellikle amortisman sürelerinin ortalarına kadarki
dönemde projelerin devredilmelerinin düĢünülmesi gibi istisnai hallerde, net nakit akımları
yönünden hızlandırılmıĢ amortisman yöntemlerinin tercih edileceği söylenebilecektir.
Sonuç
Genel olarak tüm projeler yönünden geçerli olan
bir durum olarak; Normal Amortisman, HızlandırılmıĢ Amortisman ve Sermayenin Amortismanı yöntemlerinin birinin seçilmesi durumunda
projelerin nakit akımlarının bugünkü değerleri
farklık gösterir Bu açıdan, yazımızın önceki bölümlerindeki açıklamalardan da anlaĢılacağı gibi, yenilenebilir enerji projelerinde amortisman
yönteminin tespitinin önemli mali sonuçları olduğu söylenebilir. Ancak, hangi mali sonucun
tercih edileceği konusundaki kararda iĢletmelerin gelecekle ilgili temel beklenti ve planları
önemli rol oynar.
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