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Türkiye’de enerji dönüşümünün mevcut durumu

Türkiye’nin toplam kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payı, Eylül 2020 itibarıyla 
%50’nin üzerinde seyretmiştir. Güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesi, toplam kurulu 
elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık %16’sını oluşturmaktadır (TEİAŞ, 2020). Rüzgâr ve 
güneş kurulu gücü ise 14 gigavata (GW) ulaşmıştır. Bu rakamlar, önceki dönemlere ait 
projeksiyon ve tahminlerin oldukça üzerindedir. 

Hâlihazırda devam eden Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması  
(YEKDEM), bugüne kadar rüzgâr ve güneş yatırımlarını desteklemede çok önemli bir 
rol oynamıştır. Özellikle 2011 yılından beri YEKDEM ve ön lisans ihalelerinin beraber 
kullanımıyla toplam rüzgâr ve güneş kurulu gücü, 10 yıl önceki 1 GW’tan güncel kurulu 
güç seviyelerine ulaşmıştır. 

2017 yılı itibarıyla ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihaleleri, düşük maliyetli, 
yerli kaynak ve ekipman kullanan, sürdürülebilirliği olan bir yenilenebilir enerji 
sektörünün giderek artan bir ivmeyle kurulmasında önemli bir itici güç olmaya 
başlamıştır. 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla 1 GW onshore rüzgâr, 1 GW onshore güneş, 
1 GW çok nesneli onshore rüzgâr ihalesi gerçekleştirilmiştir. Temmuz 2020’de 1 GW 
çok nesneli mini güneş YEKA ihalesi ilan edilmiştir ve şebeke ölçeğinde güneş enerjisi 
kapasite kurulumunda önemli bir rol oynaması beklenmektedir. 

2020 itibarıyla enerji dönüşümünü destekleyen gönüllü piyasaların da oluşmaya 
başladığı görülmektedir. Temmuz 2020 itibarıyla YEK-G Belgesi için yönetmelik 
çalışmalarının tamamlandığı duyurulmuş, üretim ve tedarik lisansı sahiplerinin YEK-G 
Belgelerinin ticaretini yapabileceği organize bir piyasa kurulacağı açıklanmış, Ekim 
2020 itibarıyla YEK-G kurul onayından geçmiş, Haziran 2021 itibarıyla da devreye 
alınmasının planlandığı açıklanmıştır. Ağustos 2020 itibarıyla YETA uygulanmaya 
başlanmış, YEKDEM gelir formülüne YETA’ya ilişkin bir bileşen eklenmiştir. YEK-G 
ve YETA’nın Türkiye’deki politika mekanizması ortamını güçlendirerek enerji 
dönüşümünde önemli rol oynaması beklenmektedir.

Önümüzdeki dönem incelendiğinde, 2020 yılının sonunda son bulması beklenen 
YEKDEM’in altı ay daha uzatıldığı, yeni YEKDEM hazırlıklarının sürdüğü ve ön 
lisans ihalelerindeki belirsizliğin devam ettiği görülmektedir. Bu durum, mevcut 
koşullarda sektör paydaşları nezdinde öngörülebilirliği güçleştirmektedir. YEKA’larda 
ise önemli gelişmeler olmaktadır ve bu politika mekanizması sürdürülebilir bir 
enerji dönüşümünü destekleme özelliği taşımaktadır. Fakat YEKA’ların tanımlı bir 
dönemselliğe sahip olmamasının da piyasada orta vadeli planlamayı zorlaştıran başka 
bir faktör olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye bir yandan da sahip olduğu dağıtık enerji 
kapasitesini destekleme amacıyla aylık mahsuplaşma mekanizmasını uygulamaktadır. 
SHURA’nın bu yılın nisan ayında yayımlamış olduğu tahminlere göre, Türkiye’de 15.000 
megavata (MW) kadar dağıtık güneş enerjisi kapasite potansiyeli bulunmaktadır. 
Aylık mahsuplaşmanın sunduğu yüksek potansiyele rağmen dağıtık güneş enerjisi 
kapasite gelişimi kısıtlı oranda gerçekleşmektedir ve mevcut durumda kurulu güç 
yaklaşık 1.000 MW seviyesindedir. Bu durum, mevcut mahsuplaşma mekanizmasının 
nasıl geliştirilebileceğinin araştırılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle 
halihazırda hem şebeke ölçeği hem de dağıtık enerji için Türkiye’de var olan tüm 
düzenleyici politika mekanizması alternatiflerinin elektrik sektörü aktörlerine olacak 
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muhtemel fayda ve maliyetlerinin şebeke ölçeği ve dağıtık enerji kapasite kurulumları 
için ayrı ayrı değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

SHURA’nın yakın zamanda gerçekleştirdiği senaryo çalışmaları, Türkiye’nin gelecek 
10 yıl içerisindeki toplam kurulu güç gelişimi yerli kaynak kullanımı, düşük maliyet 
ve düşük karbon salımı açısından en optimum şekilde değerlendirildiğinde, 2030 
yılında toplam elektrik tüketiminin yarısından fazlasının yenilenebilir enerjiden 
karşılanabileceğini, güneş ve rüzgâr üretimi payının %30’a ulaşabileceğini 
göstermektedir. Bu oran, 2030 yılına kadar 2019 yılındaki %10 seviyesinden üç kat 
artış gerçekleşmesinin yanı sıra rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünün 60.000 MW 
seviyesinin üzerine ulaşabileceği anlamına gelmektedir. 

Türkiye’nin bu kurulu gücü hayata geçirmesi zorlu ve karmaşık bir politika sorunu 
olacaktır ve Türkiye’nin enerji dönüşümünde gelecek dönemlere bakıldığında 
önemli kararların alınacağı görülmektedir. Bu kararlar, Türkiye’nin sahip olduğu yerli 
yenilenebilir kaynak potansiyelini ne ölçüde kullanacağında belirleyici olacaktır. 
Türkiye’nin bu potansiyeli kullanması, enerji dönüşümü hedeflerine sürdürülebilir bir 
şekilde ulaşması ve bu dönüşümün hızlandırılmasında hem şebeke ölçeğinde hem 
de dağıtık güneş ve rüzgâr kapasite kurulumu için uzun vadeli planlama, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının sistem entegrasyonu ve bunlara uygun politika mekanizmalarının 
oluşturulması önem arz edecektir. 

SHURA çalışmasının kapsam ve amacı

SHURA’nın bu yeni çalışması, düzenleyici politika mekanizmalarına dair fayda maliyet 
analizi gerçekleştirerek bu mekanizmaları karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, 
şebeke ölçeğinde rüzgâr ve güneş ve dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumlarını 
destekleyen düzenleyici politika mekanizması araçları, paydaş görüşmeleri sonrasında 
Türkiye’nin önceliklerine göre ele alınmıştır. 

Şebeke ölçeği için YEKDEM’e alternatif olabilecek mekanizmalar incelenmiştir. 
Mevcut YEKDEM, yeni açıklanacak YEKDEM ve YEKA’nın yanı sıra sabit değer prim 
modeli, sabit yüzde prim modeli, spot piyasa boşluk modeli, seviyeli prim sistemi, 
yenilenebilir portföy standardı ve kurumsal satın alım anlaşmalarının katılımcılara olan 
fayda ve maliyet etkileri, 2020-2030 dönemi için üretici ve tüketici perspektiflerinden 
incelenmiştir. Analize, politika mekanizmalarının ekonomi, çevre ve toplum etkileri de 
dâhil edilmiştir. 

Dağıtık enerji için olan düzenleyici politika mekanizmaları değerlendirilirken 
halihazırda uygulanmakta olan aylık mahsuplaşma modelinin alternatifleri 
incelenmiştir. Aylık mahsuplaşma, öz tüketim sonrası şebekeye satışların YEKDEM 
ve perakende fiyat seviyeleri üzerinden gerçekleştirildiği iki model kullanılarak 
incelenirken alternatif olarak garantili satın alım mekanizması, net garantili 
satın alım mekanizması, sabit değer prim modeli, sabit yüzde prim modeli ve 
faturalandırma modellerine yer verilmiştir. Dağıtık enerji için olan düzenleyici politika 
mekanizmalarının üretici ve tüketicilere olan etkileri, türetici kavramı üzerinden ele 
alınmış, 2020-2030 döneminde yapılan yatırımlar ve bu yatırımlar sonucu ortaya 
çıkan fayda toplam tasarruf ve net tasarruf analizleriyle incelenmiştir. Dağıtık enerji 
analizinde farklı iklim bölgelerine dair özellikler de göz önüne alınmıştır. 
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Düzenleyici politika mekanizmalarının etkinliğini artırmada spot piyasa 
fiyatlarına ve iklim bölgelerinin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösteren modellerin 
kullanılması faydalı olacaktır.

Şebeke ölçeği için yeni açıklanacak olan YEKDEM (YEKDEM2.0) ve prim sistemlerinin 
üretici ve tüketici etkileri YEKA ihale mekanizmasıyla karşılaştırıldığında, katılımcı 
etkilerinin benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bunun nedeni, bu politika 
mekanizmalarında spot piyasa fiyatına yakın destek seviyeleri belirlenmesi ve 
bu desteğin spot piyasa fiyatlarına paralel ve enflasyon öngörülerine bağlı olarak 
güncellenmesidir. 

Şebeke ölçeği için prim sistemleri karşılaştırıldığında ise en düşük üretici faydası ve 
tüketici maliyeti, seviyeli prim modelinde ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni, seviyeli 
prim modelinin spot piyasa fiyatındaki dalgalanmalara göre artış veya azalış göstererek 
katılımcı etkilerini seviyelendirmeyi amaçlamasıdır. Prim modellerinde en yüksek 
üretici faydası ve tüketici maliyeti ise spot piyasa boşluk modelinde ortaya çıkmaktadır. 
Spot piyasa boşluk modelinde garantili satın alım fiyat seviyelerinin YEKDEM2.0 
tarifesi düzeyinde belirlenmesi ve spot piyasa fiyatındaki dalgalanmalar paralelinde 
seviyelendirilmemesi bu sonucu ortaya çıkarmaktadır.

Gönüllü anlaşmaların katılımcı etkilerinin tüketici faydası ve üretici maliyeti 
olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun nedeni, diğer düzenleyici politika 
mekanizmalarında üreticiler için spot piyasa fiyatı üzerine farklı formlarda destek fiyat 
seviyesi belirlenirken, gönüllü anlaşmalarda fiyat seviyelerinin spot piyasa fiyatının 
altında belirlenmesi ile üretim miktarı üzerinden satın alım garantisi sağlanmasıdır.
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Şekil 1: Garantili satın alım tarife modelleri ve YEKA ihale modeli ile ortaya çıkan tüketici maliyetinin karşılaştırılması
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Sabit değer prim modeliYEKDEM1.0

 Sabit yüzde prim modeli

YEKDEM2.0

Spot piyasa boşluk modeli Seviyeli prim sistemi
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Dağıtık enerji için olan düzenleyici politika mekanizmaları incelendiğinde, kilovat 
saat (kWh) elektrik üretimi başına en yüksek ortalama tasarruf seviyelerinin garantili 
satın alım modelinde ortaya çıktığı, bunu net garantili satın alım ve öz tüketim sonrası 
YEKDEM tarifesi üzerinden şebekeye satışların gerçekleştirildiği aylık mahsuplaşma 
modelinin izlediği görülmektedir. Bu sonucun nedeni, her üç modelde de destek 
seviyesinin perakende fiyat seviyesinin üzerinde belirlenmesidir. Bu politika 
mekanizmalarını sırasıyla seviyeli prim sistemi, sabit değer prim modeli ve sabit 
yüzde prim modeli takip etmektedir. Öz tüketim sonrası perakende fiyatlar üzerinden 
şebekeye satışların gerçekleştirildiği aylık mahsuplaşma ve faturalandırma modelleri, 
incelenen politika mekanizmaları içerisinde en düşük kWh başına ortalama tasarruf 
seviyesine sahiptir.

Farklı düzenleyici politika mekanizması uygulamalarında ortaya çıkan ortalama 
tasarrufun bina tiplerine göre dağılımı incelendiğinde, en yüksek ortalama 
tasarruf seviyesinin ticarethane bina tipinde ortaya çıktığı, bunu sanayinin izlediği 
görülmektedir. Ortaya çıkan toplam maliyet seviyeleri incelendiğinde ise 2020-2024 
döneminde gerçekleşen mesken yatırımlarının ve 2025-2030 döneminde gerçekleşen 
sanayi yatırımlarının en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. kWh elektrik üretimi 
başına ortaya çıkan net tasarruf miktarlarının ortalaması göz önüne alındığında sanayi, 
ticarethane ve kamu bina tipleri için tüm politika mekanizmalarında net tasarruf ortaya 
çıktığı görülmektedir. Mesken bina tipinde kapasite kurulumları için spot piyasa fiyat 
seviyelerine göre değişiklik gösteren bir prim sisteminin belirlendiği veya şebekeye 
satışların doğrudan spot piyasa fiyatları üzerinden yapıldığı düzenleyici politika 
mekanizmaları ile kWh elektrik üretimi başına net tasarruf ortaya çıkmamaktadır. 

kWh başına ortaya çıkan ortalama net tasarruf seviyeleri iklim bölgelerine göre 
incelendiğinde en yüksek marjinal net tasarruf seviyesinin tüm düzenleyici politika 
mekanizmaları için TS 825 tarafından tanımlanan iklim bölgeleri içerisinde en yüksek 
kapasite faktörüne sahip olan dördüncü iklim bölgesinde ortaya çıktığı görülmektedir 
(örneğin Van, Ağrı, Muş, Ardahan). 4. İklim bölgesi için 1 ABD doları (US$) yatırım, 1 
US$’a yakın net tasarruf ortaya çıkarabilmektedir. 
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Şekil 2: SHURA senaryosunda 2020-2040 yılları arasında farklı düzenleyici politika mekanizmalarıyla ortaya çıkan toplam tasarruf 
seviyesi (milyon US$)

Mesken

Sanayi

Ticarethane

Kamu

Dağıtık enerji için kilovat 
saat elektrik üretimi 

başına en yüksek ortalama 
tasarruf, destek seviyesinin 
perakende fiyatlar üzerinde 

belirlendiği düzenleyici 
politika mekanizmalarında 

ortaya çıkmaktadır.



7 Türkiye enerji dönüşümünü hızlandırmak için 2020 yılı sonrası düzenleyici politika mekanizması seçenekleri: Şebeke ölçeğinde ve 
dağıtık güneş ve rüzgâr enerjisi kapasite kurulumları     

Şebeke ölçeğinde ve dağıtık güneş ve rüzgâr kapasite kurulumlarını destekleyen 
düzenleyici politika mekanizmalarının etkinliğinin artırılması için önerilen 
adımlar

Çalışma sonuçları ve mevcut politikalar göz önünde bulundurularak 2020-2040 
döneminde hem şebeke ölçeğinde hem de dağıtık güneş ve rüzgar kapasite 
kurulumlarını destekleyen düzenleyici politika mekanizmaları için çeşitli uygulama 
planları önerilmiştir.

Şebeke ölçeğinde rüzgâr ve güneş kapasite kurulumlarını destekleyen politika 
mekanizmaları için olan uygulama planlarında, 2020 sonrasında YEKA ihale 
mekanizmalarının ve gönüllü mekanizmaların uygulanması, yeni inovatif teknolojilerin 
garantili satın alım mekanizmasıyla desteklenmesi ortak olmuştur. Uygulama 
planlarındaki fark, YEKDEM2.0 üzerinedir. Haziran 2021-2030 döneminde, YEKDEM2.0 
eğer YEKDEM1.0 modeline benzer olarak uygulanacaksa 2030-2040 döneminde seviyeli 
prim sistemi olarak güncellenebilir (Uygulama Planı 1) veya seviyeli prim sistemi 
Haziran 2021-2040 dönemi için uygulanabilir (Uygulama Planı 2). Dağıtık güneş enerjisi 
kapasite kurulumunun desteklenmesi için oluşturulan uygulama planlarında ise aylık 
mahsuplaşmada öz tüketim şartı temel alınmıştır. 2020-2040 döneminde öz tüketim 
temelli aylık mahsuplaşma uygulanabilir (Uygulama Planı 1). Bu durumda şebeke 
yönetimi açısından daha kontrollü bir dağıtık enerji kapasite gelişimi gerçekleşecektir. 
Alternatif olarak aylık mahsuplaşmanın öz tüketim şartı gözetilmeden uygulanmasıyla 
hızlı ve yüksek dağıtık enerji kapasite kurulumunun gerçekleşmesi hedeflenebilir 
(Uygulama Planı 2). 

Türkiye için yenilenebilir enerjiyi destekleyen mevcut politika ekosisteminin 
etkinliğinin artırılmasında, bu çalışmanın sonuçları göz önüne alındığında ortaya çıkan 
ana öneriler aşağıda özetlenmektedir:
• Şebeke ölçeğinde düzenleyici politika mekanizmalarının tüketici ve üreticiler 

üzerine olan katılımcı etkisini sınırlandırmak için 2021 yılının ilk yarısında 
açıklanacak olan yeni YEKDEM (YEKDEM2.0) orta vadede seviyeli prim sistemine 
benzer şekilde güncellenebilir. 

• Şebeke ölçeğinde kapasite kurulumunu destekleyen düzenleyici politika 
mekanizmaları ile beraber yerli ekipman üretim ve kullanımını destekleyen 
alternatif mekanizmaların uygulanması önerilmektedir.

• Garantili satın alım tarifeleri, kapasite kurulumunu destekleyen diğer mekanizmalar 
ve YEKA ihalelerinin, kurumsal satın anlaşmaları ve ikili anlaşmalar gibi alıcı 
ve satıcıyı doğrudan birbirine bağlayan mekanizmalar ile desteklenmesi 
önerilmektedir. 

• Tüm bina tiplerinde yüksek dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumunun 
desteklenmesi için garantili satın alım, net garantili satın alım veya YEKDEM temelli 
aylık mahsuplaşma modellerinin tercih edilmesi önerilmektedir. 

• Mesken ve kamu bina tiplerinde, dağıtık güneş enerji kapasite kurulumlarının 
desteklenmesi için (net) garantili satın alım tarifeleri, aylık mahsuplaşma modeli 
veya sabit değer prim sistemi uygulanabilir. 

• Her bir iklim bölgesinin sahip olduğu dağıtık güneş enerjisi potansiyeline göre 
uygulanan düzenleyici politika mekanizması farklılaştırılabilir.

• Düzenleyici politika mekanizmaları sonucu ortaya çıkan ekonomi, çevre ve toplum 
etkilerinin, her bir kapasite kurulumu projesi için detaylıca değerlendirilmesi 
önerilmektedir. 
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Türkiye, son 15 yıldır Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında 
en yüksek enerji talebi büyümesine sahip ülkedir. Ayrıca yerli enerji üretimi, toplam 
enerji kullanımının yaklaşık dörtte birini karşılamaktadır. Ülkenin 2019 yılına kadar 
yükselen bir trend izleyen enerji ithalatı, petrol fiyatlarında 2017’de gerçekleşen 
%37 artışla yaklaşık 38 milyar US$, 2018’deki %15,3 artışla ise yaklaşık 43 milyar US$ 
seviyesine ulaşmıştır. 2019 yılında ise Brent petrolün varil fiyatının 2018 yılına göre 
yüzde %9 azalarak ortalama 64 US$ seviyesine düşmesinin etkisiyle enerji ithalatı 2018 
yılına göre %4,2 gerileyerek yaklaşık 42 milyar US$ olmuştur.

Türkiye’nin elektrik talebinin gelecek 10 yıl içerisinde artması beklenmektedir. 
SHURA’nın yakın zamanda gerçekleştirdiği çalışmalara göre 2020 yılında, 316 
teravat-saat (TWh) olarak gerçekleşmesi öngörülen toplam Türkiye brüt elektrik 
talebi, 2020-2030 dönemi boyunca %3,9 yıllık bileşik büyüme oranı ile artarak 2030 
yılında 462 TWh seviyesine ulaşacaktır. (İletim ve dağıtım sistemlerinde kayıpların 
azalmasını sağlayacak olası iyileştirmeler, bu hesaplamaların dışında tutulmuştur. 
(SHURA, 2020a)) Dolayısıyla bugün verilecek kararlar, Türkiye’nin enerji dönüşümü 
yolculuğunda bağlayıcı bir rol üstlenecektir. 

Türkiye’nin toplam kapasite kurulumunda yenilenebilir enerjinin payı, Eylül 2020 
itibarıyla yaklaşık %51 olmuştur. Bu değer, önceki senelerde gözlemlenmiş olan üçte 
bir seviyesinden çok daha yüksektir. Toplamda yaklaşık 6,4 GW güneş ve yaklaşık 
8,1 GW onshore rüzgâr enerjisi kapasitesi, ülkenin toplam kurulu elektrik üretim 
kapasitesinin yaklaşık %16’sını oluşturmaktadır (TEİAŞ, 2020). Güneş ve onshore 
rüzgâr kapasitesi kaynaklı toplam elektrik üretimi, 2019 yılında Türkiye’nin toplam 
yıllık elektrik talebinin %10’unu karşılamıştır (GÜYAD, 2019a). Rüzgâr kaynaklı elektrik 
üretiminin neredeyse tamamı şebeke ölçeğinde olmuş, güneşte ise dağıtık enerji 
sistemleri kaynaklı üretim öne çıkmıştır (IEA, 2019). 

Türkiye’de Eylül 2020 itibarıyla kurulu rüzgâr enerjisi kapasitesi ortalama 8 GW’a 
ulaşmıştır. Kurulu güneş enerjisi kapasitesi ise 2014’te sadece 40 MW iken, Eylül 2020 
itibarıyla 6 GW’ın üzerinde gerçekleşmiştir. Bu kapasitenin çoğunu, şebekeye satış 
hakkı kazanmış ticari ve endüstriyel müşterilerin yakınında yerleşik olan 1 MW altındaki 
lisanssız projeler oluşturmaktadır. ETKB’nin 2020 yılı Mayıs ayında yayımladığı “2019-
2023 Stratejik Planı”, toplam güneş enerjisi kapasitesinin 2023’te 12 GW’a ulaşmasını 
hedeflerken, bu konuda önemli yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır (ETKB, 2020). 
Dağıtık güneş enerjisi kurulumlarını desteklemeyi amaçlayan Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (Aylık Mahsuplaşma Düzenlemesi) ise Mayıs 
2019’da yayımlanmıştır. Eylül 2020 itibarıyla Türkiye’nin kurulu güç dağılımı, Tablo 1’de 
gösterilmektedir.

Giriş

Türkiye’nin toplam kapasite 
kurulumunda yenilenebilir 
enerjinin payı Eylül 2020

itibarıyla yaklaşık %51 
olmuştur.
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Tablo 1: Eylül 2020 itibarıyla kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin yakın zamanlı çalışmalarında (örneğin “2030 
yılına doğru Türkiye’nin optimum elektrik üretim kapasitesi“ (SHURA, 2020a), 
“Türkiye’nin enerji sisteminde yenilenebilir kaynakların artan payı: iletimde 
genişleme ve esneklik seçenekleri” (SHURA, 2018a)) 2026 yılında iletim şebekesinde 
gerçekleştirilmesi planlananın ötesine geçen yatırımlara gerek duyulmaksızın 
ve işletimle ilgili güçlükler yaşanmaksızın ülkedeki elektrik üretiminde, toplam 
yenilenebilir enerji üretim payının %50, toplam rüzgâr ve güneş enerjisi payının ise 
%30 seviyesine getirilebileceği, 2030 yılına kadar 30 GW rüzgâr ve 30 GW güneş enerjisi 
kapasite kurulumuna ulaşılabileceği ortaya çıkmıştır. 30 GW güneş enerjisi kapasite 
kurulumu içerisinde 15 GW dağıtık güneş enerjisi kapasitesine ulaşma potansiyeli 
bulunmaktadır. 

Bu kapasitelere sürdürülebilir bir şekilde ulaşılması için bir politika ortamı 
oluşturulurken bazı temel unsurların uygulanması önerilmektedir. Bu unsurlar, 
dünyanın farklı bölgelerinden seçilen ve dünya genelindeki toplam rüzgâr ve 
güneş enerjisi kapasitesinin dörtte üçünü temsil eden on ülke üzerinde yapılan 
çalışmalara dayanmaktadır ve ortak noktaları, tüm politika süreçlerinin temel yapısını 
oluşturmaları, yenilenebilir enerji sektörünün ve yatırımların sürdürülebilir gelişimine 
temel sağlamaları, piyasanın uzun vadeli istikrar ve öngörülebilirliğinin sağlanmasını 
ve yatırımların zamanında teslimatını garanti altına almayı kolaylaştırmalarıdır (SHURA, 
2020a, 2020b). 

Türkiye için öncelikli olabilecek üç unsur öne çıkmaktadır:
• Uzun vadeli enerji planlaması: Türkiye’nin ulusal stratejisi içerisinde birçok hedef 

bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşılması için dengeli bir yaklaşımla uzun vadeli 
enerji planlaması yapmak önemli olacaktır (SHURA 2019a, 2020a, 2020c). 

• Şebeke entegrasyonu ve inovasyon: SHURA’nın çalışmaları sonucu şebeke 
entegrasyonu için Türkiye’de özellikle son yıllarda en hızlı gelişime sahip güneş ve 
onshore rüzgâr teknolojileri ile enerji depolama ve elektriğin verimli üretilmesi, 

Kaynak: TEİAŞ, Eylül 2020

Birincil kaynak KURULU GÜÇ (MW) 

Akarsu 7.912,7

Asfaltit kömür 405,0 

Atık ısı 369,6 

Barajlı 21.877,1

Biyokütle 868,8

Doğal gaz 25.632,3

Fuel oil 305,9 

Güneş 6.361,1

İthal kömür 8.966,9 

Jeotermal 1.514,7 

Yüksek güneş ve rüzgâr 
kurulu gücüne sürdürülebilir 

bir şekilde ulaşmak için 
politika ortamı oluştururken 

bazı temel unsurların 
uygulanması önerilmektedir.



17 Türkiye enerji dönüşümünü hızlandırmak için 2020 yılı sonrası düzenleyici politika mekanizması seçenekleri: Şebeke ölçeğinde ve 
dağıtık güneş ve rüzgâr enerjisi kapasite kurulumları     

iletilmesi ve dağıtılmasını destekleyen inovatif teknolojiler öne çıkmaktadır 
(SHURA, 2019b).  Özellikle talep tarafı katılımı, büyük yatırımlar yapılmasını 
gerektirmediğinden önemli bir esneklik seçeneğidir. Pompaj depolamalı 
hidroelektrik kapasite, kurulu kapasitenin uzun bir işletme süresi olması nedeniyle 
ekonomik açıdan en cazip esneklik seçeneklerinden bir tanesidir. Batarya 
depolama sistemleri ise küçük ölçekli uygulamalarla esneklik sağlayabilir (SHURA, 
2019c). 

• Düzenleyici çerçevenin belirlenmesi: Düzenleyici politika mekanizmalarının uzun 
vadeli enerji planlamasına uygun olarak belirlenmesi hedeflere ulaşılmasını 
kolaylaştıracak, enerji sektöründeki öngörülebilirliği artıracaktır.

Bu çalışmanın amacı, düzenleyici politika mekanizması seçeneklerinin fayda-maliyet 
analizini gerçekleştirerek Türkiye’deki politika ekosisteminin geliştirilmesine dair 
çalışmalara katkıda bulunmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde, çalışmaya dâhil edilen 
düzenleyici politika mekanizmaları tanıtılmış ve uygulama örnekleri verilmiştir. Hem 
şebeke ölçeği hem de dağıtık enerji için incelenen düzenleyici politika mekanizmaları, 
paydaş görüşmeleri sonucu çalışmaya dâhil edilmiş ve önceliklendirilmiştir. Raporun 
ikinci bölümünde, çalışmada kullanılan metodoloji tanıtılmıştır. Bugüne kadar yapılmış 
diğer çalışmaları başlangıç noktası olarak alan çalışma, dünyada gerçekleştirilmiş 
benzer çalışmaların kısıtlı olması nedeniyle kendi metodolojisini geliştirme ihtiyacı 
duymuştur. 

Çalışmanın üçüncü ve ana bölümü, analiz sonuçlarını sunmaktadır. Şebeke ölçeğinde 
düzenleyici politika mekanizmalarını değerlendiren analiz sonuçlarının ilk kısmı, 
onshore rüzgâr ve güneş enerjisi kurulumlarını temel almış, analizi katılımcı etkileri 
ile toplum, çevre ve ekonomi etkileri açısından incelemiştir. Katılımcı etkilerinin temel 
alındığı çalışmada düzenleyici politika mekanizmaları, üretici ve tüketicilere olan 
mali etkileri üzerinden değerlendirilmiştir. Farklı politika mekanizmalarının potansiyel 
toplum, çevre ve ekonomi etkileri de ağırlıklandırılarak sunulmuştur. Bu çalışma, YEKA 
ihale mekanizması temelinde incelemelerin gerçekleştirildiği SHURA çalışmasının da 
devamı niteliğini taşımaktadır (SHURA, 2019a). Analiz sonuçlarının ikinci kısmı, dağıtık 
güneş enerjisi sistemlerini destekleyen, mevcut aylık mahsuplaşma modeline alternatif 
olabilecek düzenleyici politika mekanizmalarının türeticiler üzerine olan net tasarruf 
etkilerini incelemektedir. Türeticiler, bina tiplerine göre ayrılmış ve analiz farklı iklim 
tiplerine göre detaylandırılmıştır. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde, mevcut duruma ve gerçekleştirilen analiz 
sonuçlarına göre şebeke ölçeği ve dağıtık enerji için farklı uygulama planları 
önerilmiştir. Uygulama Planı 1 için 2020-2030 döneminde politika yapıcılar tarafından 
açıklanmış olan veya açıklanması beklenen düzenleyici politika mekanizmaları 
temel alınmış, 2030-2040 dönemi için ise çalışmada gerçekleştirilen analiz sonuçları 
kullanılmıştır. Uygulama Planı 2 oluşturulurken ise yalnızca çalışmada gerçekleştirilen 
analiz sonuçları göz önüne alınarak alternatif bir düzenleyici politika çerçevesi 
sunulması amaçlanmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde, uygulama planları ve analiz 
sonuçları temel alınarak çalışmanın ana bulgularına yer verilmiştir. 
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1.1. Şebeke ölçeğinde rüzgâr ve güneş kapasite kurulumunu destekleyen 
düzenleyici politika mekanizmaları

2020 sonrasında şebeke ölçeğinde onshore rüzgâr ve güneş kapasite kurulumlarını 
destekleyen düzenleyici politika mekanizmaları, SHURA Enerji dönüşümü Merkezi 
(SHURA) tarafından Türkiye ve dünya uygulanmalarının incelenmesi sonrasında, 2019 
yılının şubat ve nisan aylarında ETBK, özel sektör ve finans sektörü ile gerçekleştirilen 
paydaş toplantıları sonucunda çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu politika mekanizmaları 
Tablo 2’de gösterilmektedir: 

1.1.1. Spot piyasa fiyatından bağımsız garantili satın alım tarifeleri

Garantili satın alım tarifelerinde satın alım fiyatı kWh cinsinden belirlenmekte ve 
genellikle teknolojinin türüne göre farklılıklaştırılmaktadır. Tarife seviyeleri, ülkeden 
ülkeye değişiklik göstermektedir. Garantili satın alım tarife seviyelerinin uygulandığı 
süre zarfında teknoloji ve piyasadaki gelişmelere göre güncellenmesi mümkündür. 
Tarife seviyeleri belirlenirken yatırım riski, proje maliyeti ve teknolojik ömür gibi 
değişkenler dikkate alınmaktadır.

Garantili satın alım tarifelerinin, sağlanan destek seviyesinin spot piyasa fiyatına bağlı 
olup olmamasına göre değişen farklı uygulamaları bulunmaktadır. Sabit garantili satın 
alım tarifesi ve sabit değer prim modeli spot piyasa fiyatından bağımsız garantili satın 
alım tarifeleridir. Spot piyasa fiyatına dayalı garantili satın alım tarifelerinin arasında 
ise sabit yüzde prim modeli, seviyeli prim sistemi ve spot piyasa boşluk modeli 
bulunmaktadır.

1.1.1.1. Sabit garantili satın alım tarifesi
Türkiye’de mevcut olarak uygulanan YEKDEM, yenilenebilir enerjiden üretilen ve 
şebekeye sunulan elektrik için sabit bir fiyattan satın alım garantisi sağlar (ön lisans 
ihaleleri tanımın dışında tutulmuştur). Ayrıca ekipmanın yerlilik oranına göre ilave 
primler sunulmaktadır. Dünyada uygulanan sabit garantili satın alım tarifesi örnekleri, 
Bilgi Kutusu 1 & 2’de verilmektedir.

1. Düzenleyici politika mekanizmaları

Tablo 2: Çalışmaya dâhil edilen, şebeke ölçeğinde onshore rüzgâr ve güneş enerjisi kapasite kurulumlarını destekleyen 
düzenleyici politika mekanizmaları

Spot piyasa 
fiyatından bağımsız 
garantili satın alım 
tarifeleri

Spot piyasa fiyatına 
bağlı garantili satın 
alım tarifeleri

YEKA ihale modeli Yenilenebilir portföy 
standardı (YPS)

Kurumsal satın alım 
anlaşmaları (C-PPA)

• Sabit garantili 
satın alım tarifesi 
(mevcut YEKDEM 
– YEKDEM1.0 ve 
yeni YEKDEM - 
YEKDEM2.0)

• Sabit değer prim 
modeli

• Sabit yüzde prim 
modeli

• Seviyeli prim sistemi

• Spot piyasa boşluk 
modeli

SHURA’nın Ocak 2019 
tarihinde yayımlanan 
çalışması da dâhildir 

Yeşil enerji 
sertifikaları (YES) 
piyasası tarafından 
desteklenmektedir

Analize standart 
C-PPA’ler dahil 
edilmiştir

Türkiye’de mevcut durumda 
uygulanmakta olan 

YEKDEM, yenilenebilir 
enerjiden üretilen ve 

şebekeye sunulan elektrik 
için sabit bir fiyattan satın 

alım garantisi sağlar.
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Bilgi Kutusu 1: İtalya garantili satın alım tarifesi

İtalya, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için yüksek seviyede teşvik sağlamış, teşviklerin en önemli kısmını 
güneş enerjisi için sağlanan destekler oluşturmuştur. Garantili satın alım tarifesi, bir dönem İtalya tarafından uygulanmış 
ve İtalya’da yenilenebilir enerji kapasite kurulumlarının gelişmesine önemli oranda katkı sağlamış bir destek politika 
mekanizmasıdır. Özellikle 2010-2012 yılları arasında güneş enerjisi üzerinde yaratılan kapasitesinin (2018 yılı itibarıyla 
mevcut olan 20.000 MW’lık güneş enerjisinin) 15.000 MW’tan fazlası 2010-2012 yılları arasında kurulmuştur (SHURA, 2020b). 
2010 yılında düşük seviyede güneş enerjisi kapasite kurulumuna sahip ülke, gerçekleştirdiği yatırımlar ile 2014 yılında 
dünyanın dördüncü en yüksek güneş enerjisi kapasitesine sahip ülkesi haline gelmiştir. İtalya’da güneş enerjisinin toplam 
elektrik üretimi içindeki payı, 2014 yılı itibarıyla %8 seviyelerinde olmuştur.  Bu dönemde, güneş, rüzgâr ve biyoenerji 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında kapasite kurulumlarının hızla artması, toplam elektrik üretimi içerisindeki paylarını 
toplamda %40’a yükseltmiştir (GSE, 2012; Mantanino, 2013).

İtalya’da, Conto Energia politikaları çerçevesinde garantili satın alım tarifeleri uygulanmış, anlaşmalar 20 yıllık periyodlar 
üzerinden gerçekleştirilmiş, hem küçük hem de büyük ölçekli üreticiler kapsanmıştır.  Bu dönemde İtalya’da güneş enerjisine 
olan talep, küresel bazda büyük ölçekli yatırımları tetiklemiş, takip eden yıllarda ölçek ekonomilerinin yaratılmasına 
ve maliyetlerin bu çerçevede düşmesine katkıda bulunmuştur. Uygulanan yüksek destek seviyeleri, sektörde önemli 
miktarda kâr marjının oluşmasını sağlamış ancak uygulamalar tüketiciye yükselen elektrik faturaları olarak yansıtılmıştır. 
Conto Energia uygulamasının kümülatif maliyetinin 2013 yılında 6,7 milyar avro (EUR) seviyesine ulaşması ile tarifelere 
son verileceği açıklanmıştır. Conto Energia’ya son verilmesinin ardında birkaç sebep bulunmaktadır:

• Uygulanan tarifeler, tüketiciler üzerinde sürdürülemez bir maliyet yaratmıştır,
• Yaşanılan ekonomik kriz, sektördeki yatırım isteğini olumsuz yönde etkilemiştir,
• Dağıtım ve iletim şebekelerinin değişken üretimi olan yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışa uyum sağlaması için 

orta ve uzun vadeli planlamanın gerçekleştirilmesi zaman gerektirmektedir (DNV, 2019).

Bilgi kutusu 2: Almanya garantili satın alım tarifesi

Almanya’da garantili satın alım tarifesi rüzgâr, hidrolik enerji, jeotermal enerji, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu politika mekanizması çerçevesinde, yenilenebilir enerji 
teknolojilerinde yatırımların ivmelendirilmesi amacıyla perakende fiyatların ya da toptan fiyatların üzerinde garantili 
satın alım tarifeleri uygulanmıştır. Her teknolojinin enerji üretim maliyeti göz önünde bulundurularak yenilenebilir enerji 
üreticilerine uzun dönemli satın alım garantisi sağlanmıştır. Rüzgâr enerjisi teknolojileri için kWh başına göreceli olarak 
düşük tarife seviyeleri belirlenirken, marjinal üretim maliyeti daha yüksek olan güneş, gelgit enerjisi gibi teknolojiler için 
sağlanan tarife seviyeleri daha fazla olmuştur. Almanya’da bu politika mekanizması 1991 yılında çıkarılan bir kanun ile 
uygulanmaya başlamış, enerji tedarikçileri yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği belirtilmiş tarifeden 
almak zorunda kılınmıştır. 2000 yılında yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Yasası (Erneuerbare Energien Gesetz, EEG) 
ile uygulamanın kapsamı genişletilmiş, yasa 2014 yılında yenilenmiştir. EEG’nin temel amacı, Almanya’nın elektrik 
tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklı üretimin 2025 yılında %40-45, 2035 yılında ise %55-60 seviyelerine çıkarılmasıdır. 
(NREL, 2010a).
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması
2005 yılında Türkiye’de, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” başlıklı 5346 sayılı kanun kabul edilmiştir. 5346 
sayılı kanun, yerli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini desteklemek 
için bir politika mekanizması olarak sabit fiyatlı garantili satın alım tarifesi modeli 
olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması’nı (YEKDEM, bu çalışmada 
YEKDEM1.0 olarak kullanılacaktır) ortaya koymuştur.

5346 sayılı kanuna göre, YEKDEM1.0’dan yararlanmak için söz konusu elektrik üretim 
projeleri, 31 Aralık 2020 tarihinden önce faaliyete geçmelidir (bu tarih 30 Haziran 2021 
olarak güncellenmiştir). Böylece bu projeler ilk 10 yıllık işletme süreleri boyunca geçerli 
olacak şekilde ve YEKDEM tarifeleri ile belirlenen fiyatlar üzerinden şebekeye elektrik 
satma hakkına sahip olabilirler. Farklı yenilenebilir enerji teknolojileri için belirlenen 
YEKDEM1.0 tarife seviyeleri Tablo 3’te gösterilmektedir.

Tablo 3: Farklı yenilenebilir enerji teknolojileri için YEKDEM1.0 tarifeleri (yerli katkı ilavesi 
hariç tutulmuştur)

Çoğu ülkede uygulanan sabit garantili satın alım tarifesi ilgili hükümet tarafından 
açıklanır ve şebeke bağlantısı tüm yenilenebilir enerji projeleri için garanti altına 
alınır. Bağlantı için tahsis stratejileri, “ilk gelene ilk hizmet” veya orantılı paylaşım 
esasına göre gerçekleştirilir. Bu süreçte, yatırımın gerçekleştirildiği kapasite kurulumu 
ölçeğinde herhangi bir sınırlama olmaz. 

YEKDEM1.0 politika mekanizması, özellikle iletim sistemindeki teknik kısıtlamalar 
nedeniyle ön lisans ihalelerini de içerecek şekilde işlemektedir. YEKDEM1.0’dan lisanslı 
ve lisanssız enerji üretim tesisleri faydalanabilir. Ancak bunlar farklı prosedürlere 
tabidir.

Lisanslı yenilenebilir enerji üretim modeli, 1 MW veya daha fazla kurulu güce sahip 
projeleri kapsamaktadır. 1 MW’ın üzerinde kurulu kapasiteye sahip proje geliştiriciler, 
projelerine ön lisans almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 
başvurmalıdır. Burada amaç, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından önceden 
ilan edilen bağlantı kapasitesi kullanım haklarını elde etmektir. Üretim lisansı elde 
etmek için ön lisans alındıktan sonra belirlenmiş süre içerisinde (24 ay) gerekli izin ve 
garantiler gibi şartlar yerine getirilmelidir. Ön lisansa başvuru sürecinde, bir bağlantı 
kapasitesi için tek bir proje geliştiricisinin başvuru yaptığı durumlarda, bu proje 
geliştiricisi ön lisansı edinmekte, şartları sağladığı takdirde faaliyetinin ilk 10 yılında 
YEKDEM1.0 tarifeleri ile belirlenen fiyatlardan satış yapma hakkı elde etmektedir. Aynı 
bağlantı kapasitesi için EPDK’ya birden fazla güneş veya rüzgâr projesi geliştiricisinin 
başvuru yapması durumunda ise ön lisans ihaleleri açılır.

YEKDEM1.0 (US$ ct/kWh)

Hidroelektrik   7,3

Rüzgâr enerjisi   7,3

Jeotermal enerji 10,5

Biyokütle 13,3

Güneş enerjisi 13,3

Çoğu ülkede uygulanan 
sabit garantili satın alım 

tarifesi ilgili hükümet 
tarafından açıklanır ve 
şebeke bağlantısı tüm 

yenilenebilir enerji projeleri 
için garanti altına alınır.
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Ön lisans ihaleleri, bağlantı kapasitesini yönetmek için 2011 yılında geliştirilen 
yenilikçi ve dünyada benzersiz bir sıra yönetim stratejisidir (IRENA, 2015). Ön lisans 
ihaleleri düzenleyici çerçevesi, 2013 yılı sonunda EPDK tarafından yayımlanan 
“Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Ön lisans 
Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği”nde tanımlanmaktadır. Bu düzenleyici 
çerçeve tanımlandıktan sonra YEKDEM1.0’dan faydalanan katılımcı sayısı yıllar 
içerisinde hızla artmıştır (Şekil 3). Ön lisans ihaleleri, YEKDEM1.0 tarifeleri üzerinden 
açık eksiltme usulüne göre uygulanmaktadır. İhale kazananları, sabit YEKDEM1.0 
tarifesi yerine, kazanan tekliflerle belirlenen fiyatlar üzerinden faaliyetinin ilk 10 yılı 
boyunca enerji satma hakkına sahip olacaktır. Ön lisans ihale modeli, yalnızca rüzgâr 
ve güneş kapasite kurulumları için geçerlidir ve yerli katkı ilavesi mekanizmasını 
etkilememektedir. 

Lisanssız yenilenebilir enerji üretim modeli, 1 MW’a kadar olan projeleri kapsamaktadır 
(Aylık Mahsuplaşma Yönetmeliği ile 5 MW olarak güncellenmiştir). Bu projelere yönelik 
süreçler, lisanslı projelere göre farklılık göstermektedir. Lisanssız projelerin üretim 
lisansı almasına gerek yoktur. Bu projelerde ayrıca proje geliştiricisi bağlantı kapasitesi 
için ihale sürecine girmez ve lisanssız kapasite kurulumu projeleri için idari süreçler 
basitleştirilmiştir (örneğin, şirket kurma gerekliliği yoktur ve başvurular tüm yıl boyunca 
yapılabilir) (IiT, 2018).

YEKDEM1.0 kapsamında rüzgâr kapasitesinin gelişimi
Türkiye’deki toplam kurulu onshore rüzgâr kapasitesi, Eylül 2020 itibariyla ortalama
8.000 MW’a ulaşmıştır. Ortalama 620 MW onshore rüzgâr kapasitesi inşaat halindedir ve 
ortalama 2.300 MW inşaat ruhsatı alma aşamasında lisanslı kapasite bulunmaktadır. 
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Şekil 3: Yıllar itibarıyla YEKDEM1.0 katılımcı sayısı

Kaynak: EPDK 2019 yılı elektrik piyasası gelişim raporu, TEİAŞ aylık kurulu güç raporları, TÜREB 2019.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yıl

Rüzgâr (lisanslı) Güneş (lisanslı+lisanssız) Lisanslı katılımcı sayısı
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Kısaca yaklaşık 3.000 MW henüz faaliyette olmayan lisanslı rüzgâr kapasitesi 
bulunmaktadır. Tüm bunlar, ortalama 10.600 GW lisanslı kapasiteye denk gelmektedir 
(TÜREB, 2019) (Şekil 3).

Bu lisanslı kapasiteye ek olarak, 2015 yılında 3.000 MW bağlantı kapasitesi için 
ön lisans başvuruları alınmıştır. Bu kapasite için ön lisans ihaleleri, iletim sistemi 
operatörü TEİAŞ tarafından Haziran 2017 (710 MW) ve Aralık 2017’de (2.310 MW) 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2015 yılında 2.000 MW ilave yeni bağlantı kapasitesi ilan 
edilmiştir. Bu kapasite için olan ön lisans ihalelerinin Ekim 2020’de gerçekleştirilmesi 
planlanmış, ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

YEKDEM1.0 kapsamında güneş kapasitesinin gelişimi
Türkiye’nin YEKDEM kapsamında 600 MW’lık şebeke ölçeğinde güneş enerjisi ön lisans 
kapasite ihalelerinin ilk turu 2013 yılında açıklanmış ve 2015’te tamamlanmıştır. Şu 
anda bu projeler yapım aşamasındadır. Temmuz 2020 itibarıyla toplamda yirmi üç 
lisanslı proje devrededir (Enerji Atlası, 2020).

2016 yılının sonuna kadar 1 MW’ın altında gerçekleşen toplam lisanssız güneş enerjisi 
kapasitesi ortalama 830 MW olmuştur. Yalnızca 2017 yılında yaklaşık 2.600 MW yeni 
lisanssız güneş enerjisi kapasite kurulumu gerçekleşmiştir. Kasım 2018 itibarıyla, yeni 
lisanssız güneş enerjisi kapasite kurulumu 1.500 MW’tan fazla olmuştur. Bu miktara 
lisanslı güneş enerjisi kapasite kurulumları da eklendiğinde, Kasım 2018 itibarıyla 2023 
hedefi olan 5.000 MW güneş enerjisi kapasitesi hedefine ulaşılmış, Eylül 2020 itibarıyla 
güneş enerjisi kapasitesi 6,5 GW’a yaklaşmıştır (Şekil 3). (TEİAŞ, 2020). 

YEKDEM1.0’ın yanı sıra uygulanan tamamlayıcı başka politika mekanizmaları da 
bulunmaktadır:

Yerli katkı ilavesi (garantili satın alım primi)
5346 sayılı kanun, yerel olarak üretilen ekipman kullanan kurulu güç oranı için yerli 
katkı ilave desteği de sağlamaktadır. Yerli katkı ilavesi, yenilenebilir enerji piyasasını 
destekleyen ek bir politika mekanizması olarak düşünülebilir. Bu mekanizma, 
YEKDEM1.0 fiyatları üzerine eklenen ve faaliyetin ilk beş yılında sağlanan bir primdir. 
Yalnızca lisanslı tesisler yerli katkı ihalesinden faydalanabilir (IiT, 2018).

Arazi tahsis desteği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇSB) veya Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) izin verdiği 
takdirde ormanlık alan olarak tayin edilmiş bölgeler ile Hazine’nin özel mülkiyetinde 
veya devletin kullanımındaki emre amade araziler yenilenebilir enerji üretimi için 
tahsis edilebilir. Yenilenebilir enerji üretim kapasiteleri, Orman Köylüleri Kalkındırma 
Gelirleri ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri harçlarından muaftır (ibid.). 
Bunların yanı sıra, güç iletim hatlarının yatırım ve işletmesinin ilk 10 yılı boyunca, arazi 
masraf ve ücretleri üzerinde %85 indirim uygulanır (ibid.).

Lisans ücretlerinde indirim 
Yenilenebilir enerji üretim kapasitelerinde, lisans sahibi, projenin tamamlanmasından 
sonraki ilk sekiz yıl boyunca yıllık lisans ücretinden muaf tutulur. Ayrıca, bu üretim 
kapasiteleri için ön lisans ve lisans başvuru ücretlerine %90 indirim uygulanır (ibid.).

5346 sayılı kanun, yerel 
olarak üretilen ekipman 

kullanan kurulu güç oranı 
için yerli katkı ilave desteği 

sağlamaktadır. 
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Yatırım mekanizmaları
Yenilenebilir enerji üretim kapasiteleri, projenin geliştirildiği bölgeden bağımsız olarak 
Genel Yatırım Teşvik Sistemi’nden faydalanmaktadır (ibid.). Genel Yatırım Teşvik Sistemi 
ile yatırımda kullanılan tüm ilgili makine ve ekipmanlar, Katma Değer Vergisi (KDV) ve 
Gümrük Vergileri’nden muaf tutulur (ibid.).

YEKDEM ile ilgili son gelişmeler
2020 sonrası için açıklanacak yeni YEKDEM’in (YEKDEM2.0) Türk lirası (TL) cinsinden ve 
enflasyona göre eskalasyona tabi olacağı açıklanmıştır. Enerji piyasası kanunlarındaki 
değişikliğin ise yıl sonunda yapılması planlanmaktadır. YEKDEM2.0’ın TL olarak devamı 
ve doğalgazda son kaynak tedariki gibi çok önemli değişiklikler öngören kanun teklifi, 
yıl sonuna doğru TBMM’ye sunulacaktır. Yasa değişikliğinin 2020’nin son çeyreğinde 
gündeme gelmesi beklenmektedir. YEKDEM2.0’da yerli katkı ilavesinin devam etmesi 
planlanmaktadır. Ön lisans ihalelerinde, sıfır ve negatif fiyat teklifi veren istekliler, yerli 
katkı ilavesinden yararlanamayacaktır (EnergyIQ, 2020a). 

Yenilenebilir enerji sektörü dernekleri, COVID-19 nedeni ile YEKDEM1.0 kapsamına 
giremeyecek olan projeler adına mücbir sebep talebinde bulunmuşlardır ve istenilen 
altı aylık süre uzatımı kabul edilmiştir. YEKDEM1.0 30 Haziran 2021 tarihine kadar 
geçerli olacaktır. (Montel Foreks, 2020a). Yeni açıklanacak olan YEKDEM2.0 tarafından 
belirlenen destek seviyeleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirli periyotlarla 
güncellenebilecektir.

EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, santrallerin birden 
çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılması gereken 
ön lisans ve lisans tadil başvurusu süreçlerini düzenleyerek hibrid santrallerin de 
YEKDEM2.0’den faydalanmasının önünü açmıştır (EnergyIQ, 2020b).

YETA’nın (YETA, raporun ilerleyen kısımlarında detaylı olarak anlatılmaktadır) de 
açıklanmasıyla beraber YEKDEM formülünde “Yeşil Tarife” değişikliği yapılmış, 
EPDK Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine 
ilişkin yönetmelikte yer alan YEKDEM gelir formülünde değişiklik yapmıştır. Yapılan 
değişiklikle, 1 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan YETA’ya ilişkin 
bir bileşen formüle eklenmiştir. Formüle eklenen yeni bileşen, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler ile tüm tüketiciler için geçerli 
olmak üzere aynı bağlantı şekli ve tüketici grubuna göre belirlenen perakende satış 
tarifesi arasındaki farkın tüketim miktarı esas alınarak, görevli tedarik şirketi bazında 
ilgili fatura dönemi için hesaplanan fark bedeli olarak TL cinsinden tanımlanmıştır 
(EnergyIQ, 2020c).

2020 sonrası için 
açıklanacak yeni YEKDEM’in 
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1.1.1.2. Sabit değer prim modeli
Sabit değer prim modelinde spot piyasa fiyatlarına daha önceden belirlenmiş olan 
bir prim miktarı eklenmekte, prim seviyesi spot piyasa fiyatlarına göre değişiklik 
göstermemektedir. Sabit değer prim modelinde spot piyasa fiyatları ve destek 
seviyelerinin değişimi, Şekil 4’de gösterilmektedir. 

Sabit değer prim modeli, yüksek talep dönemlerinde ve spot piyasa fiyatlarının 
yüksek olduğu zamanlarda elektrik üretimi için önemli bir teşvik sağlar. Yüksek spot 
piyasa fiyatlarının üzerine sabit bir prim desteğinin sağlanması, arzı en çok ihtiyaç 
duyulan dönemlerde artırma eğilimi yaratmaktadır. Spot piyasa fiyatlarına eklenen 
primleri, üreticinin karşılaşabileceği pazar risklerine karşı bir telafi olarak da düşünmek 
mümkündür. Sabit değer prim modeline dair uygulama örneği, Bilgi Kutusu 3’te 
anlatılmıştır.

Şekil 4-7: Çalışmaya dahil edilen prim modelleri sonucu uygulanan prim seviyesi ve spot piyasa fiyatı arasındaki ilişki

Şekil 4: Sabit değer prim modeli ve spot piyasa fiyatı 
arasındaki ilişki

Şekil 6: Seviyeli prim sistemi ve spot piyasa fiyatı 
arasındaki ilişki

Şekil 5: Sabit yüzde prim modeli ve spot piyasa fiyatı 
arasındaki ilişki

Şekil 7: Spot piyasa boşluk modeli ve spot piyasa fiyatı 
arasındaki ilişki
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1.1.2. Spot piyasa fiyatına dayalı garantili satın alım tarifesi modelleri

1.1.2.1. Sabit yüzde prim modeli
Sabit yüzde prim modelinde, prim miktarı spot piyasa fiyatının belirli bir yüzdesi olarak 
belirlenir. Belirlenen yüzde seviyesi sabit kalırken prim seviyesi spot piyasa fiyatındaki 
değişimlere göre değişiklik gösterir. Örneğin US$ cent (ct) başına 1,135 kWh (ct/kWh) 
olan prim seviyesi (%25 prim oranı) spot piyasa fiyatının 5,5 US$ ct/kWh’ten 4,3 US$ ct/
kWh’e inmesiyle 1,075 US$ ct/kWh seviyesine düşebilir. Sabit yüzde prim modelinde, 
spot piyasa fiyatları ve destek seviyelerinin değişimi, Şekil 5’te gösterilmektedir.

Spot piyasa fiyatlarının çok düştüğü dönemlerde, spot piyasa fiyatının bir yüzdesi 
olarak prim seviyesi ve dolayısıyla üreticiye sağlanan destek de azalmaktadır. Fiyatların 
yükseliş dönemlerinde ise bu durumun aksine prim seviyesi ve böylece destek 
seviyesi de artmaktadır. Dolayısıyla sabit yüzde prim modeli spot piyasa fiyatındaki 
dalgalanmalardan etkilenen bir politika mekanizmasıdır. Sabit yüzde prim modeline 
dair uygulama örneği, Bilgi Kutusu 4’te anlatılmıştır.

Bilgi kutusu 3: İspanya sabit değer prim modeli

İspanya sabit değer prim modelini 1998 yılında uygulamaya başlamıştır. İspanya‘da yenilenebilir enerji üreticilerine yıllık 
bazda garantili satın alım tarifesi ile serbest piyasa spot fiyatlarına dayalı prim sistemi arasında seçim yapmaya olanak 
tanınmıştır.

Prim sisteminde prim, saatlik ortalama elektrik fiyatı ile taban ve tavan fiyatları kullanılarak hesaplanmaktadır. Bir başka 
deyişle elektrik fiyatı, bir tavan fiyatın üstüne çıkamamakta, bir taban fiyatın altına inememektedir. Rüzgâr enerjisi 
üreticilerinin çoğunlukla prim modelini tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Uygulamada, üreticilere ürettikleri enerjiyi bir 
dağıtım şirketine satmanın yanında, serbest piyasada da satabilme seçeneği getirilmiştir. Bu satışlar, İspanyol pazar 
operatörü OMEL tarafından koordine edilmiştir. Satışlar ayrıca ikili kontratlar aracılığı ya da bir ticari aracı üzerinden 
vadeli sözleşmeler ile gerçekleştirilmiştir. Fiyat istihkaklarında piyasa takas fiyatı, uygulanacak prim ve bir katılım payı 
baz alınmıştır. Özellikle rüzgâr enerjisi alanında, enerji üreticilerinin büyük bir çoğunluğu sabit değer prim modelini 
tercih etmiştir, nitekim yükselen fiyatlar ile bu mekanizma daha yüksek fiyat getirisi sağlamıştır. Ancak yükselen kârlar ile 
birlikte 2007 yılında, taban ve tavan fiyat seviyeleri hesaplanmaya başlayarak hem aşırı kârların hem de olası fazla fiyat 
düşüşlerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Danimarka’da, sabit değer prim sistemine benzeyen bir model uygulanmaktadır. Offshore rüzgâr santrallerinde ihale ile 
belirlenen kullanım bedeli ile spot piyasa fiyatı arasındaki fark, destek olarak ödenmektedir. Her bir offshore santrali için 
ayrı ihaleler gerçekleştirilerek ayrı kullanım bedelleri belirlenmektedir.

Sabit yüzde prim modelinde, 
prim miktarı spot piyasa 
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olarak belirlenir. 
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1.1.2.2. Seviyeli prim sistemi
Seviyeli prim sisteminde, piyasa öngörüleri kullanılarak belirli bir spot piyasa fiyatı 
aralığı için sabit bir prim değeri veya yüzdesi belirlenir. kWh başına ödenen prim 
değeri veya yüzdesi önceden belirlenmiş spot piyasa fiyatı aralığının tavan ve taban 
seviyelerine göre azaltılabilir veya artırılabilir. Spot piyasa fiyatının taban fiyat 
seviyesinin altına indiği durumlarda, prim değeri veya yüzdesi artırılır. Spot piyasa 
fiyatının tavan fiyat seviyesinin üzerine çıktığı durumlarda ise prim değeri veya yüzdesi 
azaltılır. Seviyeli prim sisteminde spot piyasa fiyatları ve destek seviyelerinin değişimi, 
Şekil 6’te gösterilmektedir.

Seviyeli prim sistemi, elektriğin gerçek zamanlı piyasa maliyetlerini yansıtan spot 
piyasa fiyatlarıyla ilişkilidir. Özellikle yüksek talep dönemlerinde, yüksek spot piyasa 
fiyatı ve buna eklenen bir prim yüksek bir maliyetle sonuçlanabilir. Bu nedenle spot 
piyasa fiyat seviyelerine göre prim sisteminin güncellenmesi hem kamu harcamaları 
için toplam maliyetin düşürülmesi hem de vergiler ve perakende fiyatlar vasıtasıyla 
tüketicilere aktarılan maliyetin kısıtlanması avantajını ortaya çıkarmaktadır. Seviyeli 
prim sistemine dair uygulama örneği, Bilgi Kutusu 5’te anlatılmıştır.

Bilgi kutusu 4: Danimarka ve İspanya sabit yüzde prim modelleri

Danimarka, 1992-2000 yılları arasında rüzgâr enerjisi kapasite kurulumlarını desteklemek amacıyla perakende fiyatın 
%85’ine denk gelen bir prim sistemi uygulamıştır.1

İspanya, 1997 yılında perakende fiyatın %80-90 arasında bir tarife uygulamış, 1998 yılında bu uygulamayı bırakarak 
garantili satın alım tarifesi ve sabit değer prim modelinin birlikte uygulandığı bir modele geçmiştir. Bu dönemde İspanya’da 
uygulanan garantili satın alım tarifesi ve sabit değer prim modeline çeşitli eleştiriler getirilmiş, bu tarifelerin uygulamasının 
çok bürokrasi içerdiği ve tarife seviyelerinin uygun olmadığı ifade edilmiştir. Bu çerçevede İspanya, 2004 yılında güneş 
enerjisi kaynaklı yenilenebilir enerji üretimini teşvik etmek amacıyla sabit yüzde prim modelini devreye sokmuş, perakende 
fiyatların %100 üzerine çıkabilen bir satın alım tarifesi uygulamıştır. Sabit yüzde prim modeli perakende fiyatların belirlenen 
tarifeler için bir referans ve endeksleme sistemi olmasını sağlamıştır.  İspanya, 2006 yılında bu uygulamaya son vermiş ve 
2007 yılında garantili satın alım tarifesi ile seviyeli prim sisteminin birlikte uygulandığı bir modele geçmiştir.2

1 NREL, 07/2010, Policy Makers’Guide to Feed-in Tariffs, www.nrel.gov/docs/fy10osti/44849.pdf
2 Ibid
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1.1.2.3. Spot piyasa boşluk modeli 
Spot piyasa boşluk modeli, prim seviyelerinin spot piyasa fiyatlarına göre değişkenlik 
gösterdiği başka bir politika mekanizmasıdır. Bu modelde, sabit garantili satın alım 
tarifesine benzer olarak kWh elektrik satın alımı başına garanti edilmiş fiyat seviyesi 
sunulur. Bu seviye, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreticisine ve ilgili 
yatırımcılara gelir kesinliği sağlar. Ancak, sabit garantili satın alım tarifelerinin sunduğu 
garantili satın alım fiyatı yerine, spot piyasa boşluk modelinde yalnızca garanti edilen 
fiyat seviyesi ile spot piyasa fiyatı arasındaki fark karşılanır. Bu da prim ödemesinin 
spot piyasa fiyatındaki dalgalanmalara göre değişmesi anlamına gelir. Spot piyasa 
fiyatlarının garantili satın alım fiyatlarının üzerine çıkması durumunda, elektrik 
üreticileri spot piyasa fiyatından şebekeye elektrik satışlarını gerçekleştirirler. Spot 
piyasa boşluk modelinde, spot piyasa fiyatları ve destek seviyelerinin değişimi, Şekil 
7’te gösterilmektedir. Spot piyasa boşluk modeline dair dünyadaki uygulama örnekleri, 
Bilgi Kutusu 6’da anlatılmıştır.

Bilgi kutusu 5: İspanya seviyeli prim sistemi

İspanya’da, 2007 yılında çıkarılan bir kanun ile hem bir taban hem de tavan fiyat seviyesi bulunan MWh başına EUR (EUR/
MWh) bazlı bir seviyeli prim sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Nitekim daha önce uygulanan garantili satın alım tarifeleri 
ve sabit değer ve yüzde prim sistemleri, politika maliyetlerinin yükselmesine yol açmıştır. Söz konusu seviyeli prim sistemi, 
güneş enerjisi dışındaki tüm teknolojilere uygulanmıştır. Primler, spot piyasa fiyatları yükselirken düşecek, azalırken 
artacak şekilde tasarlanmıştır. Tarife sistemine bir taban uygulanması, yatırımcıya asgari gelir güvencesi getirmektedir. 
Örnek olarak 2008 yılında prim tabanı 73,66 EUR/MWh olarak belirlenmiş ve spot piyasa fiyatlarının bu seviyenin altına 
inmesi durumunda prim miktarı artırılacak şekilde düzenlenmiştir. Spot piyasa fiyatlarının 87,79 EUR/MWh’in üzerine 
çıkması halinde prim seviyesi düşmektedir (NREL, 2010b).

Danimarka’da uygulanan sistemde, prime taban ve tavan uygulanması yerine spot piyasa ve prim ile ortaya çıkan toplam 
ödemeye bir taban ve tavan seviyesi belirlenmiş, toplam ödeme miktarının belirli bir getiri aralığında kalması sağlanmıştır. 
Danimarka, bu sistemi 2003 ve 2004 yıllarında onshore rüzgâr enerjisi için uygulamıştır. Bu dönemde, spot piyasa fiyatı ve 
primden oluşan toplam ödemenin 4,83 EUR ct/kWh’ın üzerine çıkmaması sağlanmıştır (ibid.).

Almanya’da, 2012 yılında piyasa entegrasyon modeli altında seviyeli prim sistemi uygulanmıştır. Değişken pprim seviyeleri 
serbest piyasada yapılan yenilenebilir enerji satış gelirlerinin üzerine ilave edilmiştir. Bu primler, belirli bir teknoloji (rüzgâr, 
güneş) için referans fiyat ile aylık ortalama spot piyasa fiyatı arasındaki farka eşittir. 2014 yılında bu sistem, tüm tesisler için 
zorunlu hale gelmiştir. 2016 yılında ise 100 kW altındaki küçük tesisler, bu sistemden muaf tutulmuştur.

Spot piyasa boşluk modeli, 
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1.1.3. İhale mekanizması

İhale mekanizmasının amacı, yenilenebilir enerji kapasitesini en az maliyetli şekilde 
artırmaktır. Özellikle büyük ölçekli projeler için başvurulan bu yöntemde, elektrik 
idaresi, ihaleyi kazanan proje geliştiricisiyle yapılan anlaşma çerçevesinde (10-25 yıl) 
piyasa fiyatının üzerinde bir fiyattan elektrik satın almayı taahhüt etmektedir. Son 
derece maliyet etkin olan bu yöntemde, en düşük teklif veren istekli ihaleyi kazanacağı 
için yatırımın topluma olan maliyeti teorik olarak en az seviyede olmaktadır.

SHURA, Şubat 2019’da yayımladığı “Enerji dönüşümünü destekleyen düzenleyici 
çerçevenin güçlendirilmesi için YEKA ihalelerini daha etkin kılan fırsatlar” raporunda, 
29 ülkedeki yenilenebilir enerji ihale mekanizmasını incelemiş, 18 ihale tasarım unsuru 
ve bunlara dair iyi uygulama örneklerini tespit etmiştir. İhale tasarım unsurları, Tablo 
6’da gösterilmektedir.

Bilgi Kutusu 6:  İsviçre spot piyasa boşluk modeli

İsviçre‘de spot piyasa boşluk modeli uygulanmıştır. Spot piyasa fiyatı bir önceki ayın spot piyasa fiyatlarının ortalaması 
olarak alınmıştır. Aradaki prim farkı, bu ortalama ile belirli teknolojilere göre farklılaştırılmış tarifeler arasındaki fark 
hesaplanarak belirlenmiştir. Örneğin spot piyasa fiyatı hareketlerine göre prim farkı, güneş enerjisi için 40 US$ ct/kWh 
seviyesine kadar çıkabilirken, rüzgâr enerjisi için 2-3 US$ ct/kWh seviyelerinde kalmıştır. Bu uygulama, İsviçre’de bir fon 
havuzundan finanse edilmiş ve bu havuz için elektrik tüketicilerinden kWh başına 0,006 İsviçre frankı (Sfr/kWh) ilave 
ücret alınmıştır. Bu havuzdaki birikim seviyesi, genel elektrik tüketimine bağlıdır. Havuz farklı teknolojiler ve farklı proje 
büyüklüklerine göre ödenecek primler için bölüştürülmektedir (NREL, 2010a).

Hollanda’da da spot piyasa boşluk modeli uygulanmakta, ancak belirli bir tarife üzerinden asgari bir gelir akışı garanti 
etmemektedir. Serbest piyasada elektrik fiyatı, beklenen fiyatın 2/3’üne kadar düşerse uygulanan destek tarifesi de 
düşmektedir. Hollanda’da destekler Hazine tarafından karşılanmakta, fiyatların hızla azalma göstermesi sonucu uygulanan 
prim miktarının artmasıyla ortaya çıkabilecek sübvansiyon ihtiyacının artmasının önüne geçilmektedir. (NREL, 2010a). 
Ancak bu uygulama, politika maliyetlerini düşürürken yatırımcılar için ilave bir risk yaratmaktadır.

Tasarım unsurları

Dönemsellik/düzenlilik İhale usulleri Nihai fiyatın belirlenmesi

İhaleden sorumlu otorite Tavan fiyatı Uygunsuzluk veya gecikmeler için cezalar

Satın Alım Garantisi (PPA) & İhale nesnesi Gereklilikler Politika mekanizmaları

Teknoloji–özel veya teknoloji-nötr Garantiler Bilgi ve şeffaflık

Lokasyon-özel veya lokasyon-nötr Yerli katkı oranı Finansman imkânları

Proje büyüklüğü Kazanan teklifin seçilmesi Süreçler

Tablo 4: İhale mekanizması tasarım unsurları

İhale mekanizmasının 
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Dünyada 2017-2018 döneminde 111 GW seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilen 
ihalelerin yaklaşık %55’inin güneş enerjisi, %40’ının ise onshore rüzgâr enerjisi için 
olduğu tahmin edilmektedir (IRENA, 2019).

Dünya’da güneş ve rüzgâr için ortalama ihale nihai fiyatlarının yıllar içerisindeki 
gelişimi, Şekil 8’de gösterilmektedir. Şekil 6’da Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
(IRENA) yenilenebilir enerji maliyet ve ihale veri tabanı temel alınmıştır.

İhale mekanizması, piyasa bazlı olması nedeniyle etkin olarak dünyanın her yerinde 
giderek daha da artan yaygınlıkla kullanılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda güneş enerjisi 
kapasite kurulumu için 2 US$ ct/kWh’e kadar düşen fiyatların yanı sıra rüzgâr enerjisi 
kapasite kurulumu için gerçekleştirilen ihalelerde de benzer seviyede çok uygun 
maliyetli sonuçlar çıkmıştır.

Düşmekte olan teknoloji maliyetleri, politika yapıcıları ihale sistemine yöneltmiştir. 
Fiyatları etkileyen başlıca üç faktör bulunmaktadır (IRENA, 2016):
• Kaynaklara erişilebilirlik, enerji piyasalarının tasarımı, finansman, arazi ve işgücü 

gibi ülkelere özgü maliyet faktörleri ve dağıtım öncelikleri,
• Yatırımcı güveni,
• Ulusal hedefler ve politikalar, yerel kapsam, düşen nihai ihale fiyatları ve diğer
 hedefler arasındaki denge (ihaleye olan talep, asgari kalite kriterleri, kazanan 

isteklinin seçilmesine dair metot ve kriterler, finansman ve üretim risklerinin 
dağıtılması gibi).

İhalelerle ilgili çok önemli bir kriter, nihai fiyatlardaki düşüşün sürdürülebilirliğidir. 
Nihai ihale fiyatlarındaki düşüş, piyasadaki olgunlaşmayı yansıtmalı, sektördeki kârlılık 
devam etmelidir.

İhale mekanizmasına dair dünyadaki uygulama örnekleri, Bilgi Kutusu 7’de 
anlatılmıştır.
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Şekil 8: 2010-2018 yılları arasında güneş ve rüzgâr ihale nihai fiyatlarının ve kapasitelerinin gelişimi

Kaynak: IRENA Database

Güneş enerjisi kurulu gücü Onshore rüzgâr enerjisi kurulu gücü

Güneş enerjisi ağırlıklandırılmış ortalama fiyat Onshore wind ağırlıklandırılmış ortalama fiyat
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1.1.3.1. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihale mekanizması
YEKA ihaleleri ülkemizde şimdiye kadar rüzgâr ve güneş enerjisi kapasite kurulumlarını 
desteklemek amacıyla uygulanmıştır. Farklı kaynak ve teknolojiler için de 
kullanılabilmektedir. YEKA ihaleleri için seçilen bölgeler, yenilenebilir enerji projeleri 
için tahsis edilen, özellikleri ve kritik unsurları kanun ile belirlenmiş özel nitelikli 
alanlardır. YEKA ihaleleri sürdürülebilir yenilenebilir enerji sanayisinin geliştirilmesini 
de desteklemeyi amaçlar. Şimdiye kadar gerçekleştirilen YEKA ihalelerinin bazılarının 
asgari yerli ekipman üretim ve kullanım şartlarına bağlanmış olması, yüksek ölçek ve 
hacimde kurulu güç yaratılması kadar bu konuda bir yerli sanayi geliştirilmesine de 
katkıda bulunmaktadır.

YEKA ihale modelinde, proje geliştiriciler ilan edilen ihaleye istekli olmakta, kazanan
isteklinin önerisi nihai ihale fiyatını belirlemektedir. Garantili satın alım anlaşması bu 
nihai ihale fiyatı temel alınarak yapılmaktadır. YEKA ihale mekanizması ile rekabetin 
artması, yenilenebilir enerji kapasite kurulum maliyetlerinin düşmesi ve yenilenebilir
enerji üretim teknolojilerinin yapılanması amaçlanmıştır. YEKA ihalesini kazananlara, 
bağlantı kapasitesi kullanım hakları verilmektedir ve ihaleyi kazanan kurum ya da 
konsorsiyum ile US$ üzerinden 15 yıllık bir satın alım anlaşması yapılmaktadır. Ayrıca, 
kamuya ve hazineye ait mülklerin tahsisi, bağlantı kapasite tahsisi sağlanarak ve lisans 
süreçleri kolaylaştırılarak idari süreçler kısaltılmaktadır.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen YEKA ihalelerinin kapsamı, Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Bilgi kutusu 7: Hindistan yenilenebilir enerji ihale mekanizması

İhale mekanizmasını başarı ile kullanmış ülkelerden biri Hindistan’dır. Hindistan, 2008 yılında Ulusal Güneş Misyon Planını 
devreye sokmuş, bu program ile 2022 yılında 20 GW şebeke ölçeğinde güneş enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedeflemiştir. 
Bu hedef 2014 yılında güncellenerek 100 GW’a yükseltilmiştir. Hindistan’ın programındaki bir başarı etkeni farklı araçlar 
ile esnek bir uygulama sağlamasıdır. 2010 yılı programında ilk aşamada yoğun olarak ihale mekanizmasının kullanılması 
öngörülmüş, bu mekanizma zorunlu yenilenebilir enerji satın alım uygulamaları, yenilenebilir enerji sertifikaları (YES’ler), 
sermaye sübvansiyonları ve hızlandırılmış amortisman gibi diğer araçlarla tamamlayıcı bir ilişki içinde kurgulanmıştır. 
Dağıtım şirketlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği satın alma zorunlulukları uygulamada bazı 
sorunlar çıkarmış, bir süre ihale mekanizması yerine garantili satın alım tarifeleri uygulanmıştır. 2017 yılından itibaren ihale 
mekanizmasına devam edilmiştir. Hindistan’da ihale uygulamaları hem şebeke ölçeğinde hem de çatı güneş sistemleri 
kapasitesinin gelişmesini sağlamıştır.

Hindistan’da uygulanan ihale sistemi hem ulusal hem de eyalet ihalelerini kapsamaktadır. İlk aşamada ulusal ihaleler 
uygulanmış, ikinci aşamada eyalet ihaleleri önem kazanmıştır. Son yıllarda yine ulusal ihaleler ağırlıktadır ve güneş parkı 
projeleri buna örnektir.

Hindistan’da son zamanlarda güneş enerjisi ihaleleri, teknik maliyetlerin, mühendislik ve ihale maliyetlerinin düşmesinden 
istifade etmiştir. Maliyetlerdeki bu eğilimin devam edeceğine yönelik beklentiler, rekabetin artmasında ve fiyatlarda daha 
da aşağı yönlü bir baskı ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 
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1.1.3.2. YEKA ihaleleri ile ilgili güncel durum
YEKA ihale mekanizması çerçevesinde güneş yatırımları için planlanan bir başka 
uygulama ise “Mini YEKA”lardır (YEKA GES-3). YEKA GES – 3’ün 36 bağlantı bölgesinde, 
kapasiteleri 10, 15 ve 20 MW arasında değişen 74 adet bağlantı noktası için yapılması 
ve ihalede TL bazlı fiyat seviyelerinin ilk kez test edilmesi planlanmaktadır. İhale 
şartnamesinde öngörülen fiyat eskalasyonunun detayları da belirginleşmeye 
başlamıştır. Mini YEKA ihalelerinde her bir ihale için tavan fiyat kWh başına 30 kuruş 
(kr) (kr/kWh) (4,4 US$ ct/kWh), elektrik alım sözleşmesinin süresi ise 15 yıl olacaktır. 
Ayrıca, piyasa takas fiyatı (PTF’nin) 365 günlük hareketli ortalaması, fiyat tavanı 
olarak alınacaktır ve elektrik satın alım anlaşmasına konu olan bu fiyat ortalamanın 
üzerine çıkamayacaktır. Fiyatlar, üretici fiyat endeksine (ÜFE’ye) endeksli olarak üç 
aylık dönemlerle güncellenecektir. ÜFE’nin artış oranının PTF’nin değişim oranından 
yüksek olmasının, garantili satın alım fiyatının zaman içerisinde spot piyasa fiyatına 
yaklaşması sonucunu doğurması beklenmektedir. Şartnameye göre elektrik satın 
alım anlaşmasına konu fiyat seviyesi ile ihalede kullanılan fiyat modeline göre 
ÜFE’deki olası bir azalma, ihale fiyatının da düşmesine neden olacaktır. SHURA’nın 
YEKA çalışmasında da öne çıkan çok nesneli, coğrafi koşullara göre ayrışan ve aktör 
çeşitliliğini destekleyen ihaleler gerçekleştirilmesi önerilerine de uygun olan YEKA GES-
3 ihalelerinin daha fazla yatırımcıya piyasaya giriş olanağı sunması beklenmektedir.

Onshore Rüzgâr 1 (YEKA RES – 1) ihalesi kapsamında, beş bölgede toplamda 1 
GW’a yakın RES kuracak olan Kalyon Türkerler Rüzgâr Enerjisi A.Ş’nin hisselerinin 
bir bölümünü devredeceği açıklanmıştır. Rekabet Kurulu’nun Temmuz 2020 tarihli 
kararına göre Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji 
Üretim Tic. ve San. A.Ş’nin ortak kurdukları şirketteki paylarının bir kısmı, Metgün 
Enerji Yatırımları A.Ş ile Efa Group Enerji Üretim Danışmanlık ve San. Tic. A.Ş.‘ye 
devredilecektir (EnergyIQ, 2020a).

YEKA-1 GES ihalesi ile kurulum süreci başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 
Ağustos 2020’de açılmıştır ve dünyadaki 20 entegre PV güneş paneli fabrikası arasında 
yer almaktadır. Fabrikanın panel üretim süreçlerinin tamamını gerçekleştirmeye hazır 
olup olmadığı veya hangi süreçler için hazır olduğu yönünde teknik bilgiler henüz 
açıklanmamıştır. Fabrika, %70’in üzerinde yerlilik oranı ve yıllık 500 MW güneş paneli 
üretim kapasitesine sahip ve gerçekleştirdiği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon US$ 
seviyesinde panel ithalatının engellenmesi planlanmaktadır. Karapınar GES’in de 1 
milyar US$ seviyesinde yatırımla yıllık 2,6 milyar kWh elektrik üretmesi, 2020 Eylül 
ayından başlayarak her ay 40 MW’lık bölümler halinde devreye alınması, 33 ayda tam 
kapasite işletmeye geçmesi planlanmaktadır (EnergyIQ, 2020b). 
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3 1.000 MW kapasiteye kadar ihale kazanan bireysel projelerin her biri en az 50 MW kapasiteye sahip olmalıdır.

Tablo 5: Türkiye’deki YEKA ihaleleri tasarımı – ağustos 2020’ye kadar geçerli durum 
Tasarım 

unsurları
Güneş enerjisi 1 Güneş enerjisi 2

(iptal edildi)
Onshore rüzgâr 

1
Onshore rüzgâr 
2 (iptal edildi)

Offshore rüzgâr
(ertelendi) 

Onshore rüzgâr 
2

Güneş enerjisi 3 
(Mini YEKA)

İlan tarihi: Ekim 
2016

İhale tarihi: Mart 
2017

İlan tarihi: Ekim 
2018

İptal edildi

İlan tarihi: Nisan 
2017

İhale tarihi: 
Ağustos 2017

İlan tarihi: Kasım 
2018

İptal edildi

İlan tarihi: 
Haziran 2018 

Ertelendi

İlan tarihi: Ekim 
2018

İhale tarihi: 
Mayıs 2019

İlan tarihi: 
Temmuz 2020

İstikrar Henüz bir takvim 
oluşturulmadı. 

Henüz bir takvim 
oluşturulmadı. 

Henüz bir takvim 
oluşturulmadı. 

Henüz bir takvim 
oluşturulmadı. 

Henüz bir takvim 
oluşturulmadı. 

Henüz bir takvim 
oluşturulmadı. 

Henüz bir takvim 
oluşturulmadı. 

Yetkili Kurum ETKB ETKB ETKB ETKB ETKB ETKB ETKB

İhale nesnesi

Kapasite 1.000 MW 1.000 MW 1.000 MW 1.000 MW 1.200 MW 1.000 MW 1.000 MW

Nesne Tek nesneli Çok nesneli

Şanlıurfa-
Viranşehir’de 500 
MW;

Hatay-Erzin’de 
200 MW; 

Niğde-Bor’da 300 
MW.

Tek nesneli Çok nesneli

4x250 MW

Her bir bölgedeki 
toplam kapasite 
miktarı ihaleye 
çıkan nesnenin 

(250 MW) %70’in-
den (175 MW) az 

olamaz 

Tek nesneli Çok nesneli

4x250 MW

Çok nesneli

PPA US$ üzerinden 
15 yıl 

US$ üzerinden 
15 yıl 

US$ üzerinden 
15 yıl 

US$ üzerinden 
15 yıl 

Üretilen ilk 50 
milyar kWh 

elektrik için satın 
alım garantisi 

US$ üzerinden 
15 yıl

TL üzerinden 
15 yıl 

Teknoloji-özel 
/nötr 

Teknoloji özel: 
Güneş

Teknoloji özel: 
Güneş 

Teknoloji özel: 
Onshore rüzgâr

Teknoloji özel: 
Onshore rüzgâr

Teknoloji özel: 
Offshore rüzgâr

Teknoloji özel: 
Onshore rüzgâr

Teknoloji özel: 
Güneş

Lokasyon-özel 
veya lokasyon-
nötr 

Konya Karapınar 3 zon:

Şanlıurfa- 
Viranşehir, 
Hatay-Erzin, 
Niğde-Bor

5 zon:

Kayseri-Niğde, 
Sivas, Edirne-
Kırklareli-
Tekirdağ, 
Ankara-Çankırı-
Kırıkkale ve 
Bilecik-Kütahya-
Eskişehir

4 zon:

Balıkesir, 
Çanakkale, 
Muğla, Aydın

3 zon: 

Saros, Gelibolu, 
Kıyıköy

Muğla

Balıkesir

Çanakkale

Aydın 

36 bağlantı 
bölgesinde, 
kapasiteleri 10, 
15 ve 20 MWe 
arasında değişen 
74 adet bağlantı 
noktasında

Proje 
büyüklüğü

Her önceden 
tanımlı zon için 
en az 50 MW3

10 MWe (tek 
parça)

15 MWe (iki parça 
projelendirilebilir)

20 MWe (iki parça 
projelendirilebilir)

İhale tipi Hibrid: Kapalı 
ihale + açık 
eksiltme. Kapalı 
ihale sırasında en 
düşük beş teklifi 
veren istekliler 
açık eksiltmeye 
davet edilir.

Hibrid: Kapalı 
ihale + açık 
eksiltme. Kapalı 
ihale sırasında en 
düşük beş teklifi 
veren istekliler 
açık eksiltmeye 
davet edilir. 

Hibrid: Kapalı 
ihale + açık 
eksiltme. Kapalı 
ihale sırasında en 
düşük beş teklifi 
veren istekliler 
açık eksiltmeye 
davet edilir. 

Hibrid: Kapalı 
ihale + açık 
eksiltme. Kapalı 
ihale sırasında en 
düşük beş teklifi 
veren istekliler 
açık eksiltmeye 
davet edilir.

Hibrid: Kapalı 
ihale + açık 
eksiltme. Kapalı 
ihale sırasında en 
düşük beş teklifi 
veren istekliler 
açık eksiltmeye 
davet edilir.

Hibrid: Kapalı 
ihale + açık 
eksiltme. Kapalı 
ihale sırasında en 
düşük beş teklifi 
veren istekliler 
açık eksiltmeye 
davet edilir.

Hibrid: Kapalı 
ihale + açık 
eksiltme. Kapalı 
ihale sırasında en 
düşük beş teklifi 
veren istekliler 
açık eksiltmeye 
davet edilir.

Tavan fiyat 8 US$ ct/kWh 6,50 US$ ct/kWh 7 US$ ct/kWh 5,5 US$ ct/kWh 8 US$ ct/kWh 5,5 US$ ct/kWh 30 TL kr/ kWh 
(4.4 US$ ct/kWh) 
+
PTF’nin 365 
günlük hareketli 
ortalaması fiyat 
tavanı olarak 
alınacaktır, 
fiyatlar ÜFE’ye 
endeksli 
olarak üç aylık 
dönemlerle 
güncellenecektir
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Yeterlilik 
şartları

Minimum mali ve 
teknik yeterlilik 
şartları

Minimum mali ve 
teknik yeterlilik 
şartları 

Minimum mali ve 
teknik yeterlilik 
şartları 

Minimum mali ve 
teknik yeterlilik 
şartları 

Minimum mali ve 
teknik yeterlilik 
şartları 

Sistem 
bileşenleri için 
asgari şartlar

Minimum mali ve 
teknik yeterlilik 
şartları 

Minimum mali ve 
teknik yeterlilik 
şartları 

Sistem 
bileşenleri için 
asgari şartlar 

(Yerli Malı 
Belgesi’ne sahip 
güneş modülleri, 
silisyum 
esaslı kristal 
teknolojisine 
ve standart test 
koşullarında en 
az %18 verim 
değerine sahip 
olacak)

Garantiler Geçici teminat 
(10 milyon US$)

Tamamlama 
garantisi (50 
milyon US$)

Geçici teminat:

Şanlıurfa-
Viranşehir (3 
milyon US$); 

Hatay-Erzin (1 
milyon US$);

Niğde – Bor (2 
milyon US$).

Tamamlama 
garantisi: 

Şanlıurfa – 
Viranşehir (15 
milyon US$); 

Hatay – Erzin (8 
milyon US$);

Niğde – Bor (12 
milyon US$).

Geçici teminat 
(10 milyon US$)

Tamamlama 
garantisi (50 
milyon US$)

Geçici teminat 
(2,5 milyon US$)

Tamamlama 
garantisi (12,5 
milyon US$)

Geçici teminat 
(2,5 milyon US$)

Tamamlama 
garantisi (12,5 
milyon US$)

- katılım 
için başvuru 
aşamasında 
teminat 
mektupları: 

10 MW kapasiteli 
yarışmalar için 
3,5 milyon TL, 
15 MW kapasiteli 
yarışmalar için 
5,5 milyon TL, 
20 MW kapasiteli 
yarışmalar içinse 
7,0 milyon TL)

- yarışmanın 
kazanılması 
durumunda 
limit dışı teminat 
mektupları:

10 MW kapasiteli 
yarışmalar için 
7,0 milyon TL, 
15 MW kapasiteli 
yarışmalar için 
11,0 milyon TL ve 
20 MW kapasiteli 
yarışmalar içinse 
14,0 milyon TL 
tutarında

Yerli katkı oranı En az %65 yerli 
katkı oranı 
belirlenmiştir.

Kazanan teklif 
sahibinin, iki 
yıldan az bir 
sürede (sözleşme 
tarihinden 21 ay 
sonra) Türkiye’de 
en az 500 
MW’lık bir güneş 
paneli üretim 
tesisi kurması 
gerekmektedir.

Araştırma ve 
Geliştirme (Ar-
Ge) merkezinde 
100 kadrolu 
teknik personel 
istihdam 
edilmesi 
gerekmektedir.

Güneş 
panellerinde 
yerli katkı oranı 
%60’dan az 
olmamalıdır. 
Diğer sistem 
bileşenlerinde 
yerli katkı oranı 
%51’den az 
olmamalıdır. 

Minimum 
bir yerli 
istihdam oranı 
belirlenmemiştir

En az %65 yerli 
katkı oranı 
belirlenmiştir.

Projede 
yer alacak 
mühendislerin 
%80’inin Türkiye 
uyruklu olması 
gerekmektedir.

Yerel bir Ar-Ge 
merkezinin 
geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Rüzgâr türbinleri 
için minimum 
%55 yerli 
katkı oranı 
belirlenmiştir

Türbin kulesi için 
minimum %65,

Pervane kanadı 
için minimum 
%60,

Diğer parçalar 
için minimum 
%51 yerli 
katkı oranı 
belirlenmiştir.

Rüzgâr 
türbinleri, en 
son teknolojiye, 
IEC 61400 
standartlarına 
uygun olarak 
üretilmelidir ve 
minimum 3,0 
MW güç sahibi 
olmalıdır.

En az %60 yerli 
katkı oranı 
belirlenmiştir.

Projede 
çalışacak kişilerin 
%80’i Türkiye 
uyruklu olması 
gerekmektedir.

Güneş 
panellerinde 
istenilen yerlilik 
oranı en az 
%70 olarak 
belirlenmiştir. 

Inverter ve 
diğer aksam 
için istenen 
yerlilik oranı en 
az %51 olarak 
belirlenmiştir.
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Kazanan teklifin 
seçilmesi

En düşük fiyat En düşük fiyat En düşük fiyat En düşük fiyat En düşük fiyat En düşük fiyat

Nihai fiyatın 
belirlenmesi

Teklif kadar 
ödeme

Teklif kadar 
ödeme

Teklif kadar 
ödeme

Teklif kadar 
ödeme

Teklif kadar 
ödeme

Teklif kadar 
ödeme

Uygunsuzluk 
veya gecikmeler 
için cezalar

Garanti ve 
teminatların 
icrası.

SSA’nın feshi.

Garanti ve 
teminatların 
icrası.

SSA’nın feshi.

Garanti ve 
teminatların 
icrası.

SSA’nın feshi.

Garanti ve 
teminatların 
icrası.

SSA’nın feshi.

Garanti ve 
teminatların 
icrası.

SSA’nın feshi.

Politika 
mekanizmaları 

İdari süreçlerin 
kolaylaştırılması, 
arazi kullanım 
hakları ve 
bağlantı 
altyapıları.

İdari süreçlerin 
kolaylaştırılması, 
arazi kullanım 
hakları ve 
bağlantı 
altyapıları.

İdari süreçlerin 
kolaylaştırılması, 
arazi kullanım 
hakları ve 
bağlantı 
altyapıları.

İdari süreçlerin 
kolaylaştırılması, 
arazi kullanım 
hakları ve 
bağlantı 
altyapıları.

İdari süreçlerin 
kolaylaştırılması, 
arazi kullanım 
hakları ve 
bağlantı 
altyapıları.

İdari süreçlerin 
kolaylaştırılması, 
arazi kullanım 
hakları ve 
bağlantı 
altyapıları.

Bilgi ve şeffaflık İhalelerle ilgili 
resmi bilgilerin 
veya tekliflerin 
geliştirilmesini 
kolaylaştırmak 
için ek bilgiler 
içeren resmi 
bir bilgi havuzu 
yoktur.

İhalelerle ilgili 
resmi bilgilerin 
veya tekliflerin 
geliştirilmesini 
kolaylaştırmak 
için ek bilgiler 
içeren resmi 
bir bilgi havuzu 
yoktur.

İhalelerle ilgili 
resmi bilgilerin 
veya tekliflerin 
geliştirilmesini 
kolaylaştırmak 
için ek bilgiler 
içeren resmi 
bir bilgi havuzu 
yoktur.

İhalelerle ilgili 
resmi bilgilerin 
veya tekliflerin 
geliştirilmesini 
kolaylaştırmak 
için ek bilgiler 
içeren resmi 
bir bilgi havuzu 
yoktur.

İhalelerle ilgili 
resmi bilgilerin 
veya tekliflerin 
geliştirilmesini 
kolaylaştırmak 
için ek bilgiler 
içeren resmi 
bir bilgi havuzu 
yoktur.

İhalelerle ilgili 
resmi bilgilerin 
veya tekliflerin 
geliştirilmesini 
kolaylaştırmak 
için ek bilgiler 
içeren resmi 
bir bilgi havuzu 
yoktur.

1.1.4. Diğer ana politika mekanizmaları

1.1.4.1. Yenilenebilir portföy standardı
Yenilenebilir enerjinin teşvikinde kullanılan temel destek mekanizmalarından bir diğeri 
yenilenebilir portföy standardı (YPS) uygulamasıdır. 

YPS, yenilenebilir enerji kapasite kurulumunu destekleyen diğer politika mekanizmaları 
ile karşılaştırıldığında nispeten daha yeni bir destek mekanizmasıdır. 2000’li 
yıllardan itibaren ve özellikle de son on yıl içerisinde giderek artarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Yine de YPS’nin kullanımı, diğer düzenleyici politika mekanizmalarıyla 
karşılaştırıldığında nispeten kısıtlı kalmaktadır.

YPS üretim miktarı temelli, uygulaması oldukça basit bir teşvik politikasıdır. Üretilen 
toplam elektriğin belirli bir yüzdesinin yenilenebilir enerji kaynaklı olmasını hedefler 
veya bunu kotalar yoluyla zorunlu kılar. YPS mekanizmasında, piyasa tarafından 
belirlenen fiyat seviyeleri kullanılır ve piyasa hareketliliğinden kaynaklanan zararları 
azaltmak için fiyatlara genellikle alt ve üst sınırlar konulur. Merkezi otoriteler veya 
oluşturulan gönüllü programlar tarafından YES’ler çıkartılır ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretilen her birim elektrik için bir YES alınması zorunluluğu konulur. 
Sertifikasyon sürecinin bağımsız bir mali müşavir veya sertifikalı bir denetçi tarafından 
bir üçüncü taraf onay sürecinden geçirilmesi gerekir. YES’lerin ticareti yapılabilir 
ve hedef veya kota zorunluluğunu karşılayamayan üreticilerin aradaki farkı, diğer 
işletmelerden YES satın almak suretiyle karşılamaları mümkündür. YES’ler böylece 
yenilenebilir enerji zorunluluğunu fazlasıyla karşılayan üreticilere, ilave bir gelir 
sağlayabilmektedir. Yenilenebilir enerji zorunluluğunu yerine getirmeme durumda 
ise cezai yaptırım söz konusudur. Bu cezalar, genellikle yenilenebilir enerji tesislerinin 
finansmanında kullanılacak bir fonda toplanır. YPS’de, farklı yenilenebilir enerji 
teknolojileri için fiyat farklılaştırılmasına izin verilmez. YPS’nin diğer teşvik politikaları 
ile birlikte uygulanması halinde, özellikle büyük kirleticilerin yenilenebilir enerji 
sektörüne yöneltilmesine yardımcı olacağı yönünde genel bir uzlaşı bulunmaktadır.

Yenilenebilir portföy 
standardı üretim miktarı 

temelli, uygulanması 
oldukça basit bir politika 
mekanizmasıdır. Üretilen 
toplam elektriğin belli bir 

yüzdesinin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından 

üretilmesini hedefler 
veya bunu kotalar yoluyla 

zorunlu kılar. 
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YPS farklı isimlerle de kullanılabilmektedir: Kota Zorunluluğu (İngiltere), Yeşil Etiket 
Sistemi (Hollanda), Yenilenebilir Enerji Kredisi (YECs), Kota Sistemi, Yenilenebilir Enerji 
Zorunluluğu, Yenilenebilir Enerji Standartları, Ticari Yeşil Sertifika Programı gibi. YPS’ye 
dair dünyadaki uygulama örnekleri, Bilgi Kutusu 8’de gösterilmiştir.

Bilgi kutusu 8: ABD ve Çin yenilenebilir portföy standardı uygulamaları

ABD’de YPS ilk olarak Iowa eyaletinde uygulanmıştır. Iowa’nın uygulamasından beri ABD’de 29 eyalet, Washington DC ve 
üç bölge bu politika mekanizmasını kullanmıştır (NCSL, 2020).

Eyaletler arasında YPS politikaları belirlenen hedefler ve dahil edilen kuruluşlar gibi birçok konuda farklılıklar 
gösterebilmektedir. Birçok eyalette standartlar, satılan perakende elektriğin bir yüzdesi olarak belirlenmektedir. Ancak 
Iowa ve Texas belirli bir yenilenebilir enerji kapasitesi şart koşmakta, Kansas ise puant talep dönemlerinin belirli bir 
yüzdesinin yenilenebilir enerji teknolojileri kaynaklı olmasını istemektedir. Birçok eyalet %10 ile %45 arasında değişen 
hedefler koyarken California, Colorado, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Mexico, New Jersey, 
New York, Oregon, Vermont, Washington ve Washington DC eyaletleri %50’nin üzerinde hedefler belirlemiştir. YPS 
uygulamaları genellikle yatırımcıları kapsamaktadır. Ancak bazı eyaletlerde  belediyeler ve elektrik kooperatifleri de 
daha düşük seviyede hedefler doğrultusunda YPS uygulamaktadır. Uygulamada kapsamındaki kurumlar yenilenebilir 
enerji kredileri veya sertifikaları bulundurmaktadır. Sertifikalar, 1 MWh yenilenebilir enerjinin çevresel faydalarını temsil 
etmekte, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik şebekeye verildiği zaman yaratılmaktadır. YPS için uygun yenilenebilir enerji 
kaynakları, rüzgâr, güneş, biokütle, jeotermal ve bazı hidroelektrik kullanımlardır. Washington DC ile 20 eyalet, YPS için 
tavan üretim miktarları uygulamaktadır (NCSL, 2020).

YPS’nin uygulandığı bir başka ülke Çin’dir. Çin, birincil enerji üretimi içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını  
2030 yılında %30’a çıkarmayı planlamaktadır. 2018 yılı itibarıyla bu pay %14,3 olmuştur. Çin’de YPS’nin uygulanması için 
olumlu bir ortam yaratmak, şirketlerin gönüllü bir şekilde piyasaya elektrik satışını ve sertifikalar yolu ile yenilenebilir 
enerji kaynaklı elektrik satın alımını kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin 
toplam elektrik üretimindeki payına dair bölgesel kotalar getirilmiştir. Yeni sistem elektrik kullanıcılarına, yenilenebilir 
enerji kaynaklı olması gereken ve bir elektrik yüzdesi temelli kotalar atamaktadır. Bu elektrik kullanıcılarına tedarikçiler, 
dağıtım şirketleri ve doğrudan satın alım yapan büyük ölçekli son kullanıcılar dâhildir. Son kullanıcılar, YES satın alımı 
yaparak YPS’yi yerine getirdiklerini ispatlayabilir (Power, 2018).

Kotaların belirlenmesinde, birçok faktör rol oynamaktadır. Şebekeye yeni eklenmiş yenilenebilir enerji kurulu gücü ve 
elektrik üretimi, yenilenebilir enerji kesinti oranları, bölgeler arası ve bölgeler içi iletim kapasitesi, yük tahmini ve piyasa 
ticaret hacmi bu faktörlerden bazılarıdır. Her yılın sonunda, yeterli YES’e sahip olmayan kullanıcıların şebeke şirketleri ve 
düzenleyici komisyonun belirlediği fiyatlardan ikame YES’ler satın alması gerekmektedir. Her yılın sonunda, belirlenmiş 
kotayı doldurmayan bölgelerde enerji yönetimi birimleri, bölgesel fosil yakıt inşa kotalarını azaltır veya geçici olarak 
ertelemektedir. Kotayı doldurmayan piyasa kullanıcıları için ise hükümet, bir sonraki yıl için izin verilen piyasa takas 
hacmini iptal edebilir veya azaltabilir. Yenilenebilir enerji zorunluluklarına uymayı reddeden kullanıcılara cezai yaptırımlar 
uygulanabilir (NCSL, 2020).
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1.1.4.1.1. YEK-G ve YETA
EPDK Temmuz 2020’de YEK-G Belgesi için yönetmelik çalışmalarını tamamladığını 
duyurmuştur.

Duyuruya göre üretim ve tedarik lisansı sahiplerinin YEK-G Belgelerinin ticaretini
yapabilecekleri organize bir piyasa kurulacaktır. Bahsi geçen piyasayı Enerji Piyasaları 
İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) kurup işleteceği belirtilen duyuruda, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretecek yatırımcılar için yeni bir ürün ve gelir kalemi
oluşturulması planlanmaktadır.

YEK-G Belgeleri, tüketicilere yeni bir türev ürünü olarak sunulacak ve elektriğin 
yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini şeffaf ve güvenilir bir şekilde kanıtlayabilecektir. 
EPİAŞ, oluşturacağı piyasa üzerinden talep eden üreticiler adına elektronik YEK-G 
Belgesi düzenleyecek, piyasada bu belgelerin ticareti yapılarak fiyatlar serbestçe
belirlenebilecektir.

Duyuruya göre, arz tarafını yenilenebilir enerji santralleri oluştururken, talep tarafında 
elektrik tedarikçileri olacaktır. Elektrik tedarikçileri belgelerini hem organize piyasadan 
hem de ikili anlaşmalar yoluyla alabilecektir. İkili anlaşmalar yoluyla alınan YEK-G 
Belgeleri, EPİAŞ’a bildirilmek zorunda olacaktır. Bu sayede, her MWh’lik yenilenebilir 
enerji kaynaklı elektrik, yalnızca bir defa sertifikalandırılacaktır. YEK-G sistemi, Avrupa 
Birliği (AB) sınırlarında geçerli olan Menşe Garantileri (Guarantees of Origin) kapsamına 
uyumlu bir şekilde geliştirilmektedir (Montel Foreks, 2020b).

Ağustos 2020 itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak 
isteyenler için de YETA gönüllü bir tarife olarak uygulanmaya başlanmıştır. YETA, 
EPDK’nin 23/07/2020 tarihli “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik 
Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kararına göre belirlenmiştir. YETA, 6464 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 
17. Maddesi 4. fıkrası kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi 
amacıyla belirlenmiştir. İlgili tüketicinin YETA’yı seçmesi durumunda, tarife tablolarında
yer alan birim fiyatlar üzerinden uygulanacaktır. Enerji bedeli 69,97 TL kr olarak 
açıklanan yenilenebilir enerji tarifesi, alçak gerilim sanayi tarifesinden yaklaşık 20 TL kr 
(%40), ticarethane tarifesinden ise 15 TL kr daha pahalıdır (%29) (Resmi Gazete, 2020).

1.1.4.2. Kurumsal satın alım anlaşmaları
Kurumsal satın alım anlaşmaları (C-PPA), bir işletmenin elektriği, doğrudan bir enerji 
üreticisinden satın almasına dair uzun vadeli bir kontrattır. Bu, genellikle kamu hizmeti 
satın alım anlaşmaları (PPA) olarak bilinen, elektriğin lisanslı elektrik tedarikçilerinden 
alındığı geleneksel yaklaşımdan farklıdır. Enerji PPA’ları veya elektrik enerjisi 
sözleşmesi, iki taraf arasındaki bir kontrattır; taraflardan birisi elektrik üretir (satıcı) 
diğeri ise elektrik satın alımı yapar (alıcı). 

C-PPA’ler dünyada yaklaşık 10 yıldır uygulanmaktadır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde 
anlaşmaların büyüklüğü ve sıklığı özellikle ABD ve Birleşik Krallık’ta artmıştır. Önde 
gelen küresel şirketler, enerji satın alım çözümleri için yeni piyasaları araştırmaktadır. 
C-PPA, farklı yenilenebilir enerji satın alım yapılarını kapsayabilir. Günümüzde en 
hızla artan yapı, kurumsal satın alıcılar ve yenilenebilir enerji projeleri arasında olan 
tesis-dışı (off-site) satın alım anlaşmalarıdır. Ana alım tarafı faktörleri çevresel ve 
ekonomiktir. Ana satım tarafı faktörlerini ise uzun vadeli gelir kesinliği, uzun vadeli 
fiyatlar ve yeni pazar fırsatları oluşturur.
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C-PPA’yı YPS’den ayıran ana özellik, doğrudan bir kurumsal satın alıcı ve elektrik 
üreticisi arasında imzalanan bir satın alım anlaşması olmasıdır. YPS, kurumlar 
için belirli bir elektrik kullanım miktarının yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılanmasını zorunlu tutarken ve bunu alım-satımı da yapılabilen bir sertifika sistemi 
üzerinden gerçekleştirirken, C-PPA 10 ila 20 yıl vadeli olan ve doğrudan iki aktör 
arasında gerçekleşen fiziksel elektrik alışverişini veya net bir fiyat ve süre içeren diğer 
işlemleri içerir. 

C-PPA Kontrat yapıları: C-PPA’ların iki ana yapısı olduğu söylenebilir: Standart PPA’lar 
(manşon (sleeved)/fiziksel PPA) ve sentetik (sanal) PPA’lar.

Standart PPA’lar: tipik olarak, bir kurumsal satın alıcı ve elektrik üreticisi arasında 
imzalanan 10 ila 20 yıl vadeli sözleşmelerdir. Standart PPA’lar fiili elektrik alışverişini 
içerir.

Sentetik PPA’lar: fiili olarak elektrik alışverişi yapma şartı olmadan, güvenilir bir 
finansal yatırım yapılmasına yardımcı olabilecek finansal araçlardır. Standart PPA’lar 
gibi sentetik PPA’lar da net bir fiyat (veya fiyatlar) ve süre içerir. Üç ana sentetik PPA 
türü vardır: 

Farklılıklar için Sözleşmeler (Contracts for Differences, CfDs): İki piyasa aktörü 
arasında belirli bir süre için işlem fiyatı belirlenmesini içerir. Her iki aktör de enerji 
salın alım ve satışını toptan piyasada yapar ve farkı (işlem fiyatının altını veya üstünü) 
ödemeyi kabul eder. Tüm sentetik PPA’lar gibi CfDs de fiziksel elektrik alışverişini 
içermez.

Opsiyon sözleşmeleri: Bir “satma (put) opsiyonu”, proje sahibine, önceden 
müzakere edilmiş olan belirli bir fiyattan elektrik satma hakkını satın alma (bir finans 
kuruluşundan veya büyük bir elektrik tüketicisinden) hakkı verir. Piyasa fiyatları, bu 
fiyatın altına düşerse proje sahibi, elektriğini üzerinde anlaşılmış olan fiyattan satma 
seçeneğini uygulayabilir. Piyasa fiyatları, bu fiyattan daha yüksek olursa proje sahibi, 
elektriğini doğrudan enerji borsasında satmaya devam edebilir.

Emtia yoluyla riskten korunma: Büyük elektrik alıcıları, dalgalı elektrik fiyatlarının 
ortaya çıkardığı riskten korunmayı seçebilir.  Örneğin doğal gaz fiyatına bağlı finansal 
koruma fonları satın alabilir. Bu durumda, eğer doğal gazın fiyatı artarsa artan elektrik 
fiyatlarının yarattığı kayıplardan korunmuş olur. Bunun nedeni, doğal gaz fiyatlarının 
üzerinde anlaşılan fiyatın üzerine çıkmasıyla kontrat değerinin de artması ve olumlu 
getiri ortaya çıkarmasıdır.

Çalışmaya yalnızca standart C-PPA’ler dâhil edilmiştir. Standart C-PPA’ların dünyadaki 
uygulamalarına dair örnekler, Bilgi Kutusu 9’da anlatılmıştır.
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Bilgi kutusu 9: Dünyadaki standart C-PPA uygulama örnekleri

Son yıllarda, C-PPA’ler özellikle ABD’de giderek artan bir oranda uygulanmaktadır. İlk büyük adım, RE100 İnisiyatifi4 gibi 
öncü kuruluşlardan gelmiştir ve bu kuruluşlar yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak üzeredirler. Avrupa’da C-PPA 
işlemlerinin hacmi, İskandinavya’da ve İrlanda’da büyük teknoloji firmalarının ve dev imalat firmalarının yarattığı taleple 
büyümüştür. İngiltere’de ise giderek artan sayıda firma, C-PPA’lar yolu ile yenilenebilir enerji satın alma eğilimindedir 
(Brainga Partners, 2019).

İngiltere örneğinde C-PPA’lar, ilk başlarda Yenilenebilir Enerji Zorunluluğu altında hükümet tarafından desteklenen 
projeler ile geliştirilmişlerdir. İngiltere’de bu dönemde uygulanan tüm C-PPA’lar fiziksel bir yapıya sahipti. Bu çerçevede 
enerji kullanıcıları, piyasada arz ile kendi enerji taleplerinin nasıl buluşacağını hesaplamak durumundaydı.

İngiltere’de standart C-PPA’ların uygulanmasında kurumsal satın alıcı, eş zamanlı olarak enerji tedarikçisiyle birlikte bir 
satın alım anlaşması da yapar. Bu ikinci satın alım anlaşması, tedarikçi kuruluşun, elektrik üretim tesisinden elektrik 
alımının yönetiminde alıcının acentesi olarak hareket etmesini gerektirir. Genel olarak, bu birbiriyle ilintili satın alım 
anlaşmalarının tasarımı, yükümlülük ve zorunlulukları mümkün olduğunca azaltarak kurumsal satın alıcı için riskleri 
hafifletmeyi amaçlamaktadır (Elgin, 2018).

2017 yılından beri Hollanda, Norveç ve İsveç, yenilenebilir enerji konusunda Avrupa’da imzalanan kurumsal satın alım 
anlaşmalarının içinde %97 paya sahiptir. Bu anlaşmaların tamamı, rüzgâr enerjisi üzerinedir. Bu üç ülkenin C-PPA’larda 
bu kadar yüksek bir paya sahip olmasının arkasında bazı faktörler bulunmaktadır. Rüzgâr alanında doğal kaynakların 
zenginliği, istikrarlı ve güvenilir teşvik politikaları, ulusal yeşil enerji taahhütleri ile sürdürülebilirlik hedefleri ve yüksek 
enerji talebine sahip yerel firmaların varlığı bu önemli faktörler arasındadır.  C-PPA’ların uygulanmasını zorlaştıran 
bir konu satıcının karşı karşıya kaldığı risktir. Bu çerçevede Norveç İhracat Kredi Garanti Ajansı (GIEK), alıcının tüm 
yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir garanti sağlayarak C-PPA işlemlerinin cazibesini yükseltmektedir. Bir başka 
deyişle alıcı kaynaklı ortaya çıkabilecek riski, devlet üstlenmiş olmaktadır. Satıcının karşı karşıya kaldığı riski azaltan bir 
başka uygulama ise Hollanda’ya aittir. Hollanda’da bir uygulamada, enerji alımı birkaç şirketi kapsayan bir konsorsiyum 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Google, Akzo Nobel, DSM ve Philips bu şirketler arasındadır. Birden fazla şirketin alım 
gerçekleştirmesi, satıcının karşı karşıya kaldığı riski azaltmıştır (Bloomberg, 2018). 

Hollanda’da, çok sayıda şirket elektrik gereksinimlerini yönetmek için toptan elektrik piyasasına aktif olarak doğrudan 
veya mevcut servis sağlayıcılar aracılığıyla dâhil olmaktadır. Bu bağlamda C-PPA yapıları, üretici ve kurumsal alıcı arasında 
tek bir satın alım anlaşmasından oluşabilir. Bunun yanı sıra genellikle bir acentenin toptan elektrik piyasasında, satıcı ile 
alıcılar arasındaki süreçleri yönettiği daha karmaşık düzenlemeler de bulunmaktadır. Hollanda’da standart C-PPA’ların 
yanı sıra uygulanan sentetik PPA’lar çerçevesinde, alıcının elektrik ve menşe sertifikası almasına karşın satın alınan 
elektrik, tüketim amaçlı değildir. Alıcı, aldığı elektriği bir başka kuruma satmakta ancak menşe sertifikasını kendi elektrik 
tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik payını artırma amacıyla tutmaktadır. Hollanda’daki kanunlara göre 
CertiQ tarafından verilen menşe sertifikalarının bu kurumda hesabı bulunan şirketler tarafından elektrikten bağımsız 
olarak satılması mümkündür (Martha Brinkman, 2017).

4 RE İnisiyatifi dünyada etkili %100 yenilenebilir enerji hedefini uygulayan işletmelerden oluşmaktadır.



40 Türkiye enerji dönüşümünü hızlandırmak için 2020 yılı sonrası düzenleyici politika mekanizması seçenekleri: Şebeke ölçeğinde ve 
dağıtık güneş ve rüzgâr enerjisi kapasite kurulumları     

1.2. Dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumunu destekleyen düzenleyici politika 
mekanizmaları

Çalışmada, Türkiye’de mevcut durumda uygulanmakta olan aylık mahsuplaşma 
modeline alternatif olabilecek düzenleyici politika mekanizmaları incelenmiş, 
paydaşlarla Nisan 2019’da gerçekleştirilen görüşmeler sonucu önceliklendirilerek 
analize dâhil edilmiştir.

1.2.1. Mahsuplaşma modeli

Mahsuplaşma modeli, garantili satın alım tarifesi, prim modelleri ve net garantili satın 
alım tarifesinin aksine, elektriğin doğrudan satışını kapsamaz. Mahsuplaşma, belirli bir 
zaman dilimi içinde gerçekleştirilen üretim ve tüketimin birbirinden düşülmesi sonucu 
kWh cinsinden net üretim veya net tüketim değerinin bulunması işlemidir (Resmi 
Gazete, 2019).

Mahsuplaşma modelleri genellikle belirli bir kapasiteye sahip sistemlere (örneğin, 5 
MW’a kadar) uygulanmakta ve faturalandırma süresi saatlerden aylara kadar değişiklik 
gösterebilmektedir. Çalışmada gerçekleştirilen analizde, aylık mahsuplaşma modeli 
temel alınmıştır. Şebekeye satışı yapılan elektriğin fiyatlandırması üzerinden garantili 
satın alım modeli fiyat seviyeleri (YEKDEM) ve perakende fiyat seviyelerine dayalı 
iki adet aylık mahsuplaşma modeline yer verilmiştir. EPDK tarafından yayımlanan 
12 Mayıs 2019 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine 
göre Türkiye’de uygulanan aylık mahsuplaşma modelinde, şebekeye satılan elektrik 
mahsup edilirken YEKDEM fiyatları uygulanacaktır (Resmi Gazete, 2019). Dünyada, 
şebekeye elektrik satışlarının perakende fiyat seviyeleri üzerinden gerçekleştirildiği 
aylık mahsuplaşma modelleri de bulunmaktadır. Mahsuplaşma modellerinin 
ülke/bölge/kullanım alanı gibi ihtiyaçlara göre farklılaştırılması ve düzenli olarak 
güncellenmesi önerilmektedir. Farklı mahsuplaşma modellerine dair dünyadaki 
uygulama örnekleri, Bilgi Kutusu 10’da anlatılmıştır. 
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Türkiye’de, Mayıs 2019’da yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim 
Yönetmeliği ile aylık mahsuplaşma uygulanmaya başlanmıştır. Güneş enerjisine 
dayalı üretim tesislerinin sadece çatı ve cephe uygulaması olarak elektrik üretebildiği 
düzenlemeye göre, mesken aboneleri için 10 kW, tüm işletmeler ve kamu kurumları 
için 5 MW’a kadar kurulacak sistemlerin öz tüketim fazlasının satılabilmesinin önü 
açılmıştır. Uygulamaya göre, şebekeye verilen ve şebekeden çekilen elektrik, her ayın 
6’ncı günü yapılacak hesaplamalarla aylık mahsuplaşmaya tabi olmaktadır (GÜNDER, 
2019a). Ağustos 2020 itibarıyla bireysel çatı tipi güneş enerji panelleri için sigorta 
araçları da ilan edilmeye başlanmıştır. Bireysel Çatı Tipi Güneş Enerji Paneli Sigortası 
ile konutların enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çatılarına kurulmuş, güneş 
enerjisiyle elektrik üreten 10 kW ve altı toplam kurulu güce sahip bireysel çatı tipi güneş 
enerji panelleri ve elektronik cihaz, deprem gibi risklere karşı koruma altına alınmaya 
başlanmıştır (EnergyIQ, 2020c).

Bilgi kutusu 10: Dünyadaki farklı mahsuplaşma modellerine dair örnekler

Mahsuplaşma, AB üyesi ülkeler, ABD ve Malezya dâhil olmak üzere, dünyadaki birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. 
ABD’de 44 eyalette mahsuplaşma vardır, merkezî olmayan küçük ölçekli üretimin enerji sistemlerine maliyet ve faydalarını 
ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için ileri düzeyde yöntemler de geliştirilmiştir.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde uygulanan mahsuplaştırma modeli aylık temellidir. Her ayın sonunda, yerinde üretimle 
şebekeden kullanılan elektrik miktarı karşılaştırılır. Kullanıcının ay sonunda net üretim fazlası olması durumunda, bu fazla 
elektrik faturalarına kredi (kullanım hakkı) olarak yansıtılır.

Aralık 2015’te, ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Kamu Hizmetleri Komisyonu, mahsuplaşmanın Nevada’nın 
güneyindeki çatı güneş enerjisi kurulumuna sahip müşterilerine olan maliyetin değiştiğini tespit etmiştir. Komisyon, 
mahsuplaşma politikasını güncelleyerek mahsuplaşma için ödenen oranın diğer güç kaynakları için ödenen hizmet 
bedellerine eşitlenmesini sağlamıştır. Komisyon, ayrıca çatı tipi güneş kurulumuna sahip müşteriler için düşük miktarda 
bir enerji bedeli eklemiş ve ayrı bir son kullanıcı kategorisi yaratmıştır. Bunun nedeni, bu son kullanıcı kategorisinin şebeke 
etkilerinin diğer konut müşterilerinden farklı olmasıdır.

Danimarka’da, saatlik mahsuplaşma modeli uygulanmaktadır. Ülkedeki “Öz İhtiyaçları için Elektrik Üretimi Yapan Tüketiciler 
için Mahsuplaşma (Net-metering for the Producers of Electricity for Own Needs)” Yönetmeliği, elektrik türeticilerini 
tamamen veya kısmen şebekeye verdikleri elektrik miktarı için çeşitli vergilerden muaf tutar. Muafiyetten, 6 kilovolt ampere 
(kVA) kadar jeotermal enerji kapasitesi dışındaki tüm yenilenebilir enerji teknolojilerinden elektrik üreten türeticiler 
yararlanabilir. Tüm kurulumların şebeke bağlantısı sağlanmalı, kurulumlar elektrik tüketimiyle aynı yerde gerçekleşmeli 
ve tüketiciye ait olmalıdır. Mahsuplaşma yönetmeliğinden yararlanabilmek için kurulumun kaydı yaptırılmalıdır. Fazla 
elektrik üretimi kredilendirilirken garantili satın alım tarifesi üzerinden fiyatlandırılmaktadır. Uygulanan mahsuplaşma 
modelinde, iki fayda düzeyi belirtilmiştir: 1) Kamu Hizmeti Yükümlülüğü’nden tam muafiyet: Güneşte <50kW kapasite, 
Rüzgârda <25kW kapasite, diğer teknolojilerde <11kW kapasite için; 2) Yukarıdaki eşik değerlerden daha yüksek kurulu 
güce sahip olan tesisler, yenilenebilir enerji sübvansiyonu ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmaktadır.

Hollanda’da, yıllık mahsuplaşma modeli uygulanmaktadır. Belirlenmiş olan kurulu güç sınırlamaları içerisinde kalan 
ve “küçük kullanıcı” olarak belirlenmiş (kapasitesi 3 x 80 Amper’den (A) küçük olan güneş enerjisi sistemleri “küçük 
kullanıcılar” tanımına karşılık gelir) kullanıcı sınıfı alanında kurulu olan güneş enerjisi sistemleri, yıllık mahsuplaşma 
seçeneğini kullanma hakkına sahiptir. Anında tüketilmeyen tüm elektrik şebekeye verilir ve gelecekteki tüketime karşı 
kredilendirilir. Fazla üretim için önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesi (5 US$ ct/kWh) üzerinden kredilendirme yapılır.

Türkiye’de, Mayıs 2019’da 
yayımlanan Elektrik 

Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretim Yönetmeliği 

ile aylık mahsuplaşma 
uygulanmaya başlanmıştır. 



Türkiye enerji dönüşümünü hızlandırmak için 2020 yılı sonrası düzenleyici politika mekanizması seçenekleri: Şebeke ölçeğinde ve 
dağıtık güneş ve rüzgâr enerjisi kapasite kurulumları     42

1.2.2. Garantili satın alım tarifesi

Garantili satın alım tarifesi uygulaması kapsamında, dağıtık enerji üreticilerine 
genellikle yenilenebilir enerji projesi brüt üretimi için (üretimin %100’ü için) sabit 
bir tarife üzerinden ödeme yapılmaktadır. Örneğin, Almanya’nın garantili satın alım 
tarifesi uygulamasında böyle bir durum söz konusudur. Bu uygulama, herhangi bir öz 
tüketim olmaksızın vatandaşların ve işletmelerin bireysel güneş enerjisi sistemlerini 
finanse etmelerine olanak sağlamaktadır. Son yıllarda, sunulan garantili satın alım 
tarifesi miktarları azaldıkça, giderek artan sayıda kullanıcı, ürettiği enerjiyi tüketmeye 
başlamıştır ve elektrik fiyatları yükseldikçe şebekeden elektrik tüketimini azaltma 
yönelimi artmıştır. Garantili satın alım tarifesine dair dünyadaki uygulama örnekleri, 
Bilgi Kutusu 11’de anlatılmıştır.

1.2.3. Net garantili satın alım tarifesi 
Net garantili satın alım tarifesinde sabit bir garantili satın alım tarifesi sadece 
müşterinin net üretim fazlası (güneş enerjisi sistemi tarafından sağlanan enerji yerinde 
tüketildikten sonra kalan kısım) için sunulmaktadır. Bu tarife, sistemin tüm (veya brüt) 
üretimi için değil, sadece net üretim fazlası için uygulanmaktadır. Net garantili satın 
alım tarifesine dair dünyadaki uygulama örnekleri, Bilgi Kutusu 12’de anlatılmıştır.

Bilgi kutusu 11: Almanya dağıtık üretim garantili satın alım tarifesi

Almanya’da, dağıtık üretimde garantili satın alım tarifesi uygulanmaktadır. Almanya örneği, özel sektör ve sivil toplumun 
yatırım yapması için gerekli olan güvenli ve uzun vadeli politika çerçevesinin oluşturulmasında hükümetlerin oynadığı 
kritik rolün altını çizmektedir. 1990’lardan bu yana, Almanya’da yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması, 2000’de yürürlüğe 
giren EEG başta olmak üzere çeşitli düzenleyici araçlarla desteklenmektedir. EEG, yenilenebilir elektrik üreticilerine 
güvenilir yatırım koşulları sağlamaktadır. Bu dönemde, hem küçük ve orta ölçekteki işletmelerin (KOBİ’ler) hem de 
vatandaşların enerji dönüşümünü benimsemesi anlayışına dayalı olarak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hakkında 
ulusal bir fikir birliğine varılmıştır. Büyük ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji üreticileri için sağlanan garantili satın alım 
tarifeleri, yatırımları teşvik ederek ülke çapında 1,65 milyondan fazla güneş enerjisi kurulumun gerçekleşmesini ve 30.000 
rüzgâr türbininin hizmete sokulmasını sağlamıştır. Bunların birçoğu, yerel kooperatiflerin geliştirdiği ve mülkiyetini aldığı 
rüzgâr türbinleri veya özel konutların üzerindeki güneş enerjisi çatı kurulumlarıdır.

Bilgi kutusu 12: Avustralya dağıtık üretim net garantili satın alım tarifesi

Avustralya’da gerçekleştirilen bir uygulama da net garantili satın alım tarifesidir. Bu uygulamada, üretici tarafından üretilen 
tüm enerji değil, sadece şebekeye satılan üretim fazlası için ödeme yapılmaktadır. Örneğin gün içinde mesken son 
kullanıcıları tarafından üretilen ancak tüketilmeyen elektrik şebekeye satılabilmektedir. Avustralya’daki uygulama genellikle 
konut ölçeğindeki kurulumları hedef almıştır. Kurulu güç için bu çerçevede belirlenen limit ortalama 10 kW olmuştur.

Avustralya’da destek sistemleri, eyaletler bazında uygulanmaktadır. Batı Avustralya’da, güneş enerjisi için Horizon 
Yenilenebilir Enerji Geri Alım Programı uygulanmaktadır. Uygulama, sadece şebekeye satılan elektrik fazlasını 
kapsamaktadır. Tarifeler ise son kullanıcı alanlarına göre ilgili şebeke maliyetleri dikkate alınarak farklılaştrılmıştır. 2012 
yılında uygulanan tarifeler 10 US$ ct/kWh ile 50 US$ ct/kWh arasında değişmiştir. Uzak şehir ve kasabalarda bulunan 
güneş paneline sahip enerji üretiminin daha pahalı olduğu bölgelerde bulunan meskenlere, şebekeye verdikleri elektrik 
için daha yüksek satın alım ücretleri ödenmiştir. Bu dönemde yükselen elektrik fiyatları ve maliyetinden tasarruf etmek 
için birçok mesken ve ticarethane güneş paneli yatırımı yapmıştır.

Garantili satın alım tarifesi 
uygulaması kapsamında, 
dağıtık enerji üreticilerine 

genellikle yenilenebilir enerji 
projesi brüt üretimi için 

sabit bir tarife üzerinden 
ödeme yapılmaktadır.
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1.2.4. Sabit değer prim modeli 

Sabit değer prim modelinde şebekeye türetici tarafından satılan enerji fazlası spot 
piyasa fiyatına sabit bir prim eklenerek alınmaktadır. Uygulanan prim miktarı spot 
piyasa fiyatından bağımsızdır. Bu modelde, türetici faydasını öz tüketimle ortaya çıkan 
tasarruf ve türeticiye sağlanan prim miktarı oluşturmaktadır. Prim miktarı spot piyasa 
fiyatından bağımsız olsa da spot piyasa fiyatı ve primden oluşan nihai satın alım fiyatı 
serbest piyasada oluşan fiyat hareketlerine bağlıdır. Sabit değer prim modeline dair 
dünyadaki uygulama örnekleri, Bilgi Kutusu 13 ve 14’te anlatılmıştır.

Bilgi kutusu 13: İspanya dağıtık enerji sabit değer prim modeli

Sabit değer prim modelini uygulayan ülkelerden biri İspanya’dır. İspanya, 2004 yılında çıkardığı RD 436 numaralı yasa ile 
sabit değer prim uygulamasını başlatmıştır. RD 436 sayılı kanun çerçevesinde uygulanan sabit değer prim modeli her yıl 
hesaplanan ortalama referans tarifelere dayanmaktadır. Sabit değer prim modeli tarifesi, spot piyasa fiyatının üzerine 
bir prim ve teşvik payının eklenmesi ile oluşmaktadır. Tarifenin bu prim ve teşvik kısmı, her yıl hesaplanan ortalama 
referans tarifelere endekslenmektedir. Uygulamada birincil enerji üretimini baz alan çeşitli gruplar oluşturulmuştur.  Bu 
gruplar, kojenerasyon, güneş ve rüzgâr enerjisi, gelgit, jeotermal gibi kaynaklara dayanan yenilenebilir enerji kaynakları, 
hidroelektrik, biyo-kütle ve atıklar şeklinde oluşturulmuştur. 2007 yılında, sabit değer prim modlei ve garantili satın alım 
tarifesi seçenekli uygulamalara geçilmiştir. İspanya’da ekonomik kriz sonrası, PV güneş enerjisine dayalı enerji üretimi 
yükselmeye devam etmiştir. 2013 yılında uygulanmaya başlayan, “güneş vergisi” olarak adlandırılan ve güneş enerjisinden 
elektrik üretimine koyulan %7 vergi, 2018 Ekim döneminde kaldırılmış ancak 2019 Mart döneminde tekrar uygulamaya 
konmuştur. Ancak panel maliyetlerindeki düşüş ile teknoloji ve verimlilikteki gelişmeler sayesinde PV panellerine dayalı 
üretim artmaya devam etmiştir. İspanya’da yeni çıkarılan kanunlar, öz tüketim temelli yenilenebilir enerji üretimini 
desteklemekte ve sektördeki türetici sayısı giderek artmaktadır.
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Bilgi kutusu 14: Almanya dağıtık enerji sabit değer prim modeli

Almanya, 2012 yılında EEG çerçevesinde garantili satın alım sistemine bir başka alternatif olarak sabit değer prim sistemi 
uygulamaya başlamıştır. Bu uygulama altında belirli bir kapasiteyi aşan tesisler, garantili satın alım tarifesinden vazgeçerek 
spot piyasa fiyatının üzerine ilave edilecek sabit bir prim sisteminden faydalanabilmiş, öztüketim sonrası elektriği serbest 
piyasada bu ilave primi alarak satabilmiştir. Uygulamada, 2014 yılında 500 kW ile 10 MW arasındaki tüm PV sistemlerinde 
sabit değer prim sistemine geçilmiş, 2016 yılında alt sınır 100 kW’a düşürülmüştür. Uygulamada prim desteği hesaplanırken 
spot piyasa fiyatı üzerine, garantili satın alım tarifesine denk gelecek bir prim değeri eklenmiştir ve böylece garantili satın 
alım tarifesine kıyasla oluşacak bir kaybın önüne geçilmiştir. 2016 Eylül ayında uygulanmış olan ortalama garantili satın 
alım ve sabit değer prim modeli tarife seviyeleri, Tablo 6’da gösterilmektedir.

Mevcut uygulamada tedarikçiler üretilen enerjiyi uygulanmakta olan prim değeri ile satın almakta ve Avrupa Güç Değişim 
Merkezine satmaktadır. 100 kW’ın altındaki tesisler, garantili satın alım tarifesinden istifade edebilmektedirler. 10 MW’ın 
üstünde kapasiteye sahip tesisler, her iki sistemden de yararlanabilmektedir.

Perakende fiyat tarifeleri artarken PV enerji üretim maliyetlerinin düşmesi Almanya’da PV güneş panelleri dolayısıyla ortaya 
çıkan öz tüketimin yükselmesini sağlamıştır. Ancak 2014 yılında sonra öz tüketim için kısmi ek ücretlendirme getirilmesiyle 
öz tüketim ekonomisi sınırlandırılmıştır.

Proje Büyüklüğü Sabit değer prim modeli              
(EUR/kWh)

Garantili satın alım tarifesi            
(EUR/kWh)

≤ 10 kW 0,13 0,12

10-40 kW 0,12 0,12

40-500 kW 0,11 0,11 (100 kW’a kadar)

Tablo 6: Almanya’da 2016 Eylül ayında uygulanan garantili satın alım ve sabit değer prim modeli tarife seviyeleri 

Kaynak: NREL, 2017. 

1.2.5. Sabit yüzde prim modeli 

Sabit yüzde prim modelinde prim miktarı, şebeke ölçeğine benzer olarak spot piyasa 
fiyatının üzerine bu fiyatın belirli bir yüzdesi olarak belirlenir. Sabit yüzde prim oranı, 
perakende fiyatın bir yüzdesi olarak da belirlenebilmektedir. 

1.2.6. Seviyeli prim sistemi

Seviyeli prim sistemi, yalnızca öz tüketim sonrası şebekeye satılan elektrik miktarı 
için uygulanır. Spot piyasa fiyatlarının düşük olduğu seviyelerde uygulanan prim 
miktarı yükseltilir, spot piyasa fiyatlarının yükselme eğilimi gösterdiği dönemlerde ise 
uygulanan prim miktarı düşürülür. Böylece belirli bir destek seviyesi tabanı ve tavanı 
korunarak sabit değer ve yüzde modellerine göre piyasa şartlarına daha uyumlu bir 
sistem ortaya konmuş olur. 
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1.2.7. Faturalandırma modeli

Bazı ülkeler ve eyaletler, mahsuplaşma yerine faturalandırma (net billing) modeline 
geçiş yapmıştır. Bu uygulamaya göre, üretilen fazla elektrik, müşterilerin şebekeye 
fiilen ödeme yaptığı perakende fiyat tarifesinden farklı bir oranda fiyatlandırılarak 
(örneğin spot piyasa fiyatı üzerinden) satılır. Bazı fiyatlandırma örnekleri, Tablo 7’de 
gösterilmektedir. Faturalandırma modelinin dünya uygulamalarına dair bazı örnekleri, 
Bilgi Kutusu 16’da anlatılmıştır.

Bilgi kutusu 15: Litvanya dağıtık enerji seviyeli prim sistemi

Litvanya’da, Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Kanunu çerçevesinde seviyeli prim sistemi uygulanmıştır. 2012 yılına kadar 
sınırlı ve belirli teknolojiler kaynaklı elektrik üretimi seviyeli prim sisteminden yararlanabilmiştir. Söz konusu dönemde, 
rüzgâr kurulumları için 500 MW, güneş enerjisi kurulumları için 10 MW (31 Aralık 2012 tarihine kadar elektrik üretimlerini 
artırmak için başvurmuş ve yetkilendirilmiş olan 30 kW kurulum kapasitesine kadar tesisler dışında), hdrolik enerji tesisleri 
için 128 MW, biyogaz ve biyokütle tesisleri için 105 MW tavan kapasite değerleri belirlenmiştir (Res Regali, 2020).

10 kW altındaki kurulumlar için tarifeler, Litvanya Enerji Kontrolü ve Fiyatlar için Ulusal Komisyon (NCC) tarafından 
belirlenmektedir. 10 kW’ın üzerinde kapasiteye sahip tesisler için tarifeler ihaleler kanalıyla belirlenmiş, NCC her altı ayda 
bir tarifeleri gözden geçirmiştir. 2016 döneminde belirlenen tavan değerlere ulaşıldığı için bu sistem mevcut durumda 
uygulanmamaktadır (Res Regali, 2020).

Metod Açıklama Örnek Ülke

Gerçek Zamanlı Tarifeler Statik: Tarifeler önceden belirlenmekte 
ve geçmiş güç dengelerine dayanmak-
tadır.

Dinamik: Tarifeler gerçek zamanlı 
olmakta ve o anki dengeleme sistemine 
dayanmaktadır veya toptan elektrik 
fiyatlarına dayanmaktadır.

Meksika

Finlandiya

Lokasyona göre farklılaşan tarifeler Şebekelerdeki yüke ve çeşitli çevresel 
faktöre dayanmaktadır.

ABD (New York), Meksika

Elektriğin kaçınılmış maliyetine dayanan 
tarifeler

Operatörler tarafından şebekeye 1 ünite 
yenilenebilir elektrik yüklenmesi ile 
kaçınılan marjinal elektrik maliyeti

ABD  (Arizona)

Tablo 7: Faturalandırma modeline göre bazı fiyatlandırma örnekleri
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Bilgi Kutusu 16: İtalya dağıtık enerji faturalandırma modeli

İtalya, Scambio Sul Posto isimli faturalandırma modeli aracılığıyla tüketilen ve üretilen elektrik için farklı fiyatlar belirler. 
Ayrıca ek özelliklere sahip finansal tazminat sağlar (garantili ihracat fiyatı gibi).

“Scambia Sul Posto”, bir oto-tüketim şeklidir. Türeticilerin, belirli bir anda üretilen ve şebekeye verilen elektrikle, şebekeden 
alınan ve kullanılan elektriği dengelemesine olanak verir. Elektrik sistemi, üretilen ancak öz tüketimi gerçekleşmeyen 
elektriğin, üretildiği anda sanal olarak depolanması için bir araç olarak kullanılır. Scambia Sul Posto vergi indirimleri gibi 
araçlarla da birleştirilebilmektedir.

500 kW’a kadar enerji üreticileri, kullandıkları teknolojilerden bağımsız olarak Scambia Sul Posto sisteminden 
yararlanabilmektedir. 

Sistemin temel prensibi, üretilen ve tüketilen enerji arasında bir denge yaratılmasıdır. Türeticinin şebekeye verdiği enerji, 
üretiminden daha fazla ise türetici ekonomik olarak telafi edilmektedir. Tüketilen enerji daha fazla ise fazla tüketim 
için ödeme yapılmaktadır. Scambia Sul Posto sisteminde, enerji tüketim ve şebekeye besleme türetici tarafından aynı 
noktadan gerçekleştirilmelidir. Türeticiler, enerji servisi GSE (Gestore Servizi Energetici) tarafından kredilendirilmektedir. 
GSE, aynı zamanda şebekeye verilen elektriği ölçmekten sorumludur. Türeticiler, GSE’ye yönetim, doğrulama ve kontrol 
maliyetleri için bir ücret ödemektedir. Bu tarifeler, yıllık bazda ödenmekte, 30 EUR seviyesinde bir sabit ücret ve kurulum 
kapasitesine göre bir değişken ücret alınmaktadır. Değişken ücret 1 EUR civarındadır ve 20 kW ile 500 kW arasındaki 
tesislere uygulanmaktadır (Res Regali, 2020).
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Çalışmada incelenen düzenleyici politika mekanizması seçenekleri belirlenirken 
dünyadaki uygulamalar incelenmiş, bu uygulamalar kamu ve özel sektör temsilcileriyle 
gerçekleştirilen görüşmeler ışığında Türkiye koşullarına göre önceliklendirilmiştir.
Çalışmada incelenen düzenleyici politika mekanizmalarının Türkiye’nin enerji sektörü 
dönüşüm politikalarıyla uygun olarak yerli teşvik, vergi avantajları ve iklim politikaları 
gibi alternatif politika mekanizmaları ile desteklenmesi önerilir.

2.1. Senaryolar

Çalışma, 2030 yılına kadar farklı güneş ve rüzgâr kapasite kurulumlarına sahip Baz 
senaryo ve SHURA senaryosu için gerçekleştirilmiştir.

Baz senaryo ve SHURA senaryosu belirlenirken SHURA’nın “2030 yılına doğru 
Türkiye’nin optimum elektrik üretim kapasitesi” (Temmuz 2020) (Optimum kapasite 
çalışması) ve “Binalarda çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli – Türkiye’de çatı üstü
güneş enerjisi sistemlerinin hayata geçmesi için finansman modelleri ve politikalar”
(Nisan 2020) ve “Türkiye’nin enerji sisteminde yenilenebilir kaynakların artan payı: 
İletimde genişleme ve esneklik seçenekleri” (Mayıs 2018) çalışmalarındaki 2030 yılına 
kadar gerçekleştirdiği kapasite kurulumu analizleri temel alınmıştır. Ayrıca SHURA’nın 
“Enerji dönüșümünü destekleyen düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi için YEKA
ihalelerini daha etkin kılan fırsatlar” (Ocak 2019) (YEKA çalışması) raporundaki 
projeksiyonlar ve mevcut gelişmeler göz önüne alınmıştır.

2.1.1. Baz senaryo

Baz senaryoda, mevcut güneş ve rüzgâr kapasitesi kurulumu artış eğilimleri, 
halihazırda ilan edileceği belirtilmiş olan bağlantı kapasitesi, mevcut YEKA ihaleleri 
ve kapasite kurulumu gerçekleşme eğilimleri temel alınarak hesaplanmıştır. Baz 
senaryoda, 2020 sonrası için yeni bir politika mekanizması olmadığı varsayılmaktadır. 
Baz senaryo hesaplarında, ETKB’nin 2020 yılı Mayıs ayında yayımladığı “2019-2023 
Stratejik Planı temel alınmış, 2030 yılı kapasite kurulumları hesaplanırken, SHURA’nın 
“Optimum kapasite” ve “YEKA” çalışmalarındaki analizler kullanılarak toplam rüzgâr 
kurulu gücünün 12,6 GW, toplam güneş kurulu gücünün 19 GW olarak gerçekleşeceği 
öngörülmüştür. Bu hesaplamalarda, SHURA’nın YEKA çalışmasındaki projeksiyonlar 
ve mevcut gelişmeler göz önüne alınmıştır ve kapasite gelişimi açısından çok kısıtlı bir 
gelişim öngörülmektedir.

Baz senaryoda uygulanan bir politika mekanizması bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
çalışmada tüm politika mekanizmalarında, Baz senaryodaki katılımcı etkisi sıfır olarak 
kabul edilmiştir. 

2.1.2. SHURA senaryosu

SHURA senaryosunda, toplamda 60 GW güneş ve rüzgâr kapasitesine erişileceği 
öngörülmüştür. Senaryo oluşturulurken hem rüzgâr hem de güneş enerjisi kapasite 
kurulumlarında 30 GW kurulu güce ulaşılacağı öngörülmüştür. Bu hesaplamalarda, 
SHURA’nın Şebeke çalışmasındaki “Üç Kat Senaryosu” kullanılmış, 2020-2026 
dönemine dair analizler 2030 yılını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Analize, dağıtık 
enerji kapasite kurulumuna dair öngörüler de dâhil edilmiştir.

2. Metodoloji

Çalışmada incelenen 
düzenleyici politika 

mekanizmalarının 
Türkiye’nin enerji sektörü

dönüşüm politikalarıyla 
uygun olarak yerli teşvik, 
vergi avantajları ve iklim 
politikaları gibi alternatif 

politika mekanizmaları ile 
desteklenmesi önerilir.
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Tüm senaryolarda, dağıtık enerji kurulumu artışının toplam lisanssız ve dağıtık güneş 
kapasite kurulumu artış eğiliminin %50’si düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüştür. 
Şebeke ölçeği ve dağıtık enerji kapasite kurulumları için gerçekleştirilen analizde 
kullanılan toplam ve dağıtık enerji kurulu gücünün 2020-2030 dönemindeki ortalama 
gelişimi, Tablo 8’de gösterilmiştir.

Bu çalışmada varsayılan spot piyasa fiyatları, kurulu güç değerleri, YEKDEM, YEKA ihale 
maliyetleri ve sonuçları ile diğer ekonomik göstergeler sadece bu çalışma kapsamında 
yapılmış olan analiz için referans değer olarak politika mekanizmaları arasında 
karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılmıştır. Çalışma, yenilenebilir enerji desteklerinin 
seviyesini, ihale sonuçlarını veya gerçekleştirlecek kurulu güç tahminlerini ve
yatırımları yönlendirme amaçları gütmez.

2.2. Metodoloji – Şebeke ölçeği

Çalışmanın amacı Türkiye’de 2020-2030 dönemi için muhtemel güneş ve rüzgâr 
kapasite kurulumu senaryolarına göre şebeke ölçeğinde rüzgâr ve güneş enerjisi 
kapasite kurulumunu destekleyen farklı düzenleyici politika mekanizması 
seçeneklerinin üretici ve tüketicilere, çevreye, ekonomiye ve topluma olan etkilerinin 
analitik bir metodoloji yoluyla belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Çalışmada, şebeke 
ölçeğinde onshore rüzgâr ve güneş kapasite kurulumlarına odaklanılmıştır. Analizde 
uygulanan metodoloji, offshore rüzgâr, batarya teknolojileri gibi diğer yenilenebilir 
enerji teknolojilerini kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Baz senaryo (MW) SHURA senaryosu (MW)

Toplam Dağıtık Toplam Dağıtık

Rüzgâr Güneş Yeni 
güneş

Toplam 
yeni 

güneş

Toplam 
rüzgâr

Toplam 
güneş

Yeni 
güneş Mesken Sanayi Ticaret-

hane Kamu
Toplam 

yeni 
güneş

2020 8 7 100 100 8 7 350 84 147 101,5 17,5 350

2021 9 8 200 300 9 9 500 100 150 150 100 850

2022 10,5 9 200 500 10.5 10.5 700 150 200 200 150 1.550

2023 12 10 300 800 12 12 750 150 225 225 150 2.300

2024 12 12 350 1.150 14 15 900 150 300 300 150 3.200

2025 12 13 450 1.600 16 17.5 900 150 300 300 150 4.100

2026 12,5 15 500 2.100 18 20 1000 175 325 325 175 5.100

2027 12,5 16 500 2.600 21 22 1200 225 375 375 225 6.300

2028 12,5 17 500 3.100 24 24,5 1200 225 375 375 225 7.500

2029 12,5 18 500 3.600 27 27 1250 225 400 400 225 8.750

2030 12,5 19 500 4.100 30 30 1250 225 400 400 225 10.000

Tablo 8: 2020-2030 yılları arasında toplam ve dağıtık enerji kurulu gücünün ortalama gelişimi
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2.2.1. Katılımcı etkisi

Analizde düzenleyici politika mekanizmaları, fayda-maliyet analizi yaklaşımıyla 
incelenmiş, her bir politika mekanizmasının katılımcı, toplum, çevre ve 
ekonomi etkileri incelenmiştir. Katılımcı etkisinin analizi, çalışmanın ana öğesini 
oluşturmaktadır.

Katılımcı etkileri, dört başlık altında incelenmiştir: üretici faydası, üretici maliyeti, 
tüketici faydası, tüketici maliyeti.

Üretici faydası, politika mekanizması uygulaması sonucunda üreticiye sağlanan 
marjinal fiyat desteğidir. Toplam üretici faydası, her yıl için ayrı ayrı hesaplanmış, analiz 
sonuçlarına kWh başına ortalama üretici faydası (US$ ct) yansıtılmıştır.

Üretici maliyeti, orta ile uzun vadede yeni rüzgâr ve güneş kapasite kurulumunun 
şebekeye girmesinin gün öncesi piyasasında ve spot piyasada oluşan fiyatlara 
yaptığı azaltıcı etki sonucu, üreticinin elektrik satışından elde ettiği gelirdeki marjinal 
değişimdir. Farklı düzenleyici politika mekanizması senaryolarında, toplam kapasite 
kurulumunun eşit olması sebebiyle sabit alınmış ve karşılaştırmaya dâhil edilmemiştir.
 
Tüketici faydası, yeni rüzgâr ve güneş kapasite kurulumunun şebeke entegrasyonuyla 
spot piyasa fiyatlarında gerçekleşecek düşüşün tüketicinin elektrik kullanımına dayalı 
harcamalarına olan marjinal etkisidir. Farklı düzenleyici politika mekanizmaları 
incelenirken toplam kapasite kurulumunun eşit olması sebebiyle sabit alınmış, 
karşılaştırmaya dâhil edilmemiştir. 

Tüketici maliyeti, bir düzenleyici politika mekanizması uygulamasında tüketiciye 
yansıyan marjinal destek maliyetidir. Her bir politika mekanizması incelemesinde 
toplam tüketici maliyeti her yıl için ayrı ayrı hesaplanmış, analiz sonuçlarına kWh 
başına ortalama tüketici maliyeti (US$ ct) olarak yansıtılmıştır. 

Düzenleyici politika mekanizmalarının toplum, çevre ve ekonomi etkileri incelenirken 
çok kriterli değerlendirme metodunun genel çerçevesi kullanılarak nicel analiz 
gerçekleştirilmiştir. Analizde, toplum, çevre ve ekonomi etkileri (++,--) aralığında bir 
skala üzerinden değerlendirilmiştir.

Karşılaştırma skalasında kullanılan farklı değerler aşağıda açıklanmıştır:

++= yüksek düzeyde pozitif etki
+= pozitif etki

0 = etki bulunmuyor
- = negatif etki

-- = yüksek düzeyde negatif etki

Karşılaştırma sırasında toplam kapasite kurulumu üzerinden değerlendirilen etkiler, 
çoğunlukla tüm politika mekanizmaları için eşit seviyede kabul edilmiştir.

Katılımcı etkileri, dört başlık 
altında incelenmiştir: üretici 

faydası, üretici maliyeti,
tüketici faydası, tüketici 

maliyeti.
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Karşılaştırma sırasında dağılım üzerinden değerlendirilen etkiler, çoğunlukla farklı 
politika mekanizmaları için farklı değerlendirilmiştir. Buradaki farklılığın temelindeki 
ana ayrımlar, politika mekanizmaları sonucu ortaya çıkan projelerin büyüklüğü, 
coğrafi ve aktör büyüklüğü ile çeşitliliği açısından dağılımı ve kurumsal yapısındaki 
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 

Ekonomi etkileri altında incelenen başlıklar şunlardır: Sektör kurulumuna etki, 
cari açığa etki, yönetimsel kaynak ihtiyacı, kurumsal iş alanları, yeni istihdam dağılımı, 
ekonomik kaynak kullanımı, enerji güvenliği, kamu harcaması, şebeke etkisi, istihdam 
etkisi, yerel ekonomik kalkınma, proje riski, yan-sektörlerde istihdam yaratımı, 
ekonomik katkı değer yaratımı

Çevre etkileri altında incelenen başlıklar şunlardır: Hava kalitesine etki, sera gazı 
salımı azaltımı, doğal varlık kullanımı (teknoloji üretimi amaçlı), arazi kullanımı (elektrik
üretimi amaçlı), çevresel katma değer yaratımı, çevre etkilerinin dağılımı

Toplum etkileri altında incelenen başlıklar şunlardır: Topluluk katılımı potansiyeli, 
istihdam dağılımı, sağlık etkisi, iş kalitesi, toplumsal kaynak kullanımı, yereldeki ilişki 
ve süreçlere etki (kültürel, toplumsal ve çevresel), toplumsal katma değer yaratımı

Analizde politika mekanizması seçeneklerinin potansiyel toplum, çevre ve ekonomi 
etkileri kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Etkiler arasında örtüşme ve sinerjiler 
analizin ilerleyen aşamalarında incelenecektir.

İncelenen politika mekanizmalarının toplum, çevre ve ekonomi etkileri potansiyel 
durumdadır. Proje geliştirme süreçlerinde, bu etkilerin detaylıca değerlendirilmesi 
tavsiye edilir.

2.2.2. Varsayımlar

Analiz, 2020-2030 dönemi için gerçekleştirilmiş, politika mekanizmalarının kapsamı 
belirlenirken dünyada uygulamaları bulunan düzenlenleyici politika mekanizmaları 
Türkiye koşullarında önceliklendirilerek analize dâhil edilmiştir. Her bir düzenleyici 
politika mekanizmasının etkileri analiz edilirken, 2020 sonrasında şebeke ölçeğinde 
rüzgâr ve güneş kapasite kurulumlarını desteklemek için yalnızca o politika 
mekanizmasının kullanılacağı varsayılmıştır. Katılımcı etkileri, US$ ct/kWh olarak ifade 
edilmiştir. Her bir politika mekanizması için her yıl ortaya çıkan katılımcı etkisinin net 
bugünkü değerinin ortalaması belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Net bugünkü değer 
hesaplarında, iskonto oranı Grant Thornton çalışmaları temel alınarak %8 olarak 
belirlenmiştir. 

Destek seviyeleri, incelenen dönem için spot piyasa fiyatlarının öngörülen seviyesi, 
teknolojik gelişmeler ve Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilen YEKA ihalelerinin 
nihai fiyatları temel alınarak belirlenmiştir. 

Çalışmada kullanılan spot piyasa fiyat tahminleri yapılırken SHURA’nın Optimum 
kapasite çalışmasındaki talep tahminleri temel alınmıştır. Spot piyasa fiyat tahminleri 
sırasında kısa vadeli marjinal maliyetler ve “merit order” saatlik olarak sıralanmış, bu 
sırada uluslararası organizasyonların yakıt maliyetleri tahmini, ETBK’nin talep tahmini 
verileri, SHURA çalışmalarının marjinal maliyet tahminleri kullanılmıştır.

Analiz, 2020-2030 dönemi 
için gerçekleştirilmiş, 

politika mekanizmalarının 
kapsamı belirlenirken 

dünyada uygulamaları 
bulunan düzenlenleyici 

politikalar Türkiye
koşullarında 

önceliklendirilerek analize 
dâhil edilmiştir. 
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Çalışmada, her bir politika mekanizması için kWh başına sağlanan US$ ct bazında 
destek seviyesinin US$ enflasyon oranına bağlı olarak spot piyasa fiyatındaki 
değişikliklere paralel olarak güncelleneceği varsayılmış (enflasyona bağlı eskalasyon 
modeli), enflasyon oranı (US$) tahminleri yapılırken ise FED ve Oxford Economics 
öngörüleri ve SHURA’nın Optimum kapasite çalışması temel alınmıştır (FED, 2020; 
Oxford, 2020; SHURA, 2020a). US$ enflasyon oranı, %1,5-%2 olarak belirlenmiştir. 

Elektrik tüketiminde, mesken, sanayi, ticarethane ve diğer son kullanıcıların güncel 
payları temel alınmıştır. 2020-2030 dönemi için analiz gerçekleştirilirken bu katsayılar, 
bu son kullanıcıların tabi olduğu fiyat farklılıkları da göz önünde bulundurularak 
düzenlenmiştir.  Yıllar içinde tüketim paylarının değişim eğilimi göz önüne alınarak 
ticarethane ve sanayide elektrik tüketim payının artacağı varsayılmıştır.

Tüm düzenleyici politika mekanizmalarında, elektrik üretim miktarı hesaplanırken 
kapasite faktörleri temel alınmıştır. Kapasite faktörleri belirlenirken güneş ve rüzgâr 
teknolojilerindeki mevcut kapasite faktörleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından 
yapılan (IEA, IRENA) teknolojik gelişme öngörüleri temel alınmış, şebeke ölçeği için 
kapasite faktörü Türkiye genelinde ortalama rüzgâr için %33, güneş için %22 olarak 
belirlenmiştir. Tüm politika mekanizmalarında, kapasite faktörünün zaman içinde 
teknolojik gelişmeler ile doğru orantıda kademeli olarak yükseleceği varsayılmıştır. 
2019 itibarıyla rüzgârda %33 olan kapasite faktörü 2030’da %38’e, güneşte %22 olan 
kapasite faktörü %26’ya yükselmiştir. 

Analizde bütün düzenleyici politika mekanizması seçenekleri, ön lisans ihalelerinden 
ve yerli katkı gibi diğer destekleyici politika mekanizmalarından bağımsız olarak 
incelenmiştir. Bunun nedeni, yalnızca incelenen politika mekanizması seçeneklerine 
özgü etkilerin gözlemlenmesinin amaçlanması ve ön lisans ihalelerinin farklı garantili 
satın alım tarife modellerine olan etkisinin benzer olacağının öngörülmesidir.

Çalışmada, her bir politika mekanizması için kWh başına sağlanan destek seviyesi 
analizi, yalnızca US$ temelinde gerçekleştirilmiş, TL bazında analize yer verilmemiştir. 
Bunun nedeni, Türkiye ve dünya ekonomisinin içerisinde bulunduğu mevcut durumda 
ve COVID-19 koşulları içerisinde 2030 yılına dair kur ve TL enflasyon oranı tahmini 
yapmaya dair belirsizliklerin yüksek olmasıdır. 

Çalışmada incelenen her bir düzenleyici politika mekanizması ile desteklenmesi 
amaçlanan şebeke ölçeğinde rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesi proje 
büyüklükleri, aktör çeşitliliği ve diğer toplum, çevre ve ekonomi etkileri göz önünde 
bulundurulmuştur.

2.2.3. Şebeke ölçeğinde düzenleyici politika mekanizmaları destek seviyeleri

Çalışmada incelenen şebeke ölçeğinde onshore rüzgâr ve güneş kapasite kurulumlarını 
destekleyen düzenleyici politika mekanizmaları destek seviyeleri, Tablo 9’da 
gösterilmektedir. Katılımcı etkileri analizinde kullanılan formüller, Ek 1’de verilmiştir.

Çalışmada, YEKDEM1.0’ın farklı garantili satın alım tarife seviyeleri altında devam 
ettirileceğini varsayan bir model olan YEKDEM2.0 da incelenmiştir. Analiz sırasında 
YEKDEM2.0 tarife seviyeleri bilinmemektedir ve spot piyasa fiyatlarına yakın garantili 
satın alım tarife seviyelerinin belirleneceği varsayılmıştır. 

Tüm düzenleyici politika 
mekanizmalarında, 

elektrik üretim miktarı 
hesaplanırken kapasite 

faktörleri temel alınmıştır. 
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2.3. Metodoloji – Dağıtık enerji

Çalışmanın amacı, Türkiye’de 2020-2030 dönemi için muhtemel güneş enerjisi kapasite 
kurulumu senaryolarına göre dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumunu destekleyen 
farklı düzenleyici politika mekanizması seçeneklerinin türeticilere olan etkisinin 
analitik bir metodoloji yoluyla belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Çalışmada, dağıtık 
güneş enerjisi kapasite kurulumlarına odaklanılmıştır. 

Çalışmaya dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumları için dâhil edilen düzenleyici 
politika mekanizmaları, Tablo 10’da gösterilmektedir.

Düzenleyici politika mekanizması Rüzgâr (US$ ct/kWh) Güneş (US$ ct/kWh)

YEKDEM1.0 7,3 13,0

YEKDEM2.0 5,5 7,5

Sabit değer prim modeli 1,0 2,0

Sabit yüzde prim modeli (%) %25 %35

Seviyeli prim sistemi
Fiyat aralıkları: 

Pspot<_4,5 2,2 4,0

4,5<Pspot<6,5 1,0 2,0

5,5<_Pspot 0,7 1,5

Spot piyasa boşluk modeli 5,5 7,5

YEKA ihale modeli 5,0 7,0

YPS

Spot piyasa fiyatı 5,30 5,70

Sertifika fiyatı 1,2 1

C-PPA’ler 3,9 4

Aylık mahsuplaşma modeli – garantili satın alım modeli fiyat seviyeleri (YEKDEM)

Aylık mahsuplaşma modeli – perakende fiyatlar

Garantili satın alım modeli

Net garantili satın alım modeli

Sabit değer prim modeli

Sabit yüzde prim modeli

Seviyeli prim sistemi

Faturalandırma modeli

Tablo 9: Çalışmada kullanılan şebeke ölçeğinde düzenleyici politika mekanizmaları destek seviyeleri

Tablo 10: Çalışmaya dâhil edilen dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumlarını destekleyen düzenleyici politika mekanizmaları
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2.3.1. Katılımcı etkisi

Çalışmada, 2020-2040 yılları arasında dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumlarını 
gerçekleştiren türeticiler için ortaya çıkan toplam maliyet, toplam tasarruf ve net 
tasarruf seviyeleri analiz edilmiştir. 2020-2040 döneminde ortaya çıkan maliyet ve 
tasarrufları analiz etmenin amacı, 2020-2030 döneminde yapılan yatırımların 2030-
2040 yılında da ortaya çıkan tasarruf etkilerini de gözlemlemektir. 

Analizde, katılımcı etkisi, dağıtık enerji yatırımını yapan türeticiler için farklı bina tipleri 
ve farklı iklim bölgeleri temelinde incelenmiştir. Binalardaki enerji ihtiyacı verileri, farklı 
bina tipleri ve farklı iklim bölgelerindeki ihtiyacı yansıtmaktadır. Bina tipleri temelinde 
analiz gerçekleştirilirken EPDK Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları (2020 2. 
Çeyrek Tarife Tabloları) ve tek zamanlı tarife uygulaması esas alınmıştır (EPDK, 2020). 
Mevcut durumda, 6,5 GW kapasitenin ortalama %20’si (1,4 GW) çatı üstü PV sistemlerle, 
çoğunlukla ticarethane, kamu ve sanayi binalarında sağlanmaktadır (GÜYAD, 2019). 
Ayrıca 2020 yılında ETKB’ye yaklaşık 3,5 GW toplam kurulu güce sahip 9,200’e yakın 
çatı üstü PV sistemi başvurusu yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen bina tipleri mesken, 
sanayi, ticarethane ve kamu özelinde incelenmiştir. Farklı bina tiplerinin elektrik 
tüketimindeki payları, Tablo 11’de gösterilmektedir.

Tablo 11: Farklı bina tiplerinin elektrik tüketimindeki payları

İklim bölgeleri yaklaşımı, Türkiye’de TS 825 (Resmi Gazete, 2008) yönetmeliği uyarınca 
oluşturulmuş dört farklı iklim bölgesini ele almaktadır.

Analizin ilk aşamasında, yıllar itibarıyla ortaya çıkan toplam tasarruf seviyeleri ve 
toplam yatırım maliyetleri karşılaştırılarak farklı bina tipleri için net tasarruf analizi 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise net tasarrufun iklim bölgelerine 
göre dağılımı incelenmiştir. 

Net tasarruf analizinde, öncelikle her bir politika mekanizması için raporun şebeke 
ölçeği analizinde kullanılan metodolojiye benzer olarak SHURA senaryosunda 
türeticiler için 2020-2040 döneminde ortaya çıkan (i) toplam tasarruf seviyesi ile (ii) 
toplam yatırım maliyeti karşılaştırılmış, ortaya çıkan net türetici tasarrufunun net 
bugünkü değeri hesaplanmıştır. Net tasarruf seviyeleri, toplam net tasarruf ve kWh 
elektrik üretimi başına ortaya çıkan net tasarruf için hesaplanmıştır. Net bugünkü değer 
hesapları gerçekleştirilirken iskonto oranı %8 olarak kabul edilmiştir (Toplam tasarruf 
seviyeleri, yatırım maliyetleri ve net tasarruf seviyeleri analiziyle ilgili daha detaylı bilgi, 
metodoloji bölümünün ileriki aşamalarında anlatılmaktadır).

Çalışmada 2020-2040 dönemi için farklı düzenleyici politika mekanizmalarının net 
tasarruf etkisi, SHURA senaryosu için incelenmiştir. SHURA senaryosunda gerçekleşen 
yeni dağıtık enerji kapasite kurulum seviyeleri, Tablo 8’de gösterilmiştir5.

Mesken 0,24

Sanayi 0,42

Ticarethane 0,29

Kamu 0,05

5 SHURA senaryosunda 2020-2030 döneminde gerçekleşen kapasite kurulumlarına ulaşmak için raporun şebeke ölçeği analizi 
metodoloji bölümü incelenebilir.

Çalışmada, 2020-2040 
yılları arasında dağıtık 
güneş enerjisi kapasite 

kurulumlarını gerçekleştiren 
türeticiler için ortaya çıkan 

toplam maliyet, toplam 
tasarruf ve net tasarruf 

seviyeleri analiz edilmiştir. 
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SHURA senaryosu için sanayi ve ticarethane bina tiplerindeki toplam kapasite 
kurulumu seviyesinin mesken ve kamuya göre çok daha yüksek seviyede gerçekleştiği 
görülmektedir. Çatı üstü PV sistemlerin toplam potansiyel gücünün yaklaşık 
%70’i konutlarda bulunmasına karşın, sanayi ve ticarethane bina tiplerindeki 
toplam kurulu güç, 2030’da ulaşılabilecek toplam kurulu gücün %71’i seviyesinde 
gerçekleşebilmektedir. Bunun nedeni dağıtık enerji sistemlerinin meskenler için 
seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetinin, güncel elektrik tarifesinden %30 ila 
%50 oranında daha fazla olmasıdır. Türkiye çapında mesken binalarında, şebeke 
paritesine ulaşmak, çatı üstü PV sistemlerin düşük kapasite büyüklükleri için kilovat 
(kW) başına 1.500-2.000 US$ arasında değişen ilk yatırım maliyetlerinin 1.200 US$/kW 
ve altındaki seviyelere düşmesini gerektirmektedir. Ticari binalardaki 600-1.000 US$/
kW ve diğer binalardaki 700-1.200 US$/kW’lık ilk yatırım maliyetleri, %8 iskonto oranıyla 
seviyelendirilip bakım ve onarım maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda 
mevcut durumda perakende fiyat tarifelerinin altında kalmaktadır (SHURA, 2020c).

Çalışmada her bir bina tipi için tanımlanan kapasite kurulumu aralığı, Tablo 12’de 
gösterilmektedir.

Belirlenmiş görece yüksek kurulu güç aralıkları nedeniyle, sanayi ve ticarethanelerde 
dağıtık enerjinin mesken ve kamuya göre daha yüksek bir ölçek ekonomisine, 
dolayısıyla daha düşük sermaye yatırım tutarına sahip olması beklenmektedir. 
SHURA’nın “Binalarda çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli” raporunda da konut 
binalarında dağıtık güneş enerjisi yatırımlarının geri ödeme sürelerinin, bugünkü 
maliyetlerle 14 ila 16 yıl arasında değişeceği, ticari binalarda bu sürenin 4 ila 5 yıl 
arasında olacağı hesaplanmıştır. Analizde ayrıca IRENA’nın güneş ve rüzgâr enerjisi 
teknolojileri maliyet azaltım öngörüleriyle analizleriyle tutarlı olarak tüm bina tipleri 
için birim kW başına sermaye yatırım tutarının teknolojik gelişmeler ile düşeceği, bu 
düşüşün zaman içerisinde hız keseceği öngörülmüştür (SHURA, 2020c).

2.3.2. Tasarruf: Toplam tasarruf & kWh başına ortaya çıkan ortalama tasarruf 
seviyeleri

Tüm düzenleyici politika mekanizmaları için tasarruf hesaplamalarında, 2020-2040 
yılları arasında gerçekleşmesi planlanan perakende fiyat seviyeleri, spot piyasa fiyat 
seviyeleri ve öz tüketim miktarı temel alınmıştır. Çalışmanın bu aşamasında yatırım 
maliyetleri dikkate alınmamıştır.

Tasarruf hesapları yapılırken yatırımların gerçekleştirildiği 2020-2030 döneminin 
ötesine geçilmiş, analiz 2020-2040 yılları için gerçekleştirilmiştir. Bunun nedeni, 
2030 yılına kadar gerçekleştirilen kurulu gücün tasarruf etkilerini gözlemleme 
amacıdır. Tasarruf hesapları yapılırken öz tüketim sonucu ortaya çıkan tasarruf 
seviyeleri, şebekeye satış gelirleri ve teknik kaybın önlenmesiyle ortaya çıkan tasarruf 
hesaplamaları temel alınmış, farklı bina tiplerinde her bir bina tipi için ortaya çıkan 
toplam tasarruf hesaplanmıştır.

Mesken Sanayi Ticarethane Kamu

Varsayılan kapasite aralığı (kW) 1-10 kW 100-1000 kW 1-100 kW 1-50 kW

Tablo 12: Farklı bina tipleri için çalışmada kullanılan kurulu güç aralıkları
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Öz tüketim sonucu ortaya çıkan tasarruf seviyeleri hesaplanırken gerçekleştirilen 
öz tüketim miktarı, dağıtık enerji kapasite kurulumunun gerçekleştirilmediği 
durumda şebekeden satın alınacak elektrik miktarından elde edilen tasarruf olarak 
değerlendirilmiş, tasarruf seviyeleri hesaplanırken perakende fiyat seviyeleri temel 
alınmıştır. Farklı bina tipleri için çalışmada kullanılan öz tüketim oranları, Tablo 13’te 
gösterilmektedir6.

Perakende fiyat seviyeleri belirlenirken EPDK tarafından yayımlanan, 1/4/2020 
tarihinden itibaren geçerli olan 2020 2. çeyrek tarife tabloları kullanılmıştır (EPDK, 
2020). Mesken ve kamu için alçak gerilim, sanayi ve ticarethane için orta gerilim 
tek terimli tarife değerleri US$ ct bazında analize dâhil edilmiştir. Çalışmada, 
farklı bina tipleri için 2020 yılında kullanılan perakende fiyat seviyeleri, Tablo 14’te 
gösterilmektedir.

Şebekeye satış gelirleri hesaplanırken, incelenen politika mekanizmalarının çoğu için 
öz tüketim sonrası şebekeye satışı yapılan elektrik miktarı, garantili satın alım politika 
mekanizması için ise dağıtık enerji kapasite kurulumuyla üretilen ve şebekeye satışı 
gerçekleştirilen tüm elektrik miktarı temel alınmış, hesaplama farklı düzenleyici politika 
mekanizmalarına özgü olarak belirlenmiş fiyat seviyeleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada belirlenmiş farklı bina tipleri için şebekeye satış fiyat seviyeleri, Tablo 14’te 
gösterilmektedir.

Teknik kaybın önlenmesiyle ortaya çıkan tasarruf hesaplamaları yapılırken, elektrik 
üretiminin merkezi elektrik üretim sistemleri yerine dağıtık enerji sistemleri ile 
gerçekleştirilmesiyle önüne geçilen şebeke kayıplarının analize dâhil edilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada şebekeye gerçekleştirilen kWh elektrik satışı başına %0,05 
seviyesinde teknik kayıp tasarrufunun gerçekleştiği varsayılmıştır. Önlenen teknik kayıp 
oranları belirlenirken EMO’nun çalışmaları temel alınmıştır (EMO, 2017). Teknik kayıp 
tasarruf seviyeleri hesaplanırken spot piyasa fiyatları temel alınmıştır.

2.3.3. Dağıtık enerji düzenleyici politika mekanizmalarında kullanılan fiyat 
seviyeleri

Çalışmada 2020-2040 dönemi için farklı düzenleyici politika mekanizmalarında 
uygulanan fiyat seviyeleri 2020 yılı için Tablo 4’de gösterilmektedir. Tüm mekanizmalar 
için belirlenen destek fiyatlarında, spot piyasa fiyatlarındaki artış öngörülerine paralel 
olarak eskalasyon uygulanmıştır.

Mesken Sanayi Ticarethane Kamu

Öz tüketim oranı varsayımları %20 %90 %90 %90

Tablo 13: Farklı bina tipleri için çalışmada kullanılan öz tüketim oranları

Kaynak: Paydaş görüşmeleri

6 Güneş paneli üreticileri ile yapılan görüşmeler, panel kullanan türeticilerin ışıma şartları sebebiyle yalnızca yaz dönemlerinde 
öz tüketim fazlası elektrik üretebileceklerini ve şebekeye satışını gerçekleştirebileceklerini ortaya koymuştur. Yapılan 
görüşmeler sonucu, mesken dışındaki türeticilerin yaz dönemlerinde ortalama 3 saat şebekeye ihtiyaç fazlası elektrik 
satışı gerçekleştirebileceği belirlenmiştir. Bu miktarın bir yıl içerisinde üretilecek elektriğin ortalama %10’una denk geleceği 
hesaplanmıştır.
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Tablo 14: 2020 yılında farklı düzenleyici politika mekanizmaları için SHURA senaryosunda kullanılan fiyat ve destek seviyeleri

SHURA senaryosu

Mesken                 
(US$ ct/kWh)

Sanayi                      
(US$ ct/kWh)

Ticarethane       
(US$ ct/kWh)

Kamu                 
(US$ ct/kWh)

Perakende fiyat seviyesi
(EPDK tarafından yayımlanmış olan 2020 2. Çeyrek tarife tabloları kullanılarak öngörüde bulunulmuştur)

10 11 13 10

Spot piyasa fiyat seviyesi
(SHURA senaryosu için gerçekleşmesi öngörülen spot piyasa fiyatları kullanılmıştır)

4 4 4 4

Aylık mahsuplaşma modeli fiyat seviyesi (YEKDEM temelli)
(Öz tüketim sonrası şebekeye elektrik satışı garantili satın alım fiyat seviyeleri üzerinden gerçekleştirilir)

14 14,6 17,2 14

Aylık mahsuplaşma modeli fiyat seviyesi (Perakende fiyatlar temelli)
(Öz tüketim sonrası şebekeye elektrik satışı perakende fiyat seviyeleri üzerinden gerçekleştirilir)

10 11 13 10

Garantili satın alım modeli fiyat seviyesi
(Şebekeye elektrik satışı için perakende fiyatların üzerinde fiyat seviyeleri belirlenmiştir)

14 14,6 17,2 14

Net garantili satın alım modeli fiyat seviyesi
(Öz tüketim sonrası şebekeye elektrik satışı için perakende fiyatların üzerinde fiyat seviyeleri belirlenmiştir)

14 14,6 17,2 14

Sabit değer prim modeli fiyat seviyesi
(Öz tüketim sonrası şebekeye elektrik satışında spot piyasa fiyatına nominal bir prim değeri eklenmektedir)

4 4 4 4

Sabit yüzde prim modeli fiyat seviyesi
(Öz tüketim sonrası şebekeye elektrik satışında spot piyasa fiyatına, spot piyasa fiyatının belirli bir yüzdesi eklenmektedir)

%55 %55 %55 %55

Seviyeli prim sistemi fiyat seviyesi
(Spot piyasa fiyatlarında gerçekleşmesi öngörülen fiyat seviyeleri aralığı için bir sabit prim değeri belirlenir. Spot piyasa 

fiyatının bu aralığın altına düştüğü durumlarda, spot piyasa fiyatına eklenen prim değeri artar, spot piyasa fiyat seviyesinin bu 
aralığın üzerine çıktığı durumlarda spot piyasa fiyatına eklenen prim değeri azalır)

Senaryo 1: Pspot7 _< 4,0 
US$ ct/kWh  (%20 olasılık ile 

gerçekleşeceği öngörülmüştür)
5,5 5,5 5,5 5,5

Senaryo 2:  4,0 > Pspot > 5,5 
US$ ct/kWh (%60 olasılık ile 

gerçekleşeceği öngörülmüştür)
4 4 4 4

Senaryo 3:  Pspot >_ 5,5 
US$ ct/kWh (%20 olasılık ile 

gerçekleşeceği öngörülmüştür)
2 2 2 2

Faturalandırma modeli fiyat seviyesi
(Öz tüketim sonrası şebekeye elektrik satışı, spot piyasa fiyat seviyeleri üzerinden gerçekleştirilir)

4 4 4 4

7 Pspot: spot piyasa fiyatı
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2.3.4. Toplam maliyet

Toplam maliyet, üretim ekipmanı ve yapım, şebekeye bağlantı hattı, çift yönlü sayaç, 
sistem kullanım ve işletime dair yatırım ve kullanım8 maliyetlerini kapsamaktadır ve 
çalışmada farklı bina tipleri için hesaplanmıştır9. Bir kW kapasite başına yapılması 
gereken yatırım maliyetini temel alarak gerçekleştirilen hesaplar tüm düzenleyici 
politika mekanizmaları için geçerlidir. Toplam maliyetle ilgili ayrıntılı bilgi, Ek 2’de 
verilmektedir.

2.3.5. Sermaye yatırımı 

Sermaye yatırımı, üretim ekipmanı, konstrüksiyon ve şebekeye bağlantı hattı için 
olan ana sermaye miktarını içermektedir ve toplam yatırım miktarı içerisinde en 
yüksek paya sahiptir. Üretim ekipmanı güneş PV panelleri, invertör, akü grubu, 
akü şarj regülatörü, bağlantı aparatları, sayaç, izleme ekipmanı ve diğer yardımcı 
ekipmanları kapsamaktadır. Güneş PV kapasitesi kurulumunun kristaline solar modül 
ağırlıklı (mono ve poly kristaline modül yoğun olarak) gerçekleşeceği varsayılmıştır. 
Konstrüksiyondan kasıt, panel taşıyıcı sistemleridir.  Analizde, sermaye yatırımlarının 
2020-2030 dönemi boyunca gerçekleşeceği varsayılmıştır. Üretim maliyeti 
hesaplarında, her bina tipi için yatırım maliyetleri paydaşlarla yapılan görüşmeler 
sonucunda belirlenmiştir10. Tek haneli konutlarda 1-5 kW, çok hanelilerde 1-10 kW, 
diğer bina tiplerinde ise 10-1.000 kW arası değişen referans kapasiteler varsayılmıştır. 
2020 yılı için birim sermaye yatırım tutarları, mesken için 1.500 US$/kW, sanayi için 
800 US$/kW, ticarethane için 900 US$/kW, kamu için 1000 US$/kW; 2030 yılında 
mesken için 756 US$/kW, sanayi için 408 US$/kW, ticarethane için 460 US$/kW, kamu 
için 510 US$/kW seviyelerinde alınmıştır. Mesken ve kamu bina tiplerinin 2020-2030 
dönemi içerisinde her sene için en yüksek sermaye yatırım tutarına sahip olduğu 
görülmektedir. Sermaye yatırımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi, Ek 2’de verilmektedir.

2.3.6. Dağıtım şebekesi kullanım giderleri

Güneş paneli kullanan her türeticinin11 her ay 1,145 US$ ct/kWh seviyesinde dağıtım 
şebekesi kullanım gideri ödeyeceği varsayılmıştır (OEERE, 2020).12 Dolayısıyla 
dağıtım şebekesi kullanım giderleri, elektrik üretim seviyesi ile doğru orantılı olarak 
artmaktadır. Dağıtım şebekesi kulanım giderleri, analize 2020-2040 dönemi için yeni 
kurulu güç kaynaklı elektrik üretimi temel alınarak dâhil edilmiştir. 

2.3.7. İşletim bedeli 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ne göre 10 kW üzeri kurulu 
güce sahip güneş enerjisi sistemi işletmecilerinden sabit işletim bedeli alınmaktadır. 
Bu bedel, elektrik üretim miktarından bağımsızdır ve toplam işletim bedeli abone 
sayısı ile doğru orantılı olarak artmaktadır (EPDK, 2019).13 Çalışmada, mesken bina tipi 

8 İhmal edilebilir düzeyde olması sebebiyle çalışmaya bakım onarım masrafı dahil edilmemiştir.
9 Bina tipleri mesken, sanayi, ticarethane ve kamuyu kapsamaktadır.
10 Birim yatırım tutarları tüm senaryolar için geçerlidir ve teknolojik maliyetlerin azalması paralelinde düşme eğilimi 
izlemektedir.
11 Türetici, yenilenebilir enerji piyasasında türeticiler hem üretme hem de tüketme kabiliyetine sahip bireyler ve kurumlardır. 
Türetici hem kendi enerjisini üreten ve bir üretici gibi davranan hem de aynı zamanda kendi enerjisini üretemediği zamanlarda 
ihtiyacı olan enerjiyi şebekeden çekerek bir tüketici gibi davranan kişi ya da kurumdur. 
12 Mevcut YEKDEM sisteminde, güneş enerjisine 13 US$ ct/kWh destek sağlanmaktadır. Çalışmada öngörülen yeni YEKDEM2.0 
sisteminde, bu destek fiyatı serbest piyasa fiyatlarına yaklaştırılmak amacıyla %43 oranında düşürülerek 7,5 US$ ct/kWh 
olarak öngörülmüştür. Paydaşlarla olan görüşmeler sonrasında, mevcut durumda 2,51 US$ ct/kWh olan sistem kullanım 
giderinin de yeni YEKDEM’e bu paralelde US$ ct/kWh seviyesine düşürüleceği varsayılmıştır.  
13 Tahmini abone sayısının hesaplanışı, metodoloji bölümünde verilmiştir.
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için tavan kurulu gücün 10 kW olarak belirlenmiş olması sebebiyle, mesken bina tipine 
dair hesaplamalara işletim bedeli dâhil edilmemiştir. Sanayi bina tipi için abone başına 
369 US$, ticarethane ve kamu bine tipleri için abone başına 185 US$ işletim bedeli 
belirlenmiştir.

2.3.8. Çift yönlü sayaç yatırımı 

Türeticilerin elektrik üretimi yapabilmeleri, bu elektriğin öz tüketim ve şebekeye 
satış miktarlarını ölçebilmek için çift yönlü sayaç yatırımı yapması gerekmektedir. 
Çalışmada, çift yönlü sayaç fiyatı 190 US$ olarak belirlenmiştir.14 

2.3.9. İklim bölgeleri bazında net tasarruf seviyeleri

Çalışmada, farklı düzenleyici politika mekanizmaları için ortaya çıkan toplam ve net 
tasarruf seviyeleri, iklim bölgeleri temelinde farklılık göstermektedir. Teorik ve teknik 
dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulum potansiyellerinin bina tipi ve iklim bölgelerine 
göre dağılımı, Şekil 9’da gösterilmiştir. Mesken bina tipinin sahip olduğu kurulu güç 
potansiyelinin büyük farkla diğer bina tiplerinden fazla olduğu görülmektedir (SHURA, 
2020c).

Şekil 9: Dağıtık güneş enerjisi sistemlerinin teorik ve teknik potansiyelleri

PV Kurulu Güç Teorik Potansiyeli (MW) PV Kurulu Güç Teknik Potansiyeli (MW)

1. İklim bölgesi 2. İklim bölgesi 4. İklim bölgesi3. İklim bölgesi
Kaynak: SHURA hesaplamaları
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Net tasarruf analizinde iklim bölgeleri temelinde farklılık ortaya çıkmasının arkasındaki 
başlıca faktör, iklim bölgelerinde farklı güneş ışığı şartlarından ötürü kapasite 
faktörlerinin farklı olmasıdır. Bu çerçevede, 1 MW güneş paneli enerjisinin üretebileceği 
elektrik miktarı farklılık göstermektedir. Dağıtık güneş enerjisi sistemlerinin 
kapasite faktörleri, bölgelere göre değişmektedir. Türkiye ışıma haritası, Şekil 10’da 
gösterilmektedir (GEPA, 2019).

Şekil 10: Türkiye ışıma haritası

Analizde kullanılan iklim bölgeleri yaklaşımı, Türkiye’de TS 825 (Resmi Gazete, 2008) 
yönetmeliği uyarınca oluşturulmuş dört farklı iklim bölgesini ele almaktadır. Türkiye 
iklim bölgeleri haritası, Şekil 11’de gösterilmektedir.

Şekil 11: Türkiye iklim bölgeleri haritası

Türkiye düzeyinde kapasite faktörü şebeke ölçeği için ortalama %22 civarındadır 
(SHURA, 2018a). Farklı iklim bölgelerindeki şebeke ölçeğindeki sistemler için ise 
kapasite faktörü birinci ve üçüncü bölgelerde %21,5, ikinci bölgede %20 ve dördüncü 
bölgede %22’dir. Dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumunun kapasite faktörünün 
şebeke ölçeğindeki sistemlere göre %20 daha düşük olduğu kabul edilmiştir (Andrews, 
2016). Gölgelenmenin de bu kapasite faktörlerine dâhil olduğu varsayılmıştır. 
Çalışmada, her düzenleyici politika mekanizması ve bina tipi için net tasarruf 
hesaplarında kullanılan iklim bölgesi kapasite faktörleri, Tablo 15’de gösterilmektedir 
(Andrews, 2016).15  
15 İklim Bölgelerinin şehirlere gör dağılımı, Ek1’de verilmiştir. 

Kaynak: (GEPA, 2019)

Kaynak: (Resmi Gazete, 2008)

Net tasarruf analizinde 
iklim bölgeleri temelinde 

farklılık ortaya çıkmasının 
arkasındaki başlıca faktör, 

iklim bölgelerinde farklı 
güneş ışığı şartlarından 

ötürü kapasite faktörlerinin 
farklı olmasıdır. 
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Tablo 15: Farklı iklim bölgelerine göre dağıtık enerji kapasite faktörleri

 Dağıtık enerji kapasite faktörü

1. İklim Bölgesi 0,172

2. İklim Bölgesi 0,160

3. İklim Bölgesi 0,172

4. İklim Bölgesi 0,176
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3.1. Şebeke ölçeğinde güneş ve rüzgâr enerjisi kapasite kurulumlarında farklı 
düzenleyici politika mekanizmalarıyla ortaya çıkan net tasarruf seviyelerinin 
analizi

3.1.1. Düzenleyici politika mekanizmalarının katılımcı etkilerine dair bulgular

YEKDEM2.0 politika mekanizmasıyla ortaya çıkan üretici faydasının tüm teknolojiler 
için YEKDEM1.0’e kıyasla ortalama 1/2 ila 1/3 oranında azaldığı görülmektedir. 
Bu durum, garantili satın alım tarifesiyle spot piyasa fiyatları arasındaki farktan 
kaynaklanmaktadır. Her iki senaryo için güneş enerjisi kapasite kurulumu kaynaklı 
ortaya çıkan üretici faydası, rüzgâra kıyasla daha yüksek olmaktadır. YEKDEM1.0 ve 
YEKDEM2.0 politika mekanizmaları sonucu ortaya çıkan üretici faydası hesaplanırken 
ön lisans ihaleleri göz önünde bulundurulmamıştır. Ön lisans ihaleleri ile ortaya çıkan/
çıkacak olan garantili satın alım tarifelerinin spot piyasa fiyatlarına yakın bir seviyede 
seyredeceği öngörülmektedir (Şekil 12).

YEKDEM1.0 ve YEKDEM2.0 sonucu ortaya çıkan üretici faydası, tedarikçiler tarafından 
büyük ölçüde nihai tüketici fiyatlarına yansıtılmaktadır. Bu nedenle analizde, 
YEKDEM1.0 ve YEKDEM2.0 için üretici faydasına yakın bir tüketici maliyeti ortaya çıktığı 
varsayılmıştır (Şekil 12-13).

Şekil 12: YEKDEM1.0 ve YEKDEM2.0 politika mekanizmalarının üretici faydası
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Sabit değer prim ve sabit yüzde prim modellerinde kWh başına ortaya çıkan üretici 
faydası incelendiğinde, güneş kapasite kurulumları için olan brüt üretici faydasının 
rüzgâra kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. Sabit değer prim ve sabit yüzde 
prim modellerinde kWh başına ortaya çıkan üretici faydası farklı seviyededir. Bunun 
nedeni, sabit değer prim modelinde kWh başına spot piyasa fiyatından bağımsız 
bir destek miktarı belirlenirken, sabit yüzde prim modelinde kWh başına sağlanan 
prim miktarının piyasa spot fiyatına bağlı olarak değişmesidir. Sabit değer prim 
modelinde farklı kapasite kurulumları için benzer prim seviyeleri belirlenmesine 
bağlı olarak kWh başına olan üretici faydası benzer seviyede olmuştur. Geçmiş 
deneyimler incelendiğinde, spot piyasa fiyatlarının hem reel hem nominal olarak 
düşebileceği görülmektedir. Dolayısıyla sabit değer prim modelinde spot piyasa 
fiyatındaki değişiklikler kaynaklı belirsizliklerin etkisi sabit yüzde prim modeline kıyasla 
göre düşük seviyede olmaktadır. Bu nedenle, proje finansmanı sağlayan kurumlar 
tarafından tercih edilebilir (Şekil 14).

Sabit değer prim ve sabit yüzde prim modellerinde YEKDEM1.0 ve YEKDEM2.0 politika 
mekanizmalarına benzer olarak üretici faydasının tedarikçiler tarafından bir kâr 
marjıyla beraber tüketicilere yansıtılacağı varsayılmaktadır. Sabit değer prim ve sabit 
yüzde prim modellerinde kWh başına ortaya çıkan tüketici maliyetleri incelendiğinde, 
güneş kapasite kurulumları için olan tüketici maliyeti rüzgâra kıyasla yüksek olmaktadır 
(Şekil 15).
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Şekil 14: Sabit (değer & yüzde) prim modellerinin üretici faydası

Şekil 15: Sabit (değer & yüzde) prim modellerinin tüketici maliyeti

Spot piyasa boşluk modeli önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesi ile spot piyasa fiyatı 
arasındaki farkın üreticilere ödenmesine dayanmaktadır. Baz senaryoda uygulanan bir 
politika mekanizması bulunmamaktadır. Bu nedenle Baz senaryo spot piyasa boşluk 
modeli üretici faydası ve tüketici maliyeti sıfır kabul edilmiştir. Spot piyasa boşluk 
modelinde, YEKDEM2.0’ye benzer olarak fiyat seviyesi rüzgâr için 5,5 US$ ct/kWh, güneş 
için 7,5 US$ ct/kWh olarak belirlenmiştir. Bu fiyat seviyesinin her sene enflasyona bağlı 
olarak güncelleneceği öngörülmüştür. Spot piyasa fiyatı ile bu fiyat seviyesi arasındaki 
fark, üreticilere ödenmektedir. Spot piyasa boşluk modeli politika mekanizmasında 
üretici faydasının YEKDEM modellerine benzer bir şekilde tedarikçiler tarafından 
tüketiciye bir kâr marjıyla beraber yansıtılacağı varsayılmaktadır. Spot piyasa boşluk 
modelinde en yüksek tüketici maliyeti, sanayi sektöründe ortaya çıkmaktadır (Şekil 16).
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Şekil 16: Spot piyasa boşluk modelinin katılımcı etkileri

Farklı spot piyasa fiyat seviyelerine göre farklı prim seviyelerinin uygulanmasına 
dayanan seviyeli prim sisteminde, farklı fiyat seviyesi aralıkları için farklı prim seviyeleri 
belirlenmiştir.  Üretici faydasının YEKDEM modellerine benzer bir şekilde tedarikçiler 
tarafından tüketiciye bir kâr marjıyla beraber yansıtılacağı varsayılmaktadır. Seviyeli 
prim sisteminde en yüksek tüketici maliyeti, sanayi sektöründe ortaya çıkmaktadır 
(Şekil 17).

Şekil 17: Seviyeli prim sisteminin katılımcı etkileri

YEKA ihale modelinde, garantili satın alım fiyatları yarışma ile belirlenmektedir. Bu 
nedenle, gelecekteki YEKA ihale sonuçlarının spot piyasa fiyatına yakın seyredeceği 
öngörülmektedir. YEKA ihaleleri sonucu ortaya çıkan üretici faydasının tüketicilere 
hangi süreçlerle ve hangi miktarda yansıtılacağı konusu, bu analiz dâhilinde 
öngörülmemiştir. Farklı ihale sonucu fiyatlarıyla katılımcı etkilerine dair farklı sonuçlara 
ulaşmak mümkündür (Şekil 18).
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Şekil 18: YEKA ihale modelinin üretici faydası

YPS’nin farklı senaryolar ve teknolojiler için kWh başına katılımcı etkilerine 
bakıldığında, rüzgâr ve güneş için olan katılımcı etkilerinin senaryolara göre 
değişiklik gösterdiği gözlemlenmektedir. YPS’de satın alımlar, spot piyasa fiyatı 
üzerinden yapılmaktadır. Ancak spot piyasa fiyatının, yeni güneş ve rüzgâr kapasite 
kurulumundan etkileneceği, kısa vadede yükselme, orta ve uzun vadede ise sabitlenme 
ve azalma eğilimi göstereceği varsayılmış, analize yeşil sertifika piyasasının etkileri de  
dâhil edilmiştir (Şekil 19).

Şekil 19: YPS katılımcı etkileri

C-PPA’nin katılımcı etkileri incelenirken kurumsal satın alım anlaşması ile belirlenen 
fiyatın spot piyasa fiyatından 0,1 US$ ct/kWh daha düşük olduğu varsayılmıştır. Bu 
varsayımın nedeni C-PPA’larda üzerinde anlaşılacak fiyatın spot piyasa fiyatından 
düşük gerçekleşecek olması ve çalışmadaki marjinal etkiyi araştırma amacıdır. Spot 
piyasa fiyatına eşit veya bu fiyattan yüksek anlaşmaların yapılması ticari açıdan 
mümkün değildir. Dünyadaki diğer uygulamalarla da uyumlu olarak, C-PPA’nın farklı 
politika mekanizmalarının olduğu bir ortamda destekleyici bir politika mekanizması 
olarak kullanılması önerilmektedir. C-PPA katılımcı etkileri incelenirken her bir 
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anlaşma yılı için o seneki yeni onshore rüzgâr ve güneş kurulu gücünün tamamının 
C-PPA politika mekanizmasıyla gerçekleştiği varsayılmış, Türkiye koşulları göz önünde 
bulundurularak kontrat süresi 7 sene olarak belirlenmiştir. Çalışmaya diğer politika 
mekanizmalarından farklı olarak üretici etkisi üretici maliyeti, tüketici etkisi ise tüketici 
faydası olarak dahil edilmiştir. Bunun nedeni, diğer politika mekanizmalarında 
üreticiler için spot piyasa fiyatı üzerine farklı formlarda bir destek fiyat seviyesi 
eklenirken C-PPA’nın ana mantığının anlaşmanın spot piyasa fiyatının altında 
yapılması ile üretim üzerinden satın alım garantisi sağlanmasıdır. C-PPA marjinal 
üretici desteğinin diğer politika mekanizmalarına kıyasla çok daha düşük seviyelerde 
gerçekleşiyor olması nedeniyle çalışmada C-PPA katılımcı etkileri diğer politika 
mekanizmalarına oranla çok daha düşük olmuştur. Farklı ikili anlaşma fiyatlarıyla farklı 
katılımcı etkilerinin ortaya çıkması mümkündür (Şekil 20).

Şekil 20: C-PPA katılımcı etkileri
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3.1.2. Politika mekanizmalarının katılımcı etkilerine dair bulguların 
karşılaştırılması 

Farklı düzenleyici politika mekanizmalarının katılımcı etkileri, Şekil 21-25 arasında 
incelenmiştir:

Şekil 21: Garantili satın alım tarifeleri ve YEKA ihale modeli ile ortaya çıkan üretici 
faydasının karşılaştırılması

Şekil 22: Spot piyasa fiyatına bağlı garantili alım satım tarifeleri ile ortaya çıkan üretici 
faydasının YEKDEM2.0 ile ağırlıklandırılarak karşılaştırılması
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Şekil 24: Ana politika mekanizmaları ile ortaya çıkan üretici faydasının karşılaştırılması
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Şekil 25: Ana politika mekanizmaları ile ortaya çıkan tüketici maliyetinin karşılaştırılması
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• Farklı düzenleyici politika mekanizmalarının üretici faydası karşılaştırıldığında, 
en yüksek üretici faydasının ve tüketici maliyetinin YEKDEM1.0 ile ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bu sonuç, sağlanan garantili satın alım tarifesinin yüksekliğiyle 
doğru orantılıdır.

• Ulusal ve dünyadaki elektrik piyasasındaki gelişmeler, piyasa temelli 
bir mekanizmaya geçiş eğilimi ve teknolojik gelişmeler göz önünde 
bulundurulduğunda, YEKDEM1.0 politika mekanizması tarife seviyelerinin 
korunmayacağı açıklanmıştır. İlan edilecek yeni mekanizmanın YEKDEM2.0 modeli 
olacağı bilinmektedir. YEKDEM2.0 modelinin de YEKDEM1.0 gibi spot piyasa boşluk 
modeline benzer şekilde uygulanması beklenmektedir. YEKDEM2.0 kapsamında 
güneş ve rüzgâr enerjisi kapasite kurulumunu desteklemek için belirlenen garantili 
satın alım tarifesinin YEKA ihale modeline benzer olarak spot piyasa fiyatlarına 
yakın seviyelerde seyredeceği öngörülmektedir. Analiz sonuçları da bu eğilimi 
desteklemektedir.

• YEKDEM2.0 ve prim sistemlerinin üretici ve tüketici etkileri, YEKA ihale 
mekanizmasıyla karşılaştırıldığında, katılımcı etkilerinin benzerlik gösterdiği 
görülmektedir. Bunun nedeni, bu politika mekanizmalarında spot piyasa fiyatına 
yakın destek seviyeleri belirlenmesi ve bu desteğin spot piyasa fiyatlarına paralel ve 
enflasyon öngörülerine bağlı olarak güncellenmesidir. 

• Prim modelleri karşılaştırıldığında, en düşük üretici faydası ve tüketici maliyeti 
seviyeli prim sisteminde ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni, seviyeli prim sisteminin 
spot piyasa fiyatındaki dalgalanmalara göre artış veya azalış göstererek katılımcı 
etkilerini seviyelendirmeyi amaçlamasıdır. Prim modellerinde en yüksek üretici 
faydası ve tüketici maliyeti ise spot piyasa boşluk modelinde ortaya çıkmaktadır. 

Düzenleyici politika 
mekanizmaları

Farklı politika 
mekanizmalarıyla ortaya 

çıkan üretici faydası 
karşılaştırıldığında, en 

yüksek üretici faydasının 
ve tüketici maliyetinin 

YEKDEM1.0 ile ortaya çıktığı
görülmektedir. 
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Bunun nedeni spot piyasa boşluk modelinde belirlenen garantili satın alım 
fiyat seviyesinin YEKDEM2.0 seviyesinde belirlenmesi ve spot piyasa fiyatındaki 
dalgalanmalar paralelinde seviyelendirilmemesidir. Katılımcı maliyetleri garantili 
satın alım fiyat seviyesinin farklı belirlenmesi durumunda değişecektir.

• YEKDEM2.0, YEKA, YPS ve seviyeli prim sistemi kWh başına ortaya çıkan katılımcı 
etkileri açısından karşılaştırıldığında, en yüksek üretici faydası ve tüketici 
maliyetinin YEKDEM2.0 ile ortaya çıktığı görülmektedir. YEKA politika mekanizması, 
tüketici maliyeti analizine dâhil edilmemiştir. YEKDEM2.0, YEKA ve YPS kWh başına 
ortaya çıkan katılımcı etkileri açısından karşılaştırıldığında ise en düşük üretici 
faydasının YEKA ihale mekanizması, en düşük tüketici maliyetinin ise seviyeli prim 
sistemi sonucu ortaya çıktığı görülmektedir. YEKA politika mekanizması, tüketici 
maliyeti analizine dâhil edilmemiştir.

• YEKDEM2.0, YEKA, YPS, seviyeli prim sistemi ve C-PPA karşılaştırıldığında ise C-PPA 
için katılımcı etkilerinin tüketici faydası ve üretici maliyeti olarak ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bunun nedeni, YEKDEM2.0, YEKA, YPS ve seviyeli prim sistemi 
politika mekanizmalarında üreticiler için spot piyasa fiyatı üzerine farklı formlarda 
destek fiyat seviyesi belirlenirken, C-PPA anlaşma seviyesinin spot piyasa fiyatının 
altında belirlenmesi ile üretim miktarı üzerinden satın alım garantisi sağlanmasıdır.

3.1.3. Düzenleyici politika mekanizmalarının toplum, çevre ve ekonomi üzerine 
potansiyel etkileri

Etki Etki alanı YEKDEM1.0 YEKDEM2.0

YEKA ihale 
modeli 

(orta-büyük 
ölçekli)

Sabit değer 
prim modeli

Sabit yüzde 
prim modeli

Spot piyasa 
boşluk 
modeli

Seviyeli 
prim sistemi YPS C-PPA

Sektör 
kurulumuna etki

Ekonomik + + ++ + + + + + +

Cari açığa etki Ekonomik + + + + + + + + +

Yönetimsel 
kaynak ihtiyacı

Ekonomik -- -- - -- -- -- -- -/-- -

Kurumsal iş 
alanları

Ekonomik + + ++ + + + + +/++ +/++

Yeni istihdam 
dağılımı

Ekonomik ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + +/++

Ekonomik kaynak 
kullanımı

Ekonomik + + + + + + + + +

Enerji güvenliği Ekonomik + + + + + + + + +

Kamu harcaması Ekonomik --- -- - -- -- -- -- -- 0

Şebeke etkisi Ekonomik - - -- - - - - - -

İstihdam etkisi Ekonomik + + + + + + + + +

Yerel ekonomik 
kalkınma

Ekonomik ++ ++ + ++ ++ ++ ++ +/++ +/++

Proje riski Ekonomik + + ++ + + + + + +

Yan-sektörlerde 
istihdam yaratımı

Ekonomik ++ ++ + ++ ++ ++ ++ +/++ +/++

Ekonomik katma 
değer yaratımı

Ekonomik + + + + + + + + +

Politika mekanizması

Tablo 16: Düzenleyici politika mekanizmalarının toplum, çevre ve ekonomi üzerine potansiyel etkileri
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Tüm politika mekanizmaları toplum, çevre ve ekonomi etkileri açısından 
karşılaştırıldığında, kapasite kurulumu büyüklüğüne bağlı etkilerin tüm mekanizmalar 
için genellikle benzer olduğu, farklılıkların çoğunlukla kapasite kurulumlarının 
dağılımına göre ortaya çıktığı görülmektedir.

Çalışmada tüm politika mekanizmaları için toplum, çevre ve ekonomi açısından 
potansiyel etkiler gösterilmiştir. Proje geliştirme süreçleri sırasında bu etkilerin proje 
özelinde daha farklı olabilmesi ihtimaliyle daha detaylı değerlendirilmesi tavsiye edilir.

3.2. Dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumlarında farklı düzenleyici politika 
mekanizmalarıyla ortaya çıkan net tasarruf seviyelerinin analizi

3.2.1. Toplam tasarruf

2020-2030 arası yapılan dağıtık güneş enerjisi kapasite yatırımları sonucu 2020-2040 
döneminde ortaya çıkan toplam tasarruf miktarının16 SHURA senaryosu için farklı bina 
tiplerine göre dağılımı, Şekil 26’te gösterilmektedir:

Etki Etki alanı YEKDEM1.0 YEKDEM2.0

YEKA ihale 
modeli 

(orta-büyük 
ölçekli)

Sabit değer 
prim modeli

Sabit yüzde 
prim modeli

Spot piyasa 
boşluk 
modeli

Seviyeli 
prim sistemi YPS C-PPA

Hava kalitesine 
etki

Çevre + + + + + + + + +

Sera gazı salımı 
azaltımı

Çevre + + + + + + + + +

Doğal varlık 
kullanımı 
(teknoloji üretimi 
amaçlı)

Çevre - - - - - - - - -

Arazi kullanımı 
(elektrik üretimi 
amaçlı)

Çevre - - -- - - - - - -

Çevresel katma 
değer yaratımı

Çevre + + + + + + + + +

Çevre etkilerinin 
dağılımı

Çevre ++ ++ + ++ ++ ++ ++ +/++ +/++

Topluluk katılım 
potansiyeli

Toplum ++ ++ + ++ ++ ++ ++ +/++ +

Sağlık etkisi Toplum ++ ++ + ++ ++ ++ ++ +/++ +

İş kalitesi Toplum + + ++ + + + + ++ ++

Toplumsal kaynak 
kullanımı

Toplum ++ ++ + ++ ++ ++ ++ +/++ +

Yereldeki ilişki 
ve süreçlere 
etki (kültürel, 
toplumsal ve 
çevresel)

Toplum --/++ --/++ -/+ --/++ --/++ --/++ --/++ --/++ -/+

Toplumsal katma 
değer yaratımı

Toplum + + + + + + + + +

16 Toplam yatırım tutarı CAPEX tutarına sistem kullanım bedeli ve sistem işletim bedeli dâhil edilerek hesaplanmıştır. 



72 Türkiye enerji dönüşümünü hızlandırmak için 2020 yılı sonrası düzenleyici politika mekanizması seçenekleri: Şebeke ölçeğinde ve 
dağıtık güneş ve rüzgâr enerjisi kapasite kurulumları     

• 2020-2040 yılları arasında ortaya çıkan toplam tasarruf seviyeleri farklı düzenleyici 
politika mekanizmaları için incelendiğinde en yüksek toplam tasarrufun garantili 
satın alım modelinde ortaya çıktığı, bunu net garantili satın alım modeli ve YEKDEM 
temelli aylık mahsuplaşma modelinin izlediği görülmektedir. Bunu sırasıyla seviyeli 
prim sistemi, sabit prim ve sabit yüzde prim modelleri takip etmektedir. Perakende 
fiyatlar temelli aylık mahsuplaşma ve faturalandırma modelleri incelenen politika 
mekanizmaları içerisinde en düşük toplam tasarruf seviyesine sahiptir. Farklı 
düzenleyici politika mekanizması uygulamalarında ortaya çıkan toplam tasarrufun 
bina tiplerine göre dağılımı incelendiğinde, en yüksek toplam tasarrufun sanayi 
bina tipinde ortaya çıktığı, bunu ticarethanenin izlediği görülmektedir. En düşük 
toplam tasarruf seviyesi, tüm senaryolarda kamu bina tipinde ortaya çıkmaktadır. 
Bu durum, bina tipleri arası kapasite kurulumu dağılımıyla tutarlılık göstermektedir.

• 2020-2040 yılları arasında dağıtık güneş enerjisi sistemleriyle kWh elektrik 
üretimi başına ortaya çıkan ortalama tasarruf seviyeleri farklı düzenleyici politika 
mekanizmaları için incelendiğinde, en yüksek ortalama tasarrufun garantili satın 
alım modelinde ortaya çıktığı, bunu net garantili satın alım ve YEKDEM temelli 
aylık mahsuplaşma modelinin izlediği görülmektedir. Bu sonucun nedeni, her üç 
modelde de destek seviyesinin perakende fiyatının üzerinde belirlenmesidir. 

• Garantili satın alım, net garantili satın alım ve YEKDEM temelli aylık mahsuplaşma 
modelleriyle ortaya çıkan tasarruf seviyesini, sırasıyla seviyeli prim sistemi, sabit 
değer prim modeli ve sabit yüzde prim modeli takip etmektedir. Perakende 
fiyatlar temelli aylık mahsuplaşma ve faturalandırma modelleri, incelenen politika 
mekanizmaları içerisinde en düşük kWh başına ortalama tasarruf seviyesine 
sahiptir. Bu tablonun ortaya çıkma nedeni, bu modellerde öz tüketim sonrası 
şebekeye olan satışların spot piyasa fiyatı veya perakende fiyat seviyelerinden 
yapılıyor olmasıdır. 

• Net garantili satın alım ve YEKDEM temelli aylık mahsuplaşma modellerinde, 
eşit seviyede toplam tasarruf ve kWh elektrik üretimi başına ortaya çıkan 
ortalama tasarruf seviyeleri ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni, her iki politika 
mekanizmasında da öz tüketim şartı bulunması ve öz tüketim sonrası şebekeye 
elektrik satışının garantili satın alım fiyat seviyeleri üzerinden gerçekleştirilmesidir. 
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Şekil 26: SHURA senaryosunda 2020-2040 yılları arasında farklı düzenleyici politika mekanizmalarıyla ortaya çıkan toplam 
tasarruf miktarı (milyon US$)
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Şebekeye gerçekleştirilen elektrik satışı için net garantili satın alım modelinde 
türeticiye ödeme yapılırken, aylık mahsuplaşma modelinde bu miktar ay sonunda 
türeticinin sonraki dönemlerde şebekeden gerçekleştirdiği elektrik tüketiminden 
mahsup edilmektedir. 

• Farklı düzenleyici politika mekanizması uygulamalarında ortaya çıkan ortalama 
tasarrufun bina tiplerine göre dağılımı incelendiğinde, en yüksek ortalama 
tasarrufun ticarethane bina tipinde ortaya çıktığı, bunu sanayinin izlediği 
görülmektedir. En düşük ortalama tasarruf seviyesi ise mesken ve kamu bina tipleri 
arasında değişiklik göstermektedir. Bu durum, farklı bina tiplerindeki kapasite 
kurulumuna da bağlı olarak sermaye yatırımı seviyesinde ortaya çıkan farklılıklar 
nedeniyle gerçekleşmektedir. 

3.2.2. Toplam maliyet

Dağıtık güneş enerji sistemleri kapasite kurulumunun yapıldığı 2020-2030 döneminde 
ortaya çıkan toplam maliyetin17 SHURA senaryosu için farklı bina tiplerine göre 
dağılımı, Şekil 27’de gösterilmektedir:

• SHURA senaryosu ve tüm düzenleyici politika mekanizmaları için 2020-2025 
yılları arasında ortaya çıkan toplam maliyet içerisinde en yüksek paya mesken 
bina tipinin sahip olduğu görülmektedir. 2020-2024 döneminde gerçekleştirilen 
toplam yatırımlar içinde mesken yatırımlarının payı %35, onu takip eden sanayi 
yatırımlarının payı %33 olarak gerçekleşmektedir. 2025-2030 döneminde ise 
sanayi yatırımları, toplam yatırımlar içerisinde en fazla paya sahiptir ve bunu 
mesken yatırımları takip etmektedir. Bu dönemde, sanayinin payı %36’lara kadar 
yükselmekte, meskenin payı %31 seviyelerinde gerçekleşmektedir.

milyon US$

1.200

1.000

800

600

400

200

0 Yıl
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Şekil 27: SHURA senaryosunda düzenleyici politika mekanizmaları için 2020-2030 döneminde ortaya çıkan toplam maliyetin bina 
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17 Toplam yatırım tutarı CAPEX tutarını, sistem kullanım bedeli ve sistem işletim bedeli dâhil edilerek hesaplanmıştır. 
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3.2.3. kWh elektrik üretimi başına ortaya çıkan ortalama net tasarruf

Dağıtık enerji kapasite kurulumlarını destekleyen farklı düzenleyici politika 
mekanizmalarıyla 2020-2040 yılları için kWh elektrik üretimi başına farklı bina 
tipleri için ortaya çıkan ortalama net tasarruf seviyeleri, Şekil 28-31 arasında SHURA 
senaryosu için gösterilmektedir. Ortalama net tasarruf hesaplarında, kWh başına 
ortaya çıkan toplam tasarruf miktarı ve yatırım maliyeti arasındaki fark temel alınmıştır. 

 
Şekil 28: 2020-2040 döneminde SHURA senaryosunda farklı düzenleyici politika mekanizmalarıyla mesken bina tipinde kWh başına 
ortaya çıkan ortalama net tasarruf (US$ ct/kWh)

Şekil 29: 2020-2040 döneminde SHURA senaryosunda farklı düzenleyici politika mekanizmalarıyla sanayi bina tipinde kWh başına 
ortaya çıkan ortalama net tasarruf (US$ ct/kWh)
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Şekil 30: 2020-2040 döneminde SHURA senaryosunda farklı düzenleyici politika mekanizmalarıyla ticarethane bina tipinde kWh 
başına ortaya çıkan ortalama net tasarruf (US$ ct/kWh)

Şekil 31: 2020-2040 döneminde SHURA senaryosunda farklı düzenleyici politika mekanizmalarıyla kamu bina tipinde kWh başına 
ortaya çıkan ortalama net tasarruf (US$ ct/kWh)
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• Tüm bina tipleri ve düzenleyici politika mekanizmaları için gerçekleştirilen 
analizde, 2020-2040 dönemi için ortaya çıkan sonuçlar benzer bir trende sahiptir. 
Bu tablonun ortaya çıkma nedeni, tasarruf seviyelerinin hesaplanmasında 
öz tüketim ile ortaya çıkan tasarruf, şebekeye satış geliri ve teknik kayıpta 
gerçekleşen tasarrufun aşamalı olarak hesaplanmasıdır. Her bir düzenleyici 
politika mekanizması için öz tüketimle ortaya çıkan tasarruf seviyesi perakende 
satış fiyatlarına endekslenmiştir ve mesken dışındaki tüm bina tipleri için 
toplam tasarrufun yüksek oranını oluşturmaktadır. İlgili düzenleyici politika 
mekanizmasıyla belirlenen destek seviyesi, şebekeye satışı gerçekleştirilen elektrik 
miktarına uygulanmıştır ve farklı düzenleyici politika mekanizmaları için birbirine 
yakın destek seviyeleri seçilerek politika mekanizmasına özgü tasarım unsurlarıyla 
ortaya çıkan tasarruf etkilerinin gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Teknik kayıpta 
gerçekleşen tasarruf ise tüm düzenleyici politika mekanizmaları için öz tüketimle 
ortaya çıkan tasarruf ve spot piyasa fiyatları temel alınarak hesaplanmıştır.

• Tüm bina tipleri için kWh elektrik üretimi başına en yüksek net tasarruf garantili 
satın alım modelinde ortaya çıkmaktadır. Bunu, net garantili satın alım ve YEKDEM 
temelli aylık mahsuplaşma modeli takip etmektedir. 

 Aynı zamanda tasarruf ve yatırım miktarları incelenen tüm politika mekanizmaları 
içerisinde en erken net tasarruf seviyesi bu düzenleyici politika mekanizmalarıyla 
ortaya çıkmaktadır. 

 Bunların nedeni, bu politika mekanizmalarında şebeke satışı yapılan elektrik için 
perakende fiyatının üzerinde garantili satın alım fiyat seviyelerinin belirlenmiş 
olmasıdır. Hem öz tüketim şartı aranmayan garantili satın alım modelinde hem 
de öz tüketim şartı aranan net garantili satın alım modeli ve YEKDEM temelli aylık 
mahsuplaşma modelinde net tasarruf, diğer politika mekanizmalarına kıyasla 
daha erken ortaya çıkmakta, yatırımların geri dönüşü diğer düzenleyici politika 
mekanizmalarına kıyasla daha hızlı gerçekleşmektedir.

• Bina tiplerinde dağıtık güneş enerjisi kapasitesiyle kWh elektrik üretimi başına 
ortaya çıkan net tasarruf miktarları karşılaştırıldığında, tüm düzenleyici politika 
mekanizmalarında en yüksek net tasarruf seviyesi ticarethane ve sanayi tipinde 
ortaya çıkmaktadır. En düşük net tasarruf seviyesi ise mesken bina tipinde ortaya 
çıkmaktadır. 

 Bu durum hem bu bina tipleri için belirlenen kapasite kurulum aralıklarıyla ortaya 
çıkan ölçek ekonomisi ve sermaye yatırım maliyetleri hem de farklı bina tipleri için 
sağlanan farklı destek fiyat seviyeleriyle uyum içerisindedir.

• Çalışmada incelenen düzenleyici politika mekanizmalarıyla kWh başına ortaya 
çıkan net tasarruf miktarı eğilimleri farklı bina tipleri için karşılaştırıldığında, tüm 
bina tiplerinde yüksek kapasite kurulumlarının desteklenmesi için garantili satın 
alım, net garantili satın alım ve YEKDEM temelli aylık mahsuplaşma modellerinin 
tercih edilebileceği görülmektedir. Bu durum, bu politika mekanizmalarıyla ortaya 
çıkan net tasarruf miktarı ve yatırımların geri dönüş hızıyla uyum içerisindedir. 
Uygulanan düzenleyici politika mekanizması, yüksek dağıtık enerji kapasite 
seviyelerine ulaşmak için öz tüketim şartı ihtiyacının durumu, belirlenen kapasite 
seviyelerine ulaşma hızı hedefleri ve ulusal önceliklere göre belirlenebilir.

Tüm bina tipleri için kWh 
elektrik üretimi başına en 

yüksek net tasarruf garantili
satın alım modelinde 

ortaya çıkmaktadır. Bunu, 
net garantili satın alım 

ve YEKDEM temelli aylık 
mahsuplaşma modeli takip 

etmektedir.
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• Çalışmada incelenen düzenleyici politika mekanizmaları sonucu kWh elektrik 
üretimi başına ortaya çıkan net tasarruf miktarı eğilimleri, farklı bina tipleri için 
mevcut YEKDEM temelli aylık mahsuplaşma modeli ile karşılaştırıldığında, tüm 
bina tiplerinde prim modelleri (sabit değer prim modeli, sabit yüzde prim modeli, 
seviyeli prim sistemi) ve faturalandırma modelinde düşük net tasarruf seviyelerinin 
ortaya çıktığı görülmektedir. En düşük net tasarruf seviyeleri, faturalandırma 
modelinde ortaya çıkmıştır. 

 Bu durum, farklı prim modellerinde şebekeye satılan elektrik miktarı için belirlenen 
prim seviyesinin spot piyasa fiyatına eklenerek uygulanması, faturalandırma 
modeli için ise şebekeye satışların doğrudan spot piyasa fiyatı seviyelerinde 
gerçekleştiriliyor olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

• Farklı düzenleyici politika mekanizmaları sonucu farklı bina tiplerinde kWh elektrik 
üretimi başına ortaya çıkan net tasarruf miktarlarının ortalaması incelendiğinde, 
sanayi, ticarethane ve kamu bina tipleri için tüm politika mekanizmalarında net 
tasarruf ortaya çıktığı görülmektedir.

 Bu durum, mesken bina tipi için geçerli değildir. Mesken bina tipinde, sırasıyla 
garantili satın alım tarifesi, net garantili satın alım tarifesi ve YEKDEM temelli aylık 
mahsuplaşma, perakende fiyatlar temelli aylık mahsuplaşma ve sabit değer prim 
modeli politika mekanizmalarında net tasarruf ortaya çıkmaktadır. Sabit değer prim 
modelinde kWh başına ortaya çıkan net tasarruf, sıfıra yakın gerçekleşmektedir. 

• Sabit yüzde prim modeli, seviyeli prim sistemi ve faturalandırma politika 
mekanizmalarında ise net tasarruf ortaya çıkmamakta, yani kapasite kurulumlarıyla 
ortaya çıkan tasarruf miktarı, yatırım maliyetlerini karşılayamamaktadır. Bu durum, 
mesken bina tipinde, dağıtık güneş enerji kapasite kurulumunun desteklenmesi 
için spot piyasa fiyat seviyelerine göre değişiklik gösteren bir prim sisteminin 
belirlendiği veya şebekeye satışların doğrudan spot piyasa fiyatları üzerinden 
yapıldığı düzenleyici politika mekanizmalarının kullanılmasının, mevcut sermaye 
yatırım maliyetleri ortamında ve çalışmada belirlenen prim seviyeleri için uygun 
olmadığını göstermektedir. Bu politika mekanizmalarının uygulanması sanayi, 
ticarethane ve kamuda sınırlı dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumlarının 
hedeflendiği durumlar için daha uygundur.

 
3.2.4. İklim bölgeleri temelinde net tasarruf potansiyelinin dağılımı 

Farklı düzenleyici politika mekanizmalarının uygulanmasıyla SHURA senaryosunda 
farklı bina tiplerinde ortaya çıkan net tasarruf seviyelerinin iklim bölgeleri temelinde 
dağılımı, Şekil 32-35 arasında karşılaştırılmıştır. 

Farklı düzenleyici politika 
mekanizmaları sonucu 

sanayi, ticarethane ve kamu 
bina tipleri için net

tasarruf ortaya çıktığı 
görülmektedir.
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Şekil 32: SHURA senaryosunda 2020-2040 döneminde farklı politika mekanizmalarıyla kWh başına ortaya çıkan net tasarrufun 
mesken bina tipi için iklim bölgelerine göre dağılımı (US$ ct/kWh)

Şekil 33: SHURA senaryosunda 2020-2040 döneminde farklı politika mekanizmalarıyla kWh başına ortaya çıkan net tasarrufun 
sanayi bina tipi için iklim bölgelerine göre dağılımı  (US$ ct/kWh)
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modeli - YEKDEM
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Şekil 34: SHURA senaryosunda 2020-2040 döneminde farklı politika mekanizmalarıyla kWh başına ortaya çıkan net tasarrufun 
ticarethane bina tipi için iklim bölgelerine göre dağılımı  (US$ ct/kWh)

Düzenleyici politika 
mekanizmaları
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modeli
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Şekil 35: SHURA senaryosunda 2020-2040 döneminde farklı politika mekanizmalarıyla kWh başına ortaya çıkan net tasarrufun 
kamu bina tipi için iklim bölgelerine göre dağılımı  (US$ ct/kWh)

Düzenleyici politika 
mekanizmaları

Garantili satın alım 
modeli

Net garantili satın alım 
modeli

Aylık mahsuplaşma 
modeli - YEKDEM

Aylık mahsuplaşma 
modeli - perakende fiyatlar

Faturalandırma 
modeli

Sabit değer prim 
modeli

Sabit yüzde prim 
modeli

Seviyeli prim 
sistemi

1. İklim bölgesi 2. İklim bölgesi 3. İklim bölgesi 4. İklim bölgesi
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• kWh başına ortaya çıkan ortalama net tasarruf seviyelerinin her bir bina tipi ve 
farklı politika mekanizmaları için iklim bölgelerine göre dağılımı incelendiğinde, 
en yüksek marjinal net tasarruf seviyesinin tüm düzenleyici politika mekanizmaları 
için en yüksek kapasite faktörüne sahip olan 4. iklim bölgesinde ortaya çıktığı 
görülmektedir. 

• En yüksek kWh başına ortaya çıkan ortalama net tasarruf seviyelerinin ortaya çıktığı 
garantili satın alım tarifesinde, 4. İklim bölgesi için 1 US$ yatırım, 1 US$’a yakın net 
tasarruf ortaya çıkarabilmektedir. 

• 1 US$ yatırımla ortaya çıkan en düşük net tasarruf seviyesi faturalandırma 
modelinde ve 2. İklim bölgesinde 0,4 US$’ın biraz alt seviyesinde 
gerçekleşmektedir. Faturalandırma modelinde, şebekeye satılan ihtiyaç fazlası 
elektriğin spot piyasa fiyatı üzerinden alınması kWh başına satışların da en düşük 
seviyede gerçekleşmesine sebep olmaktadır. 

• Tüm iklim bölgelerinde ve bina tipleri için çalışma sonucu ortaya çıkan net tasarruf 
potansiyelinin gerçekleştirilmesinde, yeterli ışınım ve PV verimliliği sağlanması 
açısından uygun çatı alanlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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Çalışma sonuçları ve mevcut politikalar göz önünde bulundurularak 2020-2040 
dönemi ve hem şebeke ölçeği hem de dağıtık enerji kapasite kurulumlarını 
destekleyen düzenleyici politika mekanizmaları için çeşitli uygulama planları 
önerilmiştir. Şebeke ölçeği için geliştirilen uygulama planları rüzgâr ve güneş enerjisi 
kapasite kurulumlarını, dağıtık enerji için geliştirilen uygulama planları ise dağıtık 
güneş sistemlerini kapsamaktadır.

4.1. Şebeke ölçeğinde güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesi kurulumunu 
destekleyen düzenleyici politika mekanizmaları için uygulama planı önerileri

Şebeke ölçeğinde düzenleyici mekanizmaları için uygulama planları oluşturulurken 
çalışma sonuçları ve mevcut düzenlemeler göz önüne alınmış, 2020-2030 yılları için 
yapılan orta vadeli analiz genişletilerek 2020-2040 dönemini kapsayacak uzun vadeli 
iki ayrı politika gelişim yolu önerilmiştir (Uygulama Planı 1, Uygulama Planı 2). Her 
iki uygulama planında da 2020 sonrasında YEKA ihale mekanizmalarının ve gönüllü 
mekanizmaların uygulanması ile yeni inovatif teknolojilerin garantili satın alım 
düzenleyici politika mekanizmasıyla desteklenmesi ortak olmuştur. 

YEKA ihalelerinin 2020 sonrasında ana düzenleyici politika mekanizmalarından biri 
olacağı ve yeni gönüllü mekanizmalar açıklanmış durumdadır. Çalışma sonuçları da bu 
mekanizmaların kullanılmasını destekleyici niteliktedir. Bu nedenle, bu mekanizmaların 
her iki uygulama planı için 2020-2040 döneminde kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Ayrıca 2020-2040 döneminde yeni batarya depolama, dijitalleşme, elektrifikasyon gibi 
yenilikçi ve kolaylaştırıcı teknolojileri ve yaklaşımları desteklemek için garantili satın 
alım anlaşmalarının uygulanması önerilmektedir.

Uygulama Planı 1, Haziran 2021 itibarıyla uygulanması beklenen YEKDEM2.0’yi temel 
almıştır. YEKDEM2.0’nin spot piyasa boşluk modeline benzer şekilde, sadece garanti 
edilen fiyat seviyesi ile spot piyasa fiyatı arasındaki fark karşılanacak şekilde uygulanması 
beklenmektedir. Çalışma sonuçlarına uygun olarak Temmuz 2021-2030 döneminde 
uygulanması beklenen YEKDEM2.0’nin, YEKDEM1.0’in 2005-2021 ve YEKDEM2.0’nin 2021-
2030 uygulama dönemlerinde kazanılan deneyimden hareketle 2030-2040 döneminde 
seviyeli prim sistemi olarak güncellenmesi, yani destek seviyesinin spot piyasa fiyatındaki 
öngörülemeyen değişikliklerin ortaya çıkması durumunda değiştirilmesi önerilmektedir. 
Bunun amacı, tüketicilerin karşı karşıya kalacağı maliyetlerin ve tüketicilere sunulan 
destek seviyelerinin belirli bir aralık dâhilinde kalmasını garanti altına almaktır.

Uygulama Planı 2, doğrudan çalışma sonuçlarını temel almıştır. Çalışma sonuçlarına 
göre seviyeli prim sisteminin uygulanması, diğer düzenleyici politika mekanizmalarına 
kıyasla katılımcı etkilerini sınırlandırabilir. Yani, spot piyasa fiyatları öngörülen 
seviyelerin üzerine çıktığında tüketicilerin karşı karşıya kalacağı maliyetlerin ve spot 
piyasa fiyatları öngörülen seviyelerin altına düştüğünde üreticilerin karşı karşıya 
kalacağı düşük destek düzenleyici politika mekanizmaları destek seviyelerinin önüne 
geçilebilir. Rüzgâr ve güneş kapasite kurulumunu destekleyen seviyelerinin spot piyasa 
fiyatı seviyelerindeki öngörülmeyen gelişimlere göre değişiklik göstermesi, katılımcı 
etkilerinin dengelenmesinde etkili olacaktır. YEKDEM1.0 uygulama dönemi süresince 
kazanılan deneyim göz önünde bulundurularak 2020-2040 dönemi için seviyeli prim 
sisteminin uygulanması önerilmektedir.

4. Uygulama Planı

Şebeke ölçeğinde 
düzenleyici politika 
mekanizmaları için 
uygulama planları 

oluşturulurken çalışma 
sonuçları ve mevcut 

düzenlemeler göz önüne 
alınmış, 2020-2030 yılları 

için yapılan orta vadeli 
analiz genişletilerek 2020-

2040 dönemini kapsayacak 
uzun vadeli iki ayrı politika 

gelişim yolu önerilmiştir.
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4.2. Dağıtık güneş enerjisi kapasitesi kurulumunu destekleyen düzenleyici 
politika mekanizmaları için uygulama planı önerileri

Dağıtık güneş enerjisi sistemlerinin kurulumunu Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin 
hayata geçirilmesini destekleyecek politika mekanizmaları için uygulama planları 
oluşturulurken çalışma sonuçları ve mevcut düzenlemeler göz önüne alınmış, 2020-
2040 dönemini kapsayacak uzun vadeli iki ayrı politika gelişim yolu önerilmiştir 
(Uygulama Planı 1, Uygulama Planı 2). 

Uygulama Planı 1, Mayıs 2019 itibarıyla uygulanmakta olan aylık mahsuplaşma 
modelini ve türeticiler için ilgili iş modellerini temel almaktadır. Mevcut aylık 
mahsuplaşma modeli öz tüketim temellidir, şebekeye satışlar YEKDEM fiyatı üzerinden 
gerçekleştirilmektedir ve tüm iklim bölgeleri için aynı model kullanılmaktadır. Bu 
durumda, öz tüketime uygun iş modelleri ortaya çıkacak, şebeke yönetimi açısından 
daha kontrollü bir dağıtık enerji kapasite gelişimi gerçekleşecek, tüm iklim bölgeleri 
benzer aylık mahsuplaşma koşullarına sahip olacaktır. 

Uygulama 
Planı 1

Uygulama 
Planı 1&2

Uygulama 
Planı 2

YEKDEM2.0

Değerlendirilen düzenleyici politika 
mekanizmaları içerisinde kWh başına en yüksek 
üretici faydası ve tüketici maliyeti YEKDEM2.0 ile 

ortaya çıkmaktadır.

Seviyeli prim sistemi, spot piyasa fiyatındaki 
değişime göre kWh başına ortaya çıkan üretici 

faydası ve tüketici maliyetini 
dengeleyebilmektedir.

Seviyeli prim sistemi, spot piyasa fiyatındaki değişime göre kWh başına ortaya çıkan üretici
faydası ve tüketici maliyetini dengeleyebilmektedir.

Gönüllü anlaşmaların destekleyici bir politika mekanizması olarak kullanılması önerilmektedir. 
C-PPA’ler spot piyasa fiyatının altında yapılarak üretim üzerinden satın alım 

garantisi sağlanır. 

Gönüllü anlaşmaların katılımcı üzerindeki etkileri genellikle piyasa koşullarında gerçekleşmeleri 
nedeniyle sınırlı olur.

20302020 2040

Garantili satın alım anlaşmaları yenilenebilir enerji kurulu gücünün yanında 
batarya depolama, dijitalleşme, elektrifikasyon gibi yenilikçi ve kolaylaştırıcı teknolojileri ve yaklaşımları 

desteklemek için kullanılabilir.

Rüzgar ve güneş YEKA’larının 2020 sonrası için ana düzenleyici politika mekanizmalarından 
biri olacağı bilinmektedir. YEKA ihale sonuçlarının spot piyasa fiyatındaki gelişmelere yakınlık göstereceği 

öngörülmektedir. Bu durum YEKA ihalelerinin katılımcı üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasına neden 
olmasını sağlayacaktır.

Seviyeli prim sistemi

Seviyeli prim sistemi

Gönüllü mekanizmalar (C-PPA,  YETA, YEK-G…)

Garantili satın alım anlaşmaları

YEKA ihaleleri

Şekil 36: Türkiye’de şebeke ölçeğinde güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesi kurulumunu destekleyen düzenleyici politika 
mekanizmaları için uygulama planı önerileri
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Uygulama Planı 2, bu çalışma sonuçlarını doğrudan temel alarak aylık mahsuplaşma 
modelinde öz tüketim şartı aranmadan, dağıtık enerji kapasite kurulumu sonucu 
ortaya çıkan net faydanın en hızlı ve en yüksek şekilde ortaya çıkmasını sağlayıcı 
özelliğe sahiptir. Ayrıca aylık mahsuplaşma modelinin farklı iklim bölgelerinin 
özelliklerine göre kurgulanması, her bir iklim bölgesinde daha etkin sonuçların ortaya 
çıkmasını destekleyecektir. Aylık mahsuplaşmada öz tüketim şartı aranmaması yeni 
iş modellerinin ortaya çıkmasını destekleyecek, talep tarafı katılımını güçlendirecek, 
şebeke esnekliğini ve verimliliğini artıracak, enerji dönüşümünü hızlandıracaktır.
 

Uygulama 
Planı 1

Uygulama 
Planı 2

Aylık mahsuplaşma modeli tüm bina tiplerinde yüksek dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumunu 
destekler ve net fayda ortaya çıkmasını sağlar. Öz tüketimin yanı sıra diğer modellerin de değerlendirilip 

hayata geçirilmesi aylık mahsuplaşmanın etkinliği artırabilir.

Mevcut durumda tüm iklim bölgeleri için aynı aylık mahsuplaşma seviyesi uygulanmaktadır.

Aylık mahsuplaşmada öz tüketim şartının aranmaması yatırımların geri dönüşünü ve net tasarrufun 
ortaya çıkma hızını artırır. Böylece tüm bina tiplerinde yüksek dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumunu 
hızlandırır. Farklı iklim bölgeleri için farklı aylık mahsuplaşma seviyelerinin uygulanması iklim bölgelerinin 

özelliklerine göre dağıtık enerji kurulumunun optimum seviyede gerçekleşmesinde etkili olacaktır.

Öztüketim, türeticilerin daha aktif piyasa katılımını etkin kılacak iş modelleriyle geliştirilebilir. 
Bu daha hızlı ve yüksek seviyede net fayda ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

Türeticiler tarafından elektrik piyasasına sınırlı katılım ortaya çıkmaktadır.

Öz tüketim şartı aranmayan iş modelleri ile elektrik tüketimi ve üretiminin aynı yerde
gerçekleşme koşulu ortadan kalkar. Bu durum yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını destekleyecek,

talep tarafı katılımını güçlendirecek, şebeke esnekliğini ve verimliliğini artıracak,
enerji dönüşümünü hızlandıracaktır.

20302020 2040

Aylık mahsuplaşma – öz tüketim 
şartı var

Aylık mahsuplaşma – öz tüketim şartı aranmaz 

Türeticiler için öz tüketim temelli iş modelleri

Türeticiler için öz tüketim şartı aranmayan iş modelleri

Şekil 37: Türkiye’de dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumunu destekleyen düzenleyici politika mekanizmaları için uygulama 
planı önerileri

Aylık mahsuplaşma 
modelinin farklı iklim 

bölgelerinin özelliklerine 
göre kurgulanması, her bir 

iklim bölgesinde daha etkin 
sonuçların ortaya çıkmasını 

destekleyecektir.
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Genel öneriler

Türkiye’nin enerji dönüşümü hedeflerine ulaşılması ve bu dönüşümün hızlandırılması 
için hem şebeke ölçeğinde hem de dağıtık güneş ve rüzgâr kapasite kurulumu için 
uzun vadeli planlama, bu planlamaya uygun mevzuat ve düzenleyici politika 
mekanizmalarının oluşturulması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sistem 
entegrasyonu önem arz edecektir.  

Düzenleyici politika mekanizmaları sonucu ortaya çıkan toplum, çevre 
ve ekonomi etkilerinin her bir kapasite kurulumu projesi için detaylıca 
değerlendirilmesi önerilmektedir. Düzenleyici politika mekanizmalarının toplum, 
çevre ve ekonomi etkileri karşılaştırıldığında, kapasite kurulumlarının dağılımı, sermaye 
gereklilikleri gibi unsurlara dayalı olarak farklılıklar ortaya çıkacağı görülmektedir. 
Güneş enerjisi kapasite kurulumları, mini YEKA’larla da destekleneceği açıklanmış 
olduğu üzere, özellikle uygulandığı bölgelerde sosyal ve ekonomik kalkınmayı 
destekleme potansiyeliyle öne çıkmaktadır. 

Şebeke ölçeğinde rüzgar ve güneş enerjisi kapasite kurulumunu destekleyen 
düzenleyici politika mekanizmalarına dair öneriler

2021 yılında açıklanması beklenen yeni YEKDEM mekanizması (YEKDEM2.0), orta 
vadede seviyeli prim sistemine benzer şekilde güncellenebilir. YEKDEM2.0’nin 
YEKA ihale modeline benzer olarak piyasadaki gelişmeleri yansıtması ve spot 
piyasa fiyatlarına yakın seviyelerde belirlenmesi, pratikte spot piyasa boşluk modeli 
olarak uygulanması beklenmektedir. YEKDEM2.0’nin seviyeli prim sistemine benzer 
olarak tasarlanması, piyasadaki öngörülemeyen değişikliklerin katılımcı etkisini 
sınırlandırmada kolaylaştırıcı rol oynayacaktır. Ekim 2020’de ETKB tarafından yapılan 
açıklamalar da YEKDEM2.0’nin düzenli aralıklarla ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre 
seviyeli prim sistemiyle benzerlik gösterecek şekilde güncellenmesinin planlandığını 
göstermektedir.  

Kurumsal satın alım anlaşmaları ve ikili anlaşmaların destekleyici düzenleyici 
politika mekanizmaları olarak kullanılması önerilmektedir. Şebeke ölçeğinde 
güneş ve rüzgâr kapasite kurulumunu bu anlaşmalarla desteklemek, piyasa 
aktörlerinin yenilenebilir enerji piyasasındaki aktifliğini artıracak, sürdürülebilir 
bir yenilenebilir enerji piyasası kurulumunda kolaylaştırıcı rol üstlenecektir. Bu 
anlaşmalara ek olarak YEK-G ve YETA gibi gönüllülük esaslı mekanizmalar da yeni 
yenilenebilir enerji piyasalarının yaratılmasında önem arz edecektir.

Şebeke ölçeğinde kapasite kurulumunu destekleyen düzenleyici politika 
mekanizmaları ile yerli ekipman üretim ve kullanımını destekleyen alternatif 
mekanizmaların birlikte uygulanması önerilmektedir. Şebeke ölçeğinde rüzgâr ve 
güneş kapasite kurulumunu destekleyen ve çalışmada incelenen garantili satın alım 
tarifeleri, prim sistemleri, gönüllü anlaşmalar gibi politika mekanizmalarının Türkiye’de 
yenilenebilir enerji sektörünün kurulması açısından önemli avantaja sahip olduğunu 
geçmiş tecrübeler ortaya koymaktadır. Bu sektörün sürdürülebilirliğine güçlü bir destek 
sağlamak için özellikle TL cinsinden destek seviyelerinin belirlendiği durumlarda, yerli 
ekipman üretim ve kullanımının desteklenmesi proje riskini azaltma açısından yüksek 
önem teşkil edecektir.

5. Öneriler
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Dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumunu destekleyen düzenleyici politika 
mekanizmalarına dair öneriler

Tüm bina tiplerinde, yüksek dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumunun 
desteklenmesi için garantili satın alım, net garantili satın alım veya YEKDEM 
temelli aylık mahsuplaşma modellerinin tercih edilmesi önerilmektedir. Bu 
politika mekanizmaları belirlenirken öz tüketim şartı ihtiyacı, belirlenen kapasite 
seviyelerine ulaşma hızı hedefleri ve ulusal öncelikler önemli rol oynayacaktır. Farklı 
bina tiplerinde dağıtık güneş enerjisi kapasitesi kurulumları sonucu kWh elektrik 
üretimi başına ortaya çıkan net tasarruf seviyeleri karşılaştırıldığında, tüm düzenleyici 
politika mekanizmalarının özellikle ticarethane ve sanayi bina tiplerindeki kapasite 
kurulumunu destekleyici nitelikte oldukları görülmektedir. Bu durum, farklı bina tipleri 
için belirlenen kapasite kurulum aralıklarıyla ortaya çıkan ölçek ekonomisi, sermaye 
yatırım maliyetleri ve farklı destek fiyat seviyeleriyle uyum içerisindedir. 

Mesken ve kamu binalarında dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumlarının 
desteklenmesinde, (net) garantili satın alım tarifeleri, aylık mahsuplaşma modeli 
ve sabit değer prim sistemi uygun olacaktır. Mesken ve kamu binalarında dağıtık 
güneş enerjisi kapasite kurulumlarının desteklenmesi için spot piyasa fiyat seviyelerine 
göre değişiklik gösteren bir prim sisteminin belirlendiği veya şebekeye satışların 
doğrudan spot piyasa fiyatları üzerinden yapıldığı düzenleyici politika mekanizmaları, 
mevcut sermaye yatırım maliyetleri ortamında ve çalışmada belirlenen prim seviyeleri 
için uygun değildir. Bu politika mekanizmaları, sanayi, ticarethane ve kamuda dağıtık 
güneş enerjisi kapasite kurulumlarının hedeflendiği durumlarda kullanılabilir.

Farklı iklim bölgelerinin sahip olduğu dağıtık enerji potansiyeline göre kullanılan 
düzenleyici politika mekanizmasının farklılaştırılması önerilmektedir. Farklı iklim 
bölgelerinde farklı bina tipleri için uygun çatı alanlarının belirlenmesi, net tasarruf 
potansiyelinin gerçekleştirilmesi, yeterli ışınım ve verimlilik sağlanması açısından 
önemlidir. Dağıtık güneş enerjisi kapasite kurulumlarında kWh başına en yüksek 
ortalama net tasarruf seviyelerinin ortaya çıktığı garantili satın alım tarifesinde, 4. İklim 
bölgesi için 1 US$ yatırım, 1 US$’a yakın net tasarruf ortaya çıkarabilmektedir. 
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Ek 1: Düzenleyici politika mekanizmaları sonucu ortaya çıkan katılımcı etkilerini hesaplamak için kullanılan formüller

Ekler

YEKDEM1.0, YEKDEM2.0

Sabit değer prim modeli

Sabit yüzde prim modeli

Seviyeli prim sistemi

Spot piyasa boşluk modeli

YEKA ihale mekanizması

YPS

C-PPA

∑
2030

(Pyekdem-Pspot)*Qnet
(1+i)*t

Fü=

2020

∑
2030

%PRr,g*Pspot*Qnet
(1+i)*t

Fü=

2020

∑
2030

PR1,PR2,PR3 r,g*Qnet
(1+i)*t

Fü=

2020

∑
2030

(Pg-Pspot) r,g*Qnet
(1+i)*t

Fü=

2020

∑
2030

(Pspot-Pcorp r,g)*Qnet
(1+i)*t

Fü=

2020

∑
2030

Psert r,g*Qnet
(1+i)*t

Fü=

2020

∑
2030

(Pyeka-Pspot)*Qnet
(1+i)*t

Fü=

2020

∑
2030

PRr, g*Qnet
(1+i)*t

Fü=

2020

∑
2030

(Pyekdem-Pspot)*Qnet,m
(1+i)*t

Tm=

2020

∑
2030

%PRr,g*Pspot*Qnetm,s,t,d
(1+i)*t

Tm=

2020

∑
2030

PR1,PR2,PR3 r,g*Qnetm,s,t,d
(1+i)*t

Tm=

2020

∑
2030

(Pg-Pspot) r,g*Qnetm,s,t,d
(1+i)*t

Tm=

2020

∑
2030

(Pcorp r,g-Pspot)*Qnetm,s,t,d
(1+i)*t

Tm=

2020

∑
2030

(Pspot,new+Psert)r,g-Pspot)*Qnetm,s,t,d
(1+i)*t

Tm=

2020

∑
2030

PRr,g*Qnetm,s,t,d
(1+i)*t

Tm=

2020

Fü= Üretici faydası 
Tm= Tüketici maliyeti
Pyekdem= YEKDEM tarifesi
Pspot= Spot piyasa fiyatı
PRr,g= Rüzgâr ve güneş için sabit değer prim seviyeleri
%PRr,g= Rüzgâr ve güneş için sabit yüzde prim seviyeleri
PR1, PR2, PR3 r,g= Farklı spot piyasa fiyat seviyelerine göre rüzgâr ve güneş için prim seviyeleri
Pg= Garanti edilen satın alım fiyat seviyesi
Pyeka= nihai YEKA fiyatı
Pspot,new=Yeni spot piyasa fiyatı
Psert=sertifika fiyatı
Pcorp=Kurumsal satın alım anlaşma fiyatı
Qnet=Net elektrik üretimi
Qnet,m=Mesken bina tipinde net elektrik tüketimi
Qnet m,s,t,d=Mesken,sanayi,ticarethane ve diğer bina tiplerinde net elektrik tüketimi
i=iskonto oranı
t=zaman
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Ek 2: Çalışmada kullanılan toplam maliyet ve sermaye maliyeti terimlerinin 
açıklaması

Toplam maliyet

Çalışmada incelenmiş olan tüm düzenleyici politika mekanizmalarının finansmanı 
için araştırmanın şebeke ölçeği kapsamında incelenmiş olan elektrik faturalarına, 
YEK bedelinin yansıtılması modelinin benzer bir yaklaşımla ve belirli bir oranda 
uygulanacağı varsayılmış, bu yaklaşım çerçevesi mevcut durumda tanımlanmamış 
olması nedeniyle çalışmaya dâhil edilmemiştir. Finansman mekanizmaları peer-to-
peer trading gibi inovatif yaklaşımlarla çeşitlendirilebilir.

Sermaye maliyeti

Türkiye’de 2018 yılında yeni şebeke ölçeğinde güneş enerjisi santrallerinin ortalama 
ilk kurulum maliyeti, 1.200 US$/kW olarak gerçekleşmiştir (IRENA, 2019a). 2016’nın 
ikinci çeyreğinde, dünyanın farklı yerlerinde mesken bina tipi için dağıtık enerji 
sistem maliyetleri, kW başına 1.800-5.000 US$ arasında değişmekteydi (IRENA, 
2017). Dağıtık enerji sistemlerin yatırım maliyetleri, her yıl %10 ila %15 arasında 
azalmaktadır. Paydaşlarla yapılan görüşmelerde, 2020’de Türkiye için mesken bina 
tipinde 1.500-2.000 US$/kW düzeyinde bir maliyet beklendiği belirlenmiştir. Diğer bina 
tiplerindeki daha büyük sistemler için (10 ile 1.000 kW arası) yatırım maliyetleri, kW 
başına 600 US$ ila 1.200 US$ arasında değişmektedir. Farklı bina tiplerinde fizibilite 
karşılaştırması yapabilmek amacıyla, PV yatırımının seviyelendirilmiş üretim maliyetleri 
hesaplanmıştır. Seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyeti hesaplamalarında, %8’lik bir 
iskonto oranı (Türkiye’deki enerji projelerinin iç verim oranını yansıtmaktadır), 20 yıllık 
ekonomik ömür, %2’lik bir operasyon maliyeti ve %0 verim kaybı varsayılmıştır (ETIP, 
2018)19.

19 SHURA, 2020. Binalarda Çatı Üstü Güneş Enerjisi Potansiyeli
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NOTLAR
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NOTLAR



İstanbul Politikalar Merkezi 
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi 
ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren 
bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir: İPM-Sabancı 
Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Demokratikleşme ve Kurumsal Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk. 
2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda 
tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

European Climate Foundation
European Climate Foundation (ECF) Avrupa’nın düşük karbonlu bir toplum haline gelmesine yardımcı olabilmek 
ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası alanda güçlü bir lider rolü oynayabilmek amacıyla kurulmuştur. 
ECF, her türlü ideolojiden uzak kalarak düşük karbonlu bir topluma geçişin “nasıl” olacağı konusunu odağına 
alır. Ortaklarıyla yaptığı iş birliği kapsamında ECF, bu geçişte kilit rol oynayacak patikaları ve farklı alternatiflerin 
sonuçlarını ortaya çıkararak bu tartışmalara katkı sağlamayı hedefler. 

Agora Energiewende 
Agora  Energiewende;  Özellikle  Almanya  ve  Avrupa  olmak  üzere  tüm  dünyada  temiz  enerjiye  başarılı  bir  geçiş 
yapılmasını sağlamak amacıyla veri odaklı, politik açıdan uygulanabilir stratejiler geliştirir. Bir düşünce kuruluşu ve 
politika laboratuvarı olan Agora; yapıcı bir fikir alışverişi sağlarken siyaset, iş ve akademi dünyasından paydaşlarla 
da bilgi birikimini paylaşmayı hedefler. Kâr amacı gütmeyen ve bağışlarla finanse edilen Agora, kendini kurumsal 
ve siyasi çıkarlara değil, iklim değişikliğiyle mücadeleye adamıştır.
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