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DEĞERLENDİRİLMESİ1   

Hasan KINACI 

Fazlı YILDIZ 

 

1. GİRİŞ 

Günlük hayatın vazgeçilmez gereksinimi olan enerji teknolojik ilerleme-
nin hızlanmasıyla birlikte daha da önemli bir hale gelmiştir. İnsanoğlunun ha-
yatına teknolojinin girmesiyle birlikte enerjiye olan talep artmaya başlamıştır. 
Artan bu enerji talebi karşısında enerji üretimi fosil enerji ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılanmaktadır. Enerji üretiminde kömür, petrol vb. fosil 
yakıtların kullanımı sonucunda açığa çıkan zehirli gazların neden olduğu çevre-
sel kirlilikler artmaya ve yaşam kalitesi azalmaya başlamıştır. Ayrıca bu kaynak-
ların yeryüzünde eşit dağılmaması bu kaynaklara sahip olmayan ülkeleri eko-
nomik ve siyasi olarak olumsuz etkilemektedir. Özellikle 1970’li yıllardan sonra 
petrol krizlerinin yaşanması sonrasında enerji arz güvenliği sorunu gündeme 
gelmiş ve tüm ulus devletler ve uluslararası kurum/kuruluşlar fosil enerji kay-
nakların yaratmış olduğu olumsuz etkilerin giderilmesi için çözüm önerileri 
arayışına girmişlerdir. Bu kapsamda temiz, yenilenebilir, sürekli ve güvenli bir 
enerji kaynağı olan yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmaya başlamıştır. 
Alternatif enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu etkile-
rinin görülmesiyle birlikte ulus devletler bu alanda yatırım yapacak olan yatı-
rımcıları destekleyerek ve çeşitli teşvik programları uygulayarak bu kaynakların 
enerji üretiminde kullanımını arttırmayı hedeflemektedirler. 

                                                
1 Bu çalışma “Türkiye’de Devlet Teşviklerinin Yenilenebilir Enerji Sektörüne Yansımaları” isimli yüksek 
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Türkiye’de fosil enerji kaynaklarının yeterli miktarda bulunmaması Tür-
kiye’yi enerji sektöründe dışa bağımlı bir ülke konumuna getirmiştir. Toplam 
ithalat içinde enerji ithalatının payının yüksek olması, Türkiye ekonomisini 
olumsuz yönde etkilemekte ve enerji arz güvenliği sorununu da beraberinde 
getirmektedir. Bu olumsuz etkilerin giderilmesi için yenilenebilir enerji potansi-
yeli açısından avantajlı konumda olan Türkiye’nin bu potansiyeli ekonomiye 
kazandırması önem arz etmektedir. Bu kapsamda 2001 yılından sonra yasal 
düzenlemelerin oluşturulması ve oluşturulan bu yasal düzenlemelerde teşvik 
politikalarının yasal zemininin hazırlanması enerji üretiminde yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının kullanımını arttırmıştır. Bazı ekonomik faaliyetlerin diğerlerine 
göre daha hızlı gelişmesini sağlamak ve yatırım maliyetlerini azaltmak amacıy-
la, devlet tarafından farklı yöntemlerle özel sektöre aynî ve nakdî olarak verilen 
teşvikler, enerji sektöründe de düzenleyici teşvikler ve mali teşvikler olarak iki 
farklı şekilde uygulanmaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörüne yönelik uygula-
nan düzenleyici ve mali teşvikler, detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu bağlamda 
çalışmanın birinci bölümde yenilenebilir enerjinin önemi ve yenilenebilir enerji 
kaynakları incelenmiş, Dünya’daki ve Türkiye’deki yenilenebilir enerji potansi-
yelleri karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Devamında yenilenebilir 
enerji sektöründe yaygın olarak kullanılan teşvikler ve Türkiye’de uygulanan 
teşvik unsurları incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, Türkiye’de yeni-
lenebilir enerji alanındaki teşvik uygulama sonuçlarına ilişkin genel bir değer-
lendirme yapılmıştır. 

2. YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KAPSAM VE ÖNEMİ 

Yenilenebilir enerji, üretim süreci gerektirmeksizin elde edilebilen, fosil 
kaynaklı olmayan, çevresel zarar etkisi fosil yakıtlara göre düşük olan, doğada 
hazır olarak bulunan ve yenilenebilme özelliğine sahip olan bir enerji türüdür 
(Yeşil, 2015: 11). Güneş, rüzgâr, hidrolik, jeotermal, hidrojen, biyokütle, dalga 
ve gel-git yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetli olması, iklim şartlarından 
olumsuz etkilenmesi, ses ve görüntü kirliliği oluşturması gibi olumsuz etkilerinin 
yanında sürekli olması, çevre dostu olması, işletme maliyetlerinin düşük olması, 
yerli kaynak olmalarından dolayı dışa bağımlılığı azaltması gibi olumlu etkile-
rinden dolayı son zamanlarda kullanımı artan bir enerji kaynağı haline gelmiştir 
(WWF, 2011: 10-11). 
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının olumlu yönlerinin olumsuz yönlerine 
göre çok daha fazla olması yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelişi arttırmıştır. 
Bu yönelişin nedenleri; enerji arz güvenliği ve sürekliliği, ekonomik ve sosyal 
faktörler, çevresel faktörler ve uluslararası gelişmelerdir. 

Enerji Arzının Güvenliği ve Sürekliliği; Enerji kaynaklarına sahip ülkeler 
veya bu ülkeler kadar dünya siyasetinde etki gücüne sahip olan enerji şirketleri 
enerji arzına kısıtlamalar getirerek diğer ülkeleri ekonomik ve siyasi yönden 
tehdit edebilme gücü elde etmişlerdir. Bu durum enerji ithal eden ülkeler tara-
fından enerji arzının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini tehlikeye atmıştır. Enerji 
arzında güvenliğin sağlanması için hem kaynak tipinde, hem de enerjinin ithal 
edildiği ülkelerde çeşitliliğinin sağlanması gerekmektedir (ETKB, 2015a). Yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının yerli kaynaklar olması enerji arzında güvenliğin 
sağlanmasına ve hızlı bir şekilde kendini yenilemesi enerjide sürekliliğin sağ-
lanmasına katkı sağlar. 

Ekonomik ve Sosyal Faktörler; Yenilenebilir enerji kaynaklarının sadece 
dünya genelinde değil, ülke genelinde de farklı coğrafi bölgelere dağılmış olma-
sı ülkede sosyo-ekonomik olarak gelişmemiş olan bölgelerde enerji kaynağına 
ulaşabilme gücünü arttırarak bu bölgelerin gelişmesine olanak sağlamaktadır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bireylerin refah seviyesinin artması-
na, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesine yol açarken aynı zamanda 
çevre dostu olduğu için bireylerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamalarına 
da katkıda bulunmaktadır. Yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan devletler 
enerji talebini karşılamak için GSMH’nın önemli bir kısmını enerji ithal etmek 
için kullanmaktadırlar (Çukurçayır ve Sağır, 2007: 261). Fakat yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması enerji ithalinde kullanılacak olan maddi kay-
nakların ülke içinde kalmasını sağlayacaktır. 

Çevresel Faktörler; Fosil kaynaklarda sera gazı denilen karbondioksit, 
karbon monoksit, metan, azot oksit vb. gibi zararlı gaz salınımının fazla olması 
atmosferde sera etkisine neden olarak küresel ısınma, iklim değişiklikleri, asit 
yağmurları gibi olumsuz etkiler meydana getirmiştir. Sera gazlarının etkisiyle 
yeryüzündeki sıcaklığın artmasına küresel ısınma denir (Uğurlu ve Örçen, 
2007: 17). Küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulmasına ve insan yaşamını 
etkileyecek önemli değişiklerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu değişimler 
başta kuraklık olmak üzere tarımsal değişimler, iklimsel değişimler, buzulların 
erimesi, toplumsal ve biyolojik değişimlere neden olarak birçok olumsuz etkiler 
meydana getirmiştir (Ayan vePabuçcu, 2013: 98). 
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Uluslararası Gelişmeler; Fosil kaynakların kullanımına bağlı olarak artan 
çevresel sorunlar karşısında özellikle 1970’li yıllardan sonra çevreci yaklaşımla-
rın benimsenmeye başlanmasıyla birlikte çevre-enerji sorunu uluslararası politi-
kalarla çözülmeye çalışılmıştır. Çünkü çevre kirliliği dünyada yaşayan tüm canlı 
varlıkların yaşamlarını tehdit eden küresel bir sorun haline gelmiştir (Bayraç, 
2010: 232). Fosil kaynak kullanımı sonrasında zararlı gaz salınımlarının artma-
sına bağlı olarak iklimin değişebilirliği ilk olarak 1896 yılında İsveçli S. 
Arrhenius tarafından öngörülmüş olsa da 1979 yılına kadar ciddi girişimlerde 
bulunulmamıştır. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) öncülüğünde 1979 yılında 
düzenlenmiş olan “Birinci Dünya İklim Konferansı’’ ile iklim değişikliği sorunu-
nun küresel ölçekte anlaşmalarla giderilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Türkeş, 
2001: 18). 1992 yılında İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini imzalayan ulus 
devletlerin her birine farklı sorumluluklar yüklenerek sera gazı salınımlarını 
azaltmak suretiyle iklim değişikliğini önlemek için ortak yükümlülükler yüklen-
miştir. 1997 yılında Kyoto Protokolü imzalanmıştır (Petform, 2009). Küresel 
sorun haline gelen iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Türkiye’de ulusla-
rarası taraflarla işbirliği içerisinde, ulusal kalkınma planlarına uygun olarak 
küresel mücadeleye katılmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012). 

3. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

3.1. Güneş Enerjisi 

Güneşin çekirdeğinde yer alan hidrojen gazının helyuma dönüşmesi ile 
açığa çıkan enerjiye güneş enerjisi denir (YEGM, 2016). Güneş enerjisi tekno-
lojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çeşitlilik göstermekle 
birlikte fotovoltaik güneş teknolojileri ve ısıl güneş teknolojileri olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır (YEGM, 2016). Fotovoltaik sistemler şebekeye bağlı sistem-
ler ve şebekeden bağımsız sistemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şebekeye 
bağlı sistemlerde kullanıcı fotovoltaik sistemin ürettiği enerjiyi kullanırken yeterli 
enerji sağlanamadığı durumlarda şebeke bağlantısını kullanarak enerji ihtiyacı-
nı karşılar. Fotovoltaik sistemden üretilen enerji tüketimden fazla ise şebekeye 
aktarılarak enerji satışı da gerçekleştirilebilir (Sarıkaya, 2011: 7-8). Şebekeden 
bağımsız sistemlerde ise üretilen elektrik enerjisi akülerde depolanarak istenilen 
zamanda enerji ihtiyacı bu akülerden sağlanabilir. Bu sistem daha çok yerleşim 
yerlerine uzak olan, elektrik şebekesinin olmadığı ve jeneratöre yakıt taşımanın 
zor ve pahalı olduğu yerlerde kullanılır (Sağdıç, 2012: 26-27). 

Dünya’da fotovoltaik kapasite artışı elektrik üretiminde güneş enerjisi 
kapasitesini arttırmıştır. Dünya güneş enerjisi kurulu gücü 2015 yılında 230 
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GW, 2016 yılında 304,6 GW, 2017 yılında ise 402,5 GW seviyesine ulaşmıştır 
(PVPS, 2017). 2017 yılında gerçekleşen 97,4 GW’lık kapasitenin yaklaşık % 
80’i Çin, ABD, Hindistan ve Japonya’da gerçekleşmiştir (PVPS, 2017). Türki-
ye’ de ise 2017 yılsonu güneş enerjisi kurulu gücü 3,402 MW’dır (TEİAŞ, 
2017). Türkiye bu kapasite ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın 
(IRENA) 2017 yılı Yenilenebilir Enerji İstatistikleri Raporu'na göre, dünya ülke-
leri arasında fotovoltaik kurulu güç bakımından 13’üncü sıraya yükselmiştir. 
2018 yılının Eylül ayı sonu itibariyle güneş enerjisi kurulu gücü 4,768 MW 
olarak gerçekleşirken, toplam kapasite içerisinde güneş enerjisinin payı % 5,4’e 
yükselmiştir (TEİAŞ, 2017). 

3.2. Rüzgâr Enerjisi 

Rüzgar enerjisinin hammadde ve yakıt ihtiyacının olmaması, yenilenebi-
lir, temiz ve çevre dostu bir enerji kaynağı olması, diğer santrallere göre daha 
kısa zamanda kurulabilmesi, rüzgar türbinlerinin uzun ömürlü olması ve ömrü 
dolan türbinlerin yenisiyle değiştirilebilir olması rüzgar enerjisine ilgiyi arttırmış-
tır (Özen, Şaşmaz ve Bahtiyar, 2015: 88). Günümüzde en çok kullanılan rüzgar 
türbini yatay eksenli rüzgar türbinleridir. Rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından 
denizlerin karalara göre daha verimli olması denizlerde de deniz üstü (offshore) 
rüzgar santrallerinin kurulmasını olanaklı kılmaktadır. Dünya’da 2017 yılında 
539 GW kurulu rüzgar enerjisi gücü vardır (GWEG, 2017). 

Dünya’da 2017 yılında rüzgar enerjisi kurulu gücünün % 35’i Çin tara-
fından gerçekleştirilmiştir. Çin’i sırasıyla ABD, Almanya, Hindistan ve İngiltere 
takip etmiştir (BP Global, 2018). Rüzgar enerjisinin kurulu gücü her yıl artsa da 
halen dünya elektrik üretiminin sadece % 4,4’ünü sağlamaktadır (GWEG, 
2017). Teknolojinin gelişmesiyle birlikte klasik rüzgar türbinlerinin yanında 
airborne rüzgar türbinleri, kanatsız rüzgar türbinleri, rüzgar lensleri, dikey ek-
senli türbinler, sessiz rüzgar türbinleri, offshore rüzgar çiftlikleri, düşük hızlarda 
elektrik üreten türbinler ve rüzgar enerjisi depolama gibi tekniklerin gelişmesiyle 
birlikte gelecekte rüzgar enerjisinden daha fazla yararlanılacağı aşikardır (Enerji 
Enstitüsü, 2018). 

Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlasına (REPA) göre Türkiye’de en iyi rüzgar 
alan bölgeler Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege Bölge-
si’dir. Türkiye’ de 2017 yılında rüzgar enerjisi kurulu gücü 6,872 MW olarak 
gerçekleşmiştir. İşletmedeki rüzgar enerji santrallerinin % 33’ü Marmara, % 
38’si Ege Bölgesinde bulunmaktadır. İl bazında % 19,64 ile İzmir, % 15,39 ile 
Balıkesir zirvededir. Yeni kurulan rüzgar enerjisi santralleri bakımından % 44,9 
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ile Marmara Bölgesi en yüksek payı alırken, il bazında % 20,3 ile Çanakkale 
birinci sırada iken, % 17,8 ile Konya ikinci, % 17,4 ile Balıkesir üçüncü sırada-
dır (TÜREB, 2018). 

3.3. Hidrolik Enerjisi 

Su üzerine kurulan bir sistemle suyun belli bir yükseklikten düşürülerek 
suyun sahip olduğu potansiyel enerjinin türbin vasıtasıyla mekanik enerjiye ve 
mekanik enerjinin de jeneratörlerle elektrik enerjisine dönüştürülmesine ‘hidro-
lik’, bu sisteme ise hidroelektrik santrali (HES) adı verilmektedir (Nükte, 2016). 
Hidrolik enerji çevreye uyumlu, temiz, yenilenebilir enerji olmasının yanında 
yakıt giderinin olmaması, uzun ömürlü olması, yatırım maliyetini kısa sürede 
amorti etmesi, işletme giderlerinin az olması, çevresel atık ve kirlilik yaratma-
ması, bölge ekonomisine katkı sağlaması, sel ve su taşkınlarını önleyerek can 
ve mal kayıplarını engellemesi, % 90’ın üzerinde bir verimlilikle dışa bağımlılığı 
azaltması gibi avantajlara sahiptir. 

Hidroelektrik enerji kaynakları dünyada oldukça yaygın bir şekilde kul-
lanılan enerji kaynağıdır. Dünyada hidroelektrik toplam elektrik üretiminin % 
34’ünü oluşturmaktadır (KPMG, 2018). Dünya çapında hidroelektrik kurulu 
kapasitesi 2017 yılında 1.267 GW olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında gerçek-
leşen kapasite artışına bölgesel bazlı en büyük katkıyı sırasıyla 9,8 GW ile Doğu 
Asya ve Pasifik, 4,1 GW ile Güney Amerika, 3,3 GW ile Güney ve Orta Asya, 
2,3 GW ile Avrupa ve 1,9 GW ile Afrika bölgesi sağlamıştır. Ülke bazında ise 
sırasıyla Çin, Brezilya, Hindistan ve Portekiz olmuştur (International 
Hydropower Association, 2018). Yine Uluslararası Hidroelektrik Birliği’nin 
2018 yılı Hidroelektrik Durum Raporuna göre 2017 yılında konvansiyonel 
enerji kullanımından kaynaklanacak yaklaşık 4 milyar ton sera gazı emisyonu 
hidrolik enerji kullanımı sayesinde ortadan kaldırılmıştır. 

Türkiye’nin ortalama yüksekliği 1,131 metre olup hidrolik enerji bakı-
mından avantajlı bir konumdadır. Ülke içi toplam elektrik üretiminin % 34’ü 
hidrolik enerjiden üretilmektedir. 2017 yılında 58,2 milyar KWh elektrik üretil-
miştir (ETKB, 2018b). Hidroelektrik üretimine en elverişle bölgelerimiz yüksel-
tinin ve engebenin fazla olduğu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve  Güneydo-
ğu Anadolu Bölgeleri iken, yükselti ve engebenin düşük olduğu ve bu 
topografik özelliklere bağlı olarak akarsu akış hızının düşük olduğu Marmara 
Bölgesinde ise en düşüktür. 
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3.4. Jeotermal Enerjisi 

Jeotermal enerji her bölgede aynı sıcaklık değerlerine sahip olmadığı için 
sıcaklık içeriğine göre düşük sıcaklı sahalar (150 oC’den düşük), yüksek sıcaklı 
sahalar (150 oC’den yüksek) olmak üzere iki  grupta sınıflandırılır (YEGM, 
2018). Dünyada jeotermal enerji kullanım kapasitesi 2017 yılında 14,1 GW’a 
ulaşmıştır. Jeotermal kaynaklı elektrik üretiminde Yeni Zelanda, Endonezya, 
Filipinler, ABD ve Türkiye ilk beş içinde yer alan ülkelerdir. Elektrik üretimi 
haricinde kullanımda ABD, Çin, İsveç, Belarus ve Norveç ilk sıralarda yer al-
maktadır (ETKB, 2018c). 

Türkiye’nin coğrafi olarak aktif bir tektonik kuşak üzerinde bulunması ül-
kemizi jeotermal enerji açısından önemli hale getirmiştir. Ülkemizde kapasite 
bakımından en yüksek potansiyele sahip bölgemiz % 78 ile Batı Anadolu’dur. 
Batı Anadolu’dan sonra kapasite bakımından zengin olan bölgelerimiz sırasıyla 
% 9 İç Anadolu, % 7 Marmara, % 5 Doğu Anadolu’dur. Türkiye’de jeotermal 
kaynakların ısı düzeyinin yüksek olmamasından dolayı kaynakların % 90’ı ısıt-
ma ve termal turizmi gibi alanlarda değerlendirilirken, elektrik üretimine elveriş-
li sıcaklığa sahip % 10’luk kaynak da elektrik enerjisi  üretiminde kullanılabil-
mektedir (ETKB, 2018c). 2002 yılında elektrik üretimine elverişli 16 adet jeo-
termal sahası bulunurken, 2017 yılında bu sayı 25’e yükselmiştir. Elektrik üre-
timine uygun olan jeotermal sahalardan 2017 yılında 6,1 milyar kWh elektrik 
enerjisi üretilmiştir. Jeotermal kaynaklı konut ısıtmasından 2002 yılında 30 bin 
konut faydalanıyorken, 2017 yılında bu sayı yaklaşık 3 kat artış göstererek 
114.567 konuta ulaşmıştır (KPMG, 2018). 

3.5. Hidrojen Enerjisi 

Hidrojen, evrende en çok bulunan elementlerin başında gelen zehirsiz 
bir gazdır. Hidrojen enerji su, güneş, rüzgar, dalga ve biyokütle gibi enerji kay-
naklarından üretilebilmektedir. Hidrojen enerjisi petrol ve doğal gaz gibi boru-
lar aracılığı ile her yere kolayca taşınabilen bir enerji kaynağıdır. Bunun yanın-
da sıkıştırılmış gaz şeklinde, sıvılaştırılmış olarak izolasyonlu tanklarda ve özel 
katı maddeler içinde olmak üzere farklı şekillerde depolanabilmektedir (Yılmaz, 
2015: 2). Hidrojen enerjisinin temiz bir yakıt olması, taşınmasının ve depolan-
masının kolay olması, diğer kaynaklardan dönüştürülürken enerji kaybının az 
olması, kullanılması sonucunda sadece su açığa çıkması, verimliliğinin yüksek 
olması, çevreye zararlı gaz salınımının olmaması gibi avantajlara sahip olması 
hidrojen enerjisinin kullanımını arttırmıştır.  Türkiye’de hidrojen enerjisi üretimi 
jeotermal kaynaklardan, rüzgar enerjisinden ve özelliklede Karadeniz’in 100 m. 
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derinliklerinde bulunan hidrojen sülfür tabakasından planlanmaktadır (Öztürk, 
Bilgiç ve Arslan, 2013: 4). 

3.6. Biyokütle Enerjisi 

Bitkisel, hayvansal ve tarımsal atıklar ile organik kaynaklı sanayi ve şehir 
atıkları biyokütle enerjisi için önemli kaynaklardır (Ar, 2018: 34). Bu kaynaklar 
içerisinde orman ve odun atıkları ile hayvansal atıklar (sap, saman, tezek) kla-
sik biyokütle enerjisini oluşturmaktadır. Bunun yanında ayçiçek, soya, aspir, 
pamuk, patates, buğday, mısır, pancar, keten, kenevir gibi enerji bitkileri, bitki-
sel ve ormansal atıklardan elde edilen biyogaz, biyodizel, biyoetanol gibi yakıt-
lar ile sanayi ve kentsel atıklar modern biyokütle enerjisini oluşturmaktadır 
(Deloitte, 2014). 

2016 yılında dünya nihai enerji tüketiminin yaklaşık % 13’ü biyokütle 
enerjisinden sağlanmıştır. Bu oranın % 7,8’i doğrudan yakılarak, % 0,4’ü elekt-
rik üretiminde, % 0,8’i ulaştırma sektöründe, % 2,2’si sanayi sektöründe,  % 
1,4’ü ise bina ısıtmasında kullanılmıştır. Biyokütle enerjisinden elektrik üretimi 
daha çok OECD ülkelerinde gerçekleşmiştir. Biyokütle enerjisinden elektrik 
üretiminde ABD 68 TWh ile birinci sırada yer alırken, ABD’yi sırasıyla Çin (54 
TWh), Almanya (52 TWh), Brezilya (51 TWh) ve Japonya (38 TWh) izlemiştir 
(Ar, 2018: 34). Dünya’da ısıtma ve pişirme gibi ilkel amaçlarla faaliyet gösteren 
biyokütle tesisleri en çok Çin ve Hindistan’da bulunurken, ısı üretiminin yanın-
da elektrik üretimininde yapıldığı modern biyokütle tesisleri Almanya’da bu-
lunmaktadır (Ar, 2018: 35). 

Türkiye’de biyokütle kaynaklarından 2017 yılında 2,796 GWh elektrik 
üretimi gerçekleştirilirlen, 2018 yılı Haziran ayı itibariyle 695 MW’lik kurulu 
güce sahip biyokütle santrallerinden 1,610 GWh elektrik üretilmiştir (ETKB, 
2018a). 2027 yılına kadar biyokütle üretim kapasitesinin 1.000 MW’a ulaşması 
öngörülmektedir (TMMOB, 2018). 

3.7. Deniz Kökenli Enerjiler (Dalga ve Gelgit) 

Yeryüzünde kara ve denizlerin ısınma farklılıkları sonucu oluşan rüzgarlar 
ile oluşan dalgalar sonucunda elde edilen enerjiye dalga enerjisi denmektedir 
(Gülsaç, 2009: 59). Dalga enerjisinden faydalanmak için dalga enerjisi dönü-
şüm teknolojileri geliştirilmiştir. Bu teknolojiler kıyı şeridi boyunca, kıyıya yakın 
ve kıyıdan uzak bölgelerde uygulanan sistemler olarak sınıflandırılır (ETKB, 
2015b). İspanya, Fransa, İngiltere, Portekiz ve İrlanda dalga enerjisinde potan-
siyeli yüksek ülkelerdir (Kapluhan, 2014: 75). Türkiye’de Marmaris, Finike, Ege 
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Denizi, Karadeniz ve İstanbul dalga enerjisi üretmek için uygun yerler olarak 
belirlenmiştir (Kapluhan, 2014: 76). Türkiye dalga enerjisi bakımından uygun 
alanlara ve önemli bir potansiyele sahip olduğu halde gelgit enerjisi 
bakımından uygun değildir. 

4. YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE VERİLEN TEŞVİKLER 

Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik devletler tarafından uygulanan teş-
vikler genel olarak iki ana grupta toplanmaktadır. Bunlar, düzenleyici ve mali 
nitelikteki teşviklerdir. 

4.1. Düzenleyici Teşvikler 

Düzenleyici teşvik politikaları; sabit fiyat ve prim garantisi ile kota yü-
kümlülüklerinden (yenilenebilir portfolyo standartları) oluşmaktadır. 

Sabit Fiyat Garantisi; Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları hız-
landırmak ve bu alanda yapılacak projeleri geliştirmek amacıyla oluşturulan 
uzun vadeli bir alım anlaşmasıdır. Bu teşvik sisteminde, enerji ihtiyacının yeni-
lenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üretim yapan üreticilerden sağlanması 
ve üretilen enerjinin hükümet tarafından sabit bir fiyattan alınmasının garantisi 
verilmektedir (Uluatam, 2010: 36). Yenilenebilir enerji sektörü yatırımlarında 
sabit maliyetler yüksek olduğundan sabit fiyat garantisi yatırım başlangıç dö-
neminden itibaren verilmektedir. Bu teşvik sistemi ile başlangıç yatırım maliyet-
lerinin düşmesi hedeflenmektedir (Eser ve Polat, 2015: 217). Sabit Fiyat Ga-
rantisi ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte genellikle üretim tesisinin 
faaliyete geçmesinden itibaren 10-20 yıllık süre zarfında verilmektedir (Deloitte, 
2011). 

Prim Garantisi; Prim garantisi, sabit fiyat garantisine benzemekle bir-
likte üreticiye sabit bir fiyat yerine piyasa fiyatının üstünde bir miktar prim veri-
lerek ödeme yapılmaktadır. Ayrıca prim garantisinde üreticiler arasındaki reka-
bet korunmaktadır (Deloitte, 2011). Prim garantisi, sabit prim, alt ve üst sınır 
içeren prim ve piyasa fiyatına entegre sabit prim gibi üç farklı şekilde uygula-
nabilmektedir. 

Kota Yükümlülükleri / Yenilenebilir Portfolyo Standardı; Hü-
kümetler üretici, tüketici ve tedarikçilere üretim, tüketim ve satış portföylerinin 
belli bir yüzdesinin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmasını zorunlu kıl-
maktadır (Deloitte, 2011). Böylece hükümetler elektrik enerjisinin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilmesini ve kullanılmasını sağlamış olmaktadırlar. 



Türkiye’de Mali Teşvik Sistemi ve Uygulamaları 214 

Üreticiler, devlet tarafından belirlenmiş olan kotaları tamamladıktan sonra kota 
üstünde kalan artı miktarı piyasada kotayı tamamlayamayan diğer üreticilere 
satabilmektedirler (Eser ve Polat, 2015: 218). Yenilenebilir portfolyo standar-
dını sabit fiyat garantisinden ayıran en önemli özellik, sabit fiyat garantisi fiyat 
temelli iken, yenilenebilir enerji portfolyo standardı (YPS) miktarı baz almakta-
dır (Abolhosseini ve Heshmati, 2014: 7). Yenilenebilir enerji portfolyo standar-
dı üretilen enerjinin belirli bir oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üre-
tilmesini hedeflemektedir (Çelikkaya, 2017: 68). 

Yenilenebilir enerji portfolyo standardının en önemli uygulama araçları 
yenilenebilir enerji sertifikası ve ihale sistemidir. Yenilenebilir enerji sertifikası; 
üretilen her 1 MWh üretime karşılık verilmekte ve kotasını tamamlayamayan 
üreticiler ile kotasını tamamlayan üreticiler arasında alınıp satılabilmektedir. Bu 
sertifikaların ticari işleme konu olması üreticileri daha çok yenilenebilir kaynak-
lardan elektrik üretmeye teşvik etmektedir. İhale sisteminde ise; devlet tarafın-
dan oluşturulan ihalelere en avantajlı teklifi veren işletmeler ihaleyi almaktadır. 
İhale sisteminin rekabetçi bir şekilde yapılması hem hizmet kalitesini yükselt-
mekte hem de enerji maliyetlerini düşürerek daha ucuz elektrik enerjisi kulla-
nımını sağlamaktadır (Çelikkaya, 2017: 68-69). 

4.2. Mali Teşvikler 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini arttırmak için dü-
zenleyici teşvikler yanında üreticilere mali teşvikler verilmektedir. Mali teşvik 
aracı olarak çeşitli sübvansiyon, hibe ve vergi indirimleri gibi teşvik mekaniz-
maları uygulanmaktadır. Verilen mali destekler yatırımcıların yatırım maliyetle-
rini düşürerek firmaların rekabet gücünü ve kâr oranlarını arttırmak ve böylece 
özel sektörün elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması 
için yatırım yapmasını cazip hale getirmek için önemli bir teşvik aracı olarak 
kullanılmaktadır. Mali teşvikler genellikle düzenleyici teşvik sistemlerinin ta-
mamlayıcı bir unsuru olarak kullanılmaktadır (Altuntaşoğlu, 2010: 379-380). 

Vergi Teşvikleri; Hükümetler, yenilenebilir enerjiye dayalı üretimleri 
vergiden muaf tutmak ve vergi indirimi uygulamak gibi vergisel teşvikler uygu-
layarak yatırımcıyı teşvik etmektedir. Vergi teşvikleri olarak, KDV, ÖTV, güm-
rük vergisi,  kurumlar vergisi gibi vergi uygulamaları örnek verilebilir. Avrupa 
Birliğinde; vergi teşvikleri yenilenebilir enerjinin (YEN)  geliştirilmesinde en 
etkili yollardan biri olarak kabul edilmektedir. AB’de YEN’in geliştirilmesine 
yönelik kullanılan vergisel teşvikler; gelir ve kurumlar vergisinin indirimli olarak 
uygulanması, hızlandırılmış amortisman uygulaması, KDV’nin indirimli uygu-
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lanması, emlak vergisinde muafiyet, Ar-Ge indirimleri ve bazı AB üyesi ülke-
lerde YEN yakıtlarının enerji veya karbon vergileri dışında tutulmasıdır 
(Çelikkaya, 2018: 367-368). ABD’de ise YEN yatırımlarına ilişkin eyaletlere 
göre farklı vergisel teşvik uygulamaları bulunmaktadır. ABD’de eyaletler bazın-
da uygulanan vergisel teşvikler genel olarak; vergi indirimleri, satış vergisi istis-
nası ve emlak vergisi muafiyetleridir (Çelikkaya, 2018: 365). 

Yatırım Teşvikleri; Yenilenebilir yatırımlarını arttırmak amacıyla yatı-
rımların yapılmaya başlandığı ilk dönemlerde verilmektedir. Yenilenebilir enerji 
projelerinin artması için yatırım miktarı ile ilişkilendirilerek vade ve faiz avantajı 
(düşük faiz, uzun vade) ile kullandırılan kredilerdir (Eser ve Polat, 2015: 219). 
Yatırım teşvikleri olarak yatırım indirimi, yatırım kredisi, yatırım vergi kredisi, 
hızlandırılmış amortisman ve vergi ertelemesi gibi teşvik unsurları uygulanmak-
tadır (Acinöroğlu, 2009: 152). 

Devletler yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak için bu 
alanda yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla teşvik programları uygulasa 
da uygulanan teşvik mekanizmaları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 
Tablo 1’de görüleceği üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesi 
için devletler birden fazla teşvik sistemini kullanmaktadırlar. En yaygın olarak 
kullanılan düzenleyici teşvikler sabit fiyat garantisi ve prim garantisi iken, mali 
teşvikler de yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Tablo 1: Farklı Ülkelerde Yenilenebilir Enerji Sektöründe Uygulanan Teşvik 
Unsurları 

Düzenleyici Teşvikler Mali Teşvikler Ülkeler 
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ABD (+) (+) (+) (+) (+) + + (+) (+) 
Almanya + +    + + + + 
Avusturya +   +  + +  + 
Avustralya (+) + + +  +   + 
Arjantin + +   + + (+) + + 
Belçika   + (+) +  + + +  
Brezilya     +  +  + 
Çin + + +  + + + + + 
Danimarka + +  + + + + + + 
Fransa  + +  + + + + + + 
Finlandiya + +  +    +  
G.Afrika + +  + +   + + 
Hollanda    +  + + +  
İngiltere + + + +  +  + + 
İtalya  + + + +  + + + + 
İspanya + +  +  + + + + 
İsveç   + +  + + + + 
İrlanda + +  + + + +   
İsrail + +   +   +  
Letonya          
Lüksemburg + +    + + +  
Norveç    +  +  + + 
Portekiz + +   + + + + + 
Polanya          
Türkiye + +    + + + + 
(+) Yerel Yönetim Düzeyinde Uygulanan Teşvikler 

Kaynak: (REN 21, 2018) 
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5. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE VERİLEN 
TEŞVİKLER 

5.1. Sabit Fiyat Garantisi 

Dünyada enerji teşviklerinde en yaygın bir şekilde uygulanan teşvik me-
kanizması sabit fiyat garantisidir. Türkiye’de de 5346 sayılı Kanun’da bütün 
yenilenebilir enerji kaynakları için sabit bir fiyat garantisi verilirken, 6094 sayılı 
Kanunla birlikte kaynaklara göre farklılaştırılmış sabit fiyat garantisi uygulama-
sına geçilmiştir. Enerji kaynaklarına göre farklı sabit fiyat garantisinin verilmesi 
yatırımcıları farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya teşvik et-
mektedir (Uluatam, 2010: 40). Böylece enerji üretiminde hem kaynak çeşitliliği 
artacak, hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının hepsi değerlendirilerek eko-
nomiye kazandırılmış olacaktır. 5346 sayılı Kanunda KWh başına 5-5,5 Avro 
sabit fiyat garantisi uygulanırken, 6094 sayılı Kanunda fiyat farklılaştırmasına 
gidilmiş ve düzenlenen I sayılı cetvelde uygulanacak olan fiyatlar gösterilmiştir. 
Buna göre biyokütle ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için KWh başına 
13,3 Dolar, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisine 10,5 Dolar, rüzgar ve 
hidroelektrik üretim tesisi için ise 7,3 Dolar sabit fiyat garantisi uygulanmakta-
dır. 5436 sayılı Kanunda KWh başına Avro cinsinden verilen sabit fiyat garanti-
si, 6094 sayılı Kanunda ABD Doları cinsinden verilmektedir. 

Ayrıca I sayılı cetvelde uygulanan sabit fiyat garantisinin yanında, üretim 
lisansına sahip kişilerin 31/12/2015 tarihinden önce işletmeye giren ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde kullanılan makine teçhiza-
tın yurt içinde üretilmesi durumunda; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağı-
tım sistemine verilen elektrik enerjisi için, üretim tesisinin işletmeye giriş tari-
hinden itibaren beş yıl boyunca bu kanuna ekli II sayılı cetvelde belirtilen fiyat-
lar ilave edilir (6094 Sayılı Kanun, md.6/B). II sayılı cetvelde, YEK kapsamında 
üretim gerçekleştirilen tesis ve bu tesislerde kullanılan makine, teçhizat vb. 
araçların yurt içinde gerçekleştirilen imalat özelliğine bağlı ilave KWh başına 
0,4 ile 3,5 Dolar aralığında değişen yerli katkı ödemesi yapılmaktadır (Ayrıntı 
için bkz. 6094 sayılı Kanun, Kanun Eki II sayılı cetvel). Bakanlar Kurulunun 
2013/5625 sayılı kararı ile 01.01.2016 - 31.12.2020 tarihine kadar verilen 
teşviklerin mevcut fiyat uygulamalarıyla devam edeceği belirlenmiştir. 
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5.2. Arazi Kullanımına İlişkin Teşvikler 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretecek lisans sahip-
lerine verilen bir diğer teşvik ise arazi kullanımına ilişkin teşviklerdir. YEK’e 
dayalı elektrik üretim tesisleri için izin alma, kiralama, irtifak hakkı ve kullanma 
izni bedellerine ilk 10 yıl için yatırım ve işletme dönemlerinde % 85 indirim 
uygulanmaktadır (6094 Sayılı Kanun, md.5). YEK’e dayalı üretim tesislerinin 
milli park, tabiat parkı gibi koruma, çevre koruma ve sit alanlarında kurulması 
durumlarında ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak izin verilmektedir (6094 Sayılı 
Kanun, md.5). 

5.3. Lisanssız Elektrik Üretim Teşviki 

Türkiye’de YEK’den elektrik enerjisi üretiminin yaygınlaşması için sabit 
fiyat garantisi ve alım garantisinin yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından 
lisanssız olarak elektrik enerjisi üretimi yapılabilmesinin önü açılmıştır. 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında 28783 sayılı 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) dü-
zenlenmiştir. LÜY’nin 5’inci maddesinde önlisans ve lisans alma ile şirket kur-
ma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri kapsamında 
lisanssız yürütülecek faaliyetler; dağıtım veya iletim sistemleriyle bağlantı oluş-
turmamış tesisler, en fazla 1 MW  kurulu gücü YEK’e dayalı tesisler, belediyeler 
tarafından kurulan katı atık tesislerine dayalı elektrik üretim tesisleri, ürettiği 
elektrik enerjisini iletim ve dağıtım sistemlerine vermeden kullanan YEK’e da-
yalı üretim tesisleridir. 

Kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynak-
larından lisans almadan elektrik enerjisi üretecek kişilerin teşvik edilmesi ve bu 
enerji kaynaklarının kullanımını arttırabilmek için 6446 sayılı Kanun’un 14/3 
maddesi kapsamında; lisans alma muafiyeti kapsamında bulunan bir üretici, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektriği sisteme vermesi halinde I 
sayılı cetveldeki kaynak türüne göre farklılaştırılmış sabit fiyat garantisinden de 
yararlanmaktadır. Verilen bu teşvikler sayesinde sadece büyük çaplı üretimler 
değil, küçük çaplı üretimlerde desteklenerek ve teşvik kapsamına alınarak yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 

5.4. Genel Teşvik Kapsamında Verilen Teşvikler 

Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme vizyonunu gerçekleştirebil-
mek amacıyla 2012 yılında 3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hak-
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kında BKK” yürürlüğe girmiştir. 3305 sayılı BKK ile yatırımlarının büyüklüğüne, 
yatırım yapılacak sektöre ve üretilecek mal veya hizmete göre farklı destek ve 
teşvik programları uygulanmaktadır. Yatırımlar için verilecek destek ve teşvikler 
bölgesel teşvikler, büyük ölçekli yatırımların teşviki, stratejik yatırımların teşviki 
ve genel teşvikler olarak dört farklı gruba ayrılmıştır (KPMG, 2018; Ayrıntı için 
bkz. Ek 1). 

Türkiye’de iller arasındaki gelişmişlik düzeyini en aza indirmek için tüm 
iller ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeylerine göre 6 bölgeye ayrılmıştır (Ay-
rıntı için bkz. Ek 2).  Bu uygulama ile bölgelere göre yapılacak yatırımlar için 
farklı teşvik unsurları belirlenerek o bölgede yatırımların arttırılması amaçlan-
mıştır (Ayrıntı için bkz Ek 3). Enerji yatırımları da öncelikli yatırım konuları 
içinde değerlendirilmiştir. Enerji yatırımları hangi bölgede olursa olsun 5.’inci 
bölgede yapılmış sayılacak ve yatırımcılar bu bölge için belirlenmiş teşviklerden 
yararlanabileceklerdir (ORAN, 2018). Ayrıca, öncelikli yatırım konuları 5’inci 
bölgede uygulanan desteklerden faydalanabilecekleri gibi söz konusu yatırımla-
rın 6’ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu yatırımlar 6’ncı bölgede 
belirtilen destek unsurlarından yararlanacaklardır (3305 Sayılı BKK, md.17). 
Enerji yatırımcılarına 5’inci bölge teşvikleri olarak; katma değer vergisi istisnası, 
gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, 
faiz desteği, yatırım yeri tahsisi  gibi teşvikler verilmektedir (AKİB, 2015). 

5.4.1. KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti 

Yatırımcı yurt içinden ve yurt dışından temin edeceği yatırım malları ile 
makine ve teçhizat için ödeyeceği katma değer vergisi ve gümrük vergisinden 
muaf tutulmaktadır (3305 Sayılı BKK, md. 9-10 ).  

5.4.2. Vergi İndirimi 

Vergi indirimi, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde düzen-
lenmiştir. İlgili maddede “teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen 
kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap dö-
neminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar 
üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur” hükmü yer almaktadır (5520 Sayılı 
Kanun, md. 32/A). İndirimli vergi sisteminde teşvikli yatırımlardan elde edilen 
kazançlar üzerinden hesaplanacak verginin daha düşük oranlı hesaplanması 
yoluyla katkı sağlanmaktadır. Vergi indiriminin amacı alınmayan vergilerin 
yatırıma dönüştürülmesidir (Yerli, 2015). 3305 sayılı BKK ile gelir ve kurumlar 
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vergisinde yatırım katkı ve vergi indirim oranları belirlenmiştir (Ayrıntı için bkz. 
Ek 4). 

5.4.3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

Teşvik belgeli yatırımlarda sağlanan ilave istihdam için ödenecek SGK 
işveren payınnın asgari ücrete isabet eden kısmının Bakanlık bütçesinden  kar-
şılanmasıdır (3305 Sayılı BKK, md. 12). 

5.4.4. Faiz Desteği 

Teşvik belgeli yatırımlarda kullanılan yatırım kredilerinde en az 1 yıl va-
deli olmak ve teşvik belgesinde belirtilen yatırım miktarının azami % 70’ini 
aşmamak koşuluyla ödenecek faiz ve kâr payı miktarının belli bir oranının Ba-
kanlık bütçesinden karşılanmasıdır (Ticaret Bakanlığı, 2018). 

5.4.5. Yatırım Yeri Tahsisi 

Yatırım kararlarının hızlandırılması amacıyla teşvik belgeli yatırımlarda ilk 
yıl için gayrımenkulün emlak vergisi değerinin en fazla % 3’ü, daha sonraki 
yıllarda ise ÜFE oranında artırılması suretiyle hesaplanan bedel karşılığında 49 
yıl süreyle irtifak hakkı (başka birine ait taşınmaz mallardan yararlanma hakkı) 
veya kullanım izni verilmektedir (MEGM, 2018). Bölgelere göre ilk yıl ödemele-
ri aşağıdaki gibidir: Gayrımenkulün  emlak vergisi değerinin 1’inci bölge kap-
samındaki illerde % 2,5’i, 2’nci bölgede % 2’si, 3’üncü bölgede % 1,5’i, 4’üncü 
bölgede %1’i, 5’inci bölgede % 1’i ve 6’ncı bölgede bulunan illerde % 0,5’idir 
(MEGM, 2018). 

5.5. Kırsal Kalkınmada Yenilenebilir Enerji Teşvikleri 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), AB tarafından 
oluşturulan ve 2014-2020 yıllarını kapsayacak olan IPARD II (AB Katılım Ön-
cesi Yardım Aracı / Kırsal Kalkınma Programı) kapsamında, kırsal alanlarda 
yatırımları destekleyerek istihdam seviyesini arttırmak, sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak ve belirlenen sektörlerde AB standartlarına ulaşmak amacıyla belirli 
sektörlerde hibeler vererek yatırımcıları desteklemektedir (TKDK, 2018). 

IPARD II kapsamında desteklenecek olan ana sektörler; fiziki tarımsal iş-
letme yatırımları, tarım ve balıkçılık ürünleri işleme ve pazarlama ile çiftlik uy-
gulamalarında çeşitlilik ve iş geliştirme faaliyetleridir. Bu ana faaliyetler kapsa-
mında alt sektörler oluşturularak, et, süt, meyve ve sebze, hayvancılık (arıcılık 
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ve su ürünleri) gibi sektörler destek kapsamına alınmıştır.  Çiftlik uygulamala-
rında çeşitlilik ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında 7 tane alt sektör belirlen-
miş ve belirlenen bu alt sektörler arasında yenilenebilir enerji yatırımları da 
‘302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri’ başlığı ile teşvik kapsamına alınmıştır 
(TKDK, 2018). 

Bu kapsamda belirlenen sektörlerin, ihtiyaçları olan enerjiyi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretmesi durumunda lisanssız üretim sınırı olan 1 MW’a 
kadar elektrik üretmelerine izin verilmektedir. Fakat 1 MW’lık sınır aracılık faa-
liyetlerinde şebekeye bağlanma zorunluluğu olmadan 3 MW’a kadar arttırılmış-
tır. Ayrıca bu sektörlerde yatırım yapan yatırımcının enerji teşviklerinden fayda-
lanması için belirlenen yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini ger-
çekleştirmeleri gerekmektedir. Fiziki tarımsal işletme yatırımları kapsamında 
sadece güneş enerjisi ve biyokütle enerjisi için teşvik verilmekte iken, tarım ve 
balıkçılık ürünleri işleme ve pazarlama faaliyetleri ile çiftlik uygulamalarında 
çeşitlilik ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında biyokütle, jeotermal, güneş 
enerjisi ve rüzgar enerjisi desteklenmektedir (TKDK, 2018). 

Yenilenebilir enerji tesisleri kapsamında sadece ihtiyacı olan enerji üre-
timinin yapılması değil, kâr elde etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektrik enerjisinin elektrik dağıtım şirketlerine satılmasına da imkan 
verilmiştir. TKDK tarafından YEK kapsamındaki faaliyetlerden hidrolik enerji 
hariç olmak üzere yapılacak yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmektedir. 
Bu teşviklerden yararlanılabilmesi için ulusal şebekeye bağlanması ve IPARD 
kapsamında belirlenen 42 ilin kırsal alanlarında yapılması gerekmektedir 
(TKDK, 2018). 302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri kapsamında uygun görülen 
yeni tesis inşası, tesis içinde teknolojik donanım ve yazılımlar ile malzeme alım-
ları için en az 5.000 Avro ile en fazla 500.000 Avro arasındaki harcamaların % 
65’ine kadar olan miktarı hibe şeklinde kullandırılmaktadır (TKDK, 2018). 

6. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA VERİLEN TEŞ-
VİK UYGULAMALARININ SONUÇLARI (2011-2019) 

Türkiye’de son yıllarda daha rekabetçi bir enerji piyasası oluşturarak 
enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak için 
özel sektörün katılımını teşvik edici bir politika izlenmektedir. Uygulanan politi-
kalar sayesinde elektrik üretim sektöründeki özel şirketlerin payı hızla artmış ve 
2015 yılında toplam kurulu gücün % 75’i, elektrik üretiminin % 45’i EÜAŞ 
haricindeki şirketler tarafından sağlanırken bu oranlar 2017 yılında kurulu  
güçte % 80’e, elektrik üretiminde % 53’e yükselmiştir (EÜAŞ, 2018). 2017 
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yılında YEKDEM kapsamında 647 tesis bulunurken, 2018 yılında bu sayı 
688’e yükselmiştir. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 1.366.907 MW’dır. 
2019 yılı için teşvik kapsamına alınacak işletmeler belirlenmiş olup, toplam 
tesis sayısı 777’e yükselmiştir (EPDK, 2018). 

 

Tablo 2: Hidrolik Enerjinin 2011-2019 Yılları Arasındaki Gelişimi 
Hidrolik 

Yıllar İşletme 
Sayısı 

Kurulu Gücü(MW) Gerçekleşen üretim 
(KW) 

Teşvik Tutarı($/cent)* 

2011 4 21.04 1.498.559.042 10.939.481.006 
2012 44 929.064 383.462.535 2.799.276.505 
2013 14 216.608 1.030.466.100 7.522.402.530 
2014 40 598.161 3.647.049.063 26.623.458.159 
2015 126 4.875,027 12.278.334.335 89.631.840.645 
2016 388 9.960,004 24.940.797.754 182.067.823.604 
2017 418 11.096,263 26.880.094.391 196.224.689.054 
2018 447 11.706,410 24.661.023.341 180.025.470.389 
2019 463 12.588,494 Kesinleşmedi Kesinleşmedi 
 *YEK listesinde yer alan işletmelere devletin yıllık üretimleri karşılığı belirli birim fiyat üzerinden verdiği 
alım garantisi toplamıdır. 

Kaynak:http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Yekdem, 2018. 

 

2011 yılında 4 tane hidroelektrik santrali YEK destekleme mekanizma-
sından faydalanırken, 2018 yılında 447 adet hidroelektrik santral için başvuru 
yapmıştır. Devlet tarafından alım garantisi kapsamında 2018 yılında 1,8 milyar 
Dolar hidroelektrik üreticisine ödeme yapılmıştır. 

 

Tablo 3: Rüzgar Enerjisinin 2011-2019Yılları Arasındaki Gelişimi 
Rüzgar 

Yıllar İşletme 
Sayısı 

Kurulu Gücü (MW) Gerçekleşen üretim 
(KW) 

Teşvik Tutarı ($/cent)* 

2011 9 469.100 1.410.588.638 10.297.297.057 
2012 22 687.500 205.695.174 1.501.574.770 
2013 3 75.9 2.016.858.890 14.723.069.897 
2014 21 824.800 5.776.118.117 42.165.662.254 
2015 60 2.731,344 8.504.034.009 62.079.448.265 
2016 106 4.319,834 11.616.654.076 84.801.574.754 
2017 141 5.238,702 14.862.931.477 108.499.399.782 
2018 151 6.199,989 16.667.918.650 121.675.806.145 
2019 160 6.495,554 Kesinleşmedi Kesinleşmedi 
 *YEK listesinde yer alan işletmelere devletin yıllık üretimleri karşılığı belirli birim fiyat üzerinden verdiği alım 
garantisi toplamıdır. 
Kaynak:http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Yekdem, 2018. 
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2011 yılında teşvik kapsamında rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üre-
ten 9 adet santral bulunurken 2018 yılında bu sayı 151’e çıkmıştır. Hidrolik 
enerjisinden sonra en çok artış rüzgar enerjisinde gerçekleşirken, 2018 yılında 
1,2 milyar Dolar ödeme yapılmıştır.  

 

Tablo 4: Jeotermal Enerjisinin 2011-2019Yılları Arasındaki Gelişimi 
Jeotermal 

Yıllar İşletme Sayısı Kurulu Gücü (MW) Gerçekleşen üretim (KW) Teşvik Tutarı ($/cent)* 
2011 4 72.35 500.159.665 5.251.676.482 
2012 4 72.35 565.700.416 5.939.854.368 
2013 6 140.351 514.850.448 5.405.929.704 
2014 9 227.821 942.477.960 9.896.018.580 
2015 14 389.921 1.916.068.990 20.118.724.395 
2016 20 599.158 2.870.767.093 30.143.054.476 
2017 29 752.107 3.931.667.362 41.282.507.301 
2018 37 996.777 4.988.879.975 52.383.239.737 
2019 45 1.252,717 Kesinleşmedi Kesinleşmedi 
 *YEK listesinde yer alan işletmelere devletin yıllık üretimleri karşılığı belirli birim fiyat üzerinden verdiği alım 
garantisi toplamıdır. 
Kaynak:http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Yekdem, 2018. 

 

YEK Destekleme Mekanizması kapsamında bulunan jeotermal enerjisi 
santrallerinde sayı olarak çok fazla artış gerçekleşmese de alım garantisi fiyatı-
nın yükseltilmesiyle jeotermal enerjisinin elektrik üretimi amaçlı kullanımı art-
mıştır. 2018 yılında 37 adet santral teşvik kapsamında iken, 37 adet santral için 
523,8 milyon Dolar ödeme yapılmıştır.  

 

Tablo 5: Biyokütle Enerjisinin 2011-2019Yılları Arasındaki Gelişimi 
Biyokütle 

Yıllar İşletme Sayısı Kurulu Gücü (MW) Gerçekleşen üretim (KW) Teşvik Tutarı ($/cent)* 
2011 3 45.25 222.196.664 2.955.215.631 
2012 8 73.72 398.825.562 5.304.379.974 
2013 15 101.095 678.981.047 9.030.447.925 
2014 20 140.855 807.983.589 10.746.181.733 
2015 34 185.233 960.056.555 12.768.752.181 
2016 42 203.719 1.070.879.773 14.242.700.980 
2017 57 299.966 1.337.637.328 17.790.576.462 
2018 70 349.210 1.694.411.080 22.535.667.364 
2019 100 503.067 Kesinleşmedi Kesinleşmedi 
*YEK listesinde yer alan işletmelere devletin yıllık üretimleri karşılığı belirli birim fiyat üzerinden verdiği alım 
garantisi toplamıdır. 
Kaynak: http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Yekdem, 2018. 
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Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en fazla fiyat teşviki biyoenerji 
için verilmiştir. Fiyat teşvikinin yüksek olması yatırımcıların bu alanda yatırım 
yapmasını cazip hale getirmiş ve 2011 yılında 3 adet santral bulunurken 2018 
yılında bu sayı 70’e çıkmıştır. 2018 yılında 70 biyoenerji santraline 
1.694.411.080 KW elektrik üretimi için 225 milyon Dolar ödeme yapılmıştır. 

 

Tablo 6: Güneş Enerjisinin 2017-2019 Yılları Arasındaki Gelişimi 
GÜNEŞ 

Yıllar İşletme 
Sayısı 

Kurulu Gücü (MW) Gerçekleşen üretim 
(KW) 

Teşvik Tutarı ($/cent)* 

2017 2 12.90 2.559.624 34.042.999 
2018 3 13.90 24.165.921 321.406.749 
2019 9 81.66 Kesinleşmedi Kesinleşmedi 

 *YEK listesinde yer alan işletmelere devletin yıllık üretimleri karşılığı belirli birim fiyat üzerinden verdiği alım 
garantisi toplamıdır. 
Kaynak: http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Yekdem, 2018. 

 

Ülkemizde daha çok ısınma amaçlı kullandığımız güneş enerjisinden 
elektrik üretmek için 2018 yılında 3 adet işletme teşvik kapsamına alınırken, bu 
kapsamda 2018 yılında 24.165.921 KW elektrik üretimi için 3,2 milyon Dolar 
teşvik ödemesi yapılmıştır.  

 

Tablo 7: Teşvik Kapsamındaki YEK Enerji Üretiminin Toplam YEK İçindeki 
Payları (Yüzde)* 

Yıllar Hidrolik Rüzgar Jeotermal Biyokütle 
2011 2,8 30 72 47 
2012 0,6 3,5 62 55 
2013 1,7 26 37 57 
2014 9 67 39 56 
2015 18 73 55 54 
2016 37 74 60 48 
2017 46 83 65 50 

*YEK türleri itibariyle gerçekleşen üretim ilgili alandaki toplam üretime oranlanarak elde edilmiştir. 
Kaynak:(EÜAŞ, 2011-2017; EPDK, 2018) 

 

2011 yılında yürürlüğe giren 6094 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra elektrik üretiminde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı artmaya başlamıştır. YEK yatırımcısının devlet 
tarafından desteklenmesi YEK destekleme mekanizmasına başvuruları arttırmış-
tır. Böylece toplam YEK üretimi içinde YEKDEM kapsamında elektrik üretimi 
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özellikle 2013 yılında 6446 sayılı Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 
artış göstermiştir. Bu kapsamda 2017 yılında; rüzgar enerjisinden toplam elekt-
rik üretiminin % 83’ü teşvik kapsamındaki işletmeler tarafından gerçekleştirilir-
ken, jeotermal enerjide bu oran % 65’tir. Hidrolik ve biyokütle enerjilerinde ise 
ilgili kaynaklardan toplam elektrik üretiminin yaklaşık % 50’si YEKDEM kap-
samındaki işletmeler tarafından gerçekleştirilmiştir. 

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil enerji kaynaklarının tükenebilir, 
çevreyi kirletici ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemesi  gibi dezavantajları 
bulunmaktadır. Ayrıca, tarihte enerji krizlerinin yaşanması ve bu kaynakların 
kolaylıkla manipüle edilmesi enerji arz ve kaynak güvenliğini, enerjinin 
kesintisiz ve sürekli olarak sağlanmasını tehlikeye düşürmüştür. Bu nedenlerle 
enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak, yerli, çevre dostu ve 
tükenmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş başlamıştır. Günümüzde 
devletler, enerji güvenliğini sağlamak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayarak 
ülkenin refah seviyesi arttırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik 
yatırımların artması için bölgesel, ulusal ve uluslararası çeşitli destek ve teşvik 
politikaları uygulamaktadır. 

Türkiye’de son on yılda elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanımını arttırmak amacıyla yasal düzenlemelerin oluşturulması, yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını önemli ölçüde artır-
mıştır. Türkiye’de bu alanda yatırım yapacak olan yatırımcılar devlet tarafından 
sabit fiyat garantisi kapsamında desteklenmektedirler. İlk yasal düzenlemelerde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının hepsine tek fiyat garantisinin verilmesi kaynak 
çeşitliliğini zorlaştırmış tek bir kaynak üzerinde yatırımları yoğunlaştırmıştır. 
Daha sonraki yıllarda yapılan yasal düzenlemelerde farklı kaynaklara farklı fiyat 
garantisinin verilmesiyle kaynak çeşitliliği sağlanmış ve diğer yenilenebilir kay-
naklarında ekonomiye kazandırılmasını hızlandırmıştır. Fiyat garantisinin ya-
nında vergisel teşviklerin ve yatırım teşviklerinin verilmesi yatırımcının yatırım 
maliyetlerinin azalmasına neden olurken, maliyetlerin azalmasıyla kârı artan 
yatırımcının bu alanda yatırım yapma istekliliği de artmaktadır. Yatırımcının 
yatırım öncesi desteklenmesi gibi yatırım sonrasında da desteklenmesi ve teşvik 
unsurlarının arttırılması yatırımların hızlanması ve belirlenen hedeflere ulaşıl-
ması açısından oldukça önemlidir. Türkiye’de uygulanan sabit fiyat garantisi 
kapsamında belirlenen fiyat düzeyinin devlet bütçesine maliyeti iyi hesap edile-
rek arttırılması, yeşil enerji sertifikası piyasası oluşturularak bu sertifikaların 
ticari işleme tabi tutulması suretiyle işletmeye ek gelir imkânının sağlanması, 
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vergi indirimi, vergi muafiyeti, hibe ve krediler, sübvansiyon gibi mali teşvikle-
rin kamu-piyasa etkinliği gözetilerek yeniden revize edilmesi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılmasını ve elektrik üretiminde bu kaynakların payının art-
masını sağlayacaktır. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji te-
sislerinde kullanılan makine ve teçhizatın yerli üreticiler tarafından üretilmesinin 
teşvik edilmesi ve YEK yatırımcılarının yerli ürün kullanımının teşvik edilmesi 
de ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır.  
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EKLER 

 

Ek 1: Teşvik Uygulamaları ve Destek Unsurları 
Destek Unsuru Genel Teşvik 

Uygulamaları 
Bölgesel 
Teşvik 

Uygulamaları 

Büyük Ölçekli 
Yatırımların Teşviki 

Stratejik 
Yatırımların 

Teşviki 
KDV İstisnası + + + + 
Gümrük Vergisi Muafiyeti + + + + 
Vergi İndirimi  + + + 
Sigorta Primi (İşveren Hissesi) 
Desteği 

 
 

+ + + 

G.V. Stopajı Desteği* + + + + 
Sigorta Primi (İşci Hissesi) Desteği*  + + + 
Faiz Desteği**  +   
Yatırım Yeri Tahsisi  + + + 
KDV İadesi***    + 
* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır 
**Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3, 4,5 veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 
***Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır 

Kaynak: (Ticaret Bakanlığı, 2018) 

 

Ek 2: Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Düzeylerine Göre Ay-
rılan İller 

1.Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 
Ankara 
Antalya 
Bursa 
Eskişehir 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 
Muğla 

Adana 
Aydın 
Bolu 
Çanakkale 
Denizli 
Edirne 
Isparta 
Kayseri 
Kırklareli 
Konya 
Sakarya 
Tekirdağ 
Yalova 

Balıkesir 
Bilecik 
Burdur 
G.Antep 
Karabük 
Karaman 
Manisa 
Mersin 
Samsun 
Trabzon 
Uşak 
Zonguldak 

Afyonkarahisar 
Amasya 
Artvin 
Bartın 
Çorum 
Düzce 
Elazığ 
Erzincan 
Hatay 
Kastamonu 
Kırıkkale 
Kırşehir 
Kütahya 
Malatya 
Nevşehir 
Rize  
Sivas 

Adıyaman 
Aksaray 
Bayburt 
Çankırı 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşhane 
K.Maraş 
Kilis 
Niğde 
Ordu 
Osmaniye 
Sinop 
Tokat 
Tunceli 
Yozgat 

Ağrı 
Ardahan 
Batman 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Hakkari 
Iğdır 
Kars 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Ş.Urfa 
Şırnak 
Van 
Bozcaada 
Gökçeada  

8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL ve 2 İlçe 
Kaynak: (Ticaret Bakanlığı, 2018) 
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Ek 3: Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Destek Unsurları 
BÖLGELER 

Destek  Unsurları I II III IV V VI 
KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var 

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var 
OSB Dışı 

 15 20 25 30 40 50 Vergi İndirimi 
 
 

Yatırıma 
Katkı 

Oranı (%) OSB İçi 20 25 30 40 50 55 
 

OSB Dışı 
 

2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl Sigorta Primi 
(İşveren Hiss.) 

Desteği 
Destek 
Süresi 

OSB İçi 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var 
İç Kredi 3 Puan 4Puan 5Puan 7 Puan  

Faiz Desteği Döviz/ Dövize Endeksli 
Kredi 

Yok Yok 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan 

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 Yıl 
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 Yıl 

Kaynak:(Ticaret Bakanlığı, 2018) 

 

Ek 4: Vergi İndirimi Kapsamında Uygulanacak İndirim Oranları 
Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler Yatırıma Katkı 
Oranı 
(%) 

K.V veya G.V 
indirim Oranı (%) 

Yatırıma Katkı 
Oranı 
(%) 

K.V veya G.V indirim 
Oranı (%) 

I 15 50 25 50 
II 20 55 30 55 
III 25 60 35 60 
IV 30 70 40 70 
V 40 80 50 80 
VI 50 90 60 90 

Kaynak:(Ticaret Bakanlığı, 2018) 
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