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AB            Avrupa Birliği
ABD$       Amerika Birleşik Devletleri Doları
BTU          İngiliz Termal Birimi (British Thermal Unit)
CO2           karbondioksit
ÇŞİDB       Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
EPDK        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
EPİAŞ        Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.
ETKB         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
EVÇED      Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
GA             gönüllü anlaşma
GES           güneş enerjisi santrali
GÖP          gün öncesi piyasası
GSYİH       gayri safi yurt içi hasıla
GW            gigavat
GWh          gigavat-saat
IEA             Uluslararası Enerji Ajansı
I-REC         Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası
IRENA       Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
KABEV      Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
kWh          kilovat-saat
MW           megavat
MWh         megavat-saat
NDC          Ulusal Katkı Beyanı
ODD          Otomotiv Distribütörleri Derneği
OECD         İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı
ÖTV           Özel Tüketim Vergisi
PPA            enerji tedarik anlaşması (Power Purchase agreement)
PTF             piyasa takas fiyatı
SGP            satın alma gücü paritesi
STB             Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TBMM       Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCMB         Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TEİAŞ          Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
tep              ton eşdeğer petrol
TL                Türk Lirası
TOGG         Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu
TÜFE           Tüketici Fiyat Endeksi
TÜİK            Türkiye İstatistik Kurumu
TWh            teravat-saat
UEVEP        Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
ÜFE             Üretici Fiyat Endeksi
VAP             Verimlilik Artırıcı Proje
YEKA           Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı
YEKDEM     Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması
YEK-G          Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi
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İçinde bulunduğumuz iklim krizinin olumsuz etkileri her geçen gün daha fazla 
hissedilmektedir. Küresel ısınmayı 1.5 OC hatta 2 OC’nin  altında tutabilmek için zaman  
giderek daralmakta; bu kapsamda küresel karbon salımlarının büyük kısmından 
sorumlu olan enerji sektörünün karbonsuzlaşması kritik önem kazanmaktadır. Bu 
amaçla, tüm dünyada enerji sektörü sıfır karbon emisyonlu enerji sistemlerine doğru 
büyük bir dönüşüm yaşamaktadır.

Günümüzde ülkeler, enerji arz güvenliği, enerjiye ekonomik erişim ve enerji sektöründe 
karbonsuzlaşmayı sağlama gibi görünüşte birbirine zıt gündemlerle mücadele 
etmektedir. Enerji arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının ön planda olduğu enerji 
politikalarında, olumsuz etkileri giderek daha fazla hissedilen iklim krizi nedeniyle son 
yıllarda karbonsuzlaşma ve sürdürülebilirlik kriterleri ön plana çıkmaya başlamıştır.

Öte yandan, ana unsurları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerjiyi yoğun 
tüketen son kullanıcı sektörlerin elektrifikasyonu olan enerji dönüşümü, teknolojik 
gelişmeler ve dijitalleşmenin de sunduğu fırsatlarla birlikte karbonsuzlaşmayı 
sağlamanın yanısıra enerji arz güvenliği ve enerjiye ekonomik erişim için de kritik bir rol 
oynamaya başlamıştır.

2021 yılı, Paris Anlaşması’nın onaylanması ve 2053 yılı için net sıfır hedefinin ilan 
edilmesiyle Türkiye enerji sektörü için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yerli enerji 
kaynaklarının ve teknolojilerinin kullanılması ve enerji verimliliği, Türkiye’nin ulusal 
enerji politikasının merkezinde yer almaktadır. Bu vizyon, ülke çapında yenilenebilir 
enerji kapasitesi artışının hızlanmasını ve yerli olarak üretilen teknolojilerin 
geliştirilmesini sağlamıştır. Ancak net sıfıra ulaşmak, 2053’e yönelik uzun vadeli bir 
enerji dönüşümü ve iklim stratejisinin oluşturulmasını ve tüm etkilerin detaylı analiz 
edildiği planlamaları gerektirecektir. 

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan ‘Türkiye Enerji Dönüşümü 
Görünümü 2021’ raporunda, Türkiye’nin enerji dönüşümü ‘yenilenebilir enerji’, ‘enerji 
verimliliği’, ‘elektrifikasyon’ ve ‘yeni teknolojiler’ başlıkları altında değerlendirilmekte 
ve 2021 yılını odağına alarak geçmiş yıllardan günümüze kadar olan eğilimler analiz 
edilmektedir. Rapor aynı zamanda, Türkiye enerji dönüşümünü tüm yönleriyle 
değerlendirmeyi ve ileriye yönelik bir vizyon ortaya koymayı hedeflemektedir. İlki 
bu sene yayınlanan ‘Türkiye Enerji Dönüşümü Görünümü 2021’ raporu; bu alandaki 
gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla her sene yayınlanacaktır.

Önsöz
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Enerji dönüşümü 21. yüzyılın temel değişimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Enerji dönüşümü kavramı farklı şekillerde tanımlanabilmekle birlikte en geniş tanım 
“enerji sistemlerinde uzun dönemli yapısal değişim” olarak yapılmaktadır. Tarihi olarak 
üretim süreçlerindeki değişimlerle birlikte enerji elde etmek için kullanılan kaynakların 
ve teknolojilerin değişmesi sonucu yaşanan değişimler “enerji dönüşümü” olarak 
nitelendirilmektedir. Bu genel tanımın ötesinde son 15 yıldır yoğun olarak kullanılan 
enerji dönüşümü kavramı “düşük karbonlu enerji sistemlerine dönüşüm” olarak 
nitelendirilmektedir1. Bir 21. yüzyıl kavramı olarak ortaya çıkan düşük karbonlu enerji 
dönüşümü, diğer enerji dönüşümlerinden farklı olarak uluslararası politika yapıcılar 
tarafından doğrudan benimsenmiş ve hedeflenen bir dönüşümü ifade etmektedir. 21. 
yüzyılın enerji dönüşümünün temelinde iklim değişikliğinin yarattığı ve alarm verici 
seviyeye gelen olumsuzlukların önüne geçme kararlılığı yer almaktadır.

Enerjiye talep küresel düzeyde hızla artmaya devam ederken enerji dönüşümünde üç 
ana ihtiyaç öne çıkmaktadır: 

• Tüketicilerin gereksinim duyduğu miktarda enerjiye kesintisiz ulaşabilmeleri için 
arz güvenliğinin sağlanması, 

• Tüketicilerin kullandığı enerjinin bedelini ödeyebilmesi, enerjiye uygun maliyetli 
erişimin sağlanması, 

• Enerji temini süreçlerinin gezegendeki tüm canlılığı tehdit eden yerel ve küresel 
olumsuz etkilerini en aza indirecek sürdürülebilirlik şartlarının yerine getirilmesi.

Bu raporda kullanılan “enerji dönüşümü” kavramı yukarıdaki tanımlamaya uygun 
olarak düşük karbonlu enerji sistemlerine geçişe işaret etmektedir. Türkiye açısından 
enerji dönüşümü ihtiyacı çevresel hedefler kadar arz güvenliği hedefleri ile de yakından 
ilişkilidir. Türkiye’nin fosil yakıtlara bağımlılığı, enerji arz güvenliğine dair soru işaretleri 
yaratmanın yanı sıra Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte, ithalat ihtiyacını 
da artırarak cari açık sorununu ağırlaştırmaktadır. Fosil yakıtlara bağımlılık aynı 
zamanda enerji maliyetlerindeki istikrarı azaltmakta ve yüksek maliyetlerle karşılaşma 
riskini artırmaktadır.  

Türkiye’nin enerji dönüşümü ihtiyacı tüm çevreler tarafından üzerinde mutabık 
kalınan kritik bir konu haline gelmiştir. Türkiye 2000’li yılların başından bu yana küresel 
eğilimler doğrultusunda enerji dönüşümü kapsamındaki yatırımlarını artırmıştır. 
Bugün gelinen noktada, özellikle elektrik üretiminde yapılan yeni yatırımların 
tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynakları kapasite kurulumuna yönelmektedir. 
Bunun en önemli sebepleri; başta güneş ve rüzgâr olmak üzere yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yatırım maliyetlerindeki hızlı düşüş ile fosil yakıtlı teknolojilerden 
daha maliyet etkin hale gelmeleri, toplumların sürdürülebilirlik ve iklim krizine dair 
algılarının artması, politika yapıcıların iklim değişikliğine dair azaltım ve adaptasyon 
politikalarını uygulamaya başlamaları ve günümüzdeki bu uygulamaların ivmeleniyor 
olmasıdır. Enerji verimliliği de yine bu çerçevede değerlendirilen en önemli konuların 
başında gelen enerji dönüşümünün ana prensibidir (önce enerji verimliliği– “efficiency 
first” prensibi).  Türkiye’de de, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği, 
kamunun politika dokümanlarındaki öncelikli alanlar arasında yer almaktadır.

1. Giriş

1 IRENA. (n.d.). Energy Transition. https://www.irena.org/energytransition
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2021 yılı, Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 
onaylanması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefinin 
açıklanmasıyla Türkiye’nin enerji tarihinde önemli bir yer edinmiştir. İklim değişikliği 
ile çevre ve toplumlar üzerinde ortaya çıkan olumsuz etkilerin azaltılması ve ortadan 
kaldırılması ihtiyacının artan aciliyeti, enerji sektöründe önemli değişikliklerin hızla 
gerçekleştirilmesi gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda küresel çapta 
yaşanan gelişmeler, büyük ölçüde fosil yakıtlara bağlı olan enerji sistemlerinin ülke 
ekonomilerine olan olumsuz etkilerini göstermiştir. 

Türkiye’nin 2053 yılında karbon nötr bir ekonomiye geçiş yapabilmesi için elektrik 
üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırması, diğer yandan enerjinin 
son kullanıldığı alanlarda fosil yakıtların yerini yenilenebilir kaynaklardan üretilen 
elektriğe bırakması önem taşımaktadır. Bunun yanında, tüm sektörlerde enerji 
verimliliğindeki artışın hızlanması, ulaştırmanın ve ısıtmanın elektrifikasyonu (örneğin, 
elektrikli araçların ve ısı pompalarının yaygınlaşması) ile birlikte bunlara yönelik altyapı 
ve teknoloji gelişiminin ivmelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.    
 
Elektrik üretiminde fosil yakıt teknolojilerinden yenilenebilir enerji kaynaklarına 
geçiş, son kullanıcı  sektörlerinde elektrifikasyon ve enerji verimliliği, küresel 
enerji dönüşümü stratejilerinin temel dayanağıdır. Aynı şekilde Türkiye de yerel 
enerji kaynakları ve teknolojilerinin kullanımını ve enerji verimliliğini, ulusal enerji 
politikasının merkezinde konumlandırmıştır. Bu vizyon ile birlikte, ülke çapında 
yenilenebilir enerji kapasitesi artışının hızlanması ve yerel olarak üretilen teknolojilerin 
geliştirilmesi sağlanmıştır. Ancak, net sıfır hedefine ulaşmak 2053’e yönelik uzun 
vadeli bir enerji dönüşümü ve iklim stratejisinin planlanmasını gerektirecektir. Bir 
başka deyişle, hedefler revize edilmeli ve politika ile önlemlere dönüştürülmelidir. 
Planlamanın yanı sıra, enerji sektörünün zamanla nasıl geliştiğini iyi anlamak ve devam 
eden enerji dönüşümü sürecini takip etmek önemli olacaktır.

2021 yılında, Türkiye enerji sektöründe önemli gelişmeler yaşanmış, Covid-19 
salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin hafiflemesi enerji sektörüne de yansımıştır. 
Örneğin elektrik talebi, 2019-2020 döneminde sınırlı olarak  artarken ( ~ %1), 2020-2021 
döneminde %7,5 oranında yükselmiştir. Bu dönemde yenilenebilir enerji yatırımları 
kayda değer biçimde hızlansa da artan talep çoğunlukla doğal gaz santrallerinden 
elektrik üretimiyle karşılanmış ve karbon emisyonlarında artış gözlemlenmiştir. 
Elektrikte yıl boyunca gerçekleşen hızlı talep artışı ile doğal gaz ve kömür fiyatlarındaki 
yükseliş, hidroelektrik santrallerin üretim oranlarındaki kuraklık kaynaklı düşüş ve kur 
seviyelerindeki değişkenlik spot elektrik fiyatlarına yansıyarak piyasa takas fiyatlarında 
(PTF) yükselişe neden olmuştur. Ortalama PTF fiyatında 2020 yılına kıyasla %82 
oranında bir artış gerçekleşmiştir. Fosil yakıtlardaki fiyat değişkenliği, arz güvenliği 
ve piyasa oluşabilecek kontrolsüz fiyat artışları açısından riskleri de beraberinde 
getirmektedir. Hem iklim değişikliği hem de fiyat riskleri açısından bu kaynaklara 
yapılacak yatırımların azalacağı, hatta gerçekleştirilemeyeceği söylenebilir. Diğer 
yandan yatırım maliyetleri günden güne azalan yenilenebilir enerji kaynakları için 
yatırım ortamının daha da güçlenmesi öngörülmektedir.  

Geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmeler, enerji sektörüne yapılan yatırımların temiz 
enerji teknolojilerine yönlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. 
Nihayetinde, Türkiye için enerji dönüşümünün başarısı ve iklim değişiminin etkilerinin 
ortadan kaldırılması, benimsenen politikalara, bu politikaların uygulanma hızına ve 
yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansal kaynaklara erişime bağlı olacaktır.
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2.1 Enerji talebi

Türkiye enerji tüketimine ilişkin son yayımlanan enerji denge tablolarına göre 2020 
yılında bir önceki yıla kıyasla nihai enerji tüketiminde %2,5 oranında artış yaşanmış, 
nihai enerji tüketimi 113,6 milyon ton eşdeğer petrol’e (tep) ulaşmıştır (bkz. Şekil 1). 
Sanayi sektörü, enerji tüketimi en yüksek sektör olarak öne çıkmaktadır ve 2020 
yılındaki toplam enerji talebinin %32’sini kapsamaktadır. Binalardaki enerji kullanımı, 
son yıllarda özellikle Covid-19 salgınının da etkisiyle artış eğilimindedir. Binaların enerji 
talebi, 2015-2020 döneminde %35 oranında yükselmiştir. Binalardaki enerji kullanımın 
büyük bir kısmı doğal gaz ile karşılanmaktadır. 

Şekil 1: 2015-2020 yılları arasında son kullanıcı sektörleri bazında nihai enerji tüketiminin 
gelişimi

Türkiye brüt elektrik talebi, 2019-2020 dönemindeki kısmi artışın (~ 1 teravat-saat - 
TWh) ardından 2020-2021 döneminde Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki 
yarattığı etkilerin azalmasıyla %7,5 seviyesinde yükselerek 329 TWh’e ulaşmıştır. Son 5 
yıllık dönemde (2016-2021), toplam elektrik talebi %18 oranında artmıştır (bkz. Şekil 2).

2. Enerji üretimi ve tüketimi ile sera gazı emisyonları
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Şekil 2: 2016-2021 yılları arasında brüt elektrik talebinin gelişimi

2.2 Enerji arzı

Kaynak bazında birincil enerji arzı son yayımlanan enerji denge tablolarına göre, bir 
önceki yıla kıyasla 2020 yılında %1,9 artarak 147,2 milyon tep’e ulaşmıştır. Birincil enerji 
arzının %83’ünü fosil yakıtlar, %17’sini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmaktadır 
(bkz. Şekil 3). 

Şekil 3: 2015-2020 yılları arasında kaynak bazında birincil enerji arzının gelişimi
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Birincil enerji arzının uzun vadeli gelişimi incelendiğinde, 2000-2020 döneminde 
enerji arzı %85 artarken fosil yakıtların payının %89’dan %83 seviyesine gerilediği, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise %11’den %17’ye ulaştığı görülmektedir. 
Bu gelişimde hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve modern biyokütle kaynaklarının 
enerji üretimindeki payının artması önemli rol oynamıştır. 2000-2020 yılları arasında 
hidroelektrik kaynakların birincil enerji arzındaki payı %3’ten %5’e ulaşırken, diğer 
(modern ) yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %0’dan %12’ye ulaşmıştır. Bu gelişim 
sürecinde 2000 yılında toplam arzın %8’ini karşılayan yakacak odun, bitkisel atıklar 
gibi geleneksel yenilenebilir yakıtlar ise yerini ağırlıklı olarak doğal gaz ve kömüre 
bırakmıştır. Son 20 yılda birincil enerji arzında yenilenebilir kaynakların ve doğal gazın 
payı artarken petrolün payının gerilemesi artan enerji talebine rağmen karbondioksit 
(CO2) emisyonlarındaki artışın dizginlenmesine katkı sağlamıştır. Bu dönemde 
kömürün payı %25-30 seviyesinde sabit kalırken, doğal gazın payı %15’ten %30 
seviyesine çıkmış, petrolün payı ise %40’tan %27’ye gerilemiştir.         

2.3  Enerji sektörü kaynaklı karbondioksit emisyonları

İklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarının büyük bölümünü CO2 emisyonları 
oluşturmaktadır. Türkiye’de toplam sera gazı emisyonları içinde CO2 payı %79 
seviyesindedir.  Enerji sektörü ise  Türkiye’nin CO2 emisyonlarının yaklaşık %87’sinden 
sorumludur. Bu durum, iklim değişikliği ile mücadele perspektifinden sektörün 
dekarbonizasyon sürecinin aciliyetini artırmaktadır. 

Gazlara göre sera gazı emisyonlarının dağılımı (2020)

CO2 CH4 N2O F-Gazlar

Toplam 523,9 
mton CO2 
eşdeğeri 

CO2 Emisyonlarının sektörel dağılımı (2020)

Enerji Sanayi Tarım, atık ve diğer

Toplam 413,4 
mton CO2 
eşdeğeri 

Şekil 4: 2020 yılında sera gazlarının dağılımı ve CO2 emisyonlarının sektörel dağılımı
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

2 Isıtma için geleneksel yöntemlerle yakacak olarak kullanılan odun ve diğer biyolojik atıklar geleneksel yenilenebilir enerji 
kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Modern yöntemlerle elektrik ve ısı üretimi için kullanılan rüzgâr, güneş, jeotermal ve 
biyokütle/atık ise modern yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanmaktadır. 
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Şekil 5: 2015-2020 yılları arasında enerji kaynaklı CO2 emisyonlarının sektörel dağılımı

Çevrim sektörü, bir başka deyişle birincil kaynakların ikincil kaynaklara 
dönüştürüldüğü elektrik ve ısı  üretimi tesisleri, 2020 yılı itibariyle Türkiye’nin enerji 
sektöründeki toplam emisyonların yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. Bu durum, net sıfır 
CO2 hedeflerine ulaşma çabalarında elektrik ve ısı üretim  sektörünün önemine işaret 
etmektedir. Ancak, hedefe ulaşabilmek toplam CO2 emisyonlarının %60’ından sorumlu 
olan ulaştırma, sanayi ve diğer (binalar, tarım, atık) sektörlerde de emisyonların 
azaltılmasını gerektirmektedir.  
 
2020 yılı itibariyle enerji kaynaklı CO2 emisyonlarının %39’u elektrik ve ısı üretiminden 
kaynaklanırken,  %23’ü ulaştırma ve %18’i imalat ve sanayi sektörlerinden 
kaynaklanmaktadır. Geri kalan yaklaşık %20’lik kısım ise binalar, ticaret ve hizmetler ve 
tarım ve  hayvancılık gibi sektörlerin toplamından oluşmaktadır (bkz Şekil 6).

Şekil 6: 2020 yılında enerji kaynaklı CO2 emisyonlarının sektörel dağılımı 

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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3.1 Enerji arzında ithalatın payı

Türkiye’nin ekonomisi ve nüfusu, diğer İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) 
ülkelerine kıyasla daha hızlı artış göstermektedir. Aynı eğilimi enerji tüketimi de takip 
etmektedir. Türkiye enerji tüketiminin dörtte üçünden fazlasını ithal fosil yakıtlarla 
karşılamaktadır. Bu durum ulaştırma ve ısıtmada kullanılan enerjinin büyük bölümü 
ve elektrik üretiminin ortalama %50’si için geçerlidir. Dolayısıyla ithal edilen fosil yakıt 
miktarında yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin payı önemli rol oynamaktadır.

2021 yılında toplam elektrik üretimi 331 TWh’e ulaşırken yenilenebilir enerji kaynakları 
118 TWh ile toplam üretimin %36’sını karşılamıştır. Elektrik üretiminde ithal fosil 
yakıtların payı ise %52 olmuştur. 2020’de ise elektrik üretiminde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı %42, ithal fosil yakıtların payı ise %45 olmuştur. 2021 yılında hem 
artan elektrik talebi hem de kuraklık nedeniyle azalan hidroelektrik üretimi ithal yakıt 
tüketimini artırmıştır. 
 
Üretimde yerlilik oranı, hidroelektrik santrallerin üretiminin en üst seviyelere ulaştığı 
2019 yılındaki %60’lık seviyesinden, kuraklık nedeniyle azalan hidroelektrik üretimiyle 
birlikte 2021 yılında %50’li seviyelere gerilemiştir. Rüzgâr ve güneş başta olmak üzere 
hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artması önümüzdeki 
dönemde hem elektrik üretiminde CO2 yoğunluğunun azalmasına, hem de yerlilik 
oranınının istikrarlı artışına katkıda bulunacaktır. 

3.2 Enerji kaynaklı dış ticaret açığı ve cari açık

Türkiye’nin ithal fosil yakıt bağımlılığını azaltması hem enerji arz güvenliği hem de dış 
ticaret açığının azaltılması açısından önem taşımaktadır. Türkiye’nin enerji ürünleri 
ithalatı 2021 yılında 2020’ye kıyasla %57 artarak 50,6 milyar Amerika Birleşik Devletleri 
Doları’na (ABD$) ulaşmıştır. İthalat tutarındaki artışta pandemi kısıtlamalarının 
hafiflemesiyle birlikte artan talep ve uluslararası enerji fiyatlarındaki yükseliş etkili 
olmuştur. 2021’de 2020’ye kıyasla yıllık ortalama petrol fiyatındaki artış %67’yi bulmuştur. 

Şekil 7: 2016-2021 yılları arasında enerji kaynaklı ve toplam dış ticaret açığı, cari açık ve 
petrol fiyatının gelişimi
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Enerji ürünleri ithalatı Türkiye ekonomisinin önemli sorunları arasında yer alan 
dış ticaret açığı ve cari açığın başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. 2016-2021 
dönemi enerji kaynaklı dış ticaret açığı toplam dış ticaret açığının ortalama %69’unu 
oluşturmaktadır. 2020 yılında düşen uluslararası enerji fiyatlarının etkisiyle %49’a 
gerileyen enerji kaynaklı açığın toplam dış ticaret açığı içindeki payı 2021’de %91 
seviyesine ulaşmıştır. Ulusal cari hesaplarda dış ticaretten kaynaklanan açık kısmen 
turizm gelirleri, kısmen de uluslararası para girişleriyle (portföy yatırımları, doğrudan 
sermaye yatırımları ve net/hata noksan) telafi edilmeye çalışılmaktadır. Buna rağmen, 
2016-2021 döneminde yıllık ortalama 22 milyar ABD$ cari açık oluşmuştur. Aynı 
dönemde enerji kaynaklı dış ticaret açığı ise yıllık ortalama 32 milyar ABD$ seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Etkisi yıldan yıla farklılık göstermekle birlikte özellikle turizm gelirleri 
gibi telafi edici diğer para akışlarının düşük ve petrol fiyatlarının yüksek olduğu yıllarda,  
enerji kaynaklı dış ticaret açığı cari denge üzerinde baskı yaratmakta, Türkiye’nin 
süregelen cari açık sorununun temelindeki faktörler arasında yer almaktadır.
   
3.3 Enerji ve elektrik piyasalarında fiyatların gelişimi

2021 yılı içinde Covid-19 salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte ekonomik 
toparlanmaya paralel olarak enerji talebi hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Bunun 
yanı sıra arz tarafındaki artışın kısıtlı olması, enerji emtia fiyatlarının yükselmesine 
neden olmuştur. Türk Lirası’nın (TL’nin) yabancı para birimlerine karşı değer kaybıyla 
ithal edilen enerji emtialarının TL cinsinden maliyeti artarken, yükselen doğal gaz ve 
kömür fiyatları organize toptan elektrik piyasalarında oluşan elektrik fiyatlarının bir 
önceki yıla kıyasla yükselmesine neden olmuştur.   

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) tarafından işletilen Gün Öncesi 
Piyasası’nda (GÖP) oluşan  PTF’nin yıllık ortalaması, 2021 yılında 508 TL/megavat-
saat’e (MWh) ulaşmıştır. Bu bir önceki yılın ortalamasına kıyasla %82’lik bir fiyat artışı 
anlamına gelmektedir (2020’de 279 TL/MWh). 2022 yılının ilk 4 ayının ortalaması 
ise 1.521 TL/MWh ile rekor seviyelere ulaşmıştır ve bu seviye 2021 yılı ortalamasının 
yaklaşık 2,5 katıdır. Küresel olarak artan doğal gaz ve kömür fiyatları, elektrik talebinin 
ekonomik toparlanmayla birlikte artışı, kuraklık ve TL’nin yabancı para birimlerine karşı 
değer kaybı elektrik fiyatlarının artmasında büyük rol oynamıştır. Şekil 8’de görüleceği 
üzere, PTF’deki fiyat hem TL, hem yabancı para cinsinde belirgin olarak artmıştır.  
  
Şekil 8: 2016-2022 yılları arasında piyasa takas fiyatının gelişimi
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Organize toptan elektrik piyasalarında oluşan fiyatların, son tüketici tarifelerine ya 
da fiyatlandırmalarına yansıması kaçınılmaz olacaktır. Her ne kadar son tüketici 
tarifelerinde sübvansiyonlar devam etse de, spot piyasalarda oluşan yüksek fiyatlar 
tüketici faturalarına kısmen yansımıştır. Halihazırda son kaynak tedarik tarifesi 
kapsamındaki tüketiciler için tedarik fiyatları doğrudan GÖP fiyatlarına endeksli 
olduğu için ilgili ayda faturalara doğrudan yansırken, düzenlemeye tabi tarifelerden 
faydalanan tüketicilere üçer aylık dönemler sonunda belirlenen tarife artışları 
yansıtılmaktadır.  2021 yılı son çeyreğinde düzenlemeye tabi son tüketici tarife 
fiyatlarında tek zamanlı enerji bedeli ve dağıtım bedellerinde sanayi, ticarethane ve 
mesken kullanıcıları için %16 civarında artış yaşanmıştır. Yine 2022 yılı ilk çeyreğinde 
tarife fiyatlarında farklı kademeler için %52 ila %127 oranında artış gerçekleşmiştir 
(Şekil 9, Şekil 10). Küresel ölçekte yaşanan enerji krizinin etkileri, enerjide dışa 
bağımlılığı yüksek olan ülkemize maliyet artışları şeklinde yansımıştır. Her ne kadar 
belirtilen oranlarda artış yapılmış olsa da, elektrik tarifelerinde sübvansiyonların 
devam ettiği ve kırılgan grupların korunmaya çalışıldığı söylenebilir. 2021 yılı sonunda 
uygulamaya başlanan kademeli elektrik tarifeleriyle hem enerji verimliliği ve tasarrufu 
desteklenirken, hem de temel ihtiyaçlar için gerekli asgari tüketim düzeyinin yüksek 
fiyatlardan korunması amaçlanmıştır. Ocak ayında, en düşük tüketim kademesi olan  
1. kademe için getirilen limit günlük 5 kilovat-saat (kWh) iken, Şubat ayında 7 kWh ve 
Mart ayında 8 kWh olarak belirlenmiştir. Örneğin mesken abonesi için, Nisan ayında 
aylık 240 kWh toplam elektrik tüketimine TL kr/kWh’lik fiyat tarifesi uygulanmasına 
karşın, bunun üzerinde gerçekleşen tüketimler için 134,3 TL kr/kWh’lik fiyat tarifesi 
uygulanmıştır. Bu şekilde oluşan ağırlıklı ortalama mesken ve ticarethane tarifeleri 
ile sanayi tarifeleri PTF+Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) birim maliyeti  Şekil 11’de gösterilmektedir.

Şekil 9: 2016-2021 yılları arasında perakende tek zamanlı enerji bedelinin son kullanıcı 
sektörlerdeki gelişimi
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Şekil 10: 2016-2021 yılları arasında dağıtım bedelinin son kullanıcı sektörlerindeki 
gelişimi

Şekil 11: 2021-2022 yıllarında elektrik tarifeleri ve PTF (+YEKDEM) maliyetlerinin son 
kullanıcı sektörleri bazında aylık gelişimi3 
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Tam rekabetçi serbest piyasalarda, elektrik fiyatlarının gerçek sistem maliyetlerini 
yansıtacak şekilde belirlenmesi piyasanın verimli ve sağlıklı işlemesi için önemlidir. 
Diğer taraftan elektriğin zamana bağlı kullanılmasının sağlanması, tüketicilerin puant 
saatler dışındaki saatlere yönlendirilmesi, elektrik sisteminin daha verimli işlemesini 
sağlarken, gereksiz elektrik üretim santral ve iletim/dağıtım yatırımlarının yapılmasını 
engeller. Aynı zamanda tüketicilerin elektriği fiyatın daha uygun olduğu saatlerde 
tüketmesini sağlayarak faturalarda düşüşlere fırsat verir. Türkiye’de zamana dayalı 
fiyatlandırma uygulamalarının etkin kullanılmadığı söylenebilir4.

Enerji dönüşümü kapsamında elektrik piyasası tasarımının nasıl evrileceği hala 
belirsizliğini korumakla beraber uyarlanması ve iyileştirilmesinin zorlu bir süreç 
olacağı aşikardır. Toptan satış elektrik piyasasında maliyetlerin fiyat oluşumlarına 
tam olarak yansıtıldığı, şeffaflık ve öngörülebilirliğin sağlandığı tam rekabetçi elektrik 
piyasa yapısının oluşması; yenilenebilir enerji tedarik anlaşmalarının ve serbest 
piyasa koşullarında yapılan yatırımların artmasını kolaylaştırabilir. Öngörülebilirliğin 
sağlandığı tam rekabetçi piyasa yapısı risklerin iyi yönetilmesine olanak sağlarken, 
alım garantileri olmaksızın yatırımların finansman sağlaması konusunda da önemli 
fırsatlar sunabilir. Bu noktada enerji piyasalarında oluşan fiyatlar, hem yatırımların 
sürekliliğini sağlayacak arz güvenliğini hem de son tüketicilerin daha ucuz elektrik 
tedarik edebilmesini mümkün kılmalıdır. 

4 SHURA. (2021). Türkiye’de Enerji Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları. 
https://shura.org.tr/wp-content/uploads/2021/11/Türkiyede-enerji-dönüşümünü-hizlandiracak-son-kullanici-elektrik-
fiyatlandirmalari.pdf
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4.1 Türkiye elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin gelişimi

Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 2002 yılından bu yana önemli 
artış gösterirken, 2010 yılından itibaren rüzgâr ve güneş enerjisi başta olmak üzere 
hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki 
payı da artmıştır. 2002’de hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kurulu güç içindeki payı sıfıra yakınken 2021 sonunda bu oran %23’e ulaşmıştır. 2021 
sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payı %54’e ulaşırken üretim içinde yenilenebilir kaynakların payı %17’si hidroelektrik 
dışı kaynaklar olmak üzere %36 olmuştur (Şekil 12, Şekil 13). 

Şekil 13: 2021 yılında Türkiye elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı

2021 yılında kuraklık nedeniyle hidroelektrik kaynakların elektrik üretimindeki payı 
%25’ten %18’e, yenilenebilir enerjinin payı %42’den %36’ya gerilemiştir. Hidroelektrik 
dışı yenilenebilir kaynakların payında ise 2020-2021 döneminde 2 puan artış 
görülmüştür.  

4. Yenilenebilir enerji

Kurulu güç gelişimi (GW) Üretim gelişimi (TWh)

Şekil 12: Türkiye elektrik kurulu gücü ve üretiminde yenilenebilir enerji payının gelişimi  (2002, 2020, 2021)
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Şekil 14: 2020-2021 yıllarında Türkiye elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı 

4.1.1 Politikalar, hedefler ve yenilenebilir enerji üretiminin gelişimi

2014 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yayımlanan 
Yenilenebilir Enerji Eylem planında 2023 yılı için aşağıdaki yenilenebilir enerji hedefleri 
belirlenmiştir:   

- hidroelektrik:  34 GW 
- güneş:  5 GW
- rüzgâr:   20 GW
- jeotermal:   1 GW 

2018’de bu hedeflerden bağımsız olarak 2027’ye kadar rüzgâr ve güneşte yıllık 
birer gigavat’lık (GW’lık) yeni kapasitenin devreye alınması hedefi duyurulmuştur. 
Gerçekleştirilen kapasite kurulumları değerlendirildiğinde 2018-2021 döneminde 
rüzgârda toplam 3 GW, güneşte ise 2,8 GW yeni kapasitenin devreye alındığı 
görülmektedir. 2019’da ETKB tarafından yayımlanan stratejik planda ise 2023 yılı için 
hidroelektrik hedefi düşürülerek 32 GW, rüzgâr hedefi düşürülerek 11,8 GW, güneş 
hedefi yükseltilerek 10 GW, jeotermal ve biyokütle hedefi yükseltilerek 2,9 GW olarak 
revize edilmiştir.  

2021 sonu itibarıyla güneş ve jeotermal enerji kurulu gücünde 2014’te belirlenen 
2023 hedefi aşılmış (2021 sonu itibariyle jeotermal enerji kurulu gücü 1,7 GW, güneş 
enerjisi kurulu gücü 7,8 GW seviyesinde olmuştur), hidroelektrik enerjisinde hedefin 
%90’ına, rüzgâr enerjiisinde ise %50’sine ulaşılmıştır. 2019 stratejik planında ise 
yatırımların gerçekleşme hızı dikkate alınarak hedeflerin revize edildiği görülmektedir. 
Gerçekleşmelere paralel olarak sık aralıklarla farklı hedefler duyurulması hedeflerin yön 
göstericiliğini azaltmaktadır. Önümüzdeki yıldan itibaren hem Paris İklim Anlaşması 
kapsamında 2030 Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedeflerinin yenilenmesi, hem de 2053 
net sıfır hedefinin yakalanabilmesi için yenilenebilir enerjide daha iddialı hedeflerin 
belirlenmesi beklenmektedir. 
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2021 yılının sonu itibariyle, Türkiye elektrik sisteminin toplam kurulu gücü 99.819 
megavat (MW) seviyesine ulaşmıştır. Son yıllarda, yenilenebilir enerji kaynakları 
Türkiye’nin enerji sisteminde etkileyici bir gelişim göstermiştir. 2016-2021 arası 
dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü %53,9’luk artış gösterirken, 
fosil yakıtlı kaynaklarda %5’lik artış olmuştur. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam 
kurulu güçteki payı 2021 yıl sonunda 2020 yılındaki %51,3 seviyesinden %53,3’e 
ulaşırken, rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünün toplam payı %16,62’den, %18,4’e 
yükselmiştir. Hidroelektrik santaller, 2021 yılındaki 31 GW kurulu güç seviyesiyle en 
yüksek kapasiteye sahip yenilenebilir enerji kaynağı olmaya devam etmektedir (bkz. 
Şekil 15).

Şekil 15: 2016-2021 yılları arasında Türkiye kurulu gücünün kaynak bazında gelişimi 

Türkiye’de lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik son bir kaç yılda yapılan 
düzenlemeler, bu tesislerin finansmana erişimini de kolaylaştırarak toplam lisanssız 
üretim kapasitesinin artması için fırsat yaratmıştır. 2021 sonunda çoğu 1 MW’tan 
küçük lisanssız üretim santrallerinden oluşan dağıtık enerjinin kurulu güç içindeki 
payı %7,5’e, üretim içindeki payı ise %3,8’e ulaşmıştır. Güneş enerjisine dayalı 
santraller, dağıtık enerji üretim kapasitesinin %92’sini oluşturmaktadır. Lisanssız güneş 
santrallerinin kurulu gücü 2021 yılının sonunda 2016’daki 940 MW seviyesine kıyasla 7 
kat artarak 6.907 MW’a ulaşmıştır (bkz Şekil 16). Bu santraller, aynı zamanda 2021 yılının 
ülke çapındaki 7.815 MW’lık güneş enerjisi kapasitesinin %88’ini oluşturmaktadır. 
Öztüketime dayalı dağıtık enerji üretiminin yaygınlaşması kayıp-kaçakların asgari 
düzeye indirilmesini sağlayarak enerji verimliliğine de katkıda bulunmaktadır.
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Şekil 16: 2016-2021 yılları arasında lisanssız kurulu gücün değişimi 

2021 yılında devreye giren kurulu gücün %97’si yenilenebilir enerji santrallerinden 
oluşmaktadır. Tablo 1’de gösterildiği üzere, devreyen giren toplam yenilenebilir enerji 
kurulu gücü 2020 yılında 4.225 MW iken, 2021 yılında 3.373 MW olmuştur. 

Devreye giren kapasitenin 2020’de 1.791 MW’ı, 2021’de 2.866 MW’lık bölümü hidrolektrik 
dışındaki yenilenebilir kaynaklardan oluşmuştur.

Tablo 1: 2020-2021 yıllarında farklı kaynaklar bazında devreye giren kurulu güç (MW) 

4.1.2 Yenilenebilir enerji teşvikleri, ihale modelleri ve etkileri

Türkiye enerji sektöründe önemli bir dönüşümün gerçekleştiği 2002 - 2018 döneminde 
yenilenebilir enerji üretimine yönelik toplam 40 milyar ABD$ değerinde yatırım 
yapılmış olup, yatırımlar için çoğu banka kredisi olmak üzere 28 milyar ABD$ tutarında 
özkaynak harici finansman sağlanmıştır5. Bu dönemde, özellikle 2010 yılından sonra 
yenilenebilir enerji yatırımlarının gerçekleşmesinde ve uygun koşullarda finansman 
sağlanmasında YEKDEM kapsamında sağlanan ABD$ bazındaki garantili fiyat tarifeleri 
etkili olmuştur. YEKDEM kapsamındaki projeler faaliyete geçtikten sonraki ilk on 
yılda garantili tarifeden satış hakkına ve yerli ekipman kullanımı için beş yıl boyunca 
ek tarifeye hak kazanmıştır. 2021 Haziran sonuna dek devreye giren santraller için 
geçerli olan ABD$ bazlı YEKDEM (YEKDEM 1.0) uygulaması6 özellikle rüzgâr ve güneş 
santrali yatırımlarında öngörülebilirliğin artmasını ve finans kuruluşlarının ek garanti 
taleplerinin azalmasını sağlamıştır. YEKDEM kapsamındaki üretimde, 2021 yılında 
74.000 gigavat-saat’e (GWh) ulaşılmıştır. 2020 yılı ile kıyaslandığında 584 GWh’lik bir 
artış görülmektedir. 
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 Yıllar Rüzgâr+Güneş Biyokütle+Jeotermal+Atık Isı Kömür Doğal gaz Hidroelektrik

2020 1.367,1 424,6 42,6 18,2 2.434

2021 2.270,1 596,5 30 84,2 506,8

5 SHURA. (2019). Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı. 
https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2019/10/Turkiyede_Enerji_Donusumunun_Finansmani_2.pdf?_
ga=2.195305836.1529897557.1655105656-791515179.1644500355
6 RESMİ GAZETE. (2020). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımı. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200918-8.pdf
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Şekil 17: 2016-2021 yılları arasında YEKDEM’den faydalanan santrallerin elektrik 
üretiminin gelişimi 

Diğer taraftan güneş ve rüzgâr enerjisinde hızla düşen yatırım maliyetleri, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de yeni yapılacak santraller için garantili fiyatların azalmasını 
ve fiyatların rekabetçi ihalelerle belirlenmeye başlamasını beraberinde getirmiştir. 
Türkiye’de şebeke ölçeğindeki yenilenebilir enerji santralleri için bağlantı kapasitesi 
ihaleleri (önlisans yarışmaları) rüzgâr için 2011, güneş içinse 2014 yılında başlamıştır. 
Bu ihalelerde TEİAŞ’a ödenecek kWh veya MW başı bedel, YEKDEM garantili fiyat 
üzerinden eksiltme gibi çeşitli yarışma modelleri uygulanmıştır. İhaleler sonucunda 
şebekeye bağlantı hakkı ve üretim lisansı elde etmek için yatırımcılar tarafından teklif 
edilen nihai fiyatlar, yatırımların fizibilitesi için çok düşük seviyede kaldığından bu 
projelerin büyük kısmı gerçekleşememiştir.  
       
2017 yılında ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) adı altında yeni bir ihale modeli 
geliştirilerek bu modelle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimiyle birlikte 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve bu alandaki araştırma geliştirme faaliyetlerinin 
yerlileştirilmesi hedeflenmiştir. YEKA ihalelerinde en düşük fiyatı teklif eden tarafa, 
şartnamede belirtilen süre boyunca teklif fiyatından satın alım garantisi verilmektedir. 
YEKA yarışmaları ilk etapta rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi için yüksek kapasitelerin 
tek bir şirkete/konsorsiyuma yerli üretilmiş ekipman kullanımı, fabrika kurulumu gibi 
özel koşullarla en uygun fiyata tahsis edilmesi amacıyla oluşturulmuş ve daha düşük 
kapasiteli projelerin bir çok yatırımcıya tahsis edildiği önlisans yarışmaları ile paralel 
olarak yürütülmüştür. İlk YEKA yarışmaları ABD$’ı üzerinden açık eksiltme yöntemi ile 
yapılırken 2021 yılından itibaren TL temelli ihaleler gerçekleştirilmeye başlanmış ve 
küçük-orta ölçekli projelerin çok sayıda yarışmacıya tahsis edildiği bir formata geçiş 
yapılmıştır. Halihazırda rüzgâr ve güneş enerjisinde kapasite tahsisi sadece YEKA 
yarışmaları ile yapılmaktadır. 
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Yenilenebilir enerji ihale modelleri kapsamında tahsis edilen ve gerçekleşen 
kapasitenin gelişimi incelendiğinde nihai fiyatların çok düşük seviyelerde olduğu 
ve belirsizlik içeren rüzgâr önlisans ve YEKA ihalelerinde 2017 yılından itibaren 
gerçekleşmenin sıfıra yakın olduğu görülmektedir7. 2017 yılında gerçekleştirilen 
Rüzgâr YEKA-1 ihalesi kapsamındaki tesis ve ekipman fabrikası yapımı ise 2021 yılında 
başlamıştır. Bu tesisin 2024 yılında tamamlanması beklenmektedir. Yine nihai fiyatların 
TL bazında ve çok düşük gerçekleştiği 2021 Güneş YEKA ihalesinin gelişimi önümüzdeki 
yıllarda izlenecektir. 

Hem YEKDEM hem YEKA kapsamında yatırımda yerli ekipman ve girdilerin kullanımı, 
özel olarak teşvik edilmekte olup  ”yerlileştirme”, YEKDEM kapsamında kaynak ve 
ekipman türüne göre belirlenen ek enerji alım fiyatı olarak uygulanmaktadır. YEKA 
kapsamında ise alım garantisinden faydalanabilmek için zorunlu yerli katkı oranları 
mevcuttur.

Garantili fiyatlar kapsamında yenilenebilir enerji satışı, geçtiğimiz 10 yılda üreticiler 
açısından başlıca iş modeli olarak uygulanmıştır. Bu dönem boyunca serbest 
piyasadaki fiyatlar, genellikle garantili fiyatlardan daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. 
Kısa vadeli ikili anlaşmalar kapsamında enerji satışı veya serbest piyasada spot satış 
ise ağırlıklı olarak YEKDEM süresini tamamlamış santraller tarafından tercih edilen bir 
model olmuştur. 

Birinci YEKDEM döneminin sona ermesi, Şubat 2021’de açıklanan TL bazlı yeni YEKDEM 
(YEKDEM 2.0) fiyatlarının beklenenden düşük seviyede açıklanması ve bir ölçüde kur 
riskine açık olması (bkz. Bilgi Kutusu 1), 2021 sonrasında devreye alınacak santraller 
için alternatif iş modeli arayışlarını hızlandırmış durumdadır. YEKDEM 2.0 kapsamında 
fiyatlar üç ayda bir %26 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), %26 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 
%24 ABD$ ve %24 Avro ağırlıklı bir eskalasyonla güncellenmektedir. Bu formülle 
hesaplanan tutar her bir kaynak için belirlenmiş ABD$ bazındaki üst sınırı aşmadığı 
sürece geçerli olmaktadır. 2022 yılında enflasyondaki hızlı artış nedeniyle formülle 

Şekil 18: 2011-2019 yılları arasında yenilenebilir enerji ihalelerinde tahsis edilen ve faaliyete geçen kapasite ile fiyat ilişkisi 
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7 2017 yılındaki rüzgâr önlisans ihalesinde teklifler YEKDEM fiyatı üzerinden açık eksiltme usulü ile yapılmıştır. Bu yarışmada 
teklif sunanların önemli bir bölümü negatif teklif vermiş; yani ABD$ bazlı YEKDEM’den yararlanmadan ileride geçerli olacak 
TL bazlı PTF fiyatlarını kabul ederken aynı zamanda kWh başına ABD$ üzerinden katkı payı ödemeyi taahhüt etmişlerdir. 
Negatif fiyatlar hem fiyat hem kur belirsizliği içerdiğinden teklifte bulunanların büyük bölümü önlisanslarını iade etmiştir. 
Diğer yatırımlar da teklif fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle gerçekleşmemiştir.
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hesaplanan tutarlar hidroelektrik, rüzgâr ve güneş santralleri için üst sınır değerlerini 
aşmıştır.  Buna ilaveten rüzgâr ve güneş enerjisi için yeni kapasite tahsisleri sadece 
YEKA yarışmaları aracılığı ile verildiği için yeni rüzgâr ve güneş projeleri için YEKDEM 
2.0‘nin uygulanabilirliği bulunmamaktadır.

Diğer taraftan hem YEKDEM fiyatlarındaki azalma hem YEKA ihalelerinde fiyatların 
giderek daha düşük seviyelere inmesi, elektrik üretici ve tedarikçilerinin alternatif 
iş modellerine ilgisini artırmaktadır. Bu kapsamda, tedarik tarafında kısa vadede en 
önemli potansiyel YEKDEM kapsamındaki on yıllık garanti süresini doldurmuş olan 
santrallerin üretimidir. 2021 sonuna dek süresi dolan santrallerle birlikte toplam kurulu 
gücü 4,6 GW olan santrallerin üretiminin alım garantisi olmadan piyasaya arz edildiği 
hesaplanmaktadır. 2022 yılında bu şekilde piyasaya arz edilen, %90’ı hidroelektrik 
kaynaklardan oluşan yenilenebilir enerji kaynaklı toplam elektrik üretiminin 15-16 
TWh’e yaklaştığı tahmin edilmektedir. 2022 yılında özellikle YEKDEM süresi dolacak 
rüzgâr santralleri ile birlikte önümüzdeki yıl alım garantisiz piyasaya arz edilecek 
yenilenebilir enerji elektrik üretiminin 20 TWh’i aşması beklenmektedir.

Bilgi Kutusu 1. YEKDEM 1.0 (2010) - YEKDEM 2.0 (2021) Karşılaştırması

2010 yılında yürürlüğe giren ve 2021 Haziran ayında uygulaması sonlanan Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması’nın 
(YEKDEM 1.0) yerini alan olan YEKDEM 2.0, 29 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni mekanizmada, eskisinde 
olduğu gibi baz tarifedeki garantili fiyatlar tesisin işletmeye alındığı ilk on yılda, yerli katkı payı ise ilk beş yılda geçerli 
olacaktır. İki tarife arasındaki başlıca farklar ise YEKDEM 2.0’da garantili tarifenin ABD$ üzerinden değil, TL bazında 
belirlenmesi ve fiyatların eski tarifeye kıyasla önemli ölçüde düşürülmesidir.

*Biyokütle enerjisi için fiyatlar önceki uygulamadan farklı olarak kaynak türüne ve teknolojiye göre değişkenlik göstermektedir. Tarife çöp 
gazı için 320 TL/MWh, termal bertaraf için 500 TL/MWh, biyometanizasyon için 540/TL/MWh olarak belirlenmiştir.

 2010 YEKDEM 2021 YEKDEM

Güneş

Baz Tarife (ABD$/MWh): 133; Süre: İlk 10 yıl
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Şubat 2021: 133
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Üst Sınır: 133
Yerli Katkı Dahil Üst Sınır (ABD$/MWh): 225; Süre: İlk 5 yıl
Güncelleme: Yok

Baz Tarife (TL/MWh): 320; Süre: İlk 10 yıl
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Şubat 2021: 46
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Üst Sınır: 51
Yerli Katkı (TL/MWh): 80; Süre: İlk 5 yıl
Güncelleme: %26 TÜFE+%26 ÜFE+%24 Euro+%24 ABD$

Rüzgâr

Baz Tarife (ABD$/MWh): 73; Süre: İlk 10 yıl
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Şubat 2021: 73
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Üst Sınır: 73
Yerli Katkı Dahil Üst Sınır (ABD$/MWh): 110; Süre: İlk 5 yıl
Güncelleme: Yok

Baz Tarife (TL/MWh): 320; Süre: İlk 10 yıl
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Şubat 2021: 46
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Üst Sınır: 51
Yerli Katkı (TL/MWh): 80; Süre: İlk 5 yıl
Güncelleme: %26 TÜFE+%26 ÜFE+%24 Euro+%24 ABD$

Hidroelektrik

Baz Tarife (ABD$/MWh): 73; Süre: İlk 10 yıl
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Şubat 2021: 73
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Üst Sınır: 73
Yerli Katkı Dahil Üst Sınır (ABD$/MWh): 96; Süre: İlk 5 yıl
Güncelleme: Yok

Baz Tarife (TL/MWh): 400; Süre: İlk 10 yıl
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Şubat 2021: 57
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Üst Sınır: 64
Yerli Katkı (TL/MWh): 80; Süre: İlk 5 yıl
Güncelleme: %26 TÜFE+%26 ÜFE+%24 Euro+%24 ABD$

Jeotermal

Baz Tarife (ABD$/MWh): 105; Süre: İlk 10 yıl
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Şubat 2021: 105
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Üst Sınır: 105
Yerli Katkı Dahil Üst Sınır (ABD$/MWh): 132; Süre: İlk 5 yıl
Güncelleme: Yok

Baz Tarife (TL/MWh): 540; Süre: İlk 10 yıl
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Şubat 2021: 77
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Üst Sınır: 86
Yerli Katkı (TL/MWh): 80; Süre: İlk 5 yıl
Güncelleme: %26 TÜFE+%26 ÜFE+%24 Euro+%24 ABD$

Biyokütle

Baz Tarife (ABD$/MWh): 133; Süre: İlk 10 yıl
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Şubat 2021: 133
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Üst Sınır: 133
Yerli Katkı Dahil Üst Sınır (ABD$/MWh): 189; Süre: İlk 5 yıl
Güncelleme: Yok

Baz Tarife (TL/MWh): 320; Süre: İlk 10 yıl
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Şubat 2021: 46-77
Baz Tarife ABD $ Eşdeğeri Üst Sınır: 51-86
Yerli Katkı (TL/MWh): 80; Süre: İlk 5 yıl
Güncelleme: %26 TÜFE+%26 ÜFE+%24 Euro+%24 ABD$
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Türkiye’de yenilenebilir enerjinin talep tarafında ise ağırlıklı olarak Türkiye’de üretim 
ve tedarik zinciri olan uluslararası marka ve kuruluşların olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu kuruluşlar, Türkiye’de kendi üretim tesislerinde yaptıkları üretimin yanı sıra 
tedarikçilerinin de üretimlerinde yenilenebilir enerji tükettiklerini belgelemeyi 
hedeflemektedir. Coğrafi açıdan dağınık çok sayıda kuruluşu bünyesinde bulunduran 
bu tüketici grubu için ayrıştırılmış yenilenebilir enerji sertifikaları en uygun seçenek 
olarak ön plana çıkmaktadır. İkinci sırada ise sürdürülebilirlik konusunda taahhütleri 
bulunan yurtiçi finansal kuruluşların ve perakende zincirlerinin olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu tüketici grubunda özellikle çok şubeli bankalar ve holdinglerin 
aktif olacağı ve bu grubun da yine ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji sertifikalarına 
yöneleceği düşünülmektedir. Üçüncü sırada ise enerji ve CO2 yoğun üretim prosesleri 
olan cam, çimento, demir-çelik, seramik gibi sektörlerdeki büyük sanayi kuruluşlarının 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu kuruluşlar açısından, Türkiye’de geliştirilecek olan 
emisyon ticareti sistemi ve Avrupa Birliği (AB)’nin geliştireceği sınırda CO2 ticareti 
konularındaki kural ve yükümlülüklerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Toplam yıllık 
elektrik tüketimi 36 TWh seviyesinde olan bu sektörlerin, yükümlülüklerini yerine 
getirmek için ağırlıklı olarak CO2 sertifikalarına yönelmesi, kısmen de olsa öztüketime 
yönelik çatı üstü güneş enerjisi yatırımları yapmaları veya uzun vadeli enerji tedarik 
anlaşması (PPA) modeli; çok yüksek tüketim potansiyeli olan bu kuruluşlar için 
öncelikli seçenekler olarak göze çarpmaktadır. 

Bu seçeneklerden yalnızca 2021 yılı Temmuz ayında uygulamaya giren EPİAŞ 
tarafından geliştirilmiş olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) 
uygulamaya geçmiştir. YEK-G Sertifikası Türkiye için özel olarak geliştirilmiş blok zincir 
bazlı, alınıp satılabilir bir yenilenebilir enerji sertifikasıdır. Türkiye’deki firmalar YEK-G 
yerine uluslararası bir sertifika olan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) 
da edinebilmektedir. 

Küçük ölçekli dağıtık enerji santralleri içinse ana model, lisanssız üretim kapsamında 
ticari satış değil, öztüketim ve şebekeyle mahsuplaşma olarak belirlenmiştir8.  Ancak 
ilerleyen dönemde lisanssız üretim kapsamındaki santraller için talep toplulaştırma 
gibi alternatif satış modelleri geliştirilmesi sektör paydaşları tarafından önerilmektedir.

4.2 Yenilenebilir enerji, elektrik sistemi güvenilirliği ve arz güvenliği: esneklik 
çözümleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarının günümüze kadar olan hızlı gelişimi, Türkiye’nin 
elektrik üretim kapasitesinin çeşitlendirilmesinde ana etken olmuştur. Bu gelişimde 
başı çeken en önemli teknoloji yirmi yılda toplam elektrik üretiminin yaklaşık üçte 
birini karşılayan hidroelektrik santralleridir. Bununla birlikte, geçtiğimiz on yılda 
rüzgâr ve güneş enerjisi üretim miktarında hızlı yükselmeler gerçekleşmiştir. Temiz 
enerji teknolojilerine yapılan yatırımların dışında, fosil yakıtlı santrallere yatırımlar da 
bu dönemde hızlı bir şekilde artmıştır. Tüm bu yatırımlarla birlikte 2021 yılı sonunda 
elektrik kurulu gücü 100 GW sınırına kadar ulaşmıştır. 2021 yılına gelene kadar, 
elektrik sisteminde arz fazlasının olduğu düşünülmekteyken, 2021 sonlarına doğru bu 
tartışmalar yerini arz güvenliği konularına bırakmıştır. 

8 RESMİ GAZETE. (2019). Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm
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Elektrik talebinin Covid-19 sonrası toparlanmayla birlikte artması, elektrik arz 
tarafında yeni yatırımların istenen seviyede gerçekleşmemesi, arz güvenliği konusunda 
tartışmaların tekrar başlamasına neden olmuştur. Arz güvenliğinin sağlanmasında en 
öncelikli adım arz kaynaklarına yatırım olsa da, talep tarafının da aktif olarak oyuna 
dahil edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Aksi taktirde artan elektrik talebi için 
daima yeni yatırımlara ihtiyaç olacaktır. 

Arz tarafındaki yatırımların hangi üretim teknolojilerine yapılacağı ise arz güvenliğinin 
yanı sıra iklim değişikliğiyle de yakından ilgilidir. Bu doğrultuda, halihazırda fosil yakıtlı 
santrallerden daha az seviyelendirilmiş üretim maliyetine sahip olan yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yatırım önceliklendirilmelidir. Nitekim, geçtiğimiz yıllarda 
yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları baskın konumunu sürdürmüştür. 

Diğer önemli bir konu ise, rüzgâr ve güneş gibi değişken üretime sahip yenilenebilir 
enerji kaynaklarının daha fazla entegrasyonu için elektrik sisteminin esnekliğinin 
artırılması gerekliliğidir. Sistem esnekliğinin yanında şebekenin enerji akışlarını güvenli 
şekilde sağlayabilmesi gerekecektir. Türkiye iletim ve dağıtım şebekeleri açısından 
oldukça güçlü bir altyapıya sahiptir. Planlanan yatırımların yapılması durumunda 
çok daha fazla yenilenebilir enerji kaynağını kabul edilebilir sistem etkileriyle 
birlikte barındırabilecektir. SHURA’nın ‘Türkiye Elektrik Sistemine Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Entegrasyonu’ raporunda9, mevcut şebeke yatırım planı ve çalışmada 
dikkate alınan esneklik çözümleri ile 2030 yılında 33 GW rüzgâr ve 41 GW güneş 
enerjisi şebekeye entegre edilerek, yenilenebilir enerji üretim payının toplamda %70’e 
çıkabileceği ve kömür santrallerinin üretim paylarının yaklaşık %5’e düşebileceği 
gösterilmiştir. Elektrik sisteminin daha fazla esnek olması, fosil yakıtlı santrallere 
ihtiyacı asgariye indireceği gibi, sistem güvenilirliğini ve kararlılığını sağlayacaktır. 
Batarya enerji depolama, pompaj depolamalı hidroelektrik santraller, talep tarafı 
katılımı, enterkonneksiyon hatların daha fazla kullanılması, santrallerin konumlarının 
sistem odaklı yaklaşımla belirlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından sıcak 
rezerv sağlanması gibi seçeneklerle esneklik sağlanabilir. Türkiye’nin halihazırda var 
olan hidroelektrik ve doğal gaz santralleri de esneklik sağlanmasında çok önemli rol 
oynamaktadır. Esneklik seçenekleri farklı teknolojilerle olabileceği gibi, piyasaların 
işleyişinde küçük iyileştirmelerle de sağlanabilir. Örneğin, çok zamanlı ve dinamik 
tarifelerin etkin olarak kullanılmasıyla örtülü talep tarafı katılımı aktifleştirilerek sistem 
esnekliği artırılabilir. Yine başka bir örnek uygulama olarak, kapasite mekanizmasında 
talep tarafı katılımı, batarya enerji depolama gibi esnek kaynaklardan daha çok 
faydalanılmasına öncelik verilebilir.  

9 SHURA. (2022). Türkiye Elektrik Sistemine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu. 
https://shura.org.tr/wp-content/uploads/2022/04/Rapor_TR_web-2.pdf
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Şekil 19: 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen kapasite mekanizması ödemelerinin 
kaynak bazında dağılımı

Elektrifikasyonun körüklediği puant talep artışını karşılamak için gerekli olan 
potansiyelin, ilave üretim ve dağıtım şebeke yatırımına ihtiyaç duyulmadan hayata 
geçirilmesinde talep tarafı katılımı önemli rol oynayabilir. Elektrifikasyonu daha “akıllı” 
hale getirme potansiyeline sahip olan talep tarafı katılımı, elektrik sisteminde ilave 
yatırımları önleyebilir, elektrik üretim verimliliğini yükseltebilir ve değişken yenilenebilir 
enerji kaynaklarının sistem tarafından yüksek yaygınlıkta temin edilme gücünü 
artırabilir10. 

Türkiye halihazırda yukarıda bahsi geçen esneklik seçeneklerinin çoğunu 
kullanmamaktadır. 2021 yılı içinde batarya enerji depolama ile ilgili yönetmelik 
yayınlanarak, bu alanda yatırımların önünü açacak düzenleme boşluğu 
doldurulmuştur.

4.3 2021 yılındaki önemli gelişmeler

2021 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarındaki gelişimin sürdüğü görülmektedir. 
Bunda en önemli etmenlerden bir tanesi 30 Haziran 2021’de yürülükten kalkan ABD$ 
bazlı YEKDEM 1.0’dan yararlanmak isteyen projelerin yatırım hızlarını artırmalarıdır.  
Bunun yanı sıra, yenilenebilir enerji yatırımlarının gelecek yıllarda da sürmesini 
sağlayacak başlıca gelişme yeni YEKA ihaleleri ve mevcut yenilenebilir veya fosil yakıt 
santrallerine bitişik olarak yapılacak hibrit santral projeleri olmuştur. Yenilenebilir 
enerji yatırımlarının şebekeye entegrasyonunu ve dağıtık yenilenebilir enerjiyi 
destekleyen depolama tesislerine yönelik mevzuatın yürürlüğe girmesi de 2021 yılının 
önemli gelişmeleri arasında yer almıştır. Ayrıca, 2021 yılında başlayan ve 2022’de 
hızlanarak süren uluslararası enerji fiyatlarındaki ve tüketici tarifelerindeki artışlar 
öztüketime yönelik olanlar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına ilgiyi 
artırmıştır. 2021 yılında yenilenebilir enerji kapsamındaki başlıca gelişmeler aşağıda 
sıralanmıştır. 

1,8

0,0 yıl
Doğalgaz Hidroelektrik Kömür

0,8

0,4

1,2

0,2

1,0

0,6

1,4

1,6

milyar TL

Kaynak: TEİAŞ 2020 2021

10 SHURA. (2021). Türkiye Elektrik Piyasasında Talep Tarafı Katılımının Etkinleştirilmesi. 
https://shura.org.tr/turkiye-elektrik-piyasasinda-talep-tarafi-katiliminin-etkinlestirilmesi/
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• Resmî Gazete’nin 30 Ocak 2021 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı 
ile YEKDEM kapsamında 1 Temmuz 2021 sonrasında uygulanacak garantili satın 
alım fiyatları belli olmuştur (YEKDEM 2.0)11. Karara göre 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 
2025 arasındaki dönemde devreye girecek YEK belgeli santrallerde üretilen elektrik 
için 10 yıl boyunca, bu santrallerde yerli ekipman kullanıldığı takdirde de 5 yıl 
boyunca garantili satın alım fiyatı uygulanacaktır. TL kuruş bazlı olarak belirlenen 
fiyatlar 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere üçer aylık dönemler 
halinde güncellenecektir. Bununla birlikte sağlanacak fiyatlara ABD$-sent olarak da 
üst sınır uygulanacaktır.

• Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin 
Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında 26-29 Nisan 2021 ile  24-27 Mayıs 2021 
tarihlerinde toplam 74 adet YEKA GES-3 yarışması gerçekleştirilmiştir ve yarışmaları 
kazanan şirketlerle sözleşmeler imzalanmıştır. İhaleyi kazanan en düşük fiyat teklifi 
18,2 TL kr/kWh, kazanan tekliflerin ağırlıklı ortalaması ise 22,4 TL kr/kWh olmuştur12. 
YEKA GES-3 yarışmasında oluşan ağırlıklı ortalama fiyat dünya ortalamasının 
yaklaşık %35 altındadır13.

• 29 Mayıs 2021 tarih ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de 2.000 MW kapasite için YEKA 
Rüzgâr Enerji Santrali (RES) 3 yarışma duyurusu yapılmış; başvuruların 12 Ekim 
2021’de alınacağı ilan edilmiştir. 2021 ve 2022 yılı içerisinde yapılan değişikliklerle 
YEKA RES 3 kapasitesi 850 MW’a indirilmiş; başvuru tarihleri sırasıyla 14 Aralık 2021, 
27 Nisan 2022 ve 31 Mayıs 2022 olarak revize edilmiştir. 

• 30 Eylül 2021 tarih ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de 1.500 MW için YEKA GES-5 
yarışma ilanı yayınlanmış; başvuruların 12 Ocak 2021’de alınacağı duyurulmuştur. 
2021 ve 2022 yılı içerisinde yapılan değişikliklerle YEKA GES-5 kapasitesi 1.200 MW’a 
indirilmiş; başvuru tarihi önce 31 Mayıs 2022’ye daha sonra da süre belirtilmeden 
ertelenmiştir. 

• 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete ilanı ile toplam 1.000 MW gücündeki bağlantı 
kapasitesinin tahsisi amacıyla 50 – 100 MWe bağlantı kapasitelerinde olmak üzere 
15 adet güneş enerjisine dayalı YEKA Yarışmasının (YEKA GES-4) 2022 yılında 
gerçekleştirileceğinin duyurusu yayınlanmıştır. Tavan fiyat 95 TL kr/kWh olarak 
güncellenmiştir14.

• Çatı tipi güneş enerji santrallerini teşvik amacı ile 17 Aralık 2021’de TBMM’ne 
sunulan kanun teklifiyle mesken abonelerinde çatı ve cephe uygulamalı güneş 
enerjisi panellerine yönelik kurulu güç sınırı 10 kW’den 25 kW’ye yükseltilmiştir15.

• Türkiye’nin ilk hibrit enerji santrali, Bingöl’de açılmıştır. Hidroelektrik ve güneş 
santrallerini kapsayan üretim santralinin kurulu gücü 590 MW seviyesindedir.

 • Elektrik depolama tesislerine yönelik mevzuat altyapısı 2021 yılının Eylül ayı 
itibariyle tamamlanmıştır.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onayı ile 
kurulabilecek elektrik depolama tesisleri, en az 2 MW kurulu güce sahip olacak ve 
aynı tedarik lisansıyla birden fazla depolama tesisi kurulabilecektir16.

• 2021 Temmuz ayında yenilenebilir enerjinin sertifikalandırılmış olarak teminine 
olanak sağlayan YEK-G sistemi uygulanmaya başlamıştır. 

11 RESMİ GAZETE. (2021). Cumhurbaşkanı Kararı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-9.pdf
12 ETKB. (2021). YEKA GES-3 Yarışmalarında En Düşük Fiyat Teklifi Öneren Tüzel Kişiler ile Önerilen En Düşük Fiyat 
Teklifleri. https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=170
13 SHURA. (2021). SHURASTAT 22. Sayı. https://shura.org.tr/shurastat-22-sayi/
14 RESMİ GAZETE. (2016). Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Ve Bağlantı Kapasitelerinin 
Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı (Yeka GES-4 Yarışma İlanı).
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/07/20210714-4-9.pdf
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4.4 Beklentiler ve 2053 net sıfır karbon hedefi doğrultusunda politika 
değerlendirmesi

2053 net sıfır CO2 hedefine ulaşabilmek için yenilenebilir enerji yatırımlarının hız 
kesmeden sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerjinin geçmiş 
birkaç yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hem enerji yatırımcılarının hem 
de dekarbonizasyon hedefleri doğrultusunda sanayiciler ve diğer büyük tüketicilerin 
gündemindeki yerini sürdürmesi beklenmektedir. Diğer yandan dağıtık enerjinin konut 
tüketicilerini ve tarımsal üretimi de kapsayacak şekilde genişlemesini teşvik edecek 
politikalar bu hedefe ulaşmak için önemini koruyacaktır.    

Yatırımların gerçekleşebilmesi için geliştirilecek politikaların aşağıdaki hususları 
kapsaması önem taşımaktadır:

• Yenilenebilir enerjiye yönelik hedeflerin 2053 net sıfır CO2 hedefi dikkate alınarak 
güncellenmesi  gerekmektedir. Kısa, orta ve uzun vade için belirlenecek hedeflerin 
gerekli aksiyon planları ve politikalarla desteklenmesi; hedeflerin sıklıkla revize 
edilmesinden kaçınılması yenilenebilir enerji yatırımcıları için öngörülebilirlik 
sağlayacaktır.

• Hedeflenen yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye alınabilmesi için YEKA 
ihale sisteminin gözden geçirilerek gerçekleşmeleri artırmaya yönelik adımların 
uygulanması gerekmektedir.    

• Yeni yatırımlarda yenilenebilir enerji satış fiyatına ilişkin belirsizliklerin azaltılması 
önemli olacaktır. YEKDEM uygulamasındaki eskalasyon formülünün yatırımcı 
ve finansörlerin dövizden kaynaklanan risklerini kapsayacak şekilde gözden 
geçirilmesi; ABD$’ı bazındaki fiyat üst sınırının kaldırılması belirsizliklerin 
azaltılmasına ve yatırımların hızlanmasına katkı sağlayacaktır.

• Özel sektörde uzun dönemli PPA modelini hızlandırmak için yeni yatırımlarda lisans 
yönetmeliğinin uygun hale getirilmesine; uzun vadeli satış sözleşmesi ibrazı ile 
ihalesiz önlisans verilebilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

• Dağıtık enerjinin yaygınlaşabilmesi için talep toplulaştırmaya yönelik iş 
modellerinin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere lisanslı ve lisanssız yatırımlara 
yönelik mevzuatın talep toplulaştırmayı mümkün kılacak şekilde düzenlenmesi 
önerilmektedir.  

• Orta-uzun vadeli planlama ile planlama ve uygulamada kamu sektörünün aktif rol 
alması, yatırımların finansal getirilerinin yanısıra toplumsal faydalarını da dikkate 
alan finansman ve teşvik yaklaşımlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır.  
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5.1 Türkiye’de enerji verimliliğinin gelişimi

Enerji verimliliği, enerji sektörünün çevreye asgari düzeyde etki yaparak 
dekarbonizasyonunun sağlanması için kritik önem taşımaktadır. Ekonomik gelişmenin 
enerji tüketimine bağımlılığını, diğer bir deyişle enerji yoğunluğunu azaltmak, bu 
bağlamda temel hedef olarak ortaya çıkmaktadır.   

Enerji yoğunluğu, nihai enerji tüketiminin gayri safi yurt içi hasıla’ya (GSYİH) oranı 
olarak tanımlanmaktadır ve enerji verimliliğindeki ilerlemeyi izlemek için kullanılan 
başlıca göstergelerden biridir. Enerji yoğunluğu ülke ekonomisinde bir birim katma 
değer üretmek için ne kadar enerji tüketilmesi gerektiğini göstermektedir. Enerji 
yoğunluğunun azaltılması, hem enerji verimliliğindeki gelişmelerden hem de 
ekonomideki yapısal değişikliklerden etkilenmektedir. Bu bağlamda tüm sektörlerde 
enerjiyi en verimli şekilde kullanmanın yanı sıra daha yüksek teknolojili ve yüksek 
katma değerli ekonomik faaliyetlere öncelik vermek önem taşımaktadır.  

5.1.1 Politikalar, hedefler ve enerji yoğunluğunun gelişimi

Türkiye’nin enerji dönüşümü kapsamında, enerji verimliliği ülkenin strateji ve 
hedeflerinin merkezinde olup uzun süredir enerji politikalarında detaylı bir şekilde 
kapsanmaktadır. Enerji verimliliği alanında mevzuat, Enerji Verimliliği Kanunu’ndan ve 
bu kanuna bağlı destekleyici ikincil mevzuattan oluşmaktadır. Ayrıca strateji raporları 
ve eylem planları periyodik olarak yayımlanmaktadır. Eylem planları ve stratejiler 
doğrultusunda ve güncel ihtiyaçlara yönelik olarak  mevzuatta revizyonlar yapılmakta 
veya yeni yönetmelik veya kararlar çıkarılmaktadır.  

Ülkemizde üretimden tüketimi bütün süreçlerde enerji verimliliğinin artırılması için 
yürütülen çalışmaların koordinasyonu ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın 
(UEVEP) izlemesi ve etki analizleri ETKB tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte, 
eko-tasarım ve etiketleme gibi bazı alanlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve 
binaların enerji tüketimi ve çevreyle ilgili konularda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın sorumlulukları bulunmaktadır. 

2019 yılının Ocak ayında, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği 
konularındaki çalışmaları yürütmek üzere ETKB merkez teşkilatı bünyesinde Enerji 
Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) kurulmuştur. Enerji verimliliği ile ilgili 
mevzuat, strateji ve eylem planı taslaklarının düzenleyici etki analizleri ile birlikte 
hazırlanması, enerji verimliliğinin geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası 
işbirliklerinin yürütülmesi, ulusal enerji verimliliği eylem planının uygulama, 
koordinasyon ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, enerji verimliliği projelerinin 
desteklenmesi,  enerji verimliliği finansmanı konusunda mevcut destek araçlarının 
geliştirilmesi,  ülke genelinde ve sektörler bazında enerji verimliliği alanında veri 
toplanması, analizlerin gerçekleştirilmesi ve enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesi, 
ülke genelinde yürütülen enerji verimliliği ile ilgili çalışmalara ilişkin gerekli ölçme, 
izleme ve denetim çalışmalarının yapılması ve gerektiğinde idari yaptırımların 
uygulanması EVÇED’in sorumlulukları arasındadır.

Türkiye’nin enerji verimliliği sürecinde resmi olarak ilk adım 2007 yılında 5627 sayılı 
Enerji Verimliliği Kanunu’nun yayımlanmasıyla atılmıştır. Bunun öncesinde 2004 yılında 
ETKB koordinatörlüğünde AB müktesebatıyla uyumun sağlanması amacıyla Türkiye 
için Enerji Verimliliği Stratejisi hazırlanmıştır. 

5. Enerji verimliliği
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2007’de yayımlanan Enerji Verimliliği Kanunu’nu takiben 2010 yılında ÇŞİDB tarafından 
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023) yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bu strateji planına yol gösterici olarak kullanılmıştır. 
Strateji planı sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliğinin negatif etkisini azaltmayı 
amaçlamaktadır. 

2012 yılında ETKB tarafından Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) hazırlanmış 
ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu belge enerji 
verimliliğiyle ilgili sonuç odaklı politikaları, somut hedefleri, bu hedeflere ulaşmak 
için alınması gereken aksiyonları, sorumlu tarafları ve kamu-özel sektör işbirliğini 
tanımlamaktadır. Belgede belirtildiği üzere ana hedef, enerji ve elektrik yoğunluğunu 
(enerji tüketimi/GSYİH) ayrı ayrı olmak üzere 2023 itibariyle 2011 yılına kıyasla %20 
azaltmaktır.  

AB Enerji Verimliliği Direktifi’ne (2012/27/EU) ve Türkiye’nin sürdürülebilir gelişme 
hedeflerine paralel olarak ETKB, 2017 ve 2023 yılları arasında uygulamak üzere UEVEP’i 
hazırlamıştır. Bu eylem planı nihai enerji tüketiminde 2023 yılında beklenen tüketime 
oranla %14’lük bir azaltım hedeflemektedir. Bunun için üretim, iletim, dağıtım ve 
son tüketiciler olarak enerjinin tüm değer zincirine ve bina ve hizmetler, enerji, 
ulaşım, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay sektörler olmak üzere 6 sektöre uzanan 
toplam 55 eylem belirlenmiştir. UEVEP kapsamlı yapısı, enerji verimliliği sürecinin 
ve potansiyelinin izlenmesi, gelecekteki iyileştirmelere olanak sağlaması için gerekli 
izleme sistemlerinin geliştirilmesi ve veri tabanlarının oluşturulmasını önermesi ile 
özel bir öneme sahiptir. Bu hedefe ulaşabilmek için yapılacak yatırımların toplam 
maliyetinin 10,9 milyar ABD$ ve yatırımların geri ödeme sürelerinin 7 seneden daha 
kısa bir süre olması beklenmektedir.

ETKB’nin duyurduğu verilere göre, Türkiye’nin birincil ve nihai enerji yoğunluğu 
2020 yılında sırasıyla  0,145 tep/bin 2015 ABD$ ve 0,112 tep/bin 2015 ABD$ olarak 
hesaplanmıştır. Bu oran dünya ortalamasından (0,172 tep/bin 2015 ABD$) daha düşük 
olmakla birlikte OECD (0,105 tep/bin 2015 ABD$ ) ve AB (0,088 tep/bin 2015 ABD$) 
ortalamalarının üzerinde kalmaktadır.  Birincil ve nihai enerji yoğunluğunun gelişimleri, 
indeks halinde Şekil 20’de görülmektedir.

Şekil 20: 2000-2020 yılları arasında Türkiye enerji yoğunluğu indeksinin birincil ve nihai 
enerji yoğunluğu açısından gelişimi (2000=100) 
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan verilere göre, 2000-
2019 döneminde satın alım gücü paritesine göre Türkiye’nin enerji yoğunluğundaki 
toplam azalma %22, dünyadaki toplam azalma ise %25 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
2019 yılı itibarıyla Türkiye’nin satın alım gücü paritesine göre enerji yoğunluğu dünya 
ortalamasından %45 daha düşüktür. Bununla birlikte 2010 yılından bu yana dünyada 
enerji yoğunluğu sürekli azalırken Türkiye’de dalgalı bir seyir izlemiştir. 

Şekil 21: 1990-2019 yılları arasında dünyada ve Türkiye’de enerji yoğunluğunun gelişimi 

Türkiye’nin 2023 hedefleri bazında değerlendirildiğinde, birincil enerji yoğunluğunun 
2012-2020 döneminde %12,7 oranında azaldığı, 2023 yılında Strateji Belgesi’nde 
hedeflenen %20 oranınına ulaşmak için gelişimin hız kazanması gerektiği 
görülmektedir. Bu veriler ve dekarbonizasyon hedefleri, bu alanda önemli bir 
potansiyele sahip olan Türkiye’de enerji verimliliğindeki iyileştirmenin hızlanarak 
sürmesi gerekliliğine işaret etmektedir.

Enerji verimliliği uygulamaları sanayi, binalar ve ulaştırma olmak üzere üç ana 
segmentte incelenmektedir. Enerji verimliliği yatırımları tam olarak ayrıştırılamasa da 
Türkiye’de tüm segmentleri kapsayan entegre bir yaklaşımı içeren ilk düzenleme 2007 
yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu olmuştur. Ancak 2007 yılı öncesinde 
binalarda deprem dayanıklılığını artırmaya yönelik mevzuat düzenlemeleri, ulaştırma 
sektöründe ticari taşıt filosunun verimli ve çevre dostu araçlarla değiştirilmesine 
yönelik düzenlemeler, sanayide de yine çevre standartlarına yönelik düzenlemelerin 
etkisiyle enerji verimliliği kapsamında değerlendirilebilecek yatırımlar yapılmıştır. 
2002-2018 döneminde enerji verimliliği uygulamalarına yönelik yatırımlarda çimento, 
demir-çelik, tekstil gibi enerji tüketimi yüksek sektörler öne çıkmıştır. Diğer sektörlerde, 
özellikle binalarda ve küçük işletmelerde yatırımlar sınırlı kalmıştır. Elektrik sistemine 
yönelik olarak da iletim ve dağıtım şebekelerine bazı verimlilik artırıcı ve kayıp azaltıcı 
yatırımlar yapılmıştır.

Kaynak: EIA (Energy Information Agency)

*BTU: İngiliz Isı Birimi (British Thermal Unit) ; 2015 ABD$ GSYH SGP: Satın Alma Gücü Paritesine Göre 2015 Sabit (Reel) ABD$ 
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2018 yılı sonrasında yapılan bir dizi mevzuat değişikliği özellikle kamu binalarında 
enerji verimliliği yatırımlarının hızlanması için uygun zemin sağlamıştır. Bu kapsamdaki 
başlıca düzenlemeler aşağıda özetlenmektedir:

• Mart 2018’de Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle kamu satın 
alımlarında enerji verimliliği için enerji performans sözleşmeleri yapılabilmesine 
olanak sağlanmıştır.

• 2019’da enerji tüketimi 250 tep ve üzerinde olan veya toplam inşaat alanı 10.000 
metrekare veya üzerinde olan kamu binalarına 2023 yılına kadar %15 enerji 
tasarrufu hedefi konulmuştur.

• Ağustos 2020’de kamuda enerji performans sözleşmelerine ilişkin ihale 
prosedürü ile ölçme ve değerlendirme kriterleri tanımlayan karar Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.

• Nisan 2021’de yayımlanan bir tebliğ ile kamuda enerji performans sözleşme, 
uygulama dönemi ve projenin kabulü ile izleme dönemi ve tasarruf doğrulama 
faaliyetleri tanımlanmıştır.  

• Aralık 2021’de enerji verimlliğinde sanayiye verilen hibelerin diğer sektörlere de 
yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır. 

5.1.2 Enerji verimliliği teşvikleri ve etkileri

Türkiye’de enerji verimliliği projeleri için sağlanan başlıca teşvik mekanizmaları ve 
etkileri aşağıda yer almaktadır:

• Yatırımları teşvik mevzuatı kapsamındaki teşvikler: Enerji verimliliği 
yatırımları bulundukları bölgeden bağımsız olarak 5. Bölge teşviklerinden 
yararlanabilmektedir. 

• Performansa dayalı hibe programları: Bu kapsamda Verimlilik Artırıcı Projeler 
(VAP) ve gönüllü anlaşmalar (GA) olarak bilinen iki program yer almaktadır. 
VAP programından yıllık enerji tüketimi 500 tep ve üzerinde olan, İSO 50001 
Enerji Yönetimi Sertifikasına sahip ve Enerji Verimliliği (ENVER) portalına kayıtlı 
kuruluşlar yararlanabilmektedir. Bu kapsamda 5 milyon TL’ye kadar olan enerji 
verimliliği yatırımlarında yatırım tutarının %30’u ETKB tarafından hibe olarak 
verilmektedir. GA programı ise 500 tep’in üzerinde enerji tüketimi olan ve takip 
eden üç yılda enerji yoğunluğunu %10 azaltmayı taahhüdünde bulunan kuruluşları 
kapsamaktadır. Taahüdünü yerine getiren kuruluşa anlaşmanın imzalandığı yıldaki 
enerji faturasının %30’u ETKB tarafından hibe olarak verilmektedir.

• Binalarda enerji verimliliğine yönelik faiz ve vergi destekleri: Enerji verimliliği 
yüksek bina sayısını artırmak için Enerji Kimlik Belgesi sınıfı A olan yeni konutlarda 
değerin %90’ı, B sınıfı olan konutlarda %85’i kadar kredi kullanımına olanak 
sağlanmaktadır. Bankalarca kullandırılacak kentsel dönüşüm konut kredilerinde 
standart konutlar için yıllık %4, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut 
için %4,5, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %5 oranında ÇŞİDB 
tarafından faiz desteği verilmektedir17. Mevcut binalarda ise enerji verimliliği için 
yapılan harcamalar gelir vergisinden düşülebilmekte ve işlem harç ve damga 
vergilerinden muaf tutulmaktadır.  

17 23 Haziran 2022 tarihli ve 10249 sayılı BDDK kararı. https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1126
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Teşviklerin kullanımı ve etkinliği değerlendirildiğinde kamu tarafından sağlanan 
5. Bölge Teşvikleri ve GA mekanizmalarının kullanımının çok düşük olduğu, VAP 
mekanizmasının ise kullanımı daha yüksek olmasına rağmen sağlanan toplam 
destek tutarının düşük olduğu görülmektedir. ETKB tarafından yayımlanan verilere 
göre VAP kapsamında 2010-2022 Mayıs ayı itibariyle toplam yatırım tutarı 189,4 
milyon TL olan 346 proje tamamlanmış ve toplam destek tutarı 47,2 milyon TL 
olmuştur.   Binalardaki teşvik ve desteklerin kullanımı daha yüksek olmakla birlikte, 
bu desteklerin enerji verimliliği yatırımlarını artırmak açısından etkinliği tam olarak 
değerlendirilememektedir.

Enerji verimliliği yatırımlarını hızlandırmak açısından yatırımlara verilen teşviklerin 
etkinleştirilmesinin yanı sıra enerji verimliliği yükümlülükleri ve enerji verimliliği 
yarışmalarının da uygulamaya konması önemli rol oynayacaktır. ETKB bünyesinde 
EVÇED önderliğinde bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

5.1.3 Binalarda ve sanayide enerji verimliliğinin gelişimi

Binalarda enerji en çok alan ve su ısıtması için tüketilmektedir. Soğutma sistemleri 
ısıtma kadar olmasa da sıcak illerde önemli bir elektrik tüketim kalemi olarak ön 
plana çıkmakta, yıllar içerisinde toplam enerji tüketimi içerisindeki payı da artmaya 
devam etmektedir. Mevcut durumda çoğunlukla ısıtma için doğal gazlı kombiler ve 
merkezi kazanlar, soğutma için ise klimalar kullanılmaktadır. Gelecekte verimi artırıp 
CO2 emisyonlarını düşürecek ısı pompası gibi daha yenilikçi teknolojilerin, geleneksel 
olarak kullanılması devam eden hem elektrik hem de ısı üreten kojenerasyon 
sistemlerinin ve elektrik, ısı ve soğutma ihtiyacını birlikte karşılayan trijenerasyon 
sistemlerinin kullanılması öngörülmektedir. Verimli teknolojilerin yanında, binaların 
ısı yalıtımlarının iyileştirilmesiyle ısıtma ve soğutma için harcanacak enerji miktarı 
azaltılabilmektedir. Isı pompaları farklı kaynaklardan elde ettiği enerjiyle binalarda 
hem alan ve su ısıtması hem de soğutma ihtiyacını sağlayabilmektedir. Isı pompaları, 
ısıtma için kombiye, soğutma için ise klima kullanımına kıyasla yüksek verimlilik 
sağlayabilmektedir. 

2019 yılının Mayıs ayında, EVÇED UEVEP’le ilgili gelişmeleri özetleyen kapsamlı bir 
rapor yayımlamıştır. Rapor, farklı sektörlerde 2017 ila 2018 yılları arasında yaşanan 
mevzuat, teknoloji ve finansman alanlarındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde 
paylaşmıştır18. Buna göre; A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalara teşvikler 
getirilmiş, Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kamu kurum ve 
kuruluşlarına, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere on beş yıla 
kadar enerji performans sözleşmeleri yapabilme imkânı sağlanmış, belediyelerde 
enerji verimliliğine odaklanmak üzere İller Bankası, personel ve cihaz altyapısını 
tamamlayarak Enerji Verimliliği Danışmanlığı kapsamında yetkilendirilmiştir.

Sanayi sektöründe ise motor sistemleri en büyük elektrik tüketim kalemini 
oluşturmaktadır. Motorlar fanlar, kompresörler, pompalar gibi farklı hizmet veren 
birçok ekipman içerisinde kullanılmaktadır. Sanayi motorları için en verimsizden 
en verimliye doğru IE1, IE2, IE3 ve IE4 olmak üzere 4 verimlilik sınıfı belirlenmiştir. 
Türkiye’de büyük oranda IE1 ve IE2 motorları kullanılmaktadır. Sanayi tesislerinde en 
yüksek elektrik tüketimi elektrik ark ocaklarının kullanıldığı demir-çelik sektöründe 

18 ETKB. (2019). UEVEP 2019 YILI GELİŞİMİ RAPORU. 
https://enerji.enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular/bc0bc5c0-dea2-4e3a-adae-f95f8f91b862_UEVEP 2019 
Gelişim Raporu Yönetici Özeti.pdf
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gerçekleşmektedir. Türkiye’deki çelik üretiminin büyük çoğunluğu elektrikli ark 
ocaklarında (toplam üretimin üçte ikisi oranında) ve geri kalanı da yüksek fırınlarla 
entegre bazik oksijen fırınlarında gerçekleşmektedir. Sanayideki bir diğer önemli 
elektrik tüketim kalemi ise çimento üretim işlemidir. Sanayideki enerji verimliliği, 
aynı amaca hizmet eden daha verimli teknolojilerin veya verim artırıcı tekniklerin 
kullanılmasıyla sağlanacaktır.

5.2 2021 yılındaki önemli gelişmeler

2021 yılının Haziran ayında Dünya Bankası Türkiye için kamu binalarının depreme 
karşı dayanıklılığını güçlendirmek ve aynı zamanda enerji verimliliğini artırarak enerji 
faturalarını ve CO2 emisyonlarını azaltmak amacıyla 265 milyon ABD$ tutarında bir 
krediyi onaylamıştır. Proje, afetlere karşı en kırılgan durumda olan binaların aynı 
zamanda enerji açısından verimsiz binalar olduğu bakış açısıyla binaların yapısal 
açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmaları enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
önlemleri ile birleştirerek uzun vadeli, dayanıklı ve sürdürülebilir yapı stoklarının ortaya 
çıkmasını amaçlarken aynı zamanda önemli maliyet etkinlik sonuçları doğurmayı 
hedeflemektedir. “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi” 
(KABEV) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali güvencesi ve ETKB desteği ile Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanacaktır.

KABEV projesi kapsamında, Enerji Performans Sözleşmesi yöntemi uygulanacak 
Türkiye’nin ilk kamu binası için sözleşme Mart 2021’de imzalanmıştır. KABEV 
kapsamında 2021 yılında 11 bina için 158 milyon TL değerinde ihaleler 
gerçekleştirilmiştir.

5.3 Beklentiler ve 2053 net sıfır karbon hedefi doğrultusunda politika 
değerlendirmesi

Türkiye’de sanayi ve binalardaki yüksek enerji verimliliği potansiyeli 2053 net sıfır 
CO2 hedefine ulaşılabilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın (IEA) verilerine göre mevcut durumda Türkiye’de birim ulusal gelir artışı için 
enerji yoğunluğu son 15 yılda yıllık ortalama %1 oranından fazla azalmaktadır. Ancak, 
2053 net sıfır hedefi kapsamında enerji verimliliğindeki gelişmenin hızlandırılması 
gerekmektedir. 

IEA  ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı  (IRENA) gibi kuruluşların yaptığı 
hesaplamalar, yüzyıl ortasında net sıfır CO2 hedefine ulaşmak için dünyada enerji 
yoğunluğundaki azalma hızının mevcut %1,8 seviyesinden %3’e çıkması gerektiğini 
göstermektedir. Türkiye’de 2053 net sıfır hedefi için yapılmakta olan modelleme 
çalışmaları kapsamında enerji verimliliğine yönelik hedeflerin de yeniden ele 
alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Enerji verimliliği Türkiye’nin tüm politika dokümanları ve kalkınma planlarında 
öncelikli alan olarak tanımlanmıştır. Ancak, uygulamaların hızlanması için enerji 
verimliliğinin tüketim birimleri bazında dağıtık yenilenebilir enerji, depolama, 
kojenerasyon gibi tamamlayıcı unsurları içermesi ve enerji yönetimi kavramsal 
çerçevesi içinde ele alınması gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde bu kapsamda hem 
yerel yönetimler hem de merkezi kamu kuruluşları başta olmak üzere binalarda enerji 
verimliliği uygulamalarının hızlanması, buna yönelik iş ve finansman modellerinin 
gelişmesi beklenmektedir.   
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Elektrifikasyon, bir makine veya sistemin elektrik kullanır hale dönüşümü anlamına 
gelmektedir. Elektrifikasyona örnek olarak ulaşımda benzinli araçlardan elektrikli 
araçlara, binalarda doğal gaz ile çalışan kombilerden ısı pompalarına ve sanayide 
doğal gaz ile çalışan ocaklardan elektrikli ocaklara geçiş verilebilir. Enerji dönüşümü 
bağlamında ise elektrifikasyon fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişte ve enerji 
verimliliğinin artırılmasında kritik bir tamamlayıcı role sahiptir. 
Isıtma ve ulaştırma gibi enerjiyi son tüketen sektörlerin elektrifikasyonu Türkiye’nin 
enerji dönüşümü stratejisinin hayati bir bileşenidir. Elektrifikasyon sistem verimliliğini 
artırmaya olanak verir ve ihtiyaç duyulan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan 
sağlanması koşuluyla enerjiyi son tüketen sektörlerde yenilenebilir enerji payını 
yükseltir. Türkiye’nin, daha yüksek rüzgâr ve güneş enerjisi payı elde etmek için 
elektrifikasyon ve sektör eşleştirmeyi de kapsayan mevcut elektrik sistemi stratejisini 
geliştirmeye ihtiyacı vardır.

6.1. Elektrik tüketiminde elektrifikasyonun gelişimi

6.1.1 Nihai enerji tüketiminde elektriğin payı

2000 yılı sonrasında Türkiye’de elektrik enerjisinin toplam enerji tüketimi içindeki 
payının önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Bu artışta elektrik şebekesindeki 
genişleme ile özellikle konut, ticaret ve hizmetlerde elektrikli aletlerin (beyaz eşya, 
klima ve ısıtıcılar) kullanımının artması önemli role sahiptir. Sanayi sektöründeki artışta 
ise özellikle demir-çelik üretiminde elektrik ark ocaklarının yaygınlaşmasının önemli bir 
payı bulunmaktadır. Ulaştırma sektörünün enerji tüketimindeki elektrik payı, 2020 yılı 
itibariyle %1’in altındadır.  Bunun sebebi, elektrikli araçların henüz Türkiye’deki toplam 
otomobil stokunun çok küçük bir kısmını oluşturmasıdır. 

Şekil 22: 2000-2020 yılları arasında Türkiye nihai enerji tüketiminde sektörlere göre 
elektriğin payı (%) 

6. Elektrifikasyon

Sanayi Ulaştırma Konut, ticaret ve hizmetler Toplam
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Kaynak: ETKB
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Enerjiyi son tüketen sektörlerin elektrik tüketimindeki artış, ihtiyaç duyulan elektriğin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması koşuluyla Türkiye’nin enerji dönüşümü 
sürecinde önemli rol oynayacaktır. Ancak, hem Türkiye’de hem de dünyada nihai 
enerji tüketiminde elektriğin toplam payı %20’li seviyelerdedir. Enerji dönüşümü 
perspektifinde elektrifikasyonun artırılması yenilenebilir enerjiyi doğrudan kullanma 
imkanı olmayan ısıtma ve ulaştırmada yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin ana 
enerji kaynağı olarak kullanılması anlamına gelmektedir. 

6.1.2 Ulaştırma elektrifikasyonu 

Türkiye’nin ulaştırma sektörünün enerji talebi, araç sayısı ile doğru orantılı bir şekilde 
artmaktadır ve bu talep büyük ölçüde araç stokunun %90’ınından fazlasını oluşturan 
içten yanmalı motorlu araçların ana yakıtı olan petrol ürünlerinden karşılanmaktadır. 
Dolayısıyla sektörde elektrikli araçların hızla yaygınlaşması enerji ithalatı ve CO2 
emisyonları açısından Türkiye’nin elini rahatlatacaktır.

Şekil 23: 2000-2020 yılları arasında Türkiye ulaştırma sektörü kaynaklı CO2  
emisyonlarınin gelişimi

Elektrikli araç satışları, son yıllardaki farklı tipte elektrikli araç ve şarj altyapısını 
destekleyen politikalar sayesinde küresel seviyede hızla artmaktadır. 2020 yılının 
sonunda, küresel araç stokundaki toplam binek elektrikli araç sayısı 10 milyonu 
aşmıştır19. Yaklaşık aynı sayıda şarj noktası da elektrikli araçların elektrik talebini 
sağlamak için hizmet vermektedir. Öngörüler, dünya çapındaki toplam elektrikli araç 
sayısının 2030 yılı itibariyle 120 ila 250 milyon arasında bir seviyeye yükselebileceğini 
göstermektedir. Bu gelişmelere karşılık Türkiye, kullanılmakta olan 5.000 civarı elektrikli 
araç ile kendi piyasasını geliştirmeye henüz başlamıştır. Ancak, araç sahiplik oranının 
artışı ve nüfusun büyümesiyle, elektrikli araç kullanımının artması yönünde önemli bir 
potansiyel bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 2018 yılında kurulan Türkiye’nin Otomobil 
Girişim Grubu (TOGG) ile yerli elektrikli araç üretimine başlanmıştır.

Türkiye’de elektrik araç stoku, 2022 yılı Şubat ayı sonu itibariyle 5.004 adete ulaşmıştır. 
2021 yılındaki elektrikli ve hibrit araç satışlarının toplam araç satışındaki payı, 2020 
yılındaki %4 seviyesine kıyasla yaklaşık iki kat artarak %9’a ulaşmıştır. 
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19 IEA. (2021). Global electric passenger car stock, 2010-2020. 
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-electric-passenger-car-stock-2010-2020
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Tablo 2: 2016-2021 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen farklı yakıt bazında otomobil 
satışları

Türkiye’de elektrik motorlu ve hibrit motorlu araçlar için çeşitli vergi teşvikleri 
bulunmaktadır. Sadece elektrik motoru olan araçlar için ödenen motorlu taşıtlar 
vergisi benzer özellikteki diğer araçlara kıyasla %75 daha azdır. Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) Kanuna göre elektrikli yolcu araçları için ÖTV oranları motor kapasitesine göre 
%3 ila %15 arasında değişmektedir. Diğer araçlarda ÖTV oranı %10 ila %160 arasında 
değişmektedir. Hibrit araçlar için ise motor kapasitesine göre %40-60 arası ÖTV teşviği 
sunulmaktadır. Türkiye’de elektrikli araç satışlarının artması için bu teşviklerle birlikte 
hem Türkiye içinde hem de dünyada elektrikli araçların seri üretiminin yaygınlaşması, 
bu sayede fiyatların düşmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de elektrikli 
araç ve batarya üretimine yönelik adımların hızlandırıcı etkisi olması beklenmektedir. 

Elektrikli araçların enerji sistemine nasıl entegre edileceği konusu, kontrolsüz şarj 
edilmeleri halinde dağıtım şebekelerinin işleyişini olumsuz yönde etkileyebileceğinden 
önem taşımaktadır. Olası olumsuz etkileri sınırlandırmanın ve ilave elektrik yükünü 
yönetmenin yanında, elektrikli araç kullanıcılarının araçlarını düşük maliyetli şarj 
etmelerine yardımcı olmak ve elektrik şebekesinin daha etkili kullanımını teşvik 
etmek için akıllı şarj konseptleri ve iş modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir20.  Bu 
kapsamda Nisan 2022’de yürürlüğe giren Şarj Hizmeti Yönetmeliği, elektrikli araçlara 
elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı 
ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin 
usul ve esasları belirleyeren bir ilk adım olarak değerlendirilebilir21. 

6.1.3 Isıtma elektrifikasyonu 

Türkiye’nin sahip olduğu iklim kuşağı düşünüldüğünde ısı pompaları Türkiye için 
tercih edilmesi gereken verimli sistemler olarak dikkat çekmektedir. Avrupa’da güneş 
panelleriyle yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin, ısı pompası gibi enerjiyi 
verimli kullanan sistemlerle tüketilmesi giderek popüler hale gelmektedir. Su, toprak 
ve hava kaynaklı ısı pompaları, doğal kaynakları kullanarak verimli ısıtma-soğutma 
yaparken, enerji tüketimi kaynaklı CO2 emisyonlarının da düşürülmesine katkı 
sağlamaktadır.

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)

20 SHURA. (2019). Türkiye Ulaştırma Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkileri.
https://shura.org.tr/turkiye-ulastirma-sektorunun-donusumu-elektrikli-araclarin-turkiye-dagitim-sebekesine-etkileri/
21 RESMİ GAZETE. (2022.) Şarj Hizmeti Yönetmeliği. 31797. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220402-2.htm

Otomobil Pazarı Satışları

Yıllar Elektrikli Hibrit Dizel Benzinli Otogazlı (LPG)

2021 2.846 49.493 110.523 373.600 25.391

2020 844 24.131 240.819 317.630 26.685

2019 222 11.974 201.487 155.042 18.531

2018 155 3.899 282.482 183.223 16.562

2017 76 4.507 440.890 277.286

2016 44 1038 465.152 290.704
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Binalarda enerji en çok alan ve su ısıtması için tüketilmektedir. Soğutma sistemleri 
ısıtma kadar olmasa da sıcak illerde önemli bir elektrik tüketim kalemi olarak ön 
plana çıkmakta, yıllar içerisinde toplam enerji tüketimi içerisindeki payı da artmaya 
devam etmektedir. Mevcut durumda çoğunlukla ısıtma için doğal gazlı kombiler ve 
merkezi kazanlar, soğutma için ise klimalar kullanılmaktadır. Isı pompaları ise farklı 
kaynaklardan elde ettiği enerjiyle binalarda hem alan ve su ısıtması hem de soğutma 
ihtiyacını sağlayabilmektedir. Isı pompaları, ısıtma için kombiye, soğutma için ise klima 
kullanımına kıyasla yüksek verimlilik sağlayabilmektedir. Elektrik ile çalışan ve kombiyi 
ikame eden ısı pompaları, bir taraftan doğal gaz tüketimini azaltırken, diğer taraftan 
elektrik tüketimini artırmaktadır. 

Binaların ısıtma ve soğutma ihtiyacı için ısı pompası kullanımı geçtiğimiz yıllarda 
yaygınlaşmaya başlamış fakat bu ürünlerin piyasası henüz olgunlaşmamıştır. Yüksek ilk 
yatırım maliyetlerinden dolayı ısı pompalarının konutlardaki kullanımı henüz maliyet 
etkin olarak değerlendirilememektedir.

Binalarda elektrifikasyona bakıldığında, AB’nde 2021 yılında 650.000 ila 800.000 
arasında ısı pompası satışı gerçekleştiği görülmektedir. Isı pompası projelerinin %70’i 
endüstriyel ölçeklidir. Türkiye’de ise son yıllarda ısı pompası satışları yıllık 6.000 ila 
10.000 arasında değişmektedir (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, 
İSKİD).

6.2 2021 yılındaki önemli gelişmeler

EPDK, elektrikli araçların şarj istasyonları düzenlenmesi için yetkilendirilmiştir. Şarj 
Hizmeti Yönetmeliği taslağının yayınlanması ile Türkiye’de elektrikli araç pazarının 
gelişmesi için önemli bir adım atılmıştır. Yönetmeliğe göre, şarj hizmeti sunulabilmesi 
için lisans alınması gerekecek, tüketimler otomatik sayaçlar ile ölçülecek ve EPDK 
uygulanacak hizmet fiyatlarına alt/üst limit belirleyebilecektir (EPDK).

6.3 Beklentiler ve 2053 net sıfır karbon hedefi doğrultusunda politika 
değerlendirmesi

Türkiye’nin net sıfır CO2 hedefine ulaşabilmesi için yenilenebilir enerjiden elektrik 
üretimiyle birlikte elektrifikasyona özel önem vermesi bir gereklilik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu kapsamda başta özellikle ulaştırma ve ısıtmanın dekarbonizasyonuna 
yönelik elektrifikasyon hedeflerinin belirlenmesi gerekmektedir. Henüz belirlenmiş 
net hedefler bulunmamakla birlikte,  2030 yılına yönelik olarak SHURA’nın 
enerji verimliliği22, sektör eşleştirme23 ve elektrikli araçların dağıtım şebekesine 
entegrasyonu24 çalışmalarında olası senaryolar incelenmiştir.   

SHURA’nın “Sektör Eşleştirme” raporundaki Elektrifikasyon senaryosunda 2030’da 
elektrikli araçlarda, binalarda ısı pompası kullanımında ve elektrikli yemek pişirmede 
artışla, ulaştırma ve ısıtmada fosil yakıtlardan elektriğe geçiş sonucu yıllık 6-7 milyar 
kWh elektrifikasyon öngörülmektedir. SHURA “Enerji Verimliliği” çalışmasına göre, yine 

22 SHURA. (2020). Enerji Verimliliği Çözümü: İş Modelleri. https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/SHURA_Is-
Modelleri.pdf
23 SHURA. (2021). Rüzgâr ve Güneşin Şebekeye Entegrasyonu için Sektör Eşleştirme. 
https://shura.org.tr/wp-content/uploads/2022/04/Sektor-Eslestirme_rapor_TR.pdf
24 SHURA. (2019). Türkiye Ulaştırma Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkileri. 
https://shura.org.tr/turkiye-ulastirma-sektorunun-donusumu-elektrikli-araclarin-turkiye-dagitim-sebekesine-etkileri/



41 Türkiye Enerji Dönüşümü Görünümü 2021

2030 yılında elektrifikasyon dolayısıyla elektrik tüketimi artışı 6,6 TWh olacaktır. SHURA 
vizyonuna göre, mevcut politikalar doğrultusunda nihai enerji tüketiminde elektriğin 
payı 2030 yılında %24 olacaktır. Bu kapsamda  2030 yılında 1,9 milyon hanede ve 
74.000 konut dışı binada doğal gaz kaynaklı ısınma yerine ısı pompası kullanımı ve 4,4 
milyon hanede doğal gazlı yemek pişirme yerine elektrikli yemek pişirmenin tercih 
edilmesinin etkileri incelenmiştir. Ayrıca, bataryalı ve plug-in hibrit elektrikli araç 
satışlarının 2030 yılında toplam binek araç satışlarının %55’ine ulaşacağı ve elektrikli 
araçların toplam araç stokunun %10’unu temsil edeceği senaryo çalışmalarına yönelik 
şebeke yönetimi ve iş modelleri araştırılmıştır.

Söz konusu SHURA senaryoları doğal gaz tüketiminde yıllık 2,2 milyar metreküplük 
tasarrufun yanında, akaryakıt tüketiminde de önemli tasarruflar sağlanabileceğini 
ve elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının da %50’yi aşmasıyla birlikte CO2 
emisyonlarındaki artışın durdurulabileceğine işaret etmektedir. Ancak, net sıfır hedefi 
için daha hızlı bir dönüşüm gereğinden yola çıkarak net sıfır hedefine dönük yol 
haritaları üzerinde çalışılmaktadır.
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Yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin hızla gelişiminin yanında dijitalleşme, batarya 
enerji depolama sistemleri ve yeşil hidrojen üretimine olanak sağlayan elektrolizörlerin 
gelişimi gibi birçok teknolojik gelişme enerji dönüşümünde önemli roller üstlenmektedir. 
Enerji sistemlerindeki dönüşüme paralel olarak, elektrik sektörü değer zincirini 
dönüştürmeye yardımcı olmak üzere dijitalleşme faaliyetleri ve dijital teknolojiler de 
daha yaygın hale gelmektedir. Dijitalleşme teknolojilerini enerji varlıklarına ve süreçlerine 
entegre etmenin faydaları sonsuz olup, enerji sektörünün dijitalleşme devriminden 
yararlanan son sektörlerden biri olması, henüz keşfedilmemiş bir potansiyeli ortaya 
koymaktadır. Bazı dijital teknolojiler, işletmelerdeki yönetim şekillerinde dönüşüme yol 
açarken, diğerleri ise yeni iş fırsatlarının oluşturulmasına imkân verecektir.

Son yıllarda, dijitalleşmenin elektrik üretim, iletim, dağıtım ve son kullanıcı alanlarında 
sıklıkla kullanılmaya başlandığı söylenebilir. Robotik süreç otomasyonu, artırılmış 
gerçeklik, nesnelerin interneti, yapay zekâ, makine öğrenimi, büyük veri ve blok zincir 
gibi dijital teknolojilerin enerji sektöründe daha yaygın kullanılmaya başlanması, 
bir taraftan işletmelerin kendi iç faaliyetlerinde dönüşüme yol açarken, diğer 
taraftan değer yaratma potansiyelini artırarak yeni iş fırsatlarının oluşmasına imkân 
vermektedir. Dijital teknolojileri odağına alan yenilikçi iş modelleri, enerji dönüşümü 
ile ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek ve olası zorluklarla başa çıkmak için bir çözüm 
olarak görülmektedir.  

Batarya enerji depolama, hem şebeke ölçeğinde hem de sayaç arkası uygulamalarda 
sisteme esneklik sağlayan ve daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonunu mümkün 
kılan önemli bir teknolojidir. Maliyetler henüz istenen seviyelere gelmemiş olsa da, 
elektrikli araçlar sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte, önümüzdeki yıllarda batarya 
maliyetlerinde hızlı düşüşlerin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Türkiye’de 2021 yılında 
yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğiyle birlikte, batarya 
sistemlerinin gelişimi için mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. Her ne kadar yönetmelik 
batarya gelişimi için bir teşvik içermese de hem yenilenebilir enerjiye bütünleşik hem
de müstakil kurulumlar için gerekli mevzuat çerçevesini içermesi, kurulumların ilk 
etapta önünü açabilecek bir gelişim olmuştur. Bu kapsamda, özel sektör tarafında 2021 
yılı içinde ilk lisans başvuruları da yapılmaya başlanmıştır. Özellikle çok hızlı devreye 
giriş ve çıkış yapabilmeleri, bataryaların yan hizmetler piyasalarında etkin olarak 
kullanılmasını sağlayabilir.

Enerji ve ulaştırma sektörlerinin dönüşümünde etkin rol oynayacağı düşünülen batarya 
teknolojilerinin gelişimini hızlandıracak mevzuat ve teşvikler, bu teknolojilerin dünya 
genelinde önemini günden güne artırmaktadır. Batarya teknolojilerinin yenilenebilir 
enerjiyle birlikte kullanımı ve ülkeler bazında uygulanan farklı teşvik ve piyasa odaklı 
düzenlemeler enerji depolama uygulamalarının gelişimini yönlendiren temel etkenler 
olmuştur. Örneğin, Avrupa Temiz Enerji Paketi’nde batarya sistemleri üretim, iletim 
ve dağıtımdan ayrı bir varlık olarak tanınarak, şarj ve deşarj sırasında çifte vergiden 
muaf tutulmuştur. Almanya ve Fransa’nın bazı bölgelerinde iletim seviyesinde bir varlık 
olarak kabul edilmeleri, İtalya ve İngiltere’de talep toplayıcılar vasıtasıyla piyasalarda 
oyuncu olmalarının önü açılmıştır. Türkiye’de tüm elektrik sistemine sağladığı 
faydalar dikkate alınarak, bütüncül bir bakış açısıyla, uygulama mevzuatının batarya 
teknolojilerinin yaygınlaşmasını destekleyecek şekilde oluşturulması gereklidir. Bu 
doğrultuda, piyasa odaklı destekler ya da doğrudan teşvikler batarya teknolojilerinden 
azami fayda sağlanmasında önemli olacaktır.

7. Yeni teknolojilerdeki gelişmeler



44 Türkiye Enerji Dönüşümü Görünümü 2021

Öne çıkan diğer bir yenilikçi ve dönüştürücü teknoloji ise yeşil hidrojendir. Küresel 
ölçekte ve birçok ülke seviyesinde 2050 yılını işaret eden net sıfır emisyon hedefleri, 
tüm enerji sisteminin dekarbonizasyonu için ortak bir çözüm olarak yeşil hidrojen 
üzerinde yoğunlaşmaktadır25. Türkiye enerji sisteminin dönüşümünde yeşil hidrojenin 
rolünü anlamak ve planlamaları bu doğrultuda yapmak önemli olacaktır. Son 
yıllarda Türkiye özelinde bu konu tartışılmaya başlanmış ve yüksek potansiyeli 
nedeniyle önemli fırsatların olabileceği görülmüştür. Halihazırda, Türkiye’nin hidrojen 
ekosistemi ve özellikle yeşil hidrojen konusunda belirli bir strateji planı ya da yol 
haritası yayımlanmamıştır. Bu konuda çalışmaların devam ettiği ifade edilmekte olup, 
2022 yılı içinde bir hidrojen stratejisi oluşturulması beklenmektedir. Oluşturulacak 
ulusal hidrojen stratejisinin, Türkiye’deki olası hidrojen piyasası oyuncularına yön 
vermesi beklenirken, yatırımların sürdürülebilirliğini sağlamada kamu ve özel sektör 
iş birliği önemli bir rol oynayacaktır. Kapsamlı bir düzenleyici çerçeve, yatırımcılara 
doğru sinyalleri vererek özel sektörün bu alanda yatırım yapabilmesini sağlayacaktır. 
Geçtiğimiz aylarda, Balıkesir’de kurulması planlanan ilk yeşil hidrojen tesisinin 
temelleri atılarak bu konuda önemli bir adım atılmıştır. Önümüzdeki süreçte, ulusal 
hidrojen stratejisinin belirlenmesiyle birlikte özel sektörün yatırımlarının hızlanacağı 
tahmin edilmektedir.     

25 SHURA. (2021). Türkiye’nin Yeşil Hidrojen Üretim ve İhracat Potansiyelinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. 
https://shura.org.tr/wp-content/uploads/2022/01/rapor_TR-.pdf
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Türkiye’nin net sıfır CO2 hedefinin açıklanmasıyla birlikte enerji dönüşümü, Türkiye’nin 
enerji bağımsızlığına katkısının ötesinde yeni bir önem kazanmıştır. Türkiye’nin içinde 
bulunduğu mevcut durum, enerji dönüşümünde ilerlemeyi sağlayacak etkenlerle 
birlikte aşılması gerken güçlükleri de beraberinde getirmektedir. İlerlemeyi sağlamak 
ve güçlükleri aşmak bir yandan güçlü siyasi destekle birlikte iddialı hedef ve eylemleri 
içeren uzun ve kısa vadeli ulusal planlamayı, diğer yandan uluslararası işbirliği ve 
koordinasyonu gerektirmektedir. 

Enerji Dönüşümünde İlerlemeyi Destekleyen Etkenler

• Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması ve net sıfır hedefini açıklaması 
enerji dönüşümü için finansman kaynaklarının artmasına ve çeşitlenmesine olanak 
sağlamıştır. Kamunun bu doğrultuda güçlü irade sergilemesi ve hedefler koyması 
bu olanakları artıracaktır.

• Uluslararası enerji fiyatlarındaki artış ve dalgalanmalar enerji temininde istikrarlı 
ve öngörülebilir fiyat arayışlarını artırmış, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve 
kolaylaştırıcı teknolojiler ön plana çıkmıştır.

• Yeni Yeşil Düzen, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yeşil dönüşüm hareketleriyle birlikte 
tüm sektörlerin dekarbonizasyonuna yönelik altyapı dönüşümü ve yatırım hamlesi 
enerji dönüşümünü destekleyen önemli bir faktördür. Türkiye’de de ihracatçılar ve 
uluslararası şirketlerin tedarikçileri başta olmak üzere üreticilerin CO2 ayak izlerini 
azaltma baskısıyla karşı karşıya olması enerji dönüşümünü desteklemektedir.

• Yenilenebilir enerji üretim maliyetlerinin fosil yakıtlarla rekabet edebilir düzeye 
gelmesi ve çoğu zaman en düşük maliyetli opsiyon olması tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de enerji dönüşümü yatırımlarını desteklemektedir.

• Ulaştırma sektöründe fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçlara bırakmasına 
yönelik uluslararası hedef ve taahhütler Türkiye’de de dönüşümü desteklemektedir. 
Türkiye’de önümüzdeki 10 yıllık dönemde Avrupa’da olduğu gibi yeni üretilen 
otomobillerin tamamına yakınının elektrikli olması beklenmektedir.

• Sanayi ve uzun mesafe taşımacılıkta dekarbonizasyonu sağlamak üzere yeşil 
hidrojen alternatifinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar Türkiye’de de ilgi görmeye 
başlamıştır.      

Enerji Dönüşümünde Aşılması Gereken Güçlükler

• Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası gelişmelerle birlikte gündeme gelen enerji 
arz güvenliği kaygıları uzun dönemde enerji dönüşümünü desteklese de kısa 
dönemde kısıtlı finansal kaynakların yenilenebilir enerjinin yanısıra özellikle yerli 
fosil yakıtlara yönelmesine yol açabilmektedir.

• Ulusal planlarda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine önem verilmekle birlikte 
fosil yakıtlardan çıkış için net bir irade ortaya konmamıştır.

• Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyon alanlarında orta ve uzun 
vadeli net hedefler bulunmamaktadır.

• Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yatırımlarına ve ihalelerine olan ilginin 
yatırıma dönüşmesi fiyatlarda aşırı rekabet ve düşük fizibilite nedeniyle olması 
gerekenden yavaş ilerlemektedir.

8. Sonuç
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• Enerji verimliliğinde daha hızlı ilerlemek için bütünlüklü bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.
• Rüzgâr ve güneş enerjisi payının artırılması ve yenilenebilir enerjiye dayalı 

elektrifikasyonun ilerleyebilmesi için gereken şebeke ve talep yönetimi, esneklik 
çözümleri ve depolama teknolojilerinde gelişim henüz düşük seviyededir. 

• Binalarda  yenilenebilir enerjiye dayalı ısıtma çözümlerine yönelik sistematik 
politika ve yaklaşımlar geliştirilmemiştir. 

• Enerji yoğun sanayilerin ve uzun mesafe taşımacılığın dekarbonizasyonuna yönelik 
ekonomik çözümler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de henüz çok az gelişmiştir.
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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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