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Giriş  

Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen enerji ekonomilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Şöyle ki, 

toplumsal refahın ve ekonominin büyümesi ile birlikte hem birincil elektrik hem de enerji talebi artan 

bir eğilim göstermektedir. Bununla birlikte, Türkiye’nin bu talebi karşılamaya yönelik seçenekleri 

sınırlıdır. Dahası, Türkiye’nin toplam enerji talebinin sadece yaklaşık dörtte biri yerel kaynaklarla 

karşılanmakta iken, geriye kalanı ithalatlar yoluyla tedarik edilmektedir. Bu yüzden, Türkiye’nin enerji 

çeşitliliğinde yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması; fosil yakıtlara olan 

bağımlılığı azaltmak, enerji temininin güvenliğini artırmak ve SG emisyonlarını azaltmak için elzemdir.  

Türkiye’nin 2023 yılı yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin stratejisi ve politikası; Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti, ETKB ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Ulusal 

Yenilenebilir Enerji Eylem Planı”nda ana hatlarıyla belirtilmiştir. Plana göre, 2023 yılında kadar 

Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %30’u yenilenebilir enerji teknolojileri ile sağlanacaktır. Türkiye, kurulu 

yenilenebilir enerji kapasitesini 2023 yılına kadar 61.000 MW’a çıkarmak hedeflemektedir. 2023 

yılında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %30’unun yenilenebilir enerji teknolojilerinden sağlanması 

hedeflendiği için, yenilenebilir enerjiden sağlanacak toplam elektrik üretiminin, Türkiye’nin elektrik 

üretiminde yıllık %5,85 büyümeye karşılık gelen, 412.542 GWh’ye ulaşması beklenmektedir ki bu, 

son yıllardaki %4,5’lik ortalama elektrik üretimi artışından önemli ölçüde daha yüksektir. Bu hedefe 

ulaşmak için, Türkiye, enerji sektörünün içerisindeki yatırımcılara çeşitli olanaklar sunmaktadır. 

Genelde küçük ölçekli projeler olan, KOBİ yenilenebilir enerji projeleri bu hedefe ulaşmak için önemli 

bir rol oynamaktadır. Raporda, 2023 yenilenebilir enerji kapasitesi hedeflerine ulaşmak için gerekli 

finansman ihtiyacı 28,5 milyar USD olarak hesaplanmaktadır. Gereken finansman, enerji sektörü 

mevcut kredi hacmi (33,8 milyar USD) ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin hedeflerini gerçekleştirme 

potansiyeline sahip olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte, raporda söz konusu hedefin yalnızca 

küçük ölçekli yatırımlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağı da gösterilmektedir; bu 

nedenle küçük ölçekli yenilenebilir yatırımları çoğaltmaya paralel olarak, şebeke ölçekli yatırımların 

artırılması da gündemin öncelik listesinde olmalıdır.  

Bu rapor, genel YE ve küçük YE için güncel destek mekanizmalarını değerlendirmekte, tarife ve 

destek mekanizması ile tarife garantisindeki sübvansiyonların şeffaflığının önemini belirterek 

geleceğe yönelik bazı tavsiyelerde bulunmaktadır. Raporda, diğer başarılı ülkelerdeki teşvik 

mekanizmaları da değerlendirilmektedir. Türkiye’nin gereksinimleri ve ülkenin mevcut durumu 

açısından, TG’ler, rekabetçi ihaleler, yenilenebilir portföy standartları, vergi avantajları, yenilenebilir 

enerji sertifikaları, enerji fonları ve topluluk işbirlikleri gibi halen kullanılmakta olan bir çok destek 

mekanizması ve yöntem değerlendirilmiştir.  

Son olarak, rapor, standartlaştırılması daha kolay ve dolayısıyla finanse edilmesi en kolay 

olduğundan, FV teknolojisine odaklanan küçük YE projeleri için destek mekanizmaları tavsiye 

etmektedir. 

 

Analiz, finans kurumlarının finanse edebileceği nitelikte, geri ödeme süresi 7 yıl olan, iç tüketime 

yönelik güneş FV sistemi yatırımlarının, maliyetin yaklaşık %20-30’una karşılık gelen veya kWh 

başına yaklaşık 0.20 USD hibeler kullanılarak elde edilebileceğini göstermektedir. İç tüketimi 

amaçlayan yatırımcıprojelerini bankaca daha geçerli, daha kolay finanse etmek için ve genelde 
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Türkiye’de iç tüketimi amaçlayan yatırımcı segmentinin potansiyelini faaliyete geçirmek için birçok 

tedbir incelenmektedir. 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), yapısal fonlar gibidir ve yararlanıcı ülkelere katılım öncesinde 

Avrupa Birliği’nin (AB) uyum politikası ile uyum sağlamak için fırsat tanımaktadır. Bu kapsamda, IPA 

beş farklı bileşenden oluşmaktadır: geçiş dönemi desteği ve kurumsal yapılanma, sınır ötesi işbirliği, 

bölgesel kalkınma, insan kaynakları ve kırsal kalkınma. Bu araçtan faydalanabilecek ülkeler iki 

kategoriye ayrılabilir: AB aday ülkeleri1 ve sadece ilk iki bileşen için uygun olan Batı Balkanlardaki2 bir 

dereceye kadar potansiyeli olan aday ülkeler. 

Halihazırdaki EU/IPA 2012 Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı, enerji sektörü dahil olmak üzere 

çeşitli sektörlerdeki projeleri desteklemektedir. EU/IPA 2012 çerçevesinde, Avrupa Komisyonu (EC) 

ve Avrupa Birliği Bakanlığı enerji sektörü teknik yardım projesine ilişkin finansal bir anlaşma 

imzalamıştır. Bu proje, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yürütülmekte ve Dünya 

Bankası (DB) tarafından idare edilmektedir. Bu nedenle DB, projenin uygulanmasını finanse etmek 

için Avrupa Komisyonu (AK) ile idari anlaşma ve ETKB ile hibe anlaşması imzalamıştır.  

Bu rapor, küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerini aşağıdaki gibi tanımlar: 

- 1 MW kapasiteye kadar lisanssız YE projeleri3 ve 

- 1 milyon USD’ye kadar finansman 4 ihtiyacı olan ve 

- 7 yıla kadar finansman vade ihtiyacı olan 

Bu raporun amacı, Yenilenebilir Enerjiyi (YE) finanse etmek için kullanılan güncel küresel eğilimler ve 

araçlar üzerinde genel bir değerlendirme yapmak, YE’nin Türkiye’de nasıl finanse edildiğini 

değerlendirmek ve daha sonra ETKB, EPDK ve çeşitli paydaşlar arasında en ilgili ve uygulanabilir iş 

modelleri ve kavramlarını tanımlamak ve değerlendirme diyaloğuna yardım ve rehberlik etmek ve 

Türkiye’de küçük ölçekli YE projelerinin finansmana erişimini artırmaktır.  

Raporun belirgin hedefleri şunlardır:  

 Mevcut YE finansman piyasa yapısını incelemek; engelleri ve fırsatları tanımlamak; 

 Özellikle küçük ölçekli Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının finansmana erişimini artırmak; 

 Türkiye’de sürdürülebilir yenilenebilir enerji finansman piyasası geliştirmek için tavsiyede 

bulunmak  

 Daha yüksek finansal kaldıraçlı daha ileri yenilenebilir enerji finansman seçeneklerini 

değerlendirmek 

 Diğer ülkelerdeki teşvik mekanizmalarını ve gelişen teşvik mekanizmaları için en iyi 

uygulamaları değerlendirmek. 

                                                      
1 Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan ve Makedonya Cumhuriyeti. 
2 BM’nin 1244/99 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı kapsamında Bosna-Hersek ve Kosova. 
3 Enerji Kooperatifleri bir istisnadır çünkü kapasitesi 5 MW’a kadar çıkabilen birçok tüketicinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. 
4 Birçok ticari Türk bankası 1 milyon USD’ye kadar finansman ve 7 yıla kadar vade ihtiyacı olan projeleri bölge tahsis sınırı içerisinde 
değerlendirmektedir; bu yüzden bu rapor, küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerini tanımlarken, bu ortak finansman yaklaşımına 
atıfta bulunmaktadır  
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1 YE Sektörüne Giriş ve Türkiye’deki Büyük Oyuncular 

Türkiye, özellikle 2013 yılında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin tebliğinden sonra yenilenebilir 

enerji finansmanı konusunda etkin rol oynamaya başlamıştır. 2013’ten bu yana enerji sektörü kredileri 

önemli ölçüde artmaktadır. BDDK sektör istatistiklerine göre, 31 Ocak 2013 ile 31 Ocak 2017 arasında 

bankacılık sektörünün toplam kredi portföyündeki %121,7’lik artışa karşılık enerji sektörü kredileri 

%305 kadar artmıştır. 31 Ocak 2017 itibariyle, Enerji Sektörü Kredileri (elektrik, gaz, su üretim ve 

şebeke şirketlerine kullandırılan  krediler) bankacılık kredi portföyünün %6,9’unu ifade eden 128 

milyar TL (33,8 milyar USD)’ye ulaşmıştır.  

 

Şekil 1-1: Türkiye’de YE yönetmeliğinin kilometre taşları 

 

Enerji sektörü kredileri, Türk bankacılık sektörünün toplam gayrinakdi kredilerinin %5,5’ini ifade eden 

39,8 milyar TL ile  gayrinakdi kredilerde de önemli paya sahiptir. Aynı tarih itibariyle, enerji sektörü 

kredilerinin %0,45 olan takipteki  kredi oranı, Türk bankacılık sektörünün %3,19 olarak hesaplanan 

takipteki kredi oranından önemli ölçüde düşüktür. Bu veriler, yenilenebilir enerji finansmanının, diğer 
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sektörlerden daha az riskli ve Türk bankacılık sektörünün piyasada büyümek için istekli olduğunu 

göstermektedir. Yenilenebilir enerji toplamkredi hacmi  ile ilgili olarak; kesin veri sağlamamaktadır. 

Bankacılık sektör raporlarında kredi sınıflandırması, borçlunun asıl faaliyet  alanına göre 

yapıldığından  iç  tüketim amaçlı enerji kredileri ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 

enerji yatırımları için kullandıkları krediler, enerji sektör kredileri içerisinde yer almamaktadır. Bununla 

birlikte, diğer sektörlere kıyasla, “enerji sektörü”nün işletme sermayesi ihtiyacı  daha düşük 

olduğundan; enerji sektörü kredilerinin büyük çoğunluğunun yatırım/proje finansmanı olarak 

kullanıldığı varsayılabilir. Türkiye’de enerji verimliliği kredilerinin, enerji sektörü kredileri kapsamında 

sınıflandırılmadığı edilmediği dikkate alınmalıdır.  

Türkiye, enerjide dışa bağımlıdır. Her ne kadar, yerli kömürü ve hidroelektrik santralleri olsa da, güneş 

ve rüzgar enerjisinden daha fazla faydalanmaya yönelik çalışmalar yapılsa da Türkiye için enerji 

ithalatı gereklidir. Yaklaşık 30 milyon TEP’lik üretim, toplam 120 milyon TEP olarak tahmin edilen 

tüketimin çok altındadır5. Aradaki fark, petrol, doğal gaz (ve sıvılaştırılmış doğal gaz - LNG) ve kömür 

şeklinde ithal edilerek, Türkiye’yi dünyadaki en büyük enerji ithalatçılarından biri yapmaktadır. Türkiye, 

dünya çapında doğal gazda beşinci, petrol ürünlerinde dördüncü, kömürde ise sekizinci en büyük 

ithalatçıdır6. Kentleşmenin, hayat koşullarının iyileştirilmesinin ve ekonomik faaliyetteki devam eden 

büyümenin ülkenin enerji ihtiyacını daha da artırması beklenmektedir. Enerji verimliliği önlemleri 

beraberinde enerji bağımlılığını azaltmak için, yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilmeli ve bu 

yatırımların gerçekleştirilmesi için etkili finansal mekanizmalar uygulamaya koyulmalıdır.   

Türkiye’deki EV piyasa araştırmasına göre (Projenin 3. Çıktısı), sanayi sektöründeki (hem büyük 

işletmelerde hem de KOBİ’lerde) potansiyel enerji tasarrufu yılda 6 milyon ton olarak tahmin 

edilmektedir. Bu da yaklaşık 2,3 milyar dolarlık bir maliyet tasarrufu anlamına gelmektedir. Enerji 

verimliliği yatırımlarının artması, toplam enerji ihtiyacını azaltarak 2023 yenilenebilir enerji hedeflerine 

ulaşmak için önemli rol oynayacaktır.  

1.1 Piyasa Büyüklüğü  

Türkiye’nin, enerji bağımlılığını düşürmeye yönelik  tanımlanmış 2023 hedeflerinin yanı sıra, 2023’e 

kadar ülkenin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 61.000 MW’a çıkarılması hedeflenmektedir. 2023 

yılında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %30’unun yenilenebilir enerji teknolojilerinden sağlanması 

hedeflendiği için, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak toplam elektrik üretiminin, Türkiye’nin 

toplam elektrik üretiminde yıllık %5,85 büyümeye karşılık gelen, 412.542 GWh’ye ulaşması 

beklenmektedir ki bu, son yıllardaki %4,5’lik ortalama elektrik üretimi artışından önemli ölçüde daha 

yüksektir.  

 
 

                                                      
5 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=TURKEY&product=Balances&year=2014 
6 "Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Yenilenebilir Enerji" O. Türkyılmaz, Makine Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu Başkanı, 
TMMOB, EPPEN 
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Şekil 1-2: 1970 ile 2015 arasında Türkiye’de elektrik üretim eğilimi 

 

Yukarıda bahsedildiği gibi, Türkiye, 2023’e kadar kurulu gücünü 61.000 MW’a çıkarmak istemektedir 

ki bu Mayıs 2017 itibariyle 22.275 MW yeni kapasite yatırımı yapılmasını gerektirmektedir. Bizim kendi 

hesaplamamıza dayanarak, gerekli yatırım miktarı yani 2023 hedeflerine ulaşmak için gereken 

finansman 28,5 milyar USD’dir. 2023 hedeflerine bağlı olarak, her bir tür teknolojiden elde edilecek 

yaklaşık elektrik üretimi hesaplanmıştır ve Tablo 1-1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1-1: 2023 yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşıldığı taktirde erişilen elektrik üretimi 

Yenilenebilir Enerji Türü 2023 Hedefi Kapasite Faktörü 7 
Her bir YE Teknolojisinin Yaklaşık 

Elektrik Üretimi 

  MW % GWh 

Biyokütle 1.000 85,0 7.446 

Jeotermal 1.000 90,0 7.884 

Hidro8 34.000 39,6 117.945 

Güneş Enerjisi 5.000 19,0 8.322 

Rüzgar 20.000 40,0 70.080 

Toplam 61.000  211.677 

 
 
2023 yenilenebilir enerji kapasitesi hedeflerine ulaşmak için hesaplanmış yatırım maliyetleri Tablo 1-2’de 
verilmektedir. 
 
 

                                                      
7 Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) en son kapasite faktörü tahminleri. 

(http://www.nrel.gov/analysis/tech_cap_factor.html)  
8 Lazard’ın Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti Analizi Sürüm 10.0 (Aralık 2016)/ jeotermal, güneş ve rüzgar güç santralleri için “Yatırım  
Maliyeti Karşılaştırma Grafiği”ndeki asgari değerler referans değerler olarak alınmıştır. Hidro güç için; rakamlar, Türkiye’deki gerçek 
yatırımlardan alınmıştır. 

 

http://www.nrel.gov/analysis/tech_cap_factor.html
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Tablo 1-2: 2023 Yenilenebilir enerji kapasitesi hedeflerine ulaşmak için yatırım hesaplaması 

Yenilenebilir Enerji 
Türü 

Temmuz 2017 
itibari ile Güncel 

Kurulu Güç 

2023 
Hedefi 

2023 
Beklenen 

Ortalama 
Maliyet 

Yaklaşık Yatırım 
Maliyeti 

MW MW MW per MW $ 

Lisanssız Biyokütle 15.0 
1,000 489.4 2,500,000 1,223,500,000 

Lisanslı Biyokütle 495.6 

Jeotermal 850.8 1,000 149.2 4,250,000 634,100,000 

Hidro* 29,966.8 34,000 4,033.2 1,320,000 5,323,824,000 

Lisanssız Güneş 1,662.0 
5,000 3,325.1 1,100,000 3,657,500,000 

Lisanslı Güneş 12.9 

Lisanssız Rüzgar 31.0 
20,000 13,840 1,250,000 17,300,000,000 

Lisanslı Rüzgar 6,129.0 

TOPLAM 39,163.1 61,000 22,336.9 N/A 28,138,924,000 

           

* Hidro teknoloji için ortalama maliyet doğrudan Türk yatırımlarından hesaplanmaktadır 

Kaynak: TEDAŞ’ın sağlamış olduğu bilgiler doğrultusunda MWH. 

 

2023 yenilenebilir enerji kapasite hedeflerine ulaşmak için 28,5 milyar USD’lik finansman ihtiyacı ile, 

enerji sektörü güncel kredi hacmi  olan 33,8 milyar USD, karşılaştırıldığında, Türkiye’nin hedefleri 

gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte, bu hedefin yalnızca küçük 

ölçekli yatırımlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Küçük ölçekli yatırımların 

ortalama büyüklüğü 30 kW (hem ticari hem de konutsal yatırımlar göz önüne alındığında) olarak 

varsayıldığında, 2023’e kadar 740.000’den fazla yeni yatırımcının piyasaya girmesi gerekir ki bu hiç 

de gerçekçi değildir. Küçük ölçekli yenilenebilir yatırımları çoğaltmaya paralel olarak, şebeke ölçekli 

yatırımların artırılması da gündemin öncelikli listesinde olmalıdır.  

 

Proje danışmanı, 2023 hedefine uygun olarak yıl başına eklenecek 600 MW’ın yaklaşık %30’unun 

küçük, lisanssız projelerden gelmesi gerektiğini tahmin etmektedir. Bu demek oluyor ki, yıl başına 180 

MW veya 7 yılda 1.260 MW kapasite eklemesi olacaktır. 

1 MW’ye kadar küçük sistemler için toplam yatırım tahmini:  yıllık toplam 180.000 kW yatırım 

var sayımı ile, kW başına yaklaşık 2.600 USD yatırım maliyetini tahmin edebiliriz. Bu da 

lisanssız üretim için yıl başına 470 milyon $ toplam yatırım büyüklüğü oluşturur.   

 

Ayrıca, proje danışmanı, piyasa bölümlendirmesinin nasıl oluşacağının detaylarını analiz etmek üzere 

öngörülen piyasanın aşağıdan yukarı sıralandığı bir analiz Excel çalışması geliştirmiştir. 
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1.2 Piyasa Bölümlendirmesi  

Görev 1 C Yol Haritasını izleyerek, danışmanlar, “İç tüketimi amaçlayan yatırımcılar”ın potansiyel 

çeşitlerine dayanarak bölümlendirme önermektedir: 9İç tüketimi amaçlayan yatırımcılar, tüketmekte 

oldukları enerjinin tümünü veya bir kısmını üretmek isteyen müşterilerdir (herhangi bir evsel, ticari 

veya endüstriyel). Bu nedenle bu gelişmelerin asıl hedefi, üretmekte oldukları enerjiyi kendi 

kendilerine tüketmektir. Ancak, bunlara, üretim ve tüketimin daimi dengesini dayatmak genellikle 

mümkün ve akla yatkın olmadığından, belirli dönemlerde bir tür dengenin sağlanması gerekmektedir. 

Bu gibi dengelerin sonuçları olumlu (toplam tüketim, toplam üretimden daha fazla) veya olumsuz 

(şebekeye fiili tüketimden daha fazla üretimin verilmesi) olabilir. Birinci durumda, genel son kullanıcı 

tarifeleri uygulanabilecektir. Aksi halde, iç tüketmi amaçlayan yatırımcıya bir tür “tazminat” ödenmesi 

gerekmektedir.  

Diğer taraftan, Görev 1 C raporlarının önerdiği gibi, üst sınırın toplam üretime kıyasla düşük bir değer 

olması gerektiğine ister istemez katılmıyoruz, çünkü bir çok sistemin optimal büyüklüğü iç tüketimi 

amaçlayan yatırımcının belirli bir yıldaki özel ihtiyaçları ile hiç de ilgili değildir, fakat teknolojik 

değişmeler, enerji verimliliği ve diğer faktörler ile değişebilir. İlaveten, yatırım maliyeti  ve SEM, 1 

MW’ın üzerinde olan sistemler için 1 MW’nin altındaki küçük sistemlerden çok daha azdır, bu yüzden, 

bireysel küçük konutsal iç tüketimi amaçlayam yatırımcılar açısından, 5 MW’a kadar bir Enerji 

Kooperatifinin mevcut ölçeği ve yerinin tasarrufundan faydalanabildiği Enerji Kooperatifleri gibi iş 

modellerini desteklemek tüm ekonominin yararınadır. Bu dağıtılmış üretim, mevcut dağıtım 

şebekelerinde daha fazla kararlılık ve daha az zorlanma sağlayarak, şebeke yönetimine de fayda 

sağlayacaktır. İlave olarak, iç tüketimi amaçlayan yatırımcı yatırımları, KOBİ’lere çeşitlilik ve ticaret 

yapma olanağı sağlayacaktır fakat, tüm yeni YE güç üretiminin büyük şebeke ölçekli projelere 

odaklanması halinde bu mevcut olmayacaktır.  

Çok sayıda proje geliştirerek kuralların esnetilmesini engellemek için özel düzenlemelerin yapılması 

ve bu sayede daha yüksek tarife için fayda sağlanması zaten başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. İç 

tüketim ile karşılaştırılan üretimin üst sınırı hakkındaki önerimiz, sınırlar düzenlemekten ziyade, puant 

saatler için daha yüksek tarifeler sağlayacak, puant talebi düşürecek olan blok tarife sisteminden 

ülkenin yararlanabilmesidir. 

5.1’de açıklandığı üzere, mevcut net faturalandırma sisteminde ve perakende tarifenin YE 

tarifesinden düşük olduğu yerde, iç tüketimi amaçlayan yatırımcılar aslında iç tüketim için 

cezalandırılmaktadır. Bu şekilde olan tarifeler sisteminde herhangi bir iç tüketimin söz konusu olması, 

iç tüketimi amaçlayan yatırımcı için mali açıdan en avantajlı yolun tüm YE çıktısını şebekeye satmak 

olduğu durumda bile “kendi kendine yeterli” olma isteği ile en azından kısmen açıklanabilir. Bu tüm 

dünyada olmaktadır. Her halükarda, iç tüketim isteği, tahmin edilen SEM’lere bağlı olan tarifeler 

kapsamında daha da azalacaktır bu da, perakende ile YE tarifesi arasındaki farkı büyütecektir. 

Tarife altında iç tüketim gerçekten teşvik edilmek istendiği taktirde, iç tüketimi amaçlayan yatırımcının, 

iç tüketim için cezalandırılmasının aksine uygun bir şekilde ödüllendirilmesi gerekir.  Ancak bunun YE 

üretimi, iç tüketim ve şebekeye satışı ölçme ve daha sonra potansiyel olarak her bir bileşene bazı 

teşvik bazlı oranları uygulama açısından karmaşık hale gelme potansiyeli vardır. Net faturalandırma 

                                                      
9 Bu paragraflar tutarlılık için kısmen Görev 1 C Yol Haritasından kopyalanmıştır 
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sisteminde bu halen bulunmaktadır, daha basit yöntem, 5.1’de açıklandığı şekilde isteğe bağlı iç 

tüketim YE tarifesi oluşturmak olabilir. 

İç tüketim için bölüm 5.1’deki analizde açıklandığı gibi, mevcut sistem altında iç tüketim ve geri 

ödemeyi telafi etmek için farklı sistem büyüklüklerinin farklı TG’lerine ihtiyacı vardır: 

1. 15 kW’a kadar olan küçük konutsal sistemler, en az 170 USD/MWh’lık bir fiyata ve 15 yıldan 

daha uzun bir geri ödeme süresine ihtiyaç duymaktadır. 

2. 50 kW’a kadar olan ticari sistemler, en az 120 USD/MWh’lık bir fiyata ve yaklaşık 11 yıllık daha 

ılımlı bir geri ödeme süresine ihtiyaç duymaktadır. 

3. Endüstri ve enerji kooperatifleri için önerilen 5 MW’a kadar daha büyük sistemlerde10, ölçek 

ekonomisi projeyi, 110 USD/MWh civarında  bir fiyat ve 10 yıllık geri ödeme süresi ile daha cazip hale 

getirmektedir 

5 MW’lık sınır, bu tür projeyi gerçekleştirmekte oldukça aktif olabileceği ve daha çok Kentsel Enerji 

Kooperatiflerinin oluşumunu teşvik edebileceği değerlendirilen bazı ticari müşteriler (örneğin alışveriş 

merkezleri) arasından bu tür üreticilerin gelişimini mümkün kılmak amacıyla seçilmiştir. Ancak bu sınır 

bir istisnadır, çünkü benimsenen tanıma göre küçük ölçekli sistemler 1 MW'la sınırlıdır.  

Her halükarda, bu üretim, sistemin toplam işletimini etkilediğinden, bunlar, herhangi bir diğer tür üretim 

durumunda olduğu gibi, Dağıtım Şirketleri tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır. 

Bu rapor, diğer teknolojilere karşı küçük ölçekli FV yatırımlarına öncelik vermektedir. Güneş ile ilgili 

yatırımların, toplam yenilenebilir enerji yatırımları hedeflerinde baskın olmamasına,  rağmen küçük 

FV yatırımları, aşağıdaki nitelikleri nedeniyle yenilenebilir enerji yatırımlarının genişlemesi için 

tetikleyici olacaktır:  

 Daha kolay uygulama süreci, yani hazır teknoloji, yapım sırasında mühendislik işleriyle daha 

az uğraşma 

 Daha az işletme riski 

 Düşük bakım ve onarım ihtiyaçları  

 Neredeyse tüm potansiyel yatırımcılar tarafından uygulanabilir 

                                                      
10 1 MW'la sınırlandırılmış olan küçük ölçekli sistem tanımının hala geçerli olduğu ancak kooperatiflerin istisnai bir durum olduğuna 
dikkat edilmelidir. 
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2 Türkiye Elektrik Piyasası ve YE Fiyatlandırmasının 
Analizi 

2.1 Türkiye’deki Elektrik Enerjisi Kaynakları ve İşletme Nitelikleri 

2.1.1 Üretim Kaynakları 

YE fiyatlandırma hususları, Türkiye elektrik piyasasındaki diğer üretim kaynaklarını dikkate almadan 

tam olarak incelenemez. 

Türkiye, 73.855 MW kurulu gücü ile 1.617 üretim santralinden oluşan (29 Şubat 2016’daki hali), 

çeşitlendirilmiş bir elektrik tedarik endüstrisine sahiptir. Tablo 2-1 bu kapasitenin dağılımını 

vermektedir. Enerji sistemindeki en büyük üretim santrali, Şanlıurfa’da bulunan 2.400 MW’lık Atatürk 

hidroelektrik santralidir. Daha sonrakiler, neredeyse tamamı doğal gaz veya kömür yakıtlı (aralarında 

biri hidroelektrik santrali) olan 1.000 ila 2.000 MW aralığında yaklaşık 15 üretim santralidir.  Sistem 

puant talebi yaklaşık 40.000 MW’dır.   

 

Tablo 2-1: Türkiye’de üretim kapasitesinin dağılımı (29 Şubat 2016 itibariyle) 

Kaynak Kurulu güç (MW) Toplamın 

yüzdesi 

Hidroelektrik 26.137 %35,4 

Doğal gaz 21.232 %28,7 

Yerel kömürler 9.698 %13,1 

İthal kömür 6.064 %8,2 

Diğer karbon yakıtlar 5.199 %7,0 

Rüzgar 4.561 %6,2 

Jeotermal 635 %0,9 

Güneş enerjisi 328 %0,4 

Toplam 73.855 %100,0 

  Kaynak: TEİAŞ web sitesi 

Yukarıdaki kaynaklardan toplam enerji üretimi, 2014’deki 251.963 GWh’e kıyasla, yaklaşık %3,2’lik 

artış ile 2015’de 259.690 gigavat saat (GWh) olmuştur. Bu büyüme oranı, geçmiş 20 ila 30 yıl boyunca 

Türkiye elektrik arz endüstrisinin yıllık yaklaşık %7’lik ortalama büyüme oranına kıyasla nispeten 

düşüktür. Tablo 2-2  2015 enerji üretiminin dağılımını sunmaktadır.    
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Tablo 2-2: Türkiye’de 2015 enerji üretiminin dağılımı 

Kaynak 
Enerji Üretimi 

(GWh) 

Toplamın yüzdesi 

Hidroelektrik 66.903 %25,8 

Doğal gaz 98.193 %37,8 

Kömür 73.873 %28,4 

Diğer karbon yakıtlar 4.337 %1,7 

Rüzgar 11.552 %4,4 

Jeotermal ve atık 4.832 %1,9 

Toplam 259.690 %100,0 

  Kaynak: TEİAŞ web sitesi 

2.1.2 Üretim Santral Nitelikleri 

Üretim santrallerinin maliyeti santralin türüne bağlı olarak değişmektedir. Santral türündeki bu 

değişim, enerji endüstrisinde gereklidir çünkü güç sistemindeki toplam yük, günün saatleri itibariyle 

değişmektedir. Genelde, yatırım  maliyetleri yüksek ve artan değişken maliyetleri az (birçok 

hidroelektrik, kömür ve nükleer gibi) olan üretim santralleri, enerji sisteminin “temel yükü”nü veya yılda 

8.760 saatin tümünde sistemdeki yükün miktarını karşılamak için mümkün olduğu kadar çok saat 

çalışır. Diğer uçta ise genellikle düşük yatırım  maliyetleri, ancak yüksek değişken üretim maliyetleri 

olan gaz türbinleri ve dizel santraller gibi puant dönemi yükleri karşılamak için günde sadece birkaç 

saat süresince çalışması planlanan “pik seviyeye ulaşan” tesisler vardır. Arada, genellikle sık sık 

çalışan fakat çoğunlukla yılda temel yük santralleri kadar çok saat çalışması planlanmayan buhar 

türbinleri veya kombine çevrim santralleri gibi “orta seviye” santraller bulunur. 

Yenilenebilir enerji, teknolojinin türüne bağlı olarak kendine mahsus niteliklere sahiptir. Rüzgar ve FV 

üretim santrallerinin kapasiteleri, elektrik şebekelerinin, toplam kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için 

bunları üretim santralleri envanterine dahil edememe ölçüsünde güvenilir değildir. Örneğin, 100 

MW’lık bir yükün karşılanması gerekirse, herhangi bir belirli rüzgar veya FV kaynağının makul bir 

güvenirlik seviyesinde bu yükü karşılamaya destek olması beklenemez, çünkü rüzgar veya güneş 

olmadığında, üretim yoktur. Bu yüzden, depolama kabiliyetinin yokluğunda, bir FV veya rüzgar üretim 

santralinin bir elektrik şebekesi için kapasite değeri sıfırdır. Türkiye kadar geniş bir ülke tamamında 

yeterli bir coğrafi rüzgar santralleri dağılımının, toplamda, sınırlı bir miktar güvenilir üretim kapasitesi 

sağlayabildiği söylenebilir. Bununla birlikte, genelde, bu iki kaynak üzerinden herhangi bir üretim, 

sadece diğer santraller tarafından başka şekilde üretilebilecek olan enerjinin yerine geçer. 

Hidroelektrik santralleri, tipik olarak, bir temel yük bileşenine, diğer bir deyişle, yılın tüm saatleri için 

yükü karşılamak üzere mevcut olan bir bileşene ve çıktısı mevsimsel olarak değişen, hiçbir kapasite 

değerine sahip olmayan bir bileşene sahiptir. Biyokütle ve jeotermal santraller, ya biyokütle olması 
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halinde yanmalı motor teknolojilerini ya da jeotermal olması halinde buhar türbinleri kullanan termal 

santraller olarak çok benzer niteliklere sahiptir. Bunların tam kapasiteleri, şebekenin kapasite 

ihtiyaçlarına yönelik olarak hesaba katılabilir. 

 

2.2 Geleneksel Enerji Kaynaklarının Tahmin Edilen Elektrik Maliyetleri 

Fiyatlar incelenirken, maliyetleri bir bileşen olarak ekonomik getiriyle incelemek gereklidir.  

Türkiye’deki toptan satış seviyesindeki tüm elektrik satışlarının %80 ila %85’i gizli ikili sözleşmeler 

yoluyla olduğundan, elektrik “fiyatları”nı elde etmek için tek yöntem, üretim teknolojisi itibariyle 

üretimin, işletme ve bakım (İ ve B) harcamaları, amortisman ve sermaye dönüşünü  içeren, tam 

maliyetleri tahmin etmektir. Sonuç üretim santrali itibariyle gerekli fiyattır. 

2.2.1 Hidroelektrik 

Hidroelektrik üretimin maliyeti büyük ölçüde sahaya özgüdür. Genelde, dünyada en az pahalı 

hidroelektrik sahalar hali hazırda geliştirilmiştir ve henüz geliştirilmemiş olanlar nispeten pahalı 

olmayan sahalar ilk geliştirme eğiliminde olacaktır. Herhangi bir hidro zengin ülkede hidroelektrik 

gelişiminin boyutu, yerel ekonomik ve siyasi gelişmelerin seviyesine de bağlı olacaktır. Bu, bir ülkeden 

diğerine muazzam biçimde değişir. 

Yukarıda verilenler dikkate alındığında, verilen herhangi bir ülkedeki hidroelektrik maliyeti, hizmete 

giren “bir sonraki” gelişme maliyetine dayanarak değerlendirilebilir. Türkiye koşulunda, bunun, daha 

önce 2016’da devreye alınması planlanan 1.200 MW’lık Ilısu sahası olacağı görünmektedir. Tahmini 

yatırım  maliyeti 1,6 milyar USD’dir. Ortalama üretimin yılda 3,833 GWh olacağı tahmin edilmektedir. 

kWh başına kullanım ömrü maliyetini türetmek için, yatırım  maliyetinin yıllık sermaye geri kazanım 

faktörü %1011 ve yıllık İ ve B maliyetlerini değerlendirmek için eklenen %1 ile çarpıldığı, basit bir 

hesaplama kullanarak, 163 milyon USD’lik bir yıllık maliyet veya kWh başına 0,043 USD elde edilir. 

Halen geliştirilen başka bir saha, yaklaşık 678 milyon USD’ye mal olacak ve yıllık yaklaşık 1.400 GWh 

üretecek olan 517 MW’lık Çetin hidroelektrik santralidir. Ilısu için olduğu gibi aynı hesaplamayı 

kullanarak kWh başına 0,049 USD’lik bir maliyet elde edilir. 

Hidroelektrik santralleri envanteri ve buna tekabül eden üretim birim maliyetlerini oluşturmak için daha 

kapsamlı maliyet bilgileri ve titiz analizler gereklidir. Ancak, “bir sonraki” en az pahalı hidroelektrik 

santralleri zamanla geliştirildikçe, hidroelektrik maliyetlerinin gelecekte, bugünkü kWh başına 0,05 

USD’lik seviyesinden gerçek anlamda artacağını söylemek adil olacaktır. Bununla birlikte, şu an için, 

Türkiye'de hidroelektrik gelişimi, halen inşa edilen santraller için kWh başına 0,05 USD aralığında 

gerekli bir fiyat ile nispeten az pahalı görünmektedir. Bununla birlikte, ülkede büyük ihtimalle, kW 

başına geliştirme maliyetleri 0,05 ila tarife garantisinin maksimumu olan 0,096 USD arasında değişen 

ve herhangi biri geçerli YE tarife planı kapsamında geliştirilebilecek olan birçok hidro saha – büyük 

ve küçük– bulunmaktadır. Bu aralık boyunca tekdüze bir dağılım varsayıldığında, ortalama, 

hidroelektrik için mevcut baz fiyat seviyesi olan kWh başına 0,073 USD olacaktır. 

                                                      
11 Sermayenin %10’luk gerçek maliyeti ve tesislerin 50 yıllık ömrü göz önüne alınacak olursa, sermaye kazanım faktörü fiilen %10,1’in 
hemen altındadır. 
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2.2.2 Doğal Gaz 

Tablo 2-2’de görüldüğü üzere, Türkiye’deki elektrik üretiminin %38’i, neredeyse tamamı ithal edilen 

doğal gazdan sağlanmaktadır. Başlıca kaynaklar şunları içerir: (i) Karadeniz altındaki Mavi Akım boru 

hattı üzerinden toplam tedarikin %55 ila %60’ını sağlayan Rusya; yaklaşık %20 tedarik eden İran; ve 

(iii) Güney Kafkasya boru hattı üzerinden yaklaşık %10 tedarik eden Azerbaycan. Geri kalan %10 ila 

%15, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki gaz santrallerinin işine yarayan ve çoğunlukla Cezayir ve 

Nijerya’dan elde edilen sıvı doğal gazdır (LNG). 

Mevcut gaz boru hattı ve depolama altyapısı ciddi şekilde sınırlandırılmıştır ki bunun birkaç sonucu 

vardır, ilk olarak kış mevsiminin şiddetine bağlı olarak gaz santrallerinin elektrik tedarik endüstrisine 

hizmet etme kabiliyeti kısa dönemde sınırlı kalabilir.  Bununla birlikte, iyi haber şu ki, kömüre dayalı 

diğer tedarik kaynakları yakın gelecekte devreye alınacak ve bu nedenle yakın dönemde herhangi bir 

elektrik sıkıntısı ihtimalini ortadan kaldıracaktır. 

İkinci sonuç fiyattır. Son iki yıldaki doğal gaz fiyatları, dünya genelinde petrol fiyatları ile birbirine bağlı 

olarak sert şekilde düşerken, Türkiye, en büyük doğal gaz tedarikçisi Gazprom (Rusya) ile oldukça 

büyük al-yada-öde sözleşmesinin yükümlülüğü altına girmiştir. Sonuç olarak, Avrupa gaz fiyatları, bir 

kaç yıl önceki bin metreküp başına 500 USD civarındaki yükseklerden günümüzde yaklaşık 150 

USD’ye düşerken, Türkiye’deki doğal gaz fiyatları göreceli olarak yüksek kalmaktadır. Türkiye’de 

halen fosil yakıtların keşif, geliştirme ve üretimi ile uğraşan bir Kanadalı şirketin12 yakın tarihli bir basın 

açıklaması, şirketin, bin metreküp başına 300 USD’nin hemen üzerine eşdeğer olan milyon feet küp 

başına 8,85 USD’lik bir fiyat elde etmeyi beklemekte olduğunu ortaya çıkartmıştır. 

Türkiye’deki çoğu gaz üretimi, nispeten yeni ve verimli kombine çevrim santrallerinde 

gerçekleştirilmektedir. Üretilen kWh başına 0,00023 bin metre küplük belirgin tüketim (bu tür 

santrallerin normali olabilecek şekilde) ve bin metreküp başına 300 USD’lik bir fiyat göz önüne 

alındığında, gaz yakıtlı üretimin yakıt maliyeti kWh başına yaklaşık 0,07 USD olacaktır. 

Kombine çevrim santrallerinin yatırım  maliyeti kWh başına takriben 1.000 USD13 olarak tahmin 

edilebilir. Türkiye’de kombine çevrim santralleri genellikle “salınımlı” santraller olarak çalışır, yani 

enerji üretimi, aslen tam kapasite ile çalışmanın aksine, yukarı veya aşağı doğru gittikçe enerji sistemi 

yükünü takip eder.  Dolayısıyla, hem YE hem de geleneksel dahil olmak üzere herhangi bir kaynaktaki 

üretimin herhangi bir artışı (azalış), doğal gazdaki üretimin azalışı (artış) ile telafi edilir. Tablo 2-1 ve 

2-2’de bulunan enerji ve kapasite bilgilerinden, gaz santrallerinin ortalama kapasite faktörü %53 

olarak hesaplanabilir. Yıllık sermaye geri kazanım faktörü %11’i14 kullanarak, kWh başına yatırım 

maliyeti şu şekilde tahmin edilebilir: 

1.000 USD x 11% / (1 kW x 8,760 saat/yıl x %53) = 0,024 USD/kWh 

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD verisinin, sabit ve değişken işletme maliyetlerini karşılamak 

için maliyete kWh başına 0,006 USD eklenebileceği önerisini, Türkiye’deki gaz santrallerinin kWh 

başına toplam maliyetine eklersek: 

(0.070 + 0.024 + 0.006) USD = 0.100 USD 

                                                      
12 “Valuera Enerji Banarlı’dan ilk gazı elde etti”, Valuera Enerjinin basın açıklaması, 21 Mart 2016. 
13 ”Şebeke Ölçekli Elektrik Üretim Santralleri için Güncellenmiş Yatırım Maliyeti Tahminleri” ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Kasım 
2016. 
14 Sermayenin %10’luk gerçek maliyeti ve tesislerin 25 ila 30 yıllık ömrü göz önüne alınacak olursa, sermaye kazanım faktörü %11’dir. 
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Yukarıdaki hesaplamaların yaklaşık yapısı göz önünde bulundurulursa, Türkiye’deki gaz 

santrallerinden üretilen elektriğin mevcut asgari gerekli fiyatının 0,095 ile 0,105 USD arasında olacağı 

tahmin edilebilir. 

 

2.2.3 Kömür 

Tablo 2-2’de görüldüğü üzere, Türkiye’deki elektrik üretiminin %28’i, %60’ı ithal edilen kömürden 

sağlanmaktadır. İthal edilen kömür “antrasit” çeşididir ve yerel olarak üretilen linyitten daha az kirlidir.  

Türkiye’ye ithal edilen kömürün en son mevcut maliyeti, Ocak 2016’da metrik ton başına 78 USD iken, 

emtialar ve enerji piyasaları için uluslararası bilgi ve referans fiyat sağlayıcı olan Platts bu kömürün 

değerini metrik ton başına 53 ABD Doları15 olarak değerlendirmiştir. İthal kömür için başlıca tedarik 

kaynakları Rusya, Kolombiya ve Güney Afrika’dır. Yine burada, Türkiye’nin fiyatlarının, uzun dönemli 

tedarik sözleşmelerinin elinde olduğu görülmektedir. 

2.700 kWh için bir tonluk belirli bir tüketim (kilogram (kg) başına 6.000 kilokalorilik (kCal) kalorifik 

içeriğe ve kWh başına 2.200 kCal’lik kömür santrali ısı oranlarına dayanılarak) ve ton başına 80 

USD’lik bir fiyatın (Türkiye’nin belirtilen fiili maliyeti artı nakliye masrafları) göz önüne alınması, ithal 

kömür ile çalışan üretim istasyonları için yakıt maliyeti kWh başına 0,030 USD ile sonuçlanmaktadır. 

Yerel kömür için, bir kaynak16 milyon İngiliz ısı birimi (MMBTU) başına 1,85 USD’lik bir maliyet 

önermiştir.  Ton başına 24 MMBTU ile eşdeğer olan kg başına 6.000 kCal’lik aynı kalorifik değerin 

göz önüne alınması ki bu ton başına 44 USD’ye eşittir, yerel kömür ile çalıştırılan üretim santralleri 

için kWh başına 0,0165 USD’lik yakıt maliyetine yol açmaktadır. Tablo 2-1’deki kurulu gücün 

oranlarına dayanılarak bu ithal/yerel yakıt maliyetlerinin, 60/40 olarak ağırlıklandırılması, kWh başına 

0,025 USD’lik birleştirilmiş yakıt maliyetine yol açmaktadır. 

Kömür santrallerinin yatırım maliyeti, tasarlanan 5.000 MW’lık Konya Karapınar projesinin öngörülen 

maliyetine dayanılarak kWh başına yaklaşık 2.000 USD olarak tahmin edilmektedir. Düşük değişken 

maliyetleri nedeniyle kömür santralleri, “temel yük” santralleri olarak, yani, sadece yıllık bakım amaçlı 

kapatmaların olduğu tam kapasitede işletilecektir. Bununla birlikte, Tablo 2-1 ve Tablo 2-2’de bulunan 

enerji ve kapasite bilgisinden, kömür santrallerinin ortalama kapasite faktörü %53 gibi bir değer, 

aslında doğal gaz santralleri ile aynı ve alışılmadık bir şekilde düşük olarakhesaplanabilir. Yıllık 

sermaye geri kazanım faktörü %11’i bir kez daha kullanarak, kWh başına yatırım maliyeti şu şekilde 

tahmin edilebilir: 

2.000 USD x 11% / (1 kW x 8.760 saat/yıl x %53) = 0,047 USD/kWh 

Enerji Enformasyon İdaresinin ABD verisinin, sabit ve değişken işletme maliyetlerini karşılamak için 

maliyete kWh başına 0,009 USD eklenebileceği önerisini, Türkiye’deki kömür santrallerinin kWh 

başına toplam maliyetine eklersek: 

(0,025 + 0,047+ 0,009) USD = 0,073 USD 

                                                      
15 Platts basın açıklaması, 29 Şubat 2016, http://www.platts.com/latest-news/coal/london/turkey-january-thermal-coal-imports-fall-2-
year-26382316. 
16 “Türkiye’nin 2015 ulusal kömür politikası”, Haftalık Türkiye, 31 Mart 2015; 
http://www.turkishweekly.net/2015/03/31/comment/turkey-s-2015-national-coal-policy 

http://www.platts.com/latest-news/coal/london/turkey-january-thermal-coal-imports-fall-2-year-26382316
http://www.platts.com/latest-news/coal/london/turkey-january-thermal-coal-imports-fall-2-year-26382316
http://www.turkishweekly.net/2015/03/31/comment/turkey-s-2015-national-coal-policy
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Yukarıdaki hesaplamaların yaklaşık yapısı göz önünde bulundurulursa, Türkiye’deki kömür 

santrallerinden üretilen elektriğin asgari gerekli fiyatı kWh başına 0,07 ila 0,08 USD olarak tahmin 

edilebilir. 

2.3 Toptan Piyasa Fiyatları 

Sistem marjinal fiyatı (SMF, tedarikçi-katılımcıların fiilen ödemekte oldukları fiyat) olarak 

tanımlanabilecek toptan piyasa elektrik fiyatları, genellikle çok oynaktır ve bir saatten diğerine önemli 

ölçüde değişebilir. Bu farklılık, daha pahalı üretim birimlerinin (değişken maliyet temelinde), puant 

dönemler esnasında sınırda çalışması ve daha az pahalı birimlerin puant olmayan dönemler 

esnasında sınırda çalışması nedeniyle olağan gün saati değişiklikleri ile kısmen açıklanabilir. 

Herhangi bir belirli güç sisteminde, bu değişiklikler tutarlıdır ve bir günden diğerine nispeten 

öngörülebilirdir, böyle bir şey oynaklığın çok olduğu ve sadece, sisteme saatten saate sunulan aşırı 

kapasitenin çok değişken ve tedarikçiler ile alıcıların teklif verme sürecindeki belirsiz davranışları ile 

açıklanabilen Türk toptan piyasası için söylenemez. Ayrıca, piyasa oldukça zayıf olabilir. Bu 

oynaklığın temeldeki nedenleri ne olursa olsun, herhangi bir andaki fiili piyasa fiyatlarının sağlıklı 

miktarını tahmin etmek için temel olarak hizmet edebilecek olan işlem fiyatlarındaki kalıpları fark 

etmek çok zordur. 

Elektrik piyasasında yapılan tüm satışların %80-%85’inin ikili anlaşmalarla yapılması ile elektrik 

piyasasında etkin bir şekilde işlem gören şey, gün öncesi satışlar, spot satışlar ve dengeleme 

“satışları” içeren “aşırı” kapasiteden gelen enerjidir. Çeşitli ve görünüşte rastgele anlarda meydana 

gelen kWh başına 0,20 USD’ye yakın ani sıçrayışlara rağmen saatlik SMF genellikle sıfırdan 0,08 

USD’ye kadar bir yerde değişmektedir. 2009’dan bu yana yıllık ortama fiyat kWh başına yaklaşık 0,04 

USD’den kWh başına 0,06 USD’ye kadar dağılmıştır. Eğer bir üretici, ikili anlaşmalar yapmaktan 

tamamen vazgeçmeyi ve tüm üretim miktarını SMF üzerinden toptan piyasada satmayı seçerse, 

sonuç, herhangi bir belirtilen yılda bu aralıktaki ortalama fiyatların elde edilmesi olacaktır 

 

2.4 Yenilenebilir Enerji Maliyetleri 

YE teknolojileri için maliyet verilerinin bulunması ve hesaplanması genellikle zordur. Bununla birlikte, 

maliyetleri tahmin etmek için oldukça sınırlı baz temeller vardır. Bilgi kaynakları öncelikle, internet 

araştırmasından ortaya çıkan kamu tarafından ulaşılabilir belgeleri içerir. Dikkat edilmelidir ki, bu 

şekilde YE teknolojileri hakkında çok istatistiksel veri bulunabilirken, YE projeleri ile ilgili maliyet verisi 

genelde nispeten eksiktir ve Türkiye için çok daha azdır.  

YE teknolojilerinin çeşitliliği ile ilgili maliyet verilerini üreten iki kaynak şunlardır: (i) EIA (yukarıda 

bahsedilen) ve (ii) Lazard17, YE ile ilgilenen bir Amerikan finansal danışmanlık ve varlık yönetimi 

şirketi. 

YE kaynakları yanı sıra geleneksel üretimin maliyetleri ve nitelikleri Tablo 2-3’te özetlenmektedir. 

Geleneksel teknolojilerin maliyetleri yukarıda ele alınırken, YE’lerin maliyetlerinin analizi aşağıdaki 

tablodadır. 

                                                      
17 “Lazard Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti Analizi” - Sürüm 10.0, Aralık 2016. 
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Tablo 2-3: Türkiye’deki tahmin edilen üretim maliyetlerinin özeti 

Teknoloji 
Yatırım 
Maliyeti 
($/kW) 

Varsayılan 
Ömür 
(Sene) 

 Yatırım 
Maliyeti 
($/kW-

yıl)1 

İ&B 
($/kW
-yıl)2 

Toplam 
sabit 

maliyet 
($/kW-

yıl) 

Kapasite 
Faktörü 

(%) 

Toplam 
sabit 

maliyet 
($/kWh)  

Değişken 
Maliyet 

İ&B 
($/kWh)2 

Talep 
Edilen 
Ücret 

($/kWh) 

 
Hidroelektrik 

 
Ilısu  
 

1.333 50 134,45 1,34 135,79 36,5 0,042  0,042 

Çetin 1.311 50 132,23 1,32 133,55 30,9 0,049  0,049 

Türkiye için Tahmin 
edilen3 

        0,073 

 
Doğalgaz 
 

U.S EIA 
Tahmin(kapasite) 

1.000 25 110,17  110,17 53 0,024 0,006 0,030 

Gazprom 
Fiyatı(enerji) 

       0,070 0,070 

Toplam         0,100 

Türkiye için Tahmin 
edilen 

        0,100 

Kömür 
 

Konya Karapınar 
2.000 25 220,34  220,34 53 0,047 0,026 0,073 

 

Türkiye için tahmin 
edilen 

        0,073 

 
Toptan Satıcı 
Pazarı 
 

Türkiye için tahmin 
edilen4 

        0,050 

 
Rüzgar 

 
Lazard ortalaması 
 

1.500 25 165,25  165,25 33 0,057 0,010 0,067 

EIA 1.877 25 206,79 40 246,79 33 0,085  0,085 

Türkiye için tahmin 
edilen5 

        0,073 

 
Güneş 
 

Lazard mesken çatı 

2.400 25 264,4  264,4 25 0,121 0,016 0,137 

Lazard 
ticari/endüstriyel 
çatı 

2.925 25 322,24  322,24 25 0,147 0,009 0,156 
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Lazard kamu 2.400 25 264,4  264,4 25 0,121 0,007 0,128 

Lazard şebeke 
ölçekli 

1.375 25 151,48  151,48 25 0,069 0,005 0,074 

EIA 3.180 25 350,33 23 373,33 25 0,170  0,170 

Türkiye için tahmin 
edilen6 

         

Biyokütle 

 
Lazard direk üretim 

3.250 25 358,05  358,05 60 0,068 0.028 0,096 

Gaz Üretimi (özel) 3.00 25 330,5 120 450,5 60 0,086  0,086 

Türkiye için Tahmin 
edilen 

        0,090 

Jeotermal 
 

Lazard 
5.300 25 583,89  583,89 72 0,093 0,035 0,128 

Joetermal Enerji 
Derneği 

        0,090 

Türkiye için tahmin 
edilen7 

        0,090 

 
Notlar: 
 

(1) Iskonto oranı = %10 
(2) Sabit ve değişken maliyetler genellikle ihmal edilebilirler ya da ikisi de biri ya da diğer biri olarak 

sınıflandırılabilir. Bu gibi durumlarda sütun boş bırakılmıştır. 
(3) hidroelektrik santrali, bir sonraki hidroelektrik santrali ile sunulan azami tarife teklifi arasındaki orta 

nokta olarak tahmin edilmektedir. 
(4) Ortlama toptan satıcı ücreti. 
(5) EIA kısmen düşük bir şebeke besleme fiyatı ışığında çok yüksek olarak değerlendirildi. Lazard 

ortalamasının etrafında bir fiyat seçildi. 
(6) EIA kısmen düşük bir şebeke besleme fiyatı ışığında çok yüksek olarak değerlendirildi. Lazard 

tahminleri benimsenmiştir. 
(7) Tarife garantisiyle GEA tarafından yapılan tahmin en uygun olarak görünüyor. 

 

2.4.1 Rüzgar 

Lazard, 2016’da rüzgaryatırımı maliyetlerini kW başına 1.250 ila 1.700 USD aralığında (kW başına 

1.500 ABD doları, aralığın yaklaşık bir orta noktası alırken) tahmin etmiştir; buna karşılık EIA 2014’de 

kW başına 1.877 USD tahmin etmiştir. %33’lük bir kapasite faktörü ve %11’lik bir sermaye geri 

kazanım faktörü varsayıldığında, sonuçta oluşan yıllık olarak hesaplanmış yatırım maliyeti, Lazard 

tahminlerinin orta noktası için kWh başına 0,057 USD ve EIA tahmini için kWh başına 0,071 USD’dir. 

Lazard’a göre, yıllık İ&B maliyetleri kWh başına 0,007 ila 0,012 (orta nokta 0,010) USD arasında 

olabilecektir, buna karşılık EIA, bu maliyetlerin kWh başına 0,014 USD’ye tekabül eden kW yıl başına 

takribi 40 USD olacağı tahmin etmiştir, toplam birim maliyet, Lazard için kWh başına 0,067 USD, EIA 

için 0,085 USD’dir. 

Rüzgar için mevcut baz YE tarifesi, yukarıdaki maliyet tahminlerinden EIA’nın altında ancak Lazard’ın 

nispeten üzerinde olan kWh başına 0,073 USD olarak seyretmektedir.. Keza, çeşitli teşvikler bu fiyatı 

kWh başına azami 0,110 USD’ye kadar artırabilir olmakla birlikte rüzgar enerjisi için ödenen ortalama 
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fiyat yaklaşık 0,076 USD olarak görünmektedir. Verilen tarife garantisinde (ve 2010 öncesindeki daha 

düşük bir tarife garantisinde dahi) binlerce MW’lık rüzgar kapasitesinin halihazırda kurulmuş olduğu 

farz edilirse, büyük olasılıkla EIA maliyet tahmini çok yüksektir ve Lazard maliyeti orta noktası, 

yaklaşık 0,067 USD, Türkiye’deki asgari gerekli rüzgar enerjisi fiyatını daha iyi yansıtmaktadır. Bu 

çalışmanın doğru olduğu farz edilirse, rüzgar için baz fiyat uygundur. 

2.4.2 Güneş Enerjisi 

Lazard, 2015’te aşağıdakileri içeren farklı türdeki FV santrallerinin yatırım  maliyetlerini sunmuştur: 

 Mesken çatı üzeri: kW başına 2.400 USD (orta nokta) 

 Ticari ve endüstriyel çatı üzeri: kW başına 2.925 USD (orta nokta) 

 Topluluk: kW başına 2.400 USD (orta nokta) 

 Şebeke ölçekli: kW başına 1.375 USD (orta nokta) 

EIA, yukarıdakilerin hiçbirinin ayırımı olmadan, kW başına 2.600 USD tahmin etmiştir. 

%25’lik bir kapasite faktörü ve %11’lik bir sermaye geri kazanım faktörü varsayıldığında, sonuçta 

oluşan Lazard tahminlerinin yıllık olarak hesaplanmış kWh başına sabit yatırım  maliyetleri: Çatı üstü 

konutsal ve topluluk santralleri için 0,121 USD, ticari ve endüstriyel için 0,147 USD ve şebeke ölçekli 

için 0,069 USD’dır.  EIA tahmini kWh başına 0,160 USD’ye tekabül etmektedir.  EIA’ya göre yıllık sabit 

İ&B maliyetleri, kWh başına ilave 0,010 USD ekleyecek şekilde, kW yıl başına 23 USD iken Lazard 

tahmini çatı üzeri konutsal için aynıdır, ancak diğerleri için bu seviyenin yaklaşık yarısıdır.  Sonuç 

olarak, “seviyelendirilmiş enerji maliyeti” (SEM) açısından Lazard gerekli toplam fiyatlar şunlardır:  

 Mesken çatı üzeri: kWh başına 0,137 USD 

 Ticari ve endüstriyel çatı üzeri: kWh başına 0,156 USD 

 Topluluk: kWh başına 0,128 USD 

 Şebeke ölçeği: kWh başına 0,074 USD 

 EIA tahmini için ilgili miktar 0,170 USD’dir. 

Güneş enerjisi için mevcut baz YE tarifesi, EIA verisine dayanılarak yukarıda tahmin edilen maliyetin 

çok altında, kWh başına 0,133 USD’dir. Yüksek EIA tahmini için muhtemel bir açıklama şu olabilir;  

FV güneş enerjisi fiyatları son yıllarda çok hızlı bir şekilde düşmektedir ki 2016 bilgilerine dayanmakta 

olduğunu iddia edebilse bile EIA tahmini güncel değildir. Ayrıca, YE’ler için geçmişteki EIA tahminleri,  

FV güneş enerjisi maliyetlerini yüksek tahmin etme eğiliminde olmuştur. Bu nedenle bu tahmin, en 

azından Türkiye için, güvenilir olmadığından önemsenmemelidir. KWh başına 0,133 USD’lik baz tarife 

garantisi ile karşılaştırıldığında, Lazard esaslı tahminlerin, konutsal çatı üzeri ve ticari ölçekler için 

olanları yakın iken ticari ve endüstriyel olanlar 0,133 USD’nin üzerindedir.  Şebeke ölçekli FV maliyeti 

bu tarifenin çok altındadır. KWh başına 0,067 USD’ye kadar teşvikler, bu tarifeyi,  FV güneş enerjisinin 

tüm türlerinin maliyetinin oldukça üzerine çıkaracaktır.  Bu tarife, bu analizin ışığında tekrar 

incelenmelidir. 
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2.4.3 Biyokütle 

Biyokütle santralleri genellikle iki kategoride sınıflandırılabilir: 

1. “Doğrudan” biyokütle; katı atıkları veya organik malzemeleri doğrudan elektrik üretmek için 

yakar. 

2. Biyogaz güç santralleri; biyogazın genellikle atıktan üretildiği ve daha sonra elektrik üretmek 

için yakıldığı yer. Gaz üretmek için özelleşmiş işleme tesisleri olan bu gibi santraller, elektrik 

üretmek için çoğunlukla yanma motorları kullanır. 

Lazard, doğrudan biyokütle sabit yatırım maliyetlerinin kW başına 2.500 ila 4.000 USD aralığında 

olacağını tahmin etmişken, EIA, doğrudan odun yanmalı santral için kW başına 5.000 USD tahmin 

etmiştir. Odun yanmalı tesisler Türkiye için kullanışlı olmayacağından, EIA tahmini göz ardı edilmiştir. 

Lazard’ın 3.250 USD’lik orta nokta yatırım  maliyeti, %60’lık kapasite faktörü ve %11’lik sermaye geri 

kazanım faktörü uygulandıktan sonra kW başına 0,068 USD’ye eşdeğerdir. Sabit ve değişken İ&B 

(“bedelsiz” olarak varsayılan yakıt hariç) kWh başına toplam 0,096 USD’lik maliyete kWh başına 0,028 

USD ilave eder. 

Biyogaz santralleri baz alındığı takdirde, gaz işleme tesislerinin masrafının, kW başına 2.000 USD 

olarak mal olacağı yaklaşık olarak tahmin edilebilir iken, güç santrali kW başına 1.000 USD’ye mal 

olacaktır. Bu tesisler, elektrik üretmek için genellikle dizel tip motorlar kullanırlar. KW başına 3.000 

USD’lik yatırım maliyeti, %60’lık kapasite faktörü ve %11’lik sermaye geri kazanım faktörü 

uygulandıktan sonra kW başına 0,063 USD’ye eşdeğerdir. Sabit ve değişken İ ve B (yine “bedelsiz” 

olarak varsayılan yakıt hariç) kWh başına toplam 0,086 USD’lik maliyete kWh başına 0,023 USD ilave 

eder. 

Biyokütle için mevcut baz YE tarifesi, yukarıda tahmin edilen minimum fiyatların çok üstünde, 0,133 

USD’dir. Çeşitli teşvikler bu fiyatı daha da artıracaktır. Bu tarife yeniden incelenmelidir. 
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2.4.4 Jeotermal 

Jeotermal kaynaklardan, nispeten düşük maliyetlerle istifade edilebilir. Her ne kadar sermaye 

maliyetleri kayda değer olabilse de, jeotermal santraller yakıt gerektirmemekte ve genellikle yüksek 

kapasite faktöründe çalışmaktadır. 

Lazard, jeotermal sabit yatırımmaliyetlerinin 4.250 ila 6.400 USD aralığında olacağı tahmin etmişken, 

EIA en son yayınında bir tahmin sunmamıştır. Jeotermal santraller genellikle, yaklaşık %70-75’lik 

kapasite faktörü ile temel yük olarak çalışmaktadır. Lazard miktarlarına, %72’lik kapasite faktörü ve 

%11’lik sermaye geri kazanım faktörü uygulanması, kWh başına 0,093 USD’lik yıllık olarak 

hesaplanmış yatırım  maliyeti (kW başına 5.300 USD’lik orta noktayı hesaba alarak) ile sonuçlanır. 

Değişken maliyet olarak Lazard’ın kWh başına 0,03 ila 0,04 USD (0,035) aralığı hesaba alınması, 

gerekli toplam fiyatın kWh başına 0,128 USD olması ile sonuçlanır.  

Jeotermal için mevcut baz YE tarifesi, Lazard fiyatının bir parça altında, kWh başına 0,105 USD 

olmasına rağmen teşvikler tarife garantisini Lazard fiyatının üzerine çıkarabilir. Her halükarda, Lazard 

ile EIA arasındaki maliyetlerde açık farklılık vardır. Bu, jeotermal ile ilgili verilerin yetersizliği nedeniyle 

olabilir. 

Jeotermal santraller nispeten ender olduğundan ve EIA 2016 için maliyet tahminleri sunmadığından, 

maliyet bilgisi için başka bir kaynak bulmakta fayda vardır. ABD Jeotermal Derneği18, jeotermal 

sermaye maliyetlerinin kW başına 3.400 USD “kadar düşük” olabileceğini belirtmektedir ve ayrıca 

kullanım ömrü maliyetlerin kWh başına yaklaşık 0,09 USD olacağını belirtmektedir.  Bir başka ABD 

Hükümet kaynağı19, kW başına 2.500 USD ‘den bahsetmektedir fakat özel ölçüler sunmadan bunun 

“daha küçük” santraller için kW başına 3.000 ila 4.000 USD’ye artabileceğini kaydetmektedir.  

Yukarıdaki bilgiler göz önünde bulundurulursa, bahsedilen rakamlar oldukça değiştiğinden, jeotermal 

santral maliyetlerini destekleyen kanıtlarla tahmin etmek oldukça zordur. Bununla birlikte, Jeotermal 

Derneğinin kWh başına 0,09 USD’lik maliyeti, mevcut tarife garantisi ile en iyi şekilde örtüşmektedir. 

Türkiye’nin birçok jeotermal santrali tarife garantisine tabi olduğundan (yakın zamandaki PWC 

raporuna dayanılarak yaklaşık üçte ikisi) ve karlı bir şekilde çalıştıkları varsayıldığında, bu tahmin en 

güvenilir olarak görünmektedir. 

 

 

                                                      
18 ”Jeotermal Temelleri – Güç Santrali Maliyetleri”, Jeotermal Enerji Derneği, http://geo-energy.org/geo_basics_plant_cost.aspx 
19 “Jeotermal SSS”, ABD Enerji Bakanlığı,  Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Bölümü,  
http://energy.gov/eere/geothermal/geothermal-faqs 
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3 Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Finansmanı  

Bu bölümün hedefi, Türkiye’deki yenilenebilir enerji finansman mekanizmasını, sunulan ürünleri, 

özellikle küçük ölçekli yenilenebilir enerji bakış açısı ile Türkiye’deki yenilenebilir enerji finansmanı 

yaklaşımını daha iyi anlamaktır.  

3.1 Türk Finans Sektörüne Genel Bakış  

3.1.1 Türk Bankacılık Sektörü 

Türk bankacılık sektörü, Rusya’dan sonra gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin  ikinci büyük bankacılık 

sistemidir. Türk bankacılık sektörü iki ana düzenleyici otoritenin denetimi altında izlenmekte ve 

yönetilmektedir. Bunlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası’dır20. 

BDDK’ya göre 21, 30 Eylül 2016 itibariyle Türkiye’de 52 banka faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki 

tabloda türlerine göre sunulan toplam 34 mevduat bankası, 13 kalkınma ve yatırım bankası ve beş 

katılım bankası yer almaktadır.  

Türkiye’deki bankalar oldukça moderndir. Gelişmiş IP ve kontrol sistemlerine ve hatta bazıları, bütün 

ülkeyi kapsayan gelişmiş ağlara sahiptir. 3.1.2 raporunda belirtildiği gibi, Türkiye’de özel veya devlet 

kontrolünde bankalar bulunmaktadır. Türkiye’de 2010’dan bu yana, sektörün toplam kredileri, 

ortalama %29 kredi büyümesini yansıtarak 526 milyar TL’den 1.610 milyar TL’ye yükselmiştir.  

 

 

Şekil 3-1: Türk Bankalarının Türlerine Göre Dağılımı 

 

30 Eylül 2016 itibariyle Türk bankacılık sektöründeki şube sayısı 11.926 olup, personel sayısı 

211.673’tür. 

                                                      
20 Garanti Bankası, Yatırımcı İlişkileri, Kısaca Türk Bankacılık Sektörü, http://www.garantiinvestorrelations.com/en/financial-
information/detay/Turkish-Banking-Sector-in-Brief/55/ 41/ 0. 
21 30 Eylül 2016 itibariyle Türk Bankacılık Sektöründeki Önemli Göstergeler. 

Kamu
u 

Özel - Türk Özel - Yabancı 

Mevduat Bankaları Kalkınma&Ytr. Bankaları Katılım Bankaları 
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Eylül 2016 sonu itibariyle Türk bankacılık sektörünün konsolide bilançosu ve konsolide bilanço dışı 

kalemleri aşağıdaki gibi olmuştur22. 

  

Tablo 3-1: Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Bilançosu23 

Varlıklar (Milyar TL) 
Borçlar ve Paydaşların 

Öz Sermayeleri 
(Milyar TL) 

Nakit ve nakit benzerleri 191 Mevduatlar 1.341 

Zorunlu Rezervler 198 Bankalara borçlar 369 

Nakit Krediler 1.610 
Yeniden satın alma 
sözleşmeleri uyarınca 
yükümlülükler 

154 

Yatırım Amaçlı Menkul 
Kıymetleri 

329 
İhraç Edilen Menkul 
Kıymetler 

102 

Diğer Varlıklar 206 Diğer Borçlar 275 

    Öz kaynak 293 

Toplam Varlıklar 2.534 
Toplam Borçlar ve Öz 
Sermayeler 

2.534 

 

3.1.2 Finansal Kiralama Sektörü 

Finansal kiralama (leasing) yatırım  mülkiyeti, kiralama şirketine aitken, kiracının belirli bir kira 

ödemesi yaparak malın kullanım hakkını elde ettiği finansal bir yöntemdir. Bu yöntem, şirketlerin 

işletme sermayelerini diğer gereklilikler için kullanmalarına olanak sağlayarak verimliliği ve karlılığı 

artırmayı ve toplam fiyat yerine sadece aylık kira ödenmesini hedeflemektedir. 

Türkiye’de Ocak 2017 itibariyle, Türkiye Finansal Kurumlar Birliği’ne kayıtlı olan 26 finansal kiralama 

şirketi vardır. Finansal kiralama şirketlerinin özellikle sabit varlık yatırımlarına önemli katkısı vardır. 

2016’nın ilk dokuz ayında, finansal kiralama şirketleri, 12,9 milyar TL tutarında sektör dağılımı; %50,6 

hizmet, %43,8 endüstri, %3,8 tarım ve %1,2 konutsal olan 17.812 finansal kiralama anlaşması 

imzalamıştır. 

Özellikle KOBİ’ler için, bankacılık sektöründe olanlar ile karşılaştırıldığında finansal kiralama 

mekanizmasının düşük teminat gereksinimleri (bankacılık sistemi genellikle makine ve teçhizatı 

uygun teminat olarak kabul etmemektedir) nedeniyle finansal kiralama, KOBİ’lerin YE yatırımları için 

avantajlı  bir seçenek olarak değerlendirilebilir ve her türlü YE yatırımları finansal kiralama üzerinden 

finanse edilebilir. Ancak, sektör için uzun dönemli sürdürülebilir fonlamaya ihtiyaç vardır. Finansal 

kiralama, finansal kiralama kanunuyla tanımlanan yatırım kategorisine bağlı olarak KDV avantajı da 

sağlayabilir ve KDV, % 18’den %1’e düşürülür. Yenilenebilir enerji sektörü ile ilgili olarak, sadece 

                                                      
22 BDDK-Eylül 2016 itibariyle Türk Bankacılık Sektöründeki Önemli Göstergeler 
23 Türkiye’de Eylül 2015 sonundaki döviz kurları; 1 USD: 3,025 TL ve 1 AVRO: 3,394 TL 
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biyokütle yatırımları için kazanlar, jeotermal ekipmanlar için ısı pompaları vb. gibi yatırımların özel 

tamamlayıcı parçaları KDV avantajından faydalanabilir.  

 

AYB, KfW, IFC ve GGF gibi birçok UFK, YE yatırımlarını desteklemek için Türkiye’deki finansal 

kiralama şirketlerine fon sağlamaktadır. Türkiye’deki finansal kiralama kanununa göre, konut kredisi 

için kullanılmadıkça, bireylerin, finansal kiralama anlaşmaları yapmalarına izin verilmemektedir; 

finansal kiralama sözleşmelerinin tüzel kişilik tarafından imzalanması gerekir. İlave olarak, sadece bir 

kaç finansal kiralama şirketi konut kredisi finansmanı lisansına sahiptir. Konut için YE yatırımlarının 

konut kredisi kategorisine dahil edilmesi hakkındaki mevzuat genişlemesi, konutsal yatırım için 

finansal kiralamanın artırılmasını destekleyebilir.  

3.2 Türkiye’de Mevcut Yenilenebilir Enerji Finansmanı Mekanizmaları 

3.2.1 Genel Yaklaşım 

Türkiye’de mevcut yenilenebilir enerji finansmanı mekanizmaları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Türk finans sektörü, yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için isteklidir ve Türk Bankalarının 

hiçbiri yenilenebilir enerji kredilerini dışlamamaktadır. Son yıllarda, birçok ticari banka, 

yenilenebilir enerji yatırımlarını değerlendirmek için kapasitelerini geliştirmeye başlamıştır. 

Uluslararası Finans Kuruluşları, kapasite oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır.  

 Finans kurumlarının proje finansmanı bölümleri çoğunlukla büyük ölçekli yenilenebilir enerji 

yatırımlarını değerlendirmektedir. Küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımı başvuruları çoğunlukla 

ticari bankaların bölge yetkisi içerisinde kalmaktadır. FV dışındaki YE projeleri, proje ölçüsü küçük 

olsa bile, gecikme riski, çevresel risk, özellikle hidro projeler ve  rüzgar projeleri için kaynak analizi  

gibi ilave ölçümler gerektirdiğinden, ilave risk analizleri ağırlıklı olarak finansal kurumların proje 

analiz bölümleri tarafından gerçekleştirilir.  

 Şebeke dışı sistem yatırımlarının geri ödeme dönemleri, şebeke içi sitemlerden önemli ölçüde 

daha uzun olduğundan, çoğu şebeke dışı sistemler finansal olarak uygulanabilir değildir. Bu 

nedenle, finansal kurumlar şebeke içi yatırımları finanse etmeyi tercih ederler.  

 Ortalamada, şebeke içi yenilenebilir enerji yatırımları 7-10 yıllık finansman vadesine ihtiyaç duyar.  

Bununla birlikte, Türk bankacılık sektörü, fonlamada yüksek mevduat  bağımlılığına sahip 

olduğundan ve mevduat  ile kredi arasındaki vade uyuşmazlığı önemli ölçüde yüksek 

olduğundan24, finansal kurumlar, uzun dönemli yatırımları finanse edebilmek için uzun dönemli 

fonlamaya ihtiyaç duymaktadır. Mevcut durumda, başlıca finansman kaynağı IFI fonlarıdır.  

 Büyük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları, ağırlıklı olarak finansal kurumların proje finansmanı 

bölümleri tarafından değerlendirilir. Bu yüzden, değerlendirmeler sırasında projelerin nakit akışı 

oluşumu göz önüne alınmaktadır. Bununla birlikte, enerji kredileri herhangi bir karşılık muafiyetine 

                                                      
24 BDDK Eylül 2016 istatistik şekillerine göre, teminatlar, Bankacılık sektöründeki toplam yükümlülüklerin % 53’ünü yansıtmaktadır ve 
teminatların % 94’ü 3 aydan daha kısa vadeye sahiptir.  
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sahip olmadığından, finans kurumları  kredinin hatırı sayılır bir bölümünü kapsayan çoğunlukla 

ipotek olan katı teminatlar talep etmektedir.  

Kredi bölge/şube yetkilileri üzerinden sağlandığı taktirde, teminat kapsamı daha yüksek olabilir ve 

kredi vadesi  daha kısa olabilir.  

 Bankacılık yönetmeliği nedeniyle enerji performans sözleşmeleri (EPC) ve performans garantileri 

bankalar tarafından teminat olarak kabul edilmemektedir. EPC ’nin projenin hatırı sayılır riskini 

aldığı yerde EPC  sözleşmeleri ve performans garantileri, enerji yatırımları için riski hafifletme 

enstürmanlarıdır.  

EPC  sözleşmeleri ve Performans Garantileri kavramlarının güçlendirilmesi ve aşağıdakiler gibi uygun 

mevzuat ve iş çerçevesi oluşturularak geçerliliğinin sağlanması gerekmektedir:  

• Geçerli ve basit Performans Garantisi sözleşmeleri hazırlamak  

• Ölçüm ve doğrulama prosedürleri ile IPMVP’yi (Uluslararası Enerji Verimliliği Finansman 

Protokolü) devreye almak 

• Performans garantilerinin teminat olarak kabul edilmesinin ve bunlara bir değer atfedilmesinin 

sağlanması 

 Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından ülkenin kredi notunun düşürülmesi nedeniyle, 

2017 başında kredi faiz oranları artıran fonlama maliyeti artmıştır. Bu yüzden, yenilenebilir 

yatırımları geri ödeme dönemi uzatılmıştır.  

 2017 başı itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,  Kredi Garanti Fonunun (KGF) fonksiyonlarını 

geliştirmiştir. Yeni değişiklikler ile, fon vasıtasıyla, KOBİ’lerin   YE projelerine , 5 yıl için 1,5 milyon 

USD’ye kadar bir kredi garantisi sağlanabilmektedir. Bu, bankaların yatırımcılardan istedikleri 

toplam teminat gereksinimlerini azaltmalarını mümkün kılacaktır. İşletme skorunun tatmin edici 

olması şartıyla, KGF onayı sadece 2 gün içinde sağlayacaktır. Ancak, KGF, riski tek başına 

üstlenmeyecek, banka ile birlikte paylaşacaktor. Yeni mekanizmanın YE projelerinin genişlemesini 

desteklemesi beklenmektedir. Bankaların KGF garantisi ile olağan uygulamadan daha uzun vade 

sağlayan özel YE kredi ürünleri geliştirmesi gerekmektedir.  

 Yenilenebilir enerji yatırımları, finansal kiralama sektörü için uygun bir alan olduğundan (santralin 

ikinci değerine sahip olması; teminat gereksinimlerini yerine getirmesi vb), finansal kiralama 

sektörü de bu alanda olmaya isteklidir. Bununla birlikte, bankacılık sektörüne kıyasla işletme ve 

borçlanma maliyetleri daha yüksek olduğundan, finansal kiralama yoluyla finansmandaki başlıca 

kaygı fonlama maliyetidir.  

 Yenilenebilir enerji finansı, yatırımcı, satıcı ve bir katılım bankası arasında anlaşma (Sukuk) 

gerektirdiğinden katılım bankaları için de uygulanabilir  bir alandır. Yenilenebilir enerji 

finansmanında alternatif olarak kullanılabilecek, Murabaha (marka ile ticaret veya maliyet-artı 

satış), Mudaraba (kar paylaşımı anlaşması) ve Müşaraka (işletmeye ortaklık) olarak üç tür Sukuk 

modeli vardır. Ayrıca, katılım bankaları, yabancı kaynak verme aracı olarak, yabancı kaynak 
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vermedeki teminat gereksinimlerini azaltacak finansal kiralama da sağlayabilir. Ancak, mevcut 

durumda katılım bankaları ticari bankalar gibi hareket ettiğinden, kar paylaşımı anlaşması ve 

işletmeye ortaklık henüz kullanılmamaktadır ve finansal kiralama  teşvik edilmemektedir.  

 Uzmanların enerji finansmanı alanında etraflı deneyimine dayanan görüşlerini yansıtan aşağıdaki 

“Türkiye’de Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Finansmanı” SWOT analizi, Türk finans sektörü 

temsilcileri, yatımcılar, STK’lar, EPC şirketlerinin görüşlerini kapsamaktadır. MWH Global, 

TurSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı) ve MidSEFF (Türkiye Orta Ölçekli 

Sürdürülebilir Enerji Finansmanı) gibi her ikisi de EBRD tarafından fonlanan ve AB tarafından 

desteklenen iki büyük sürdürülebilir enerji finansmanı programının proje danışmanı olduğundan, 

danışma ekibi muhtemelen Türkiye’de bu piyasada en fazla çıkarıma ve tecrübeye sahiptir. SWOT 

analizi, 1,1 milyar AVRO’dan daha fazla tutarda küçük ve orta büyüklükteki yenilenebilir enerji 

yatırımlarını finanse eden TurSEFF ve MidSEFF’in bu tecrübesinin bir sonucudur.25 “Türkiye’de 

Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Finansmanı”nın SWOT analizinin genel görünümü aşağıda 

sunulan SWOT analizinde kısaca özetlenmiştir: 

 

Şekil 3-2: Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Finansmanının SWOT Analizi 

 

 

                                                      
25 31 Temmuz 2017 itibariyle TurSEFF toplam kapasitesi 653 MW olan YE enerji projelerine 322 milyon AVRO finansman sağlamıştır 
ve MIDSEFF toplam kapasitesi 1.077 MW olan YE projelerine 876 milyon AVRO finansman sağlamıştır 
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4 Türkiye’deki İç Tüketimi Amaçlayan Yatırımcılar için 
SEM’in tahmin edilmesi 

4.1 İç Tüketimi Amaçlayan Yatırımcılar için Bölümlendirme 

İç tüketimi amaçlayan yatırımcılar piyasası için, farklı ülkeler ve hatta bölgeler alternatif bölümlendirme 

önermektedir.  

Örneğin, FV’de en çok çalışılan piyasalardan biri olan ABD piyasası aşağıdaki bölümlendirmeyi 

kullanmaktadır (Kaynak NREL) 

Tablo 4-1: NREL’e göre Piyasa Bölümlendirmesi (ABD) 

Sektör Kategorisi Açıklama Güç Aralığı 

Mesken FV Mesken çatı sistemleri 3 kW – 10 kW 

Ticari FV Ticari çatı sistemleri, 10 kW – 2 MW 

Şebeke Ölçekli FV Yere-monte sistemler, sabit eğimli ve Tek eksenli takip cihazı >2MW 

 

Teknik ve pazar değerlendirmeleri ile uluslararası ölçütlere göre aşağıdakileri önermekteyiz: 

1. 15 kW’a kadar sınır: Mesken ve küçük ticari müşteriler nadiren 15 kW’dan fazlasına ihtiyaç 

duyacaktır. Bu küçük sistemler en yüksek SEM’i sunar. 

2. 1 MW’a kadar sınır: Ticari, Endüstriyel ve çok konutlu binalar bu kurulu güce kolayca ihtiyaç 

duyabilir. 

3. 5 MW’a kadar sınır: Bu, bir Enerji Kooperatifinde bir araya gelmeye istekli iç tüketimi 

amaçlayan yatırımcılara açık ekonomi ölçekleri sunan, Türkiye’deki Enerji Kooperatifleri için 

mevcutta önerilen maksimum kurulu güçtür. 
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Şekil 4-1: Kaliforniya’daki konutsal ve ticari FV sistemlerinin ortalama büyüklüğü. Kaynak NREL 

 

Türkiye, özellikle FV’de iç tüketim yenilenebilir enerji yatırımları için büyük potansiyele sahiptir. Güneş 

enerjisinden su ısıtma açısından Türkiye, dünyada 4. sıradadır ve dünyadaki kapasitesinin %2.9’unu 

oluşturmaktadır26. Bu, Türkiye’deki tüketicilerin güneş enerjisi sağlayan teknolojiyi kullanmaya açık ve 

bu alanda yatırım yapmaya istekli olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, finansal kurumlar ve 

yatırımcılar, üretilen elektriği TG üzerinden satan yenilenebilir enerji yatırımlarını tercih ettiğinden, 

ağırlıklı olarak yatırımın geri dönüşünün düşük ve ödeme dönemlerinin uzun olması sebebiyle iç 

tüketim amaçlı yenilenebilir enerji yatırımları bunlar için cazip değildir.  

Problemi analiz etmek için farklı senaryolar altında SEM’i hesapladık ve bu hesaplamalar Ek 2’dedir. 

Üçüncü taraf çalışmalarına göre iç tüketimi amaçlayan yatırımcı SEM’lerinin tahminleri: 

Yukarıda sunulan tahminler, MWH’in Türkiye’de küçük ölçekli FV sistemleri finansmanındaki   

tecrübesi ile oluşturulmuştur.  Üçüncü taraf araştırmaları ve özellikle Lazard’ın kapsamlı 

raporlarından elde edilenler aynı sonuçlarla tutarlıdır ki küçük ölçekli güneş enerjisi 

tarifelerinin, şebeke ölçekli sistemler için olan tarifelerinin en az iki katı olması gerekmektedir. 

DH02 hizmetlerinin bir parçası olarak yürütülen proje değerlendirme raporlarında, Türkiye’deki 

“şebeke ölçekli” güneş enerjisi FV projelerinin yatırım  maliyetinin kurulu MW başına yaklaşık 1.1 

milyon USD olacağı tahmin edilmiştir. Bu yatırım seviyesinde Bursa’daki bir tipik güneş enerjisi 

                                                      
26 http://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-highest-share-of-solar-water-heating-collectors-global-capacity.html 
 

 

Ortalama Sistem Büyüklüğü (Konutsal) 

Ortalama Sistem Büyüklüğü (Ticari) 

Sistem Büyüklüğü (kW DC) 
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santralinin yaklaşık 7 yıllık bir geri ödeme süresi olan finansal kriter, kWh başına 0,165 USD tutarında 

bir tarife garantisinde karşılanmaktadır. 

Çatı üzeri ünitelerin (konutsal ve ticari/endüstriyel) spesifik yerel verileri yanı sıra diğer küçük ölçekli 

YE yatırımları kolay erişilebilir olmadığından, Türkiye için tahminler Lazard tarafından yayınlanan 

uluslararası verilerle27 karşılaştırılmıştır. Lazard, her türden kurulum için, orta noktası bu amaç için 

kullanılmakta olan bir muhtemel SEM aralığı sunar.  Bunlar Tablo 4-2’de gösterilmektedir.  Bunların, 

Bölüm 3’te yapılan ve tipik uluslararası sermaye ve İ&B maliyetleri ve işletme varsayımlarından ayrı 

olarak hesaplanan tek nokta tahminlerinden farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Tablo 4-2’deki 

muhtemel SEM aralıklarının orta noktalarının karşılaştırılması, esas olarak, Türkiye’ye özgü SEM’lerin 

uluslararası tecrübe ile az çok tutarlı olmasının yanı sıra küçük ölçekli maliyetlerin genel kullanıma 

göre %30 ila %40 daha yüksek göründüğü gerçeğini göstermek içindir. 

 

Tablo 4-2: Türkiye ve Uluslararası SEM’lerin Karşılaştırması (kWh başına USD) 

Teknoloji 
Uluslararası 

SEM 
Türkiye SEM 

Mesken çatı üzeri 0,180 0,153 

Ticari/ endüstriyel çatı üzeri 0,141 0,140 

Ortak / yere kurulan 0,107 0,106 

Şebeke ölçeği  0,055 0,110 

 

MWH tecrübesinden, Bursa bölgesinde, 0,165 USD güneş enerjisi FV tarifesinin, uygun bir tarife 

garantisi belirlemek için temel olarak kullanılmak üzere arzulanan bir finansal kriter olan, 7 yıllık geri 

ödeme süresi ile sonuçlandığı tespit edilmiştir. Bu, kWh başına 0,110 USD’lik yukarıdaki şebeke bazlı 

SEM tahmini ile karşılaştırılmıştır.  Bu durumda, Tablo 4-2’deki diğer SEM’lerin 0,165/ 0,110 oranında 

ayarlanması da gerekli bir “geri ödeme için düzeltilmiş” tarife ile sonuçlanacağını varsaymak mantıksız 

değildir.  Bu, konutsal çatı üzeri gerekli tarifeyi kWh başına 0,230 USD’ye ve ticari/ endüstriyel çatı 

üzeri gerekli tarifeyi kWh başına 0,210 USD’ye getirecektir. 

Güneş enerjisi olmayan küçük ölçekli YE gelişmeleri ile ilgili olarak, küçük ölçekli güneş enerjisi 

SEM’lerinin, şebeke ölçekli gelişmeler için olanlardan yaklaşık iki kat daha fazla olduğu yukarıda 

görülebilir. Bu nedenle, daha iyi veriler erişebilir hale gelene kadar, bu temel gözlem de Türkiye’deki 

diğer küçük ölçekli YE teknolojilerinin maliyetlerini tahmin etmede uygulanabilir. Bu çok kabataslak, 

yuvarlak bir tahmindir. Önceki sayfalarda belirtildiği gibi, diğer teknolojiler için SEM’ler de konuma 

bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir. Her şeye rağmen, diğer teknolojiler için gerekli tarife bazlı 

SEM tahminleri ve yedi yıllık geri ödemeler Tablo 4-3’de özetlenmektedir. 

                                                      
27 “Lazard Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti Analizi” - Sürüm 10.0, Aralık 2016. 
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Tablo 4-3: Güneş Enerjisi olmayan YE teknolojileri için tahmin edilen SEM 

Teknoloji 
Şebeke 

Ölçekli SEM 

Küçük Ölçekli, 

7 yıl geri 

ödeme SEM 

Rüzgar 0,067 0,135 

Biyokütle 0.096 0.200 

Jeotermal 0,128 0,250 

Hidrogüç 0,049 0,100 

 

Yukarıdaki maliyetlerin incelenmesinde, özellikte hidroelektrik olmak üzere jeotermal ve hidroelektrik 

maliyetlerinin geniş çapta değişme eğilimi olduğuna değinmek gerekir. Jeotermal tahmin, Lazard 

tarafından yapılan uluslararası maliyet tahmininin basitçe iki katına çıkarken, hidroelektrik enerji 

tahmini, Türkiye’de halen yapımı süren ve SEM’leri sırasıyla kWh başına 0.042 ve 0.049 olarak tahmin 

edilen Ilısu ve Çetin adlı iki önemli hidroelektrik geliştirmenin mevcut maliyetlerine dayanmaktadır. 

Küçük ölçekli hidroelektrik santrali tahmini, bu iki tahminin adeta iki katı üstüne çıkmaktadır. Ayrıca, 

biyokütle tahmini, her birinin uluslararası maliyet tahminleri birbirine yakın bulunduğundan, hem 

doğrudan hem de dolaylı elektriğe dönüştürme için uygulanır. 

Tahmini SEM’ler göz önüne alındığında, bunların tarifeler olarak uygulanması, üretimlerinin tamamını 

şebekeye satmak isteyen küçük ölçekli YE geliştiricilerine bir teşvik olarak hizmet etmelidir. Ancak, 

tahminlerin yaklaşık yapısı göz önüne alındığında, belirli bir derecede iyileştirme zamanla arzulanır. 

Bu, SEM’leri daha iyi bilgilerle güncelleme ihtiyacının yanı sıra hükümetin YE hedefleri doğrultusunda 

yıllık bazda tarifelerin yükseltilmesinin izlenmesini pekiştirmektedir. 
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5 Türkiye Ekonomisine Ekonomik Maliyetleri ve 
Faydaları 

 

Bir önceki bölüm içerisinde tahmin edilen SEM’lerde, YEK satın almalarını toptan satış düzeyindeki 

satın alıcılar arasında dağıtan mevcut mekanizma kapsamında, ekonomiye, Türk elektrik 

tüketicilerinin üstleneceği bir maliyeti olacaktır. 

Umulan üretim hacmi ancak Türkiye Hükümeti tarafından kurulan YEK hedeflerine dayalı olarak 

tahmin edilebilir.  Toplam ilave YE kapasitesinin hedefi, yılda 600 MW olup bunun %30’unun veya 

180 MW kadarının küçük ölçekli olabileceği varsayılabilir. Diğer YE teknolojilerine kıyasla güneş 

FV’nin kullanışlı kolay kurulum nitelikleri yanı sıra hızla azalan maliyetleri göz önüne alınırsa, küçük 

ölçekli kurulumların ezici çoğunluğu  FV güneş enerjisi olacaktır. Bu yaklaşık tahmin zemine monte 

edilen rüzgar enerjisi ve diğer teknolojilerin toplam küçük ölçekli YE’nin küçük bir bölümünü 

oluştursada, , tüm yeni küçük ölçekli kurulumların FV güneş enerjisi olacağı varsayılabilir. Yukarıdaki 

tabloda yer alan bilgiden, tüm küçük ölçekli  FV güneş enerjisi teknolojileri için ortalama SEM, kWh 

başına 0,15 USD28 olarak tahmin edilebilir. Ortalama %15 kapasite faktörüne denk gelen yıllık ilave 

180 MW’lik güç kapasitesi, yıllık olarak 237 GWh ilave güç üretecektir. Dolayısıyla, kWh başına 0,15 

USD maliyet ile küçük ölçekli YE’nin toplam ilave maliyeti, yaklaşık 35 milyon USD olacaktır. 

Ancak, toplam YE maliyetinin, başka bir kaynaktaki üretimin engellenen maliyetine karşı 

dengelenmesi gerekir. YE kaynakları vasıtasıyla üretilen her marjinal kWh için, öncelikle doğal gaz 

yakıtlı santral tarafından bir kWh eksik üretileceğini varsaymak makul olacaktır, çünkü gaz 

santrallerindeki üretimin marjinal maliyeti sistemdeki en pahalı olandır ve diğer kaynaklarda herhangi 

bir ilave üretim olduğu taktirde, üretimin kesileceği ilk kaynak olacaktır. 

Her ne kadar Türkiye’de elektrik üretimi için gaz fiyatı, BOTAŞ tarafından bin m3 başına 200 USD 

olarak belirlenmiş olsa da bu Türkiye’nin ithal edilen doğal gaz için fiilen ödediği fiyatın çok altındaki 

sübvanse edilmiş fiyattır.  Fiyatın bin m3 başına fiilen 300 USD’ye yakın (hatta daha yüksek olabilir) 

olduğu tahmin edilebilir ki bu, kombine çevrimli gaz santralleri için %55’lik bir verimlilik seviyesinde 

kWh başına 0,06 USD’lik bir maliyete dönüşmektedir.  Düşük talepli fazlalıkta kesilecek ilk santraller 

olan düşük verimli santraller için maliyet daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte, kWh başına 0,06 

USD, Türkiye’de gaz üretimini simgeleme eğilimde olan daha verimli yeni kombine çevrim tesisleri 

havuzuna en uygun olan miktardır. Bu miktar, verimsiz (ve daha pahalı) santrallerin, fazlalıktaki daha 

fazla enerjiye önemli ölçüde katkısı olup olmadığı ile ilgili daha ayrıntılı olarak incelenmelidir. 

kWh başına 0,06 USD olan fiyatlandırma, bir YE kaynağında yerel olarak üretilen kWh yerine geçmek 

için, iletim ve dağıtım sistemleri boyunca dolaşmaya ihtiyaç duyduğu nispeten yüksek bir seviyede 

üretilir.  Bütünleşik Türkiye şebekesindeki iletim kayıpları ortalama %2-3 olmakla beraber dağıtım 

kayıpları miktarını belirlemek zordur, çünkü yerel olarak üretilen kWh , şebekeye verildiği taktirde, 

muhtemelen trafo merkezinden sağlanan kWh kadar olmasa da dağıtım kayıplarına tabi olacaktır. 

                                                      
28 Not: Bu, Tablo 4-2’de gösterildiği gibi konutsal ve ticari/ endüstriyel için sırasıyla 0,153 USD ve 0,140 USD olan fiili ekonomik 
maliyetlere yakındır.  Bu SEM’lerin her biri için 0,20 USD üzerindeki sonradan gelen artış, aslına bakılırsa, ekonomi içinde dahili bir 
aktarım ödemesi olan ve genel olarak ulusal ekonomiye maliyeti etkilemeyen bir finansal değerlendirmedir. 
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Bundan dolayı, %10’luk toplam iletim ve dağıtım kayıpları düşünülebilir ve kaçınılması gereken 

maliyeti kWh başına 0,067 USD’ye getirir. 

İlave olarak, karbon emisyonlarının ekonomiye maliyeti düşünülmelidir. Dünya Bankası ve Asya 

Kalkınma Bankası gibi uluslararası yabancı kaynak veren kuruluşlar son olarak, ekonomik analizler 

için atılan CO2’nin tonu başına 36 USD bir maliyet kullanılmasını tavsiye etmiştir. Kombine çevrimli 

gaz santralleri için tipik bir emisyon seviyesi kWh başına 0,5 kg olup kWh başına 0,018 ABD Doları 

maliyeti ekleyecek, kaçınılan toplam maliyet kWh başına 0,085 USD olacaktır. 

Kaçınılan bu maliyet, kWh başına 0.15 USD’lik SEM’e karşı kazanıldığında, Türkiye ekonomisine net 

maliyeti kWh başına 0,065 USD veya yılda 15 milyon USD’dir. Bu miktar, her yıl 180 MW yeni YE 

kapasitesi eklendiğinden kümülatiftir.  Bu nedenle, ilk yılda maliyet 15 milyon USD’dir.  İkinci yılda 30 

milyon USD’dir vb. 7 yıldan sonra, toplam net maliyet yıllık yaklaşık 100 milyon USD olacaktır. 

Yukarıdaki tahminin, yaklaşım yoluyla tahminlerin kolayca yapılabildiği doğrudan ve somut kalemlerin 

maliyetine dayandığına dikkat edilmelidir. Oldukça pahalı ithal doğal gazın bedelinin ödenmemesi ve 

bu fonların ülke içi faaliyetlere yönlendirilmesi, maliyet tahmininde tam olarak yansıtılamayan olumlu 

bir ekonomik etkiye sahip olması muhtemeldir. Örneğin, geçmiş bir çalışmada, Güneş Eğitimi ve 

Araştırma Vakfı, kurulan güneş enerjisi MW’ı başına yedi tam zamanlı inşaat işine ilaveten İ&B için 

MW başına 0,7 iş oluşturulduğunun29 tahminini sunmuştur. Bu rakamların, yılda 180 MW küçük ölçekli 

kurulumların olduğu bir varsayılan YE kurulum hedefine uygulanması, 2017 ile 2023 yılları arasında 

gerekli 1.260 tam zamanlı inşaat işi, ilaveten bu yılların her birinde birikimli olarak oluşturulan 126 İ&B 

işi, nitekim 2023 itibariyle 882’ye ulaşan İ&B işi ile sonuçlanır. Bu tahminin, şebeke ölçeğindeki FV 

güneş enerjisine uygulanması amaçlandıysa da, benzer bir tahminin küçük ölçekli güneş enerjisi için 

daha büyük veya daha küçük olacağı şüphelidir. Ayrıca, bu işler, sırayla, artan ekonomik aktivite 

yoluyla daha fazla işe ve daha büyük zenginliğe yol açarak ekonomi içerisinde çoğaltıcı etkiler 

üreteceğinden bunların değeri tam olarak belirlenemez. Fakat bu, yalnızca belirli bir noktaya 

uygulanır, çok düşük fiyatlarla mallar ithal etmek belli bir seviyede daha avantajlı olacağından, 

sonuçtaki maliyet tasarrufları ekonomideki diğer yerlerde daha iyi kullanılır. Bütün bu faktörlerin tam 

etkileri, bir dereceye kadar manipülasyona maruz kalabilecek ekonominin tamamen daha karmaşık 

ekonometrik modellemesi vasıtasıyla yakalanabilir. Bu tür bir çalışma30, hükümetin YE’yi teşvik etme 

çabalarının sonucu olarak tüketicilerin elektrik faturalarını %20 daha fazla ödeyeceği tahmin edilen 

bir ülke olan Almanya’da, YE’nin gelişmesinin fiilen net olumlu etkiler ürettiği sonucuna varmıştır.   

5.1 Tarife garantisi ve İç tüketim: 

Daha önce belirtildiği gibi, tahmini SEM’ler göz önüne alındığında, bunların tarifeler olarak 

uygulanması, üretimlerinin tamamını şebekeye satmak isteyen küçük ölçekli YE geliştiricilerine bir 

teşvik olarak hizmet etmelidir. Bununla birlikte, bu, hükümetin iç tüketimi teşvik etme arzusunu göz 

ardı ediyor ve bazı açılardan engelliyor, bunun nedeni, teşvikin mümkün olduğu kadar çok YE çıkışını 

şebekeye satması ve kWh başına 0,10 USD’lik bir perakende tarife üzerinden kendi kullanım 

elektriğini satın almasıdır. 

                                                      
29 “Federal Güneş Enerjisi Vergi Avantajlarının Genişletilmesinin Ekonomik Etkileri”, Güneş Enerjisi Araştırma ve Eğitim Vakfı, 2008   
30 “Yenilenebilir Enerji Gelişmesinin Ekonomik Etkileri Almanya için Model Bazlı Analiz”, Almanya İktisadi Araştırmalar Enstitüsü 
tarafından yayınlanan Müzakere Dokümanı, 2011  
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Hükümetin hedeflerine kıyasla, YE üretiminin herhangi bir anda üstlendiği yere bağlı olarak, bu 

kesinlikle kötü bir şey değildir. Eğer üretim hedefler ile uyuşmuyorsa, o zaman bu davranış teşvik 

edilebilir. Diğer taraftan, eğer üretim hedefleri aşıyorsa ve piyasada çok fazla küçük ölçekli YE üretimi 

varsa, belki o zaman daha fazla iç tüketimi teşvik etmek için adımlar atılabilir. Bir yöntem YE tarifesi 

vasıtasıyladır. 

Mevcut net faturalandırma sistemi altında ve perakende tarifenin YE tarifesinden düşük olduğu 

yerde, iç tüketimi amaçlayan yatırımcılar aslında iç tüketim için cezalandırılmaktadır.   

Böyle bir tarifeler sisteminde herhangi bir iç tüketimin söz konusu olması, iç tüketimi amaçlayan 

yatırımcı için mali açıdan en avantajlı yolun tüm YE çıktısını şebekeye satmak olduğu durumda bile 

“kendi kendine yeterli” olma isteği ile en azından kısmen açıklanabilir.  Bu tüm dünyada olmaktadır.  

Her halükarda, iç tüketim isteği, yukarıda tahmin edilen SEM’lere bağlı olan tarifeler kapsamında daha 

da azalacaktır ki bu, perakende ile YE tarifesi arasındaki uçurumu genişletecektir. 

Tarife altında iç tüketim gerçekten teşvik edilmek istendiği taktirde, iç tüketimi amaçlayan yatırımcının, 

iç tüketim için cezalandırılmasının aksine uygun bir şekilde ödüllendirilmesi gerekir.  Ancak bunun YE 

üretimi, iç tüketim ve şebekeye satışı ölçme ve daha sonra potansiyel olarak her bir bileşene bazı 

teşvik bazlı oranları uygulama açısından karmaşık hale gelme potansiyeli vardır.  

5.2 Teşvik Mekanizmaları Uluslararası Kıyaslama 

Küçük ölçekli yenilenebilir enerjilere (özellikle yüksek veya değişken maliyetleri içeren yenilenebilir 

enerjiler) özel yatırımları teşvik etmek ve desteklemek için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

tarafından tasarlanmış ve uygulanmış beş temel teşvik mekanizması vardır: Tarife Garantisi (TG’ler), 

İhaleler, Yenilenebilir Portföy Standartları (YPS’ler), Vergi Avantajları ve Yenilenebilir Enerji 

Belgeleri31. Bunlara, hibeler, sübvansiyon yatırımları ve kredileri, çeşitli vergisel avantajlar ve 

ödenekleri gibi yenilenebilir enerjiye dayalı enerji üretimi için sağlanan doğrudan ve dolaylı diğer 

kredibiliteyi arttırma da eklenebilir. Genel anlamda, yatırım odaklı stratejiler; indirimler, vergi teşvikleri 

veya yatırımı karlı kılacak etkenler gibi teşviklere dayanır, halbuki üretim tabanlı stratejiler tarife 

garantileri, orana dayalı teşvikler ve kotalar gibi teşviklere dayanır. Farklı düzenleyici mekanizmalar, 

YE üretim projelerinin farklı perspektiflerine odaklanır. 

AB’de, YE’nin gelişimi, ilk olarak esasen ya elektriğin toptan alıcılarının, YE enerji üreticilerine verilen 

işlem yapılabilir belgeler tarafından kanıtlanan belirli bir YE kotasına ulaşması gerektiği “yeşil sertifika” 

programları ya da YE üreticilerinin, toptan elektrik piyasası fiyatlarının yerini alan bir sektöre özgü fiyat 

veya fiyatların nasıl dalgalanabildiğine bakılmaksızın sabit bir miktarda ilave ödemesi aldıkları TG 

programları şeklinde ulusal destek mekanizmalarının uygulanması yoluyla teşvik edilmiştir. Bununla 

birlikte, herhangi bir toplam bütçe sınırı olmaksızın nitelikli tüm projelere otomatik olarak verilen bu 

türden sübvansiyonların uygulanması şimdi çeşitli şekillerde kesilmekte ya da rekabetçi açık artırma 

süreçlerine dayanan, genellikle farklı YE teknolojileri arasındaki rekabeti içeren destek biçimleri ile 

büsbütün değiştirilmektedir. 

                                                      
31 Net ölçüm bazen belirgin bir teşvik mekanizması olarak değerlendirilir, ancak biz TG’nin bir parçası olarak ekleyeceğiz 
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onshore rüzgar enerjisi ve  fotovoltaik güneş enerjisi için düşen maliyetler, yenilenebilir kaynaklar için 

piyasa görünümünü ve dolayısıyla teşvik yapılarıyla etkileşimi önemli ölçüde değiştirdi. Yeni REN21 

Yenilenebilir Enerji Küresel Gelecek Raporuna göre, “Yenilenebilir Enerji, şimdi neredeyse tüm 

ülkelerde yeni elektrik üretimi için en az pahalı seçenektir. Bu nedenle, daha fazla pazar genişlemesi 

için önemli engeller maliyet ile ilgili değil, mevcut altyapının kısıtlamalarıyla ilgilidir.” 

Piyasa çok hızlı bir şekilde evrim geçiriyor ve YE yatırımını canlandırmakta başarılı olan yenilenebilir 

politikaların ve teşviklerin hakkında acaba, hangi ve ne şekilde ile ilgili çalışmalar arasında fikir birliği 

bulunmuyor. Her politika kendince göreceli geçerliliğe sahiptir. Çoğu vakalar, politika başarısının bir 

ölçütü olarak, maliyet etkinliği veya verimliliği yerine, etkililiğe odaklandı (son ani değişikliklerin büyük 

kısmı, hükümetin ve tüketicilerin, elektrik faturası ödeyenler veya vergi mükellefleri için YE 

sübvansiyonlarının yükselen maliyeti ile ilgili endişeleriyle yönleniyor). Dahası, çoğu ülke, politika 

etkileşimini ve uyumluluğunu önemli hale getiren birden fazla bu tür elverişli mekanizmaya sahiptir. 

Göz önüne alınması gereken sayısız ülkeye özgü ekonomik olmayan engeller ve kısıtlar da vardır 

(eski iletim düzenlemeleri, izinleri elde etme prosedürleri, kamu hizmetleri idari özerkliği, Enerji Satın 

Alma Anlaşmalarının (ESA) ticari şartları, vs.).   

Mevcut destek tasarılarının zayıflıklarının eleştirel analizleri eksiktir. Dolayısıyla hala çok tartışma var 

ve ülkeleri karşılaştırırken, çeşitli teşviklerin ekonomik ve finansal açıdan maliyet etkinliği hakkında ve 

düzenleyici tasarım ve karşılanabilirlik ile ilgili konuların nasıl en iyi irdelendiği hakkında net bir başarı 

hikayesi yoktur. Nihai maliyetin ne olduğu ve bir teşvik programını kimin ödediği, politika tasarım 

sürecinin bir konusu olarak hükümet tarafından göz önünde bulundurulmalıdır ve belirlenmelidir. Bir 

gelir vergisi avantajı veya tercihli gelir vergisi oranı mutlaka mükellefler tarafından taşınır, yeşil tarifeler 

mutlaka tüketiciler tarafından karşılanır, halbuki TG’nin değişken maliyetleri tüketiciler tarafından veya 

birkaç farklı kaynaktan ödenebilir. Tüm teşvikler bir mali etkiye sahip olacaktır. 

Avrupa, yıllar boyunca YE yayılımında birkaç lidere sahip oldu ancak çok yakın geçmişte yatırımın 

%21 düşüşle 2006’dan bu yana en düşük toplamına gerilediğini gördü32. BYEF’in 2016 rakamları, 

temiz enerji yatırımının dünya genelinde, 2015’teki tüm zamanların en yükseği 348,5 milyar $’dan 

287,5 milyar $’a, %18’e düştüğünü göstermiştir. Önceki yıllarda Almanya başarılı bir ülkenin iyi bir 

örneği olabilirdi, ancak durumu hızlı bir şekilde değişti. Her biri benzersiz bir şekilde gelişen FV güneş 

enerjisi, onshore rüzgar enerjisi ve offshore rüzgar enerjisi, Almanya’nın yeni enerji çeşitliliğine büyük 

katkı sağladı. Almanya, toplam yatırımda küresel olarak altıncı sırada yer aldı fakat genel finansman 

%46 kadar azalarak 2015’de 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti33. Bu düşüş, politika çerçevesi 

değişiminin bir sonucuydu. Avrupa’nın küçük ölçekli dağıtılmış güneş enerjisi FV’leri için büyüme 

motoru Almanya’nın bu sektördeki yatırımı, bir kere, %57’si sözleşmeli olarak 2015’te, 1.3 milyar $ 

olarakgördü34. Yenilenebilir enerji, 20 yıllık sabit tarife garantisi ve şebeke önceliği sağlayan Alman 

Yenilenebilir Enerji Kanunu ile desteklendi. Cömert tarife garantileri ve tercihli vergi iyileştirme, bir çok 

konut sahibinin ve özel sermaye fonunun ilgisini çeken güneş FV varlıkları üzerinde % 9-15’lik bir öz 

sermaye getirisi sağlamıştır. Bir dizi EEG revizyonları zaman içinde istikrarlı şekilde tarife garantisi 

oranını düşürdü, ancak buna süratle düşen panel fiyatları ve MTİ kar marjları tarafından karşılık verildi. 

Bu destek programının maliyeti, kullanılan her kWh üzerine eklenen EEG ücreti denilen zorunlu prim 

                                                      
32 REN21 Yenilenebilir Enerji 2016 Küresel Durum Raporu 
33 a.g.e. 
34 a.g.e. 
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ile son tüketici tarafından karşılanmıştır. Paralel olarak, ucuz ve güvenilir kaynak finansmanı, siyasi 

olarak desteklenen KfW 270 ve 274 programları aracılığıyla kolaylıkla elde edilebilir olmuştur. 

Avrupa’nın öncü ve en büyük yenilenebilir enerji piyasası olarak Almanya, düzenleyici çerçevesinde 

büyük bir geçiş tamamladığından, sıkı bir şekilde piyasa katılımcılarının mikroskobu altındadır.35 

5.3 Tarife Garantileri 

YE’yi kurmanın ve sunmanın konvansiyonel enerjiden daha fazla maliyetli olduğu koşullar altında, 

yenilenebilir enerji üretiminde özel yatırımı hızlandırmak için TG’ler, küresel olarak en yaygın 

kullanılan hükümet destek mekanizması olmuştur. Basitçe, TG’ler, YE üreticilerine, yüksek üretim 

fiyatına rağmen YE’nin üretimi ve dağıtımına izin veren uzun vadeli tedarik sözleşmeleri 

sunmaktadırlar. TG’ler tanım itibariyle fiyat teşvikleridir, hükümet, YE üreticilerine tercih edilen şebeke 

satış fiyatı sağlamak için, sonucunda piyasanın tahmini fiyatta sağlanan YE miktarını belirlediği 

şekilde müdahale eder (bununla birlikte bazı ülkelerde miktara bir üst sınır konulmaktadır). TG üç 

çeşitte gelebilir: Üretim maliyeti esaslı tarife garantileri (TG’ler), üretim piyasası üzerinden primler 

(“toplayıcılar”) ve perakende fiyatı üzerinden primler (“yeşil tarifeler”). TG’nin en önemli avantajı, 

garanti edilmiş bir fiyat sunarak yatırımcı riskini azaltmasıdır. 

Diğer taraftan, çok cömert olan bir TG yeniliği bastırabilir ve tedarik maliyetlerini gereksiz yere 

artırabilir. Tarife Garantilerinin ünü Avrupa tecrübesinin ardından son yıllarda kötüye gitti. Bazı AB 

ülkelerinde, cömertçe fiyatlandırılmış Tarife Garantileri yenilenebilir inşasında beklenmedik şekilde 

büyük ve ani canlılıklar ve kamu sübvansiyon yükümlülüklerinin kabarması ile sonuçlanmış ve elektrik 

faturaları veya devlet bütçelerine önemli ölçüde baskı yapmıştır. Bu, bazı politikaların tersine 

çevrilmesini sağlamıştır. Afrika, Asya ve Latin Amerika ve Karayipler’de 58 gelişmekte olan piyasadaki 

şebeke içi ve dışı temiz enerji yatırımının koşullarını izleyen Climatescope, en güncel 2016 raporunda, 

gelişmekte olan ülkelerdeki tarife garantilerinden açık eksiltmelere doğru bir kaymaya dikkat çekti. 

Eskisi, proje sahiplerinin bir piyasa priminde temiz elektrik satmasına izin verirken, sonraki, 

geliştiricilerin elektriklerini en az maliyetle satmak için teklif vermeye davet etmektedir. 

Türkiye’de, lisanssız elektrik üretiminin TG’leri, bu tür elektrik üreten işletmelerin iç ihtiyaçları (iç 

tüketim) yerine giderek artan şekilde yatırım ve ticaret için bir araç olarak kullanılmaktadır. Mart 

2016’da kabul edilen değişiklikler esasen lisanssız faaliyetlerin, lisans gereksinimlerinden kurtulmak 

için kullanılmadıklarından emin olmak için kısıtlanmasına yönelik olarak görünmektedir ve sadece ilgili 

yatırımın gerçekleştirilmesine gerçekten ilgi duyan taraflar, lisanssız üretim rejiminden 

yararlanabilirler. 

5.4 Rekabetçi İhaleler 

Rekabetçi ihale veya müzayedeler son zamanlarda birçok ülkede özellikle büyük projeler için (küçük 

ölçekli yenilenebilir enerjiler için çok fazla değil) ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerde kabul 

edilebilir teknikler olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa eğilimi izlemektedir. İhaleler, yenilenebilir enerji 

                                                      
35 Temmuz 2016’da Almanya’nın yeni yenilenebilir enerji yasasının (EEG) geçişi, düzenleyici çerçeveye çok kapsamlı değişiklikler 
getirdi. En önemlisi, EEG, teşvik bekleyen yeşil alan projeleri için çok beğenilen ve kopyalanmış tarife garantisini rekabetçi açık 
artırmalarla değiştirdi. 
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tedarikçileri tarafından pazara giriş için yeterli teşvik sağlamaya devam ederken, daha düşük fiyatlar 

sunma potansiyeline sahiptir. Rekabetçi teklifler YE için TG programlarına uygulanabilir bir alternatiftir 

ve YE tedarikçileri tarafından kendilerine ayrılan aşırı rantın daha az riski ile potansiyel olarak daha 

iyi fiyat sonuçları sunmaktadır. Açık artırmalarda hem fiyat hem de miktar, proje başlamadan önce 

fiyat teklifi işlemi vasıtasıyla belirlenmektedir. Bu, açık artırmaların, “proje geliştiricileri için sabit gelir 

garantisi (TG mekanizmasına benzer)” sağlamasına izin verirken aynı zamanda yenilenebilir üretim 

hedefinin kusursuz olarak karşılanmasını sağlar (RPO’ya benzer). Aşağıdaki şekilde, 2016’daki bazı 

teklif sonuçlarına hızlı bir bakış sunuyoruz ve açık artırma programları veya yenilenebilir enerji 

ihaleleri olan ülkeleri vurguluyoruz. 

 

Şekil 5-1: 2016 Seçilen Teklif Sonuçları36 

Ülke Örneği – Güney Afrika: Yenilenebilir enerji gelişiminde kıta lideri olarak Güney Afrika hükümeti, 

özel sektör katılımını artırmak, temiz enerjilere olan yatırımları desteklemek ve ülkenin tarihi 

hidrokarbona bel bağlayışını azaltmak için bir takım politikaları uygulamaya almıştır. Güney Afrika’nın 

yenilenebilir enerji gelişimindeki ilerlemesi büyük ölçüde 2011’de hükümet tarafından getirilen 

Yenilenebilir Enerji Bağımsız Elektrik Üreticisi Satın Alma programına (YEBEÜSA) dayanmaktadır. O 

zamandan bu yana, yeni program %20’den daha fazlası yurt dışından gelmiş olan yaklaşık 15,5 milyar 

USD (12,3 milyar £, 14,4 milyar €, 201,8 milyar R) yatırımı cezbetmiştir. 

Güney Afrika’daki yenilenebilir enerji fiyatlarındaki hızlı düşüşlerin en güçlü nedeni, rekabetin 

kolaylaştırılmasında başarılı olan bir elektrik açık artırmasının uygulanması ve tasarlanması olmuştur. 

YEBEÜSA, BEÜ yenilenebilir enerji projeleri için rekabetçi bir açık artırmadır ve toplam 92 proje ile 4 

başarılı ihale turunu tamamlayarak son derece başarılı olduğunu kanıtlamaktadır. Doğru şekilde 

                                                      
36 Climatescope 2016  - http://global-climatescope.org/en/topic/enabling-framework/ 
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uygulandığında, rekabetçi ihaleler, yenilenebilir enerji için büyük miktarlarda yatırım sermayesinin 

kilidini açma ve güçlü rekabeti kolaylaştırma potansiyeline sahiptir. 

Programın merkezinde iyi tasarlanmış ve şeffaf bir satın alma süreci ve Eskom’un Enerji Satın Alma 

Anlaşmalarına (ESA) girmesi sağlanmış ve yatırımcıların kazançlarını ve güvenilirliğini doğru bir 

şekilde tahmin edebilmesini sağlamıştır – bir hükümet garantisi ile hafifletilen ödeme riskine sahip 

olmasıyla geliştirilen. Bankacılık sektörü, uzun vadeli borç (YEBEÜSA projeleri için 15 ila 17 yıl) 

sunarak programın başarısında büyük bir rol oynadı. Finansal sektör, tahvil ve sendikasyon kağıdında 

küçük ancak işlev gören bir ikincil piyasayı içeriyordu. Son olarak, şirket destekli kuruluşlar görünüşü 

teklif fiyatlandırmasında belirgin bir etkiye sahip oldu ve belki YEBEÜSA’daki rekabet ortamını kökten 

değiştirdi. 

YEBEÜSA’nın önemli bir odak noktası ülke ve gelişimin yakınındaki yerel topluluklar için sürdürülebilir 

faydalar sağlamaktır. Bu birkaç mekanizma yoluyla başarıldı. BEÜ’lerin yerel olarak elde tutulması 

gerekliliği, her projenin en az %40’ının Seviye 5 katılımcı statüsündeki Güney Afrikalılar37 tarafından 

sahip olunmasını gerektiren satın alma koşullarına dahil edilmiştir. 

1 ila 4 arasındaki teklif pencereleri arasındaki Güney Afrika (yerel) özkaynak hisse oranı, toplam 

özkaynağın (65,8 milyar R) %47’sine (30 milyar R) eşittir ve bu % 40 gereksinimden büyük ölçüde 

fazladır. Teklif gereksinimleri, aynı zamanda, siyah Güney Afrikalıların değer zinciri boyunca pay 

sahibi olmalarını sağlamıştır. Bununla beraber, satın alma şartı olarak yerel toplulukların en az %2,5 

mülkiyetinin olması gerekmektedir. Böylece, yatırımların önemli bir kısmı yerel topluluk özkaynağı 

olarak yapılandırılmış ve güvence altına alınmıştır. Yerel toplulukların katılımcı BEÜ’lerde sahip 

olduğu gerçek pay, tedarik edilen portföy karşısında %10,5 olup, asgari şartları epey geçmektedir. 

Topluluk ortaklıkları, yerel topluluk pay sahipliğinin yapılandırılmasında ana araç olmuştur. BEÜ’lerin 

ömrü boyunca, nitelikli topluluklara sağlanan faydalar önemli olacaktır. BEÜ’ler ile ilişkili yerel 

topluluklar için öngörüldüğü üzere, tüm teklif penceresi yatırımlarının ve kazançlarının birleştirilmiş 

etkisi (20 yıllık proje faaliyet ömrü boyunca biriken) 29,1 milyar R (net gelir) tutmaktadır. Net öngörülen 

gelirin, zaman içinde eşit ödemeler olarak yapılandırılması gerektiği taktirde, 1,46 milyar R yıllık net 

geliri temsil edecektir. Mevcut finansman yapıları altında, yabancı kaynak tamamen bitirilene kadar 

topluluklara nakit akışları sınırlandırılacaktır. 

Küçük ölçekli projeler için tedarik programı, küçük proje geliştiricilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak 

için revize edilmektedir.38 Küçük ölçekli projeler için teklif vermenin kullanımı, büyük ölçekli projeler 

için etkileyici başarının aksine, Güney Afrika’da başarılı olmamıştır. Küçük projeler, büyük projelerin 

biri gibi olan bir teklif verme süreci vasıtasıyla ilerlemeye ihtiyaç duymuştur. KOBİ’ler için bu risklerin 

çok fazla olduğu ispatlanmıştır. Komşu Namibya, 5 MW’a kadar küçük ölçekli projeler için çok daha 

yeterli olduğunu kanıtlayan bir TG programını benimsemiştir. 

                                                      
37 Seviye 5, siyah mülkiyet sıralamasının en düşük 1’den en yüksek 8’e ölçeğini ifade eder 
38 https://www.ipp-smallprojects.co.za/ 
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5.5 Yenilenebilir Portföy Standartları (YPS) 

YPS bir nicelik aracıdır ve uygulanmaları çok kolaydır, ancak çoğu YE hedefi basitçe politik 

beyanlardır ve ekonomik ilkelere dayanmamaktadır. Bunlar, TG ile kullanılan en yaygın politikalardan 

biridir. Fiyat esaslı (sabit fiyat ve prim fiyatı) olan TG politikasının tersine, YPS politikası miktar 

esaslıdır. Bu araç, şirketlerin, yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen elektrik miktarını 

artırmalarını gerektirir. YPS mekanizması, belirli bir elektrik paylarını yenilenebilir enerji ile üretmeleri 

için şebeke şirketlerini zorlamaktadır.  YPS’nin avantajı, tedarikçiler arasında rekabeti teşvik ederek 

tipik olarak uygun maliyetli tedariki canlandırmasıdır. Diğer taraftan, bu tür rekabet, riskten kaçınan 

YE tedarikçilerinin girişini engelleyebilir ve daha rekabetçi olabilmesi için zaman gerektiren 

teknolojileri geliştirme yeteneğini sınırlandırabilir. TG politikası, yatırımcılar için düşük risk seviyesinde 

olan yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmek üzere bir politika gerektiğinde tercih edilir. Bununla 

birlikte, YPS politikası, hükümet tarafından bir piyasa görünümü politikası uygulandığında uygundur. 

5.6 Vergi Avantajları 

Vergi teşvikleri bir takım seviyelerde kullanılabilir, örneğin, satış, istihdam veya ithalat vergilerinden 

muafiyet olarak, bireyler ve işletmeler için vergi avantajları olarak veya vergi avantajları olarak.  Vergi 

muafiyeti, birçok ülkede yenilenebilir enerji yayılımını artırmak için bir mali teşvik tedbiri olarak 

kullanılır. Vergi avantajları, yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen elektriğin yatırım, üretim 

veya tüketim bölümlerinde uygulanabilir. Yenilenebilir enerji tüketimini teşvik etmeyi amaçlayan 

politikalar, yenilenebilir enerji dağıtımının pazara girmesini kolaylaştırmak için vergi avantajlarını 

yenilenebilir ekipman satın alımı ve kurulumu üzerine uygulayabilir. 

5.6.1 Ülke Örneği – ABD Vergi Avantajları 

ABD’de Vergi Avantajları, Üretim Vergisi Avantajları (ÜVİ) ve Yatırım Vergisi Avantajları (YVİ) 

olmak üzere Milli Gelirler İdaresinin, iki önemli ve etkili Vergi Yasası politikasından 

kaynaklanmaktadır. Bunlar, yatırım motivasyonu ve YE sektöründe büyümeye yönelmesinde araç 

olmuşlardır. Bu politikalar, sektörün, 2004 yılından bu yana 350 milyar doların39 üzerinde yatırım 

yapmasına yardımcı olurken, maliyetlerin önemli ölçüde azalmasına neden olan yenilenebilir enerji 

endüstrisinin hızla büyütülmesini sağladı. Ancak, diğer enerji politikalarının aksine, ÜVİ ve YVİ 

geçicidir ve dönemsel tekrar yetkilendirme gerektirir. Bu politikaların sürdürülmesi ile ilgili belirsizlik, 

piyasaları olumsuz olarak etkilemekte ve daha fazla büyümeyi riske atmaktadır. Bu, Şekil 5-2’de 

görülebilir, vergi avantajları uzatmaları öncesinde ve sonrasında kapasitedeki sıçramaları 

göstermekte olan örnek, rüzgar kurulumlarından alınmıştır. 

                                                      
39 BYEF 
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Şekil 5-2: Üretim Vergi Avantajlarının Bitmesinin Etkisi40 

 

Yatırım Vergi Avantajları güneş, rüzgar ve diğer teknolojiler için geçerlidir ve projenin niteleyici 

yatırım maliyetlerinin güneş ve rüzgarda %30’u ve diğer belirli teknolojilerde daha düşük yüzdeleri için 

bir defaya mahsus vergi avantajları sağlar. Üretim Vergi Avantajları, nitelikli enerji kaynakları 

tarafından üretilen ve vergilendirilebilir yıl boyunca mükellef tarafından ilgisiz bir şahsa satılan elektrik 

için kilovat saat (kWh) başına enflasyona göre düzeltilmiş indirimlerdir. İndirimin miktarı ve süresi, 

kullanılan teknoloji tarafından belirlenmektedir. İndirimin süresi tesisin hizmete alındığı tarihten sonra 

10 yıldır.  

Sponsorların/geliştiricilerin genellikle bu vergisel avantajlarıkullanmak için yeterli vergilendirilebilir 

geliri olmadığından, bu yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı, projenin vergi avantajlarının 

kullanımı ve bazı nakit akışlarının karşılığında özkaynak sağlayan vergi eşitliği yatırımcılarına bağlıdır. 

Vergi eşitliğinden yararlanan yatırımcı, tipik olarak büyük bankalar ve sigorta şirketlerinin yanı sıra 

seçilmiş faydalanan kuruluşlar ve teknoloji şirketleri, vergi avantajı talep etme kabiliyeti karşılığında 

YE projesi finansmanı sağlamaktadır. Bu ticaret, YE şirketlerine sermaye yoğun enerji projeleri için 

ihtiyaç duyulan özkaynak finansmanı sağlarken, büyük vergi beyanlarına sahip yatırımcıların, 

indirimlerin sağladığı avantajlardan para kazanmasına olanak tanır. 

                                                      
40 Kaynak: http://www.ucsusa.org/clean-energy/increase-renewable-energy/production-tax-credit#.WQh7cdKGOUk 
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Şekil 5-3: En Yaygın Vergi Avantajları Yapısı - Kaldıraçlı Sahiplik Dönüşümü ve Anında Öde (“ÖDE - 

AL”) 

 

Vergi Eşitliği, vergi yükümlülüğüne sahip olan ve sermayesini Milli Gelirler İdaresine ödemenin aksine 

gelir üreten varlıklara yatırmayı tercih eden bireyler ve kuruluşlar için mükemmel bir yatırımdır. 

Yatırımlar tipik yapılardır, böylece yatırımcılar 6 yıllık model üzerinden tipik olarak yatırımlarının 1,4 

ila 1,6 katını kazanırlar.  Buna ek olarak, yatırımcılar 1 inci yılda YVİ ve amortisman fayda primini 

alarak, yatırımlarının çoğunluğu bir yıldan az bir sürede geri almıştır.  Bir yatırımcı, işletmelerden elde 

edilen nakit akışında tercih edilen bir getiri elde etme fırsatına da sahiptir. 

5.7 Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (YES’ler) 

YES’ler; yeşil sertifikalar, yenilenebilir sertifikalar, yeşil etiketler ve satılabilir yenilenebilir sertifikalar 

gibi başka isimlerle de bilinirler. Yenilenebilir enerji sertifikaları, yenilenebilir enerji isteyen ticari ve 

kurumsal müşteriler için seçeneklerin az sayıda olduğu ve yenilenebilir enerjinin konvansiyonel 

enerjide prim maliyeti olduğu, yenilenebilir enerjinin uyum ve gönüllü programlar yoluyla satın alındığı 

1990’larda kullanılmaya başlandı. Bu sertifikalar, ulusal ve bazen uluslararası piyasalarda işlem 

gördü. Bu sertifikaların arkasındaki temel amaç, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini teşvik 

etmek ve böylece yenilenebilir enerji için pazar yaratılmasını sağlamaktır. Elektrik sağlayıcı, şebekeye 

elektrik beslemesi ile birlikte, yerel veya uluslararası pazarlarda işlem görebilir bir mal olarak 

satılabilecek bir yenilenebilir enerji belgesi almaktadır. Bu sertifika, bir yenilenebilir enerji kaynağından 

1 MWh elektrik üretildiğinin kanıtıdır. Yeşil enerji veya yenilenebilir enerjinin üretimi daha fazlaya mal 

olmaktadır ve bu sertifikalar, enerji tedarikçilerine ilave gelir sağlamaktadır. Üretilen elektriğin her 

birimi için eşdeğer bir sayıda YES hazırlanmaktadır. Bu sertifikalar, yenilenebilir elektrik üreticisinin 

bulunduğu yerlerde fosil yakıt temelli elektrik üretiminin yerini almaya yardımcı olmaktadır. 

Yenilenebilir sertifikaların satın alınması konvansiyonel enerji üretimini dengeler ve alıcı, fayda 

yönünden ayrı bir elektrik faturası alır. 
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Birçok çevre örgütü, şu anda kullanılmakta olan sertifikalandırma yönteminin ekolojik faydaları 

olmadığını iddia etmektedir. Bunun, önümüzdeki yıllarda piyasanın büyümesini engellemesi 

beklenmektedir. Yenilenebilir elektriğin satışı için, yenilenebilir elektrik üretimini başlıca, yenilenebilir 

enerji tarafından üretilen elektrik ve bu elektrik üretiminin yenilenebilir nitelikleri olmak üzere iki kısma 

ayıran bir sistem veya organ oluşturuldu. Artık yenilenebilir veya yeşil enerji sayılmadığından 

elektriğin bölünen kısmı için hiçbir sertifika verilmeyecektir. Son kullanıcılar YES’leri satın alarak hala 

yenilenebilir enerjileri doğrudan destekleyebilirken, talep, hem maliyetleri düşüren hem de 

sürdürülebilirlik hedeflerini karşılayan ESA’lar gibi seçeneklere yöneldi. 
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6 Topluluk / Paylaşımlı Güneş Enerjisi / Kooperatifler 

Batı Avrupa’da ve ABD’de popülarite kazanmakta olan yeni finansman iş modellerinden biri Topluluk 

YE’dir. Topluluk güneş enerjisi, yenilenebilir enerjiyi satın almak ve desteklemek isteyen konut 

müşterileri küçük işletmeler için umut vaat eden bir çözümdür ancak bireysel olarak çatı üzeri güneş 

enerjisi sözleşmesi olanlar için anlam ifade etmemektedir. Greentechmedia’ya göre, 2016’da 218 

MW’lık topluluk güneş enerjisi kurulumları çevrimiçi oldu ve 2017’de Amerika’nın topluluk güneş 

enerjisi piyasasının 400MW’ı aşması bekleniyor. Önümüzdeki beş yıl içinde, topluluk güneş enerjisinin 

yıllık 500 MW’lık bir piyasa haline gelmesi ve ABD’de konut dışı FV piyasasının yaklaşık % 25’ini 

oluşturması beklenmektedir.  Almanya, üçüncü taraflara doğrudan elektrik satabilen ülke genelinde 

neredeyse 1.000 enerji kooperatifine sahiptir. 

En temel düzeyde, topluluk YE, bir topluluğun birden fazla üyesine faydası olan yenilenebilir olarak 

güçlendirilmiş enerji sistemine atıfta bulunur - bireysel çatı üzeri kurulumlar ile şebeke ölçekli güneş 

enerjisi düzenleri arasındaki orta zemin.  Topluluk YE çoğunlukla güneş enerjisi santralleri olmakla 

birlikte, küçük rüzgar çiftlikleri de içerebilir. Bir topluluk YE projesi (veya paylaşımlı yenilenebilir enerji 

santrali), elektriği birden fazla mesken tarafından paylaşılan güneş veya rüzgar enerji santralidir. 

Elektrik enerjisi bir topluluk tarafından paylaşılan 'Topluluk YE', hem 'topluluk mülkiyetli' projeler hem 

de üçüncü taraf mülkiyetli santraller olarak adlandırılabilir. 

Topluluk, Kooperatif (Avrupa’da) veya Paylaşımlı YE modelleri, müştereken sahip olunan veya 

kiralanan sistemin elektriğini, bireysel tüketicilerin elektrik faturalarını dengelemek için dağıtır ve 

birden fazla enerji tüketicisinin, örneğin güneş durumunda, tek bir güneş enerjisi düzeninin faydalarını 

paylaşmasına izin verir. Bu iş modelleri, insanların YE’ye birlikte yatırım yapmalarını mümkün kılarak, 

YE teknolojisinin toplumlardaki yaygınlaştırılmasını artırmaktadır. Bunlar, hem bireylere hem de 

topluluklara yönelik gelişmelerin faydalarının gerçek ve somut olduğu sahiplenme yoluyla insanları 

birbirine bağlayan en etkili yöntemlerden biridir.  

Topluluk YE’nin ortak nitelikleri şunları içerir: 

• Kooperatifler veya kalkınma ortaklıkları gibi topluluklar aracılığıyla projeler yürüten 

vatandaşlar; 

• Bireylerin karar verme sürecine aktif olarak katıldığı bir kooperatif (kurumsal olmayan veya 

demokratik bir yapı); 

• Projelere yakın yaşayan veya çalışan insanlara somut yerel faydalar; ve 

• Topluluğa geri dönen veya diğer topluluk enerji projelerine yeniden yatırılan kazançlar. 

Paylaşılan YE genellikle sanal net ölçme (VNM) biçimini alır. İş modelleri, bir YE projesi tarafından 

üretilen enerjiden birden fazla katılımcının doğrudan yararlanmasını mümkün kılmaktadır. Paylaşılan 

YE katılımcıları, tipik olarak, bir sistemin bir bölümünü sahiplenerek veya finansal kiralayarak veya 

yenilenebilir enerji üretiminin kilovat saat lotlarını satın alarak faydalanır. Çoğu topluluk güneş enerjisi 

projeleri nispeten küçük olup bir ila iki megavat aralığı içindedir. İşlem maliyetleri çok yüksek 

olduğundan, bilanço dışındaki tek bir proje, bireysel olarak finanse etmek için çok küçüktür. Piyasanın 

emekleme döneminde olması nedeniyle hukuki emsal, pazar araştırması ve proje başarıları ile ilgili 

veri yoksunluğu vardır. 
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6.1 Avrupa’daki Modeller 

Avrupa’da ortak olan üç model vardır. Birincisi, topluluk enerji projelerine elektriklerini üçüncü taraflara 

doğrudan satma hakkı sunmaktadır, bu sistem Almanya’da savunulmaktadır. Doğrudan satış 

yaparak, küçük elektrik üreticileri birim başına daha fazla ücretlendirmeye muktedir olup alıcılar 

mevcut piyasa oranlarından daha düşük bir ücret öderler - her iki taraf için kazanç. İkincisi, projelerin 

elektriğinin, hükümetin enerji düzenleyicisi OFGEM tarafından belirlenen bir ücret karşılığında tahsil 

edilerek, doğrudan ulusal şebekeye satıldığı Birleşik Krallık topluluk programı. Bu durumda insanlar, 

elektrik şebekesi hizmet şirketlerinden toptan fiyatlarda elektrik satın alırlar. BK mevzuatı, bu tür bir 

Alman yaklaşımını açıkça yasaklamıyor; ancak öyle yapılmasının maliyet, çaba ve teknik karmaşıklığı 

“geri ödemeye tam olarak hak vermemektedir.” Üçüncü model, Danimarka’nın “yatırım yapma hakkı” 

prensibidir. Bu sistem, esas itibariyle, bir topluluk enerji planının finansmanı söz konusu olduğunda, 

proje geliştiricilerin yerel sakinlere öncelik vermelerini gerektirmektedir. BK, geliştiricileri, 2,5 milyon £ 

veya daha fazla değerde projeler için minimum %5 topluluk payı sahipliği sunmaya teşvik eden 

gönüllü bir protokole sahipken, Danimarka’nın rakamı 25 metreden daha büyük rüzgar projeleri için 

%20 olarak belirlenmiştir. 

Konut sakinlerini yerel enerji programlarına yatırım yapmaya özendirmek yalnızca geliştiriciler için 

daha fazla özkaynak sağlamakla kalmıyor aynı zamanda enerji sorunları etrafında katılımı artırıyor. 

İnsanların kullandıkları enerjinin bir bölümünün kendilerine ait olduğunu hissetmelerini sağlar ve 

dolayısıyla bu durum davranış değişikliği ve enerji kullanımı açısından daha etkilidir. 

6.2 Türkiye 

Türkiye'deki Yeşil (çevreci) Kooperatifler devlet tarafından vergi ve sübvansiyonlu kredi seçenekleri 

ile desteklenmektedir. Bu anlamda Yeşil Kooperatifler, Fotovoltaik sistemlerin finansmanı için yenilikçi 

bir yol olarak görülebilir. Günümüzde Türkiye'de bulunan Yeşil Kooperatiflerin yasal çerçevesi 

oluşturulmuş ancak henüz fiziki FV sistemleri kurulmamıştır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bir YEK kooperatifinin kurulması için Kooperatifin ana sözleşmesinde 

(AOA) yer alacak olan koşulları belirlemiştir. 

a) Aynı elektrik tüketimi kesiminde yer alan (örneğin, endüstriyel abonelik, konut aboneliği) en az 7 

(yedi) kurucu ortak tarafından oluşturulmalıdır 

b) Bunlar aynı elektrik dağıtım bölgesinde bulunmalıdır 

c) Aynı şebeke bağlantısına bağlanmalıdırlar (yukarıda belirtilen lisanssız yönetmeliği uyarınca) 

d) Elektrik tüketim birleştirmeleri 

Halihazırda tahsis edilecek MW ortak sayısına bağlıdır:  

100’e kadar ortağı bulunanlar için 1 MW’ye kadar 

b) 100< ortak<500 için 2 MW’ye kadar  

c) 500< ortak<1000 için 3 MW’ye kadar 

d) >1000 ortak için 5MW’ye kadar  
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Ortaklara göre yapılan bu bölümleme, danışmanlar tarafından çok pratik olarak algılanmamıştır; 

örneğin, 1000'den fazla ortağı olan bir kooperatif için ortalama olarak sadece 5kW tahsis zorlaması 

yapılmakta ve bu da pratik açıdan büyük ticari veya endüstriyel profesyonel tüketici kooperatifleri ile 

ilgili tüm olasılıkları ortadan kaldırmaktadır. 

 

 

Şekil 6-1: Türk Enerji Kooperatifleri tanıtım broşürünün örneği 

 

YE (yenilenebilir enerji) kullanımı için ortaya çıkan bu iş modelleri, YE pazarındaki müşteri tabanını 

önemli ölçüde genişletme potansiyeline sahiptir. Çok birimli binalar üzerindeki saha dışı paylaşılan 

rüzgar veya güneş ve diziler gibi seçenekler, sahalarda mevcut olan yenilenebilir enerjilere erişimi 

artırarak, ölçek ekonomileri yoluyla potansiyel olarak maliyetleri düşürerek, müşteri talebini bir araya 

getirerek ve işletme modelini ve teknik yenilikleri teşvik ederek hızlı ve yaygın pazar büyümesini 

sağlayabilir.  

Yeni modeller, dağıtılan YE üretimi ile elektrik veya parasal imkanlardan yararlanan enerji tüketicileri 

arasında mekansal bire bir haritalandırma ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Paylaşılan YE çıktısı 

örneğin yeterli büyüklükte bir FV sistemine ev sahipliği yapmak için gerekli gölgelenmemiş çatı 

alanından yoksun olan konut ve ticari enerji tüketicileri arasında bölünebilir veya daha fazla özgürlük, 

esneklik ve potansiyel olarak daha düşük fiyat isteyen müşteriler arasında bölünebilir. 
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Paylaşılan YE programları, müşterilerin taleplerini birleştirmek suretiyle yeşil (çevreci) olmaya yönelik 

finansal ve teknik engelleri azaltabilir. Paneller gibi sistemleri satın almak ve bireysel saha 

değerlendirmelerini tamamlamak amacıyla profesyoneller istihdam etmek için tek başına hareket 

etmek yerine paylaşılan YE programları bu masrafları tüm katılımcılar arasında paylaştırmaktadır. Bu 

aynı zamanda katılımcıların bütçeleri için en iyi sonucu verecek düzeyde satın almalarını kolaylaştırır.  

Esneklik sağlanması da katılımcılar için faydalıdır. Paylaşılan YE, sanal net ölçüm sayesinde sahanın 

içinde veya dışında bulunabileceği için, ticari çatılar, terkedilmiş endüstri bölgeleri ve belediye arazileri 

gibi sahalarda stratejik yerleştirme yapılmasını mümkün kılmak suretiyle şebeke operasyonlarını 

optimize eder ve yerel ekonomik kalkınmaya yardımcı olur. 

Kamu hizmetleri de, paylaşılan güneş enerjisi programlarından yarar sağlarlar. Dizilerin maksimum 

elektrik faydaları için stratejik olarak yerleştirildiklerinden emin olmak için programların sağladığı 

esneklik ile çalışabilirler. Bu durum işleri de kolaylaştırır; şebekeye bağlı daha geniş, paylaşılmış 

dizilere sahip olmak, kamu hizmetlerinin birçok küçük, dağınık güneş sistemi bulundurmaya kıyasla 

daha akıcı bir şekilde çalışmasına izin verir. 

6.3 İş Modelleri 

Topluluk güneş enerjisi projelerinin yapılandırılması için birçok farklı yol bulunmaktadır. Ve pazar 

büyüdükçe daha fazla permütasyon geliştirilecektir.  Bazı örnekler aşağıda belirtilenleri içermektedir: 

• Bir şirket, topluluk güneş projesi oluşturabilir ve topluluk üyelerine abonelik satabilir veya 

kiralayabilir. 

• Bir kuruluş (örneğin kilise, kâr amacı gütmeyen kuruluş, iş, vb.) binalarına güneş enerjisi 

sistemi monte edebilir ve gerçekleşen üretimi komşuları veya toplum örgütleriyle paylaşabilir. 

• Bir kuruluş (örneğin kilise, kâr amacı gütmeyen kuruluş, iş, vb.) binalarına güneş enerjisi 

sistemi monte edebilir ve gerçekleşen üretimi komşuları veya toplum örgütleriyle paylaşabilir. 

• Bir apartman büyük bir sistem kurabilir ve üretimi birimlerinin bir kısmı ya da tamamı arasında 

bölüştürebilir. 

• Bir grup komşu bir araya gelebilir ve yerel bir binada veya park yerinde bir proje geliştirebilir. 

• Kiralık bodrum birimine sahip olan bir ev, çatısına güneş enerjisi monte edip kiracıyla 

paylaşabilir. 

Bir topluluk YE projesini yapılandırmak için ortaya çıkan iki model vardır. Bunlar Kamu hizmet 

kuruluşunun sponsor olduğu ve SPE modelleridir. Ayrıca, burada kapsamadığımız SPE'ye benzer kar 

amacı gütmeyen bir model de bulunmaktadır. 

• Kamu Hizmet Kuruluşunun Sponsor Olduğu Model Bir kamu hizmet kuruluşu, tüketicinin 

gönüllü katılımına açık bir projenin sahibi veya işletmecisidir.  Kamu hizmet kuruluşunun sponsor 

olduğu projelerin çoğuna, kamu hizmetleri müşterileri, güneş enerjisi projesini desteklemek için bir ön 

ödeme veya devamlı ödeme yapmak suretiyle katılırlar. Buna karşılık müşteriler 1) katkıları ile ve 2) 

güneş enerjisi projesinin ürettiği elektrik miktarı ile orantılı bir ödeme veya elektrik faturalarında indirim 

alırlar. Genellikle, kamu hizmet kuruluşu veya bazı belirlenmiş üçüncü kişiler güneş enerjisi sisteminin 

esas sahibidir. Katılımcı müşterinin güneş enerjisi siteminde mülkiyet payı bulunmamaktadır. Aksine, 
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müşteri sistem tarafından üretilen enerjiden faydalanma hakkını satın alır. Kamu hizmet kuruluşunun 

sponsor olduğu programlar, gerekli olan satın alma miktarını azaltmak ve müşterilerin güneş enerjisini 

aylık olarak satın almalarını sağlamak suretiyle güneş enerjisini daha erişilebilir hale getirmeye 

yardımcı olabilir. 

 

 

Şekil 6-2: Kamu Hizmet Kuruluşunun Sponsor Olduğu Model 

 

• Özel Amaçlı Kurum (SPE) Üçüncü Şahıs önderliğindeki Model: Bireyler toplulukla 

paylaşılan bir güneş projesini geliştirmek için bir işletmeye katılırlar. Bir grup, özel amaçlı kurum olarak 

toplulukla paylaşılan bir güneş enerjisi projesini geliştirmeyi seçtiği takdirde, işletmeyi kurmanın ve 

işletmenin yarattığı önemli karmaşıklığı da üstlenmiş olur. Grup, iş kurma ve yatırımı arttırma ve 

menkul kıymetler mevzuatına uyma konularındaki hukuki ve finansal engelleri aşmalıdır. Buna ek 

olarak, katılımcı/sahipler, saha sahibi ve kamu hizmeti kuruluşu arasında sözleşme görüşmeleri 

yapmalı; menfaatleri paylaşmak için yasal ve mali süreçler oluşturmalı ve işletme faaliyetlerini 

yönetmelidir. Bir iş kurmanın karmaşıklığı göz önüne alındığında, toplulukla paylaşılan güneş enerjisi 

kurmayı düşünen birçok özel amaçlı kurumun yasal ve finansal açıdan bilgili olan diğer mevcut ticari 

işletmeler tarafından organize edilmesi şaşırtıcı değildir. Massachusetts'te bulunan My Generation 

Energy gibi güneş enerjisi kurulum şirketleri, yatırımcı gruplar tarafından finanse edilen güneş enerjisi 

tesisatını satın alacak Limited Şirketleri (LLC) başarıyla oluşturmuşlardır. Bu durum, güneş enerjisi 

pazarını genişletmekte ise de, sağladığı faydalar küçük bir vergi motivasyonlu yatırımcı grubuyla 

sınırlıdır. Alternatif bir modelde, Colorado'da bulunan Clean Energy Collective, sınırsız sayıda kamu 

hizmeti müşterisine katılımın sağlandığı bir ticari yapı oluşturmuştur. 

Tüketici 

Şebeke 

Gönüllü Satın alımlar 

Enerjinin Değeri 

Ürün teşviği (mümkünse) 

Elektrik 

Güneş Enerjisi 
Kurulumu 

YESs (bazı vakalarda) 
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Şekil 6-3: Özel Amaçlı Kurum (SPE) Üçüncü Şahıs önderliğindeki Model 

 

Her modelin değişik yönleri aşağıda bulunan tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 6-1: Topluluk modellerinin değişik yönleri 

 Kamu Hizmet Kuruluşu Özel Amaçlı Kuruluş 

Şirket Sahibi tarafından Kamu veya Üçüncü şahıs SPE Üyeleri 

Finanse eden tarafından 
Kamu, hibeler, tüketici 
abonelikleri 

Üye yatırımları, 
hibeleri,teşvikleri 

Ev Sahibi tarafından Kamu veya üçüncü şahıs Üçüncü şahıs 

Abone Profili Kamunun elektrik tüketicileri Yatırımcılar 

Abone Motivasyonu 
Mahsuplaşmış kişisel elektrik 
kullanımı 

Yatırımın geri dönüşü; 
mahsuplaşmış kişisel elektrik 
kullanımı 

Sponsorun uzun dönem 
stratejisi 

Güneş Enerjisi seçenekleri 
sunmak; Güneş enerjisi 
üretimi eklemek (Yenilenebilir 
Portföy Standartı) 

Ev sahibine sistemi satmak; 
elektrik üretimini muhafaza 
etmek 

Örnekler 

 Sacramento Municipal 
Utility District – 
SolarShares programı 

 Tucson Eletric Power 
– Bright Tucson 
programı 

 University Park 
Community Solar, 
LLC 

 Clean Energy 
Collective, LLC 

 Island Community 
Solar, LLC 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, topluluk mülkiyeti, yenilenebilir enerji planlarının ekonomik faydalarını 

en üst düzeye çıkarır, enerji verimliliği önlemlerini desteklemek için bir yol sağlar ve değişen mevcut 

Özel Amaçlı 
Kuruluş 

Şebeke 

Elektrik 

E
le

k
trik

 

Satın 

alımlar 

Konut 

Enerji için Ödeme 

Net Ölçüm 

Güneş Enerjisi 
Kurulumu 

Ürün teşviği (mümkünse) 

YESs için ödeme 

Enerji için ödeme(PPA) 



 

 

55 
 

tüketim alışkanlıklarını desteklemeye yönelik bir eğitim forumu sağlar. Toplumlar, belli bir coğrafi 

bölgede bulunanları ve ortak değerleri paylaşan kişileri içerir. 

Yenilenebilir enerjinin ekonomiye sağladığı faydalar, iş yaratma, kiralar, ücretler, hizmetler ve her 

ekonominin önemli bir bileşeni olan uygun fiyatlı elektrik üretimi ile iklim değişikliğinin etkilerinin 

azaltılmasıdır. Planların tümüyle veya kısmen yerel halkın mülkiyetinde olması ve endüstriden elde 

edilen paranın dolaylı etkisinin ekonomide kalması halinde, ekonomide kalan fon seviyeleri önemli 

ölçüde artar. 

Topluluk güneş enerjisi projeleri, geleneksel kredi verenler ve vergi sermayesi yatırımcıları (ABD'de) 

tarafından finanse edilmeye başlanmıştır ancak birçok sponsor halen finansmanın nasıl cazip hale 

getirilebileceğini anlamaya çalışmaktadır. 

Finansörler halen bu varlık sınıfını nasıl sigorta ettireceklerini öğrenmektedirler. Topluluk güneş 

enerjisi projelerinin finansmanı, en azından şu an için daha uzun zaman alacak ve piyasanın halen 

bu yönde oluşması nedeniyle diğer daha geleneksel güneş enerjisi projelerinden daha zor olacaktır. 

Topluluk güneş enerjisi veya paylaşılan YE, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde açıkça benimsenmesine 

rağmen halen zorluklar devam etmektedir. Genel olarak, iyi tasarlanmış bir topluluk/paylaşılan YE 

programı, YE'yi çatı güneş enerjisine kıyasla çok daha çeşitli müşterilere sunabilir ve kamu hizmeti 

ölçekli projelerle mümkün olan ölçek ekonomileri sonucunda maliyetleri düşürür. Ancak, yerel 

düzenleyiciler farklı program öğeleri ile deney yapmış, katılımcı ve katılımcı olmayan müşteriler 

arasında maliyetlerin nasıl dağıtılacağı, büyük enterkonneksiyon hacimlerinin nasıl etkin bir şekilde 

yönetileceği ve bir yandan yerel kontrolü sağlarken diğer yandan da geliştiriciler için cazip pazarlar 

oluşturma ihtiyacının nasıl dengeleneceği gibi konularda zorluklar ortaya çıkmıştır. 

Topluluk güneş enerjisi kesimi, ABD güneş enerjisi pazarındaki büyümenin temel bir itici gücü olma 

yolundadır. 29 eyalette gelişmekte olan yaklaşık 3 GW'lik topluluk güneş enerjisi bulunmaktadır. 

2017'den başlayarak, topluluk güneş enerjisinin sürekli olarak yıllık konut dışı FV pazarının %20 - 

%25'ini oluşturması ve 2019 yılına kadar ABD'de yıllık yarım-gigawatt'lık bir pazar haline gelmesi 

beklenmektedir. 
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Şekil 6-4: Topluluk Güneş Enerjisi Görünümü 

 

Örnek: Bright Tucson Topluluk Güneş Enerjisi 

Bright Tucson Topluluk Güneş Enerjisi Programı için güneş enerjisinin ilk kaynağı, Arizona 

Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Parkı Güneş Enerjisi Bölgesinde bulunan 1.6 MW'lik tek eksenli izleme 

FV dizisidir. TEP bu programı talebin gerektirdiği şekilde kamu hizmet kuruluşunun sahibi olduğu 

sistemler ve enerji satınalma anlaşmaları vasıtasıyla genişletmektedir. Halen, program katılımcıları 

2.1 MW'lik topluluk tarafından paylaşılan güneş enerjisi satın almışlardır.  

Aşağıda belirtilen detaylar, aksi belirtilmedikçe, özellikle 1.6 MW'lık tek eksenli izleme FV dizisi olan 

ilk Bright Tucson Topluluk Güneş Enerjisi Programının güneş enerjisi kaynağı ile ilgilidir. 

Program İle İlgili Önemli Hususlar: 

Sistem Sahibi: Tucson Electric Power 

Sistem Yer Sağlayıcısı: Arizona Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Parkı 

Kurulu Güç: 1,6 MW tek eksenli izleme FV dizisi 

Katılımcı Anlaşması: Müşteriler 150-kWh'lik kredi karşılığında güneş bloğu başına sabit bir aylık ücret 

ödemektedir. Eylül fatura dönemi sonrasına kalan krediler, bir sonraki faturada tümüyle kredi olarak 

ödenmektedir. 

Elektrik: Her 150 kWh'lık blok, halihazırda müşterinin elektrik faturasına ayda 3$ ekleyecek orandaki 

konvansiyonel güç tutarına eşdeğer giderin yerini almaktadır. 

YESler: TEP tarafından muhafaza edilmektedir 

Katılımcı Sayısı: 564 altı adedi ticaridir, program güneş enerjisi kaynaklarının tümünü içermektedir)  

 Finansal Detaylar: 

Topluluk Güneş Enerjisi Görünümü: Üçüncü şahıs önderliğinde ya da Kamu önderliğinde 
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Üçüncü Şahıs Önderliğinde Kamu Önderliğinde 
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Kurulu Maliyet: 4 $/watt 

Sermaye Finansmanı: Kamu Hizmet kuruluşu tarafından finanse edilmiştir 

Vergi Avantajları: 1.6-MW tek eksenli izleme dizisi için TEP seviyelendirilmiş ITC kullanmıştır. 2-MW 

çift eksenli izleme dizisi için, mal sahibi Hazine Yardımı (ITC yerine) almıştır. 

Tahmini Yıllık Maliyet: Aylık 150-kWh blok için 36$/yıl. Güneş enerjisi olmayan enerji fiyatı arttığı için, 

katılımcılar sonunda güneş enerjisi satın alımlarında aylık tasarruf sağlayabilirler. 

www.tep.com/Renewable/Home/Bright 

 

Diğer Örnekler ve Kaynaklar: 

www.communitypower.eu 

Rescoop.eu 

http://energy4all.co.uk/ 

www.kilbraur.coop/ 

www.somenergia.coop/ 

www.lochemenergie.net/ 

www.bluewavesolar.com/ 

6.4 Sonuç 

Tüm teşvik mekanizmaları ve politikaları değişen siyasi iradeye tabidir ve 2013 yılında İspanya'da ve 

2016 yılında Polonya'da olduğu gibi iptal edilebilir. Dolayısıyla, teşvik mekanizmaları yatırımcıların YE 

projelerinden beklenen gelirdeki belirsizliğini ortadan kaldırmaz ve yatırımların geri ödemesini 

yatırımcıların belirli yatırım ufku boyunca politika istikrarına güvenebileceği kadar kısa zamana 

indirecek önemli bir boyutta (hazinenin çek defteri ile sınırlı) olmaları gerekir. 

Özel sektör proje geliştiricileri, yatırım yapacakları açık, istikrarlı ve öngörülebilir bir çerçeveye ihtiyaç 

duymaktadır. TG, rekabetçi ihale veya diğer mekanizmalardan hangisi seçilirse seçilsin, özel 

sponsorlar, geliştiriciler ve finansörler, satın alma sürecinin iyi tasarlanmış ve şeffaf olması, işlemlerin 

makul seviyelerde karlı olması, önemli risklerin hükümet tarafından azaltılması ve destek 

mekanizmasının proje için belirli bir gelir akışı sağlamak suretiyle uzun vadeli kesinlik sağlaması ve 

yatırım riskini azaltması halinde yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak için son derece isteklidir. 

Raporun içinde Güney Afrika ve ABD örnekleri verilmiştir. Ancak, belirli teşviklerin başarıyla 

uygulandığı ülkelerin örneklerini sunmanın ve aynı teşviklerin Türkiye gibi başka bir ülkeye 

aktarılabileceğinin ve aynı sonuçları vereceğini varsaymanın bir meydan okuma ve basit anlamda 

ihtiyatsızlık olduğunu unutmayınız. Kaynak desteği, yasal çerçeve, iletim düzenlemeleri, politika ve 

düzenleyici gözetim sorumlulukları, fosil yakıtlar ile ilgili sübvansiyonlar, perakende tarife üzerindeki 

sübvansiyonlar gibi belirli bir teşvikin neden daha etkili olacağına etki eden birçok faktör 

bulunmaktadır. 
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Teşvik planları ekonomik analize dayalı olmalı ve ekonomik etkinliğin sağlanması için piyasa 

ilkelerinin uygulanması eşliğinde olmalıdır. Ve mekanizmaların beklenmedik sonuçlarını ve diğer 

politikalar veya piyasa verimsizlikleri veya başarısızlıkları ile olan etkileşimlerini tahmin etmek daima 

zordur. YE teşvikleri kendi başlarına YE konusunda yapılan önemli özel sektör yatırımlarında başarıyı 

garanti edemez Başarılı olmak için gerekli olan diğer şartlar mevcut olmalıdır. Tarifelerin metodolojide 

şeffaf olması, tartışılabilir olmayan bir enerji satınalma sözleşmesi eşliğinde olması ve iletim 

maliyetleri için açık düzenlemelerin olması gerekir. Bunlar dikkate alınması gereken bazı ilave 

hususlardır. 

Teşvik mekanizmaları ve YE finansmanı, her soruna uygun tek çözüm uygulaması değildir. Bir 

ülke, sektör ya da proje için uygun olan bir başkası için uygun olmayabilir. Sonuç olarak, sermayeye 

erişmek için çeşitli seçeneklerden oluşan bir menü geliştirilmesi zorunludur. Başarılı ülkeler teşvikler 

konusunda başarılı bir karışım uygulamalarını mümkün kılan tek bir ortak yaklaşım sergilemişlerdir. 

Hepsi de geliştiriciler, yönetmelik uzmanları ve finansman kuruluşları ile bir dizi gayri resmi 

istişarelerde bulunmuşlardır. Bu toplantılar, önceki politika ve programlardan kaynaklanan piyasa 

endişelerinin giderilmesi ve bir yandan da tasarım, hukuk ve teknoloji konularında özel sektörden 

gayriresmi geribildirim sağlanması açısından son derece önemli olmuştur. 

Engebeli destek mekanizmaları modellerinden uzaklaşmak için dünya çapında artan bir eğilim vardır. 

Enerji piyasası giderek daha karmaşık hale geldiğinde, birçok ülkedeki enerji politikaları da karmaşık 

hale gelmektedir. Hibrid destek mekanizmalarının popülerliği artmaktadır. Genellikle paralel olarak 

yürüyen iki farklı destek mekanizmasının olması veya farklı politikaların unsurlarının tek bir politika 

olarak birleştirilmesi avantajlı olabilir. 

Bu nedenle, TG ve Açık Artırmalar bir ülkede aynı anda iyi bir şekilde uygulanabilir. Bu gibi 

durumlarda, iki destek mekanizmasının uygulanabileceği koşulların iyi tanımlanması gerekir. Örneğin, 

hem TG hem de Açık Artırma uygulayan birçok ülkede, TG'ler küçük projelere yöneliktir, ancak 

açık artırmalar büyük proje geliştiricileri ile sınırlanmıştır. Ülke, projelerin eşiklerini dikkatlice 

seçmeli ve tanımlamalı ve hangi projelerin küçük ölçekli olarak sınıflandırıldığına karar vermelidir. 

Ancak politikaları tam ters bir şekilde uygulayan ülke örnekleri de bulunmaktadır (örneğin: Uganda: 

Küçük ölçekli projeler için Açık Artırmalar, Danimarka: gelişmekte olan teknolojiler için Açık 

Artırmalar). 
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7 Profesyonel Tüketici Yenilenebilir Enerji Yatırımları 
Finansmanının Fiyat Dışı Mekanizmalar İle 
Desteklenmesi 

7.1 Ters Proje Finansmanı 

Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı, diğer alt yapıların finansmanından farklı değildir; çünkü 

Finansman Kuruluşlarının, var olan riskleri ve hangi tarafın bazı risklerin azaltılması ve 

sorumluluğunun üstlenilmesi konusunda daha yetenekli olduğunu her zaman anlamaları gereklidir. 

Finansman Kuruluşu her zaman yönetmek amacıyla riskleri belirlemeye ve temerrüt halinde ödünç 

verilen paranın geri alınabilmesi için ne tür garantilerin kullanılabileceğini anlamaya çalışır: 

Garantiler, bir şirketin veya şirket grubunun bilançosundan geliyorsa, bunun normal bir kurumsal kredi 

olduğunu belirtiriz 

Garantiler, projenin gelecekteki nakit akışlarından geliyorsa ve projenin geliştiricisine veya projenin 

sponsoru olan firmalar hiç bir zaman rücü edilmiyor veya kısıtlı bir şekilde rücü ediliyorsa, bunu Proje 

Finansmanı olarak adlandırırız. 

Kredinin projenin gelecekteki nakit akışlarıyla güvence altına alınması nedeniyle, projenin 

geliştirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesine sponsor olan şirketlerin veya bireylerin şahsi varlıklarını 

veya şirket varlıklarını kredinin karşılığı olarak kullanmalarına gerek olmadığı için Proje 

Finansmanının bariz bir avantajı vardır. Sorun, Proje Finansmanının çok pahalı olmasıdır ve bunun 

nedeni finansman kuruluşunun proje tarafından oluşturulan düzenli nakit akışlarından ödemeleri 

alabileceğinden emin olmak için tüm teknik ve yasal risklerin çok ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesine 

ihtiyaç duyulmasıdır. Proje Finansmanı, 50 milyon $'dan fazla olan çok büyük projelerde iyi 

çalışmaktadır, ancak 5 milyon $'ın altında olan küçük projelerde , rücu olmaksızın veya kısıtlı rücu ile 

kredi almak için yapılacak tüm detaylı çalışmaların ve Proje Finansman metodolojisi durum tespitinin 

finansman kuruluşu ve potansiyel bir kredi veren tarafından üstlenilmesinin masrafı nadiren 

karşılanmaktadır. 

Bu raporda, küçük yenilenebilir enerji projelerinin finansmanındaki en son deneyimler açıklanmış ve 

Proje Finansmanının maliyetlerini düşürecek ve bu nedenle daha küçük projelerde de kullanılabilecek 

olan standart bir metodolojinin kullanılması önerilmiştir. Temel fikir, Kredi Veren Danışmanların, her 

teknik çözümün, servis sağlayıcısının ve sözleşme türünün riskini anlamaları için çok zaman ve çaba 

harcamalarıdır. Önceden onaylanmış standart ürünler, standart teknoloji çözümleri ve standart EPC 

(Mühendislik Satın Alma ve İnşaat) sözleşmeleri önerildiği takdirde bu çabalar önemli ölçüde 

azaltılabilir. 

Küçük projelerdeki en yaygın teknoloji olan ve son birkaç yıl içinde maliyetlerinde meydana çok büyük 

düşüşler nedeniyle özellikle cazip hale gelen; güneş fotovoltaiği için standart bir proje finansman 

paketi oluşturmaya karar vermiş bulunuyoruz, ancak diğer teknolojiler de bu yenilikçi yaklaşımdan 

faydalanabilecektir. 
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Bu metodolojiyi kullanarak, küçük yenilenebilir enerji geliştiricileri bilançolarının izin verdiği daha 

büyük bir finansman havuzuna erişebilirler. Küçük projelere uygulanan Proje Finansman metodolojisi, 

binlerce yeni MW'ı ortaya çıkartabilir.  

7.1.1 Küçük bir YE projesi için Tipik Gelişim Süreci 

Yenilenebilir enerji projeleri, daha sonra teknolojiye ve ülkeye göre değişen benzer gelişme 

aşamalarını paylaşmaktadır. 

Başarılı proje gelişiminin ayrılmaz bir parçası olan yerel deneyim dışında, süreç her zaman kaynak 

değerlendirmesi ile başlar. Güneş enerjisi için, yaygın kamu meteorolojik verileri, geliştiricilerin, 

içindeki yerel gölgelenme ve bitki türünün (arazi, çatı veya binaya entegre olan) dikkate alınması 

gereken geniş arazi kuşaklarını yüksek potansiyel alanları olarak belirlemelerini sağlar. Rüzgar 

enerjisi için, yerel koşullar daha da ilişkilidir ve yerinde yapılan önemli ölçüm çabaları, rüzgar 

uzmanlarının bir sahanın kesin üretim kapasitesini değerlendirmesini mümkün kılar. 

Ham rüzgar verileri, üretimin çeşitli kesinlik düzeylerinde tahmin edilmesi için arazi modellerini ve 

potansiyel rüzgar türbinleri özelliklerini kullanmak suretiyle analiz edilir. 

Bir sonraki adım, toprak haklarını garanti altına almaktır. YE projesi geliştiricileri, yerel sözleşmeler 

yaparak araziyi projenin genellikle 20 yıl olan faydalı ömrü boyunca kiralayabilir veya projenin ömrünü 

20 yıllık dönemin ötesine uzatmak düşüncesiyle araziyi satın alabilirler. Karar, doğal olarak mevcut 

arazi sahibinin tercihlerine ve ekonomik hesaplamaya ve ayrıca kira sözleşmelerinin yasal 

bağlayıcılığı değişebileceği için faaliyetin yapılacağı ülkeye bağlıdır. 

Enerji kaynağının ve arazinin müsait olduğu anlaşıldıktan sonra, yetkili idareden inşaat izinlerini almak 

için gerekli olan çevresel etki çalışmalarına (EIS) başlarız. EIS, yeni yapının yerel veya göçmen fauna 

ile insan yerleşim alanlarını bozmayacağını garanti eder. İnsan varlığına etkisi, ses ve görsel etki 

açısından değerlendirilir. 

Yukarıda açıklanan süreç boyunca, proje geliştiricileri bölgedeki enerji şebekesinden sorumlu kurumla 

bir anlaşma yapmaya çalışırlar. Çoğu ülkede, yetkili bir makam, şebeke bağlantı anlaşmalarını 

sunmak için standart prosedürleri denetler. Bu anlaşmalar, üretilen tüm enerjinin şebekeye 

satılmasını ve şebeke operatörleri için zorunlu çekiş görevi oluşturarak gelire dönüşmesini sağlar. 

Faaliyetin yürütüldüğü ülkeye bağlı olarak bir kamu hizmet kuruluşu veya elektrik ticareti yapan 

kuruluş ile bir Enerji Satınalma Anlaşması (PPA) yapmak gerekebilir. PPA'lar, tarife garantilerinin 

bulunmadığı ve alternatif destek mekanizmalarındaki piyasa riskinin, rücu edilmeyen proje finansmanı 

için çok riskli olduğu durumlarda proje sahiplerinin yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapma 

konusunda stratejik karar alan ve proje kalitesini ve riskini belirlemek için kapsamlı deneyime sahip 

olan bankalarla müzakere edilen kendi üretimlerinin minimum geliri üzerinden bir garanti satın 

almalarını mümkün kılar. 

Bu noktada inşaat öncesi aşamasına giriyoruz. Projenin oluşturulmasında yer alan tüm aktörlerin 

zamanında, koordineli ve verimli bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlamak için Mühendislik, Satınalma 

ve İnşaat (EPC) sözleşmeleri, sigorta ve O&M (İşletme ve Bakım) sözleşmeleri müzakere edilir. 

Güneş projeleri için, EPC yüklenicileri çoğu kez inşaat işlerinin çoğunu üstlenirler, bu nedenle görevler 

çoğu zaman uzmanlaşmış şirketler arasında dağıtıldığında rüzgar projelerine kıyasla daha basit bir 

inşaat aşamasını mümkün kılar. 
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Devreye alma, genellikle, proje sahipleri ve şebeke operatörlerinin yenilenebilir enerji üretiminin resmi 

olarak şebekeye enjekte edilmesini ve satılmasını sağlayan teknik bir adımdır. Daha sonra işletme 

başlar. 

7.1.2 Küçük Projeler ile İlgili Risk ve Maliyeti Azaltmak İçin Standart Proje 
Finansmanı 

Riskin nasıl azaltılacağını anlamak için yenilenebilir bir enerji projesinin kendine özgü adımlarını ve 

her adım ile ilişkilendirilen riski anlamamız gerekir. Basamaklar üç büyük aşama şeklinde 

gruplandırılabilir: 

1. Geliştirme aşaması: 

a. Kaynak Değerlendirme 

b. Arazi Hakları 

c. Çevresel etki çalışması 

d. İnşaat izinleri 

e. Şebeke bağlantı anlaşmaları 

2. İnşaat öncesi ve inşaat aşaması: 

a. Enerji Satın Alma Anlaşmaları 

b. Rücü edilmeyen proje finansmanı 

c. EPC sözleşmesi 

d. Sigorta 

e. İ ve B sözleşmeleri 

3. İşletme Aşaması 

a. Devreye Alma 

b. İşletme 
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Şekil 7-1: Standart hale getirilebilecek Proje Finansman süreci 

 

Sonuç olarak, yasal anlaşmaların standard hale gelmesi, teknik dizayn ve EPC teklifleri proje 

finansman sürecini 4 ana bileşene indirmektedir. Bunlar, 

 Proje geliştiricisi sahadan ve çeversel değerlendirmelerden sorumludur. 

 EPC kontratları, bakım ve onarım anlaşmaları ve finansal anlaşmaların standard hale 

getirilmelidir. 

 Borcu sağlayacak kişi veya kurum için sınıorlı yasal danışmanlık sağlanmalıdır. 

Proje gelişme aşamasından çıkıp işletme aşamasına doğru ilerledikçe risk azalır. Sağlam hukuki ve 

teknik temele dayalı olarak yapılan ihtiyatlı proje analizi ve gelişmesi ilerledikçe proje canlılık kazanır. 

Gelişme, teknik taraftaki güvenilir ve deneyimli ekiplere ve arazi hakları için uzmanlaşmış hukuksal 

uzmanlığa dayanır. Çevresel etki çalışmaları bulguların muhtemel yerel muhalefete karşı inanılırlığını 

sağlamak için tanınmış uzmanlar tarafından yapılmaktadır. İlk üç adımın her birinin eksiksiz olarak 

tamamlanması ile, projenin kalitesi sağlanır. 
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Üçüncü şahısların varlığın inşasını gerçekleştirmek üzere seçildiği inşaat öncesi aşaması, yatırımcı 

taraf için riskleri azaltmayı mümkün kılan ve herhangi bir olası sorunu veya gecikmeyi giderecek olan 

sorumluluk ve teşviklerin proje sahibinin devamlı denetimi altında çözüm bulma konusunda en 

yetenekli olan taraflara devredilmesini sağlayan sigorta ve performans sözleşmeleri ile sıkıca 

örülmüştür. Sözleşmelerin sağlamlığı, bankaların proje inşaatı başlamadan önce finansal kapanışa 

erişmelerini mümkün kılar. İnşaat aşamasında, maliyet aşımları, gecikmeler veya proje 

başarısızlığının oluşturduğu büyük riskler bu sıkı akdi çerçeve vasıtasıyla kontrol edilir. İnşaat 

tamamlandıktan sonra, proje yüksek bir güvenlik seviyesine ulaşır: YE projelerinde maliyetlerin büyük 

bir kısmını oluşturan yatırım zaten yapılmıştır ve işletme maliyetleri uzun vadeli O&M ve sigorta 

sözleşmelerine dahil edilmiştir. 

Bu nedenle, işletme aşamasında geriye kalan belirsizlikler çoğunlukla gelir tarafındadır ve buna bağlı 

olarak azaltılır. Gelirler, kaynağa, ekipmanın teknik çalışmasına ve üretilen elektrik için alınan bedele 

bağlıdır. 

Kaynak kesikliği, rüzgar enerjisi uzmanlarının üretimi çeşitli güven seviyelerinde tespit etmelerini 

sağlayan ham rüzgar verilerinin ilk teknik analizi sırasında hesaba katılmıştır. Bu hesaplamalar, 

üretimden örneğin P75 güven seviyesinde söz etmemizi mümkün kılmaktadır ve bu da başka bir 

deyişle, projenin ortalama bir yıl içinde bu seviyeden daha fazla üretme ihtimalinin %75 olması 

anlamına gelir. Ekipmanların varlığı sözleşmeyle garanti altına alınmıştır ve O&M yüklenicileri, 

herhangi bir çalışılmayan süre nedeniyle meydana gelecek gelir kaybından mali olarak sorumludur. 

Sigorta sözleşmeleri her zaman daha ciddi olaylara karşı koruma sağlar. Bu yapı, projenin çoğu 

zaman mevcut kaynaktan enerji üreteceğine dair güçlü güvenceler sunmaktadır. 

7.1.3 Yatırımlar olarak Yenilenebilir Enerji Varlıkları 

Mali açıdan yenilenebilir bir enerji varlığının temel özelliği, orta veya düşük risk profili görüntülerken, 

uzun vadeli istikrarlı nakit akışlarını oluşturma kapasitesidir. Bu, hükümet destekli, uzun vadeli, 

düzenlenmiş bir çerçeve kapsamında yer alan veya gerekli yerlerde ECA'dan (İhracat Kredisi Ajansı) 

veya Çok taraflı risk kapsamından yararlanan projeler için gelirleri cezbeden yenilenebilir varlıklarla 

ilgili genel bir durumdur. 

Yenilenebilir enerji projelerinde, geleneksel üretimin aksine, yakıt veya hammadde stoğu (biyokütle, 

biyogaz ve atığın enerjiye dönüştürülmesi açık istisnalar oluşturmaktadır) gerektirmeyen yenilenebilir 

kaynaklar yoluyla elektrik üretilmektedir.  

Yukarıdaki nedenlerden dolayı, bazı yenilenebilir enerji varlıkları tarafından oluşturulan nakit akışları 

uzun vadeli bir tahvil ile asimile edilebilir. 

Yenilenebilir Enerji Projesinin Yapılandırılması 

Yenilenebilir enerji projeleri genel olarak proje finansmanı modeli uyarınca yapılandırılır. Bu da 

yatırımın (ve ödünç alınan fonların) varlıklarının yatırımcılar (ve kredi verenler) için teminat olarak 

kabul edilmesini sağlayan ekonomik varlık tarafından oluşturulan (gelecekteki) nakit akışlarından geri 

ödendiği bağımsız bir yatırım aracı olarak hareket eden bir ekonomik varlığın finansmanını içerir. 

Bu gibi projeler ve özellikle finansman kurumları ("kredi verenler") tarafından proje finansmanı 

bazında kısmen finanse edilenler, çok detaylı bir durum tespitine tabi tutulmalı ve yüksek standartlar 

ve seviyeler uyarınca yapılandırılmalı ve belgelenmelidir. Bir proje ile ilişkili olan riskler iyi 
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tanımlanmalı ve anlaşılmalı ve her risk bu riski üstlenmek, yönetmek ve/veya azaltmak için en uygun 

olan proje tarafına tahsis edilmelidir. Taraflar arasındaki bu risk dağılımı, daha sonra taraflardan her 

birinin diğer taraflara karşı hak ve yükümlülüklerini açıkça gösteren sözleşmeler veya anlaşmalarla 

belgelenir. Bu gibi yüksek dereceli sözleşme ve yapılandırmalar belirsizliklerin ve dolayısıyla 

yatırımcılar için risk profilinin azalmasından kaynaklanmaktadır. 

Bu tür projelerde karşılaşılan başlıca tipik sözleşmeler veya anlaşmalar şunlardır: 

İnşaat Sözleşmesi - Proje ile ilgili mühendislik, satınalma ve inşaat için. Bu, tek bir sözleşme (EPC 

Sözleşme Paketi olarak bilinen) şeklinde veya aralarında ilişki ve sorumlulukları düzenleyen bir arayüz 

anlaşması olan farklı sözleşme makamlarıyla yapılan az sayıdaki inşaat sözleşmelerinin 

kombinasyonu (Çoklu Sözleşmeli İnşaat Düzenlemesi olarak bilinen) şeklinde yapılandırılabilir.  

Ayrıca, bu sözleşmeler kesin bir zaman (tamamlama için) ve sabit fiyat esasına göre imzalanmalıdır. 

Her inşaat yüklenicisinin istihdam edeceği ve projenin inşaatının genelinin veya bir bölümünün "tek 

nokta" sorumluluğunu vereceği tüm altyüklenicilerin ve teçhizat tedarikçilerinin performansını garanti 

etmesi gerekecektir. Sözleşme, tamamlanma testleri, tasfiye tazminatları ve performans garantilerini 

içerecektir. İnşaat yüklenicilerinden, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kesin teminatlar, ana 

şirket garantileri ve/veya dış teminatlar sağlamaları istenecektir. 

Deneyimli ve kredi alabilecek inşaat yüklenicileri bir projenin başarılı bir şekilde geliştirilmesinin 

anahtarıdır ve herhangi bir kredi veren, işin zamanında ve bütçenin içinde kalarak tamamlanması ve 

sözleşmede belirtilen performansın sağlanması için ilgili inşaat sözleşmesine büyük önem verecektir.  

İşletme ve Bakım Sözleşmesi ("O&M") - Anlaşma, projenin işletme aşamasında işletilmesi ve 

bakımı ile ilgili olarak günlük hizmetlerin sağlanmasını düzenlemektedir. Projeye ve yüklenicinin 

yeteneklerine bağlı olarak, bu aynı zamanda yükleniciye ödenmesi gereken yıllık ücretin bir parçası 

olarak projenin yaşam döngüsü maliyetlerinin büyük veya daha küçük bir bölümünü de içerebilir. 

Sözleşmede, performans garantileri yer alacaktır.  

Deneyimli ve güvenilir bir O&M yüklenicisi, bir projenin başarılı bir şekilde çalışmasının anahtarıdır ve 

herhangi bir yatırımcı veya kredi veren, projenin sürekli performansını sağlamak için ilgili O&M 

sözleşmesine önemli ölçüde güvenecektir. O&M yüklenicisinin teknik becerisi ve tecrübeleri, atıktan 

enerji elde edilmesi veya off-shore rüzgar enerjisi gibi daha karmaşık teknolojilerle uğraşırken çok 

önem kazanacak ve bunlar FV veya rüzgar gibi operasyonların nispeten daha basit ve daha 

dolambaçsız olduğu durumlarda daha az olacaktır. 

Enerji Satın Alma Anlaşması (“ESA”): Bu sözleşme, hacim, fiyat koşulları ve dolayısıyla üretilen 

enerjinin satışından elde edilen gelirleri bildirecek ve yönetecek olduğu için, çoğu yenilenebilir projenin 

temel taşıdır. Bazı durumlarda, bu gibi hacim ve fiyat koşulları, bir hükümet tarafından yasal olarak 

belirlenir; bu durum, "tarife garantisi" mekanizması olarak bilinir ve tesisin tüm üretimini satın alan 

kuruluş ile bir PPA yapılması gerekli ise de koşulları bu tarife garantisi ile belirlenir. Enerji alıcısı veya 

tüm üretimin alıcısı kredi alabilir durumda olmalıdır.  

Açıkça, bu gibi PPA'ların şartlarının mümkün olduğu kadar uzun bir süre boyunca sabit olması 

tarafların çıkarınadır ve herhangi bir kredi veren bunların üst düzey kredi imkanlarının sınırlarını 

aşmasını isteyecektir. Ancak, bir elektrik fiyat döngüsünün en dibindeki fiyatla PPA yapılması, büyük 

miktardaki gelecek değerinin yok olmasına neden olabilir ve bu durumda, tercih edilecek yol, bir taban 

fiyatlı PPA veya kısa vadeli PPA yapmaktır.   
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Siyasi ve Ticari Riskler - ECA ve Çok Taraflı Kuruluşlar 

ECA ve Çok Taraflı Kuruluşlar ve Finansman Kuruluşları, "yatırımın kendi riski" bazında finanse 

edilemez olarak kabul edilen siyasi, ticari ve/veya yasal ortamların bulunduğu ülkelerde ticari ve/veya 

ticari teminat (diğer bir deyişle sigorta) sağlamak suretiyle projelerin risk profilinin iyileştirilmesinde 

önemli bir rol oynarlar. 

Tipik Proje Finansmanı Risk Dağılımı 

Başarılı, sınırlı veya rücu edilmeyen proje tarafından finanse edilen YE projesinin yapılandırılmasında 

uygulanan çalışma ve becerilerin çoğu, belirli risklerin yönetilmesi, absorbe edilmesi ve/veya 

azaltılması için uygun olan taraflara etkin ve verimli bir şekilde aktarılması veya dağıtılmasına 

ayrılmakta ve böylece projenin bünyesinde geriye sadece bakiye riskler veya yönetilebilir riskler 

kalmaktadır. Sözkonusu taraflar ve bunlara tahsis edilebilecek olan başlıca riskler aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

Tablo 7-1: Tamamlama Öncesi Riskler 

Risk Üçüncü taraf Açıklamalar 

Teknoloji 

performansı 

düşüklüğü (devreye 

alma aşamasında) 

İnşaat 

Yüklenicisi/Ekipman 

Tedarikçisi 

Sözleşmeden kaynaklanan kesin teminatlar, 

tazminatlar, cezalar ve sonunda reddetme hakkı 

(belirlemeye bağlı) 

İnşaat Gecikmesi İnşaat Yüklenicisi 
Hakediş ödemeleri ve iş sonundaki sözleşmeye 

dayalı gecikme tazminatları (belirlemeye bağlı) 

Çeşitli gecikmeler, 

kazalar, vb. 
Sigorta Bazı gecikme riskleri sigorta ettirilebilir 

İnşaat Maliyet 

Aşımı 
İnşaat Yüklenicisi 

Kesin tarihli, sabit fiyatlı anahtar teslimi 

sözleşmeler ile inşaat yüklenicilerinin 

üstlendikleri riskler (belirlemeye bağlı). 

Sponsorlardan özellikle daha az tanınan inşaat 

yüklenicileri için ilave tamamlama maliyeti 

garantileri sağlamaları talep edilebilir. 

Çeşitli Proje Bütçe muhtemel zarar karşılıkları 

Mücbir Sebep 

Olayları 
Sigorta 

Genel olarak piyasa veya hükümet destekli 

sigorta poliçeleri vasıtasıyla sigorta ettirilebilir 
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Tablo 7-2: Tamamlama Sonrası Riskler 

Risk 
Üçüncü 

taraf 
Açıklamalar 

İşletme 

Performansı 

İ ve B 

Yüklenicisi 

O&M yüklenicisi tarafından genel olarak garanti edilen minimum 

performans seviyeleri (belirlemeye bağlı) 

 Sigorta 
Sigorta piyasaları bazı operasyonel veya ticari olayların riskini 

karşılayabilir  

Hacim ve 

Fiyat 

İndirimi 

PPA Alıcısı 
Tipik olarak sabit veya taban fiyatlı ve üretimin %100’ünün alınması 

şartını taşıyan uzun vadeli bir sözleşme 

Faiz 

ve/veya Kur 

Oranı Riski 

Finansal 

Piyasalar 
Finansal piyasa faiz oranı veya kur oranı riskten korunma araçları 

Yakıt/ 

Hammade 

Tedariki 

Tedarikçi 

Tedarikçi uzun vadeli birelektrik satış  anlaşması sunmaya hazır 

olabilir. Bazı durumlarda, tedarikçi, üretim fiyatına sabit bir şekilde 

sunmak üzere piyasa riskinin bir bölümünü üstlenebilir (örneğin 

yakıt giderleri + işletme giderleri + vergiler + borç ödeme + 

hissedarlara mutabık kalınan geri ödemeyi sağlayan "sabit fiyat" 

düzenlemesi) 

Mücbir 

Sebep 

Olayları 

Sigorta 
Genel olarak piyasa veya hükümet destekli sigorta poliçeleri 

vasıtasıyla sigorta ettirilebilir 

 

Kredi verenler ve sponsorlar projeye herhangi bir avans veya başka kaynak aktarmadan önce tatmin 

edici bir şekilde yerine getirilecek olan önce çeşitli “ön şartları” gerekli göreceklerdir. Ön şartlar 

genellikle aşağıda belirtilenleri içermektedir: 

Proje ile ilgili tüm sözleşmeler ve anlaşmalar imzalanmış ve tam olarak geçerli ve yürürlükte olacaktır. 

Bağımsız danışmanların raporları olumlu olacaktır (tipik olarak teknik, hukuki, sigorta, vergi, 

muhasebe ve finansman); 

Tüm malzeme izinleri, onayları vb. alınmış olacaktır; 

Tüm sigortalar yapılmış ve tam olarak yürürlükte olacaktır; 

Finansman ve güvenlik belgeleri ile güvenlik kayıtları düzenlenmiş olacaktır. 

İlgili olan tüm finansal riskten korunma araçları yerlerinde mevcut olacaktır. 

 
Risklerin “Sigortalanma” Masraflarının Dengelenmesi  
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Riskin üçüncü şahıslar ile proje şirketi arasında doğru bir şekilde dağıtılması, üçüncü şahısların risk 

toleranslarının detaylı bir şekilde analiz edilmesini ve değerlendirilmesini ve riskin bu gibi üçüncü 

kişilere aktarılmasının efektif maliyetini içerir.  

Bir proje riskini kabul etmeye karar veren taraf, böyle bir riski üstlenme ile ilgili masrafları bir şekilde 

geri alır. Bazı durumlarda masraf veya maliyet dolaysız olarak oluşurken - örneğin, faiz oranı riskinden 

korunma sağlamak için ödenen ücret - çoğu durumda masraflar dolaylıdır ve bunlar uzun vadeli sabit 

fiyatlı PPA imzalayarak gelecekteki yüksek emtia fiyatlarından yararlanma fırsatından yoksun kalma 

gibi sadece "fırsat" maliyeti olabilir. 

Riskten korunmada aşırılık ve projenin üstlendiği risklerin asgariye indirilmesi ile bu risklerin üçüncü 

şahıslara aktarılmasının maliyeti arasında hassas bir dengenin oluşturulması gerekir.  

 

Şekil 7-2: TurSEFF’ten standart önceden onaylanmış teknolojilerin örneği 

 

7.2 YE enerjisini desteklemek için yaygın olarak kullanılan Kredibiliteyi  
Arttırma mekanizmaları 

Hükümet YE projesine, örneğin, sübvansiyonlar, hibeler, özkaynak yatırımı ve/veya yabancı kaynak 

yoluyla tercihli yerli finansman şeklinde doğrudan destek vermeye karar verebilir. Hükümetlerin, 

finansmanın özel sektör tarafından yapılmasını tercih ettiği yerlerde bile, YE projelerinin hükümetlerin 

üstesinden gelmelerinin daha kolay veya mantıklı olabileceği bazı yönlerinin veya risklerinin 

bulunduğu hükümetler tarafından giderek artan bir biçimde kabul edilmektedir. 
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İlk olarak, riskin ortadan kaldırılması ve özel sektörün finansman projelerine katılmaya teşvik edilmesi 

için hükümet tarafından kullanılabilecek en yaygın araçlardan başlanır. Hükümet, koşullu 

mekanizmalar sağlamayı seçebilir, diğer bir deyişle, hükümet finansman sağlamaz, ancak bunun 

yerine bazı şarta bağlı yükümlülükleri üstlenir ve bunların sıklıkla kredibilitenin arttırılması olarak da 

anılır ve aşağıda belirtilen mekanizmaları içerir: 

 Borçların, döviz kurlarının, tüm üretimin alıcısının yükümlülüklerinin, tarife toplamasının, izin 

verilen tarifelerin seviyesinin, hizmet talebi seviyesinin, fesih tazminatlarının vb. garantileri. 

 Proje riskinin sigortalanması ve korunması, örneğin olumsuz hava koşulları sigortası, döviz 

kuru riskinden korunma, faiz oranları veya fiyat riskine/değişikliğine karşı korumak 

 Geri çağırılabilen kredi projenin sadece kısa vadeli kredi elde edebilmesi halinde, kredinin 

gelecekte belirli bir tarihte, belirli bir faiz oranıyla verileceğine dair hükümet tarafından yapılan 

taahhüt) gibi şarta bağlı kredi veya gelir desteği (hükümet tarafından şirkete gelir 

yetersizliklerini telafi etmek amacıyla borç servisi yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli 

olacak tutarda kredi vermek için yapılan taahhüt). 

Kredibilitenin arttırılması, finansmanın geri ödenmesi imkanlarını arttıran, temel olarak borç verme 

riskini azaltan bir durumdur. Bu nedenle, kredibilitenin arttırılması, borçlunun temerrüde düşmesi 

halinde meydana gelecek kayıplara karşı bir koruma düzeyi sağlamak suretiyle kredi verenin veya 

yatırımcının riskini azaltan bir finansal risk azaltma tekniğidir. Kredibilitenin arttırılması,cazip bir temiz 

enerji finansal ürünü sunarken farklı hedefleri karşılamak için kullanılabilir. Bunlar, kredi verenleri, tipik 

kredi profillerinden daha düşük profilleri olan bireylere veya işletmelere kredi vermeleri ve daha 

yüksek borç-öz sermaye oranlarına kredi vermeleri amacıyla garanti alma kriterlerini gevşetmeleri 

konusunda ikna etmek için müzakere kaldıracı olarak kullanılabilirler. Müşteriler için kredi verenden 

veya yatırımcıdan daha düşük faiz oranları ve daha uzun vadeler elde etmek için teklif edilebilirler. 

Kredibilitenin arttırılması, geleneksel garanti alma yoluyla belirlenen kredi risklerini azaltmak suretiyle 

sermaye piyasalarına erişimi olan müşterilerin çeşitliliğini de artırabilir. Ve diğer durumlarda, daha 

yeni finansman ürünleri sunan YE projelerine kredi verenin/yatırımcının katılımını teşvik etmek için 

kullanılabilirler. Kredibilitenin arttırılması, altyapı sektöründe sermayeyi ölçeklendirmek ve projeleri 

sermaye piyasalarına götürmek için yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Şimdi bu geleneksel 

konvansiyonel kredibilitenin arttırılması araçları, YE sektöründe projelerdeki finansal riski azaltmak 

için kullanılmaya başlamıştır. 

Belirli hedef pazara ve genel politika ortamına ve tasarımına bağlı olarak, hükümetlerin YE proje 

finansmanını desteklemesine yardımcı olacak bir dizi kredibiliteyi artırma araçları mevcuttur. Genel 

finansal destek araçları olarak adlandırılan finansal destek planları, yatırım sübvansiyonları, avantajlı 

kredi, azaltılmış faiz oranları, vergi avantajları veya muafiyetleri, devlet AR-GE harcamaları vb. 

kapsar. Yaygın olarak kullanılan kredi derecesi artırmaları aşağıda özetlenmiş ve açıklanmıştır: 

 Kredi kayıpları rezervleri (LLR'ler) veya Portföy Garantileri - Kredi kayıpları rezervleri, borçlunun 

temerrüde düşmesi halinde kredi verenin/yatırımcının kayıplarının bir kısmını karşılayabileceği bir 

fon havuzunun oluşmasını sağlar. Belirtilen bir olayın meydana gelmesi halinde, benzer projelerin 

portföyünün uğrayacağı zararların bir kısmını garanti altına alır. Programa katılan bir finansman 
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kuruluşu, kredi veren ile hükümet programı sponsoru arasındaki kredi kaybı anlaşmasının şartları 

uyarınca temerrüde uğrayan krediler ile ilgili kayıpları karşılamak için LLR'den çekim yapabilir. 

 Kredi garantileri - Kredi garantileri borçlunun temerrüde düşmesi halinde kredi verenin potansiyel 

zararları geri almasını sağlar. KOBİ'ler için Türkiye'deki GAGF Projesi ve KGF (Kredi Garanti 

Fonu) örnek olarak verilebilir: KGF'nin temel amacı, finansmanları için garanti sağlayarak 

KOBİ'leri desteklemek ve bunun sonucunda genel olarak kredi kullanımını artırmaktır. 

 Borç ödemek için  rezerv fonları (DSRF) - Borç ödemek için  rezerv fonlarında nakit, borç alanın 

planlanmış ödemeleri yapmaması halinde kredinin faiz ve anapara ödemelerinin yapılacağı özel 

bir hesaba yatırılır  

 Sermaye benzeri kredi – Kamu,  sermaye benzeri krediyi özel sektör sermayesi ile birlikte  

finansman havuzuna aktarır.  Sermaye benzeri kredi,  sermaye ile a,   kıyaslandığındadaha az 

önceliği olan bir konumdadır. Bu yapıda sermaye benzeri kredi, bir temerrüt halinde ilk kayıpları 

absorbe eder ve esas sermaye için kredi derecesini artırma görevi yapar. Uygun bir şekilde 

yapılandırıldığı takdirde, sermaye benzeri kredi, müşterilerin temerrüde düşmesi halinde oluşan 

zararları telafi etmek için yeterli faizi sağlar ve bunların gelecekte yeniden yatırıma hazır hale 

gelmelerini sağlar 

 Faiz İndirim Ödemeleri - Devlet fonları, proje sahiplerinin ödenmesi gereken faiz oranını 

finansmanın cazip bir seçenek haline geldiği noktaya kadar düşürmek için kullanılır. Faiz oranını 

düşürmek için hükümet, katılımcı kredi verene önceden fiyat düşürme ödemeleri yapar. Bu ön 

ödeme, aşağıda belirtilenler arasındaki farka dayanır: Kredi verenin piyasa bazlı faiz oranı ile 

alması öngörülen tüm ana para ve faiz ödemelerinin toplamı ve kredi verenin hedef (teşvik edilen) 

faiz oranı ile alması gereken ve paranın zaman değeri için ayarlanan ödemelerin toplamı. IRB'ler, 

finansman programına daha fazla dikkat çekmek, erken katılımcıları yeni başlatılan bir programda 

ödüllendirmek ve piyasa talebi oluşturmak için bir yol olabilir. 

 İmtiyazlı Krediler - İmtiyazlı kredilerde, siyasi olarak arzulanan projelere piyasada bulunan ticari 

kredilere kıyasla daha olumlu koşullarda (vade, faiz, kıdem) kredi vermek için kamu parası 

kullanılır. . İmtiyazlı kredi programı bir destek politikası olarak kullanıldığı takdirde, kredi sağlama 

şartları - hibeler durumunda olduğu gibi - herhangi bir parametreye bağlanabilir.. Gerçekte daha 

düşük faiz oranı, yüksek riskli borçlular için düşük riskli borçlulara nazaran daha fazla destek 

anlamına geleceğinden standart faizli imtiyazlı kredi programı bir önyargı yaratır 

 Hibeler - Bir YE projesinin yatırım maliyetlerinin bir bölümü para yardımları yoluyla finanse edilir. 

Bunlar projenin maliyetini ve geliştiricinin/sahibinin katkıda bulunması gereken sermayeyi uygun 

hale gelmeye yeterli olacak şekilde düşürür. Bunlar projenin rekabet gücünü artırmak için nihai 

finansman maliyetini azaltmaya yararlar. Sermaye sübvansiyonları kolay uygulanır ve anlaşılır, 

şeffaftır ve piyasa güvenini artırır, olumsuz yanı ise projenin üzerinde herhangi bir kontrol 

sağlamaması ve proje geliştiricisi için uygulanabilir bir proje sunulmasına yönelik çok az teşvik 

yaratmasıdır (projenin geri ödeme için yeterli gelir yaratması gereken kredilerin aksine). Geliştirici, 

projenin sağlanan hibenin daha ileriye götüreceği hedeflere ulaşması için iyi bir şekilde 

tasarlanmış olmasını sağlamalıdır ancak, projenin geri ödeme kabiliyeti ile ilgili durum 
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değerlendirmesi ve kredilerin devam etmekte olan yönetimine ihtiyaç duyulması gereksizdir. 

Yatırım sübvansiyonları, sistem performansına atıfta bulunmaz. Dolayısıyla, kurulumcuların 

sistem tasarımını optimize etmek için az teşviği bulunmaktadır ve en düşük maliyetli yetersiz 

kurulumlar meydana gelebilir. Ayrıca, sistemlerin zaman içinde korunması için de az teşvik 

bulunmaktadır. Doğru sübvansiyon düzeyini seçmek de zordur. Çok cömert olan sübvansiyonlar 

(başlangıçtan beri veya teknoloji maliyetlerinde bir azalma nedeniyle) sürdürülemez endüstri 

patlamalarına yol açabilir ve bu endüstri patlamaları, sübvansiyonun beklenmedik şekilde 

kaldırılmasına ve bunu takiben bir endüstri çökmesine yol açabilir. Maliyetlerin aksi takdirde 

ulaşabilecekleri seviyelere düşmelerini engelleme görevini de yapabilirler. 

İndirimler veya kaynak sigortası gibi diğer araçlar da vardır ve bunlar da kredi derecesinin arttırılması 

ile aynı avantajların bir kısmının veya tamamının elde edilmesinde etkili olabilir, ancak bunlar bu 

analizin kapsamı dışındadır. 

Yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için kullanılabilecek kredi derecesini artırma araçları ve 

bunların özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Tablo 7-3: Kredi Derecesini Artırma mekanizması 

Kredi Derecesini 
Artırma aracı 

Zaman içinde tükenme 
olasılığı 

Kredi Verenlere 
sağlanan Korumanın 

Gücü 
Ortak Kullanımlar 

LLR 
Yüksek -Temerrütler 
LLR’nin boyutunu 
küçültür 

Düşük. Kredi verenler 
her kaybı paylaşırlar, 
teminat kredi havuzunun 
yüzdesi olarak 
sınırlandırılmıştır 

KOBI Kredileri. Bireysel 
kredi verenlerle ortak 
olarak 

Kredi Garantisi 
Yok Garantilerin 
çoğunlukla maksimum 
tutarı yoktur 

Yüksek. Kredi verenler 
kayıplara maruz kalma 
riskinden tümüyle 
korunmaktadır 

Büyük kredi havuzları.  
Çok esnek 

DSRF 
Yüksek -Temerrütler 
LLR’yi azaltır 

Orta. Kredi verenler nakit 
akış belirsizliğine ve 
%100 bireysel kayıplara 
karşı korunmuştur ancak 
teminat sınırlıdır. 

Geri ödemenin zamana 
duyarlı olduğu büyük 
krediler 

Sermaye Benzeri 
Sermaye 

Düşük- Kazanılan faiz 
temerrütleri mahsup 
edebilir 

Orta. Kredi verenler tüm 
bireysel kayıplara karşı 
teminat altındadır ancak 
teminat sınırlandırılmıştır 

Küçük kredilerin büyük 
havuzları veya büyük 
krediler 

Faiz Düşürme Peşinatı 
Yüksek- Tahsis edilen 
finansman havuzu ile 
kısıtlıdır 

Orta- Düşük ödemeler 
nedeniyle borçlunun geri 
ödeme kapasitesi 
yüksektir 

KOBI ve Ziraat gibi belirli 
sektörleri 
hedeflemektedir 

İmtiyazlı Krediler 
Yüksek- Tahsis edilen 
finansman havuzu ile 
sınırlıdır 

Orta- İmtiyazlı kredinin 
başlangıçtaki olası 
faizsiz yıllar da dahil 
olmak üzere vade ve faiz 
oranı açısından nasıl 
belirtildiğine ve diğer 
kredilere göre kıdemine 
bağlıdır. 
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Hibeler 
Yüksek- Tahsis edilen 
finansman havuzu ile 
sınırlıdır 

Orta- Gerekli olan kredi 
finansman ihtiyacı 
seviyesini düşürmeye 
yardımcı olur 

Projenin riskin yüksek 
olduğu geliştirme ve 
inşaat gibi erken 
aşamalarını hedefler 

 

7.3 YE Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Fonları 

Piyasa hatalarını düzeltme, makul getiri sağlama, kurumsal yatırımcıları çekme ve böylece kamu 

yatırımlarını desteklemeyi amaçlayan PPP fonları, YE finansmanı ile ilgili çabaları koordine etmek için 

kamu ve özel sektör aktörlerine yeni ve çekici bir yol önermektedir. PPP fonları genelde YE yatırımları 

için özel finansman sağlamak amacıyla kamu aktörleri tarafından oluşturulan organizasyonlardır. PPP 

fonları, kıt olan kamu fonlarını özel kaynaklarla destekleme düşüncesine dayanmaktadır. Devlet 

kurumları gibi kamu aktörleri, başlangıçta bir miktar para yatırmak suretiyle özel yatırımları çekmeye 

çalışır; böylece, fonun belirlenen oluşturulma amacı başlangıçta kamu fonları ile finanse edilir.  

Kaygılardan biri, PPP fonlarının, belirli bir finansman için çok yüksek kamu finansmanı yaratmak 

suretiyle özel finansmanları dışarıda bırakması riskidir. PPP fonları ile ilgili çeşitli örnekler aşağıda 

sunulmuştur: 

 

Örnek: Temiz Enerji Finansman Şirketi - Avustralya 

Temiz Enerji Finans Şirketi (Clean Energy Finance Corporation) geleneksel bir finansçı gibi çalışan 

Bağımsız bir Avustralya Devlet kuruluşudur. Ekonomi genelinde enerji verimliliği, düşük emisyonlar 

ve yenilenebilir enerji projeleri ve programları için finansman şeklinde kamu amaçlı özel sektör 

uzmanlığını sunmaktadır. Beş yıl boyunca yılda 2 milyar $ erişimle yatırım-kredi veya özsermaye 

üzerinden bir ticari getiri sağlamaya çalışmaktadır. Daha küçük, daha karmaşık veya Avustralya 

pazarına yeni olan projeler üzerinde odaklanmaktadır. Özel sektör finansörlerinin katılımını teşvik 

etmek amacıyla eş-finansör olarak faaliyet göstermektedir. 

CEFC aracılığıyla sunulan YE finansman türü seçenekleri aşağıda verilmiştir. İşletme kredileri söz 

konusu olduğunda, 25 yıl vade yapılmaktadır Varlık finansmanı 3-5 yıl vadeli olarak sağlanmaktadır. 

Güneş enerjisi kredileri 10 yıl vadelidir. 
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Şekil 7-3: CEFC Finansman Yapıları41 

CEFC'nin finansman yapıları, temiz enerji alanında artan özel sektör yatırımını aşağıda belirtilenler 

vasıtasıyla desteklemektedir: 

 Proje finansmanı: büyük projeler için, veya bireysel finansman çözümleri gerektirebilecek belirli 

özelliklere sahip küçük projeler için. Proje finansmanı Temel özellikleri: 

o Özel amaçlı yatırım aracı 

o Kapsamlı sözleşme çerçevesi 

o Belirli nakit akışı (çoğunlukla enerji satınalma anlaşmaları gibi uzun vadeli sözleşmelerden) 

o Finansörler lehine kapsamlı bir taahhüt ve güvenlik paketi 

o Öz sermaye sağlamak için sponsorlara başvurmaksızın kredi finansörleri 

o Artımlı finansman sağlar 

o Uzun vadeli borçlanma 

o Esnek geri ödeme planı 

o Sermaye benzeri kredi sağlar 

o İmtiyazlı finansmanı dikkate alır 

o Belirli finansman risklerini değerlendirir ve üstlenir 

 Kurumsal krediler: Değişik büyüklüklerde olan bir veya daha fazla uygun projeye sahip şirketler 

için. Kurumsal krediler için en uygun durum, bir şirketin konsolide bazda finanse edilebilecek 

küçük projeler portföyüne sahip olduğu durumdur 

o Ek finansman kaynakları sağlar 

o Uzun vadeli borçlanma 

o Borçlunun geri ödeme profilini optimize eder 

                                                      
41 http://www.cleanenergyfinancecorp.com.au/media/185793/com-commercial-solar-simon-brooker-cefc-18-may-2016-.pdf 
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o İmtiyazlı finansmanı dikkate alır 

o Belirli finansman risklerini değerlendirir ve üstlenir 

 Ortak Fon: CEFC finansmanını küçük işletmeler de dahil olmak üzere çok sayıda bireysel projeye 

ulaştırmak için eş finansörlerle birlikte çalışmak  

o Ek finansman türü ve kaynakları seçimi 

o Uzun vadeli borçlanma 

o Erken yatırımı teşvik etmek için piyasa oranlarının altında faiz oranları 

o Basit finansman geri ödeme yapıları 

o Üçüncü şahısların finansal ilişkilerine ve dağıtım kanallarına veya ağlarına erişim 

o Teknoloji ile ilgili uzman tavsiyesi 

o İş durumunun geliştirilmesine yardımcı olunması 

 

Örnek: SIE Fas 

Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ile ilgili ulusal planı desteklemek için ve sırf yenilenebilir enerjiyi 

geliştirme amacıyla 1 milyar dirhem sermayeli bir enerji yatırım şirketi (SIE) kurulmuştur. Bu strateji, 

Suudi Arabistan Krallığı'ndan (500 milyon ABD $) BAE'den (300 milyon ABD $) ve Hasan II Ekonomik 

ve Sosyal Kalkınma Fonunun (200 milyon ABD $) katkı ile toplanan yaklaşık 1 milyar $ bağışa eşdeğer 

tutarındaki Enerji Kalkınma Fonu çerçevesinde mobilize edilen kaynaklardan yararlanmaktadır.42 

STRATEJİK YATIRIMCI KONUMLANDIRMA 

SIE, genel olarak enerji alanında ve özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında özel 

devlet yatırımcısı ve güvenilir üçüncü şahıs olarak görev yapmaktadır. 

PROJE EŞ GELİŞTİRİCİSİ 

Görevinin bir parçası olarak SIE, kolaylaştırıcıdır ve ortak yatırımcıların, geliştiricilerin ve özel sektörün 

desteğiyle hedeflenen enerji sektörlerinde kendi proje portföyünü geliştirir. 

FİNANSAL KALDIRAÇ 

SIE, Fas'taki öncelikli enerji ihtiyaçlarına göre uyarlanmış finansal araçların oluşturulması yoluyla 

sermayesinin kullanımını optimize etmek için gerekli finansal mühendisliği geliştirmek ve ulusal ve 

uluslararası, kurumsal ve özel ortakların özsermaye katılımına açık olmak suretiyle bir kaldıraç görevi 

yapar. 

 

 

 

 

                                                      
42 https://www.siem.ma/en/the-sie 
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Örnek: Birleşik Krallık- Green Investment Bank (Yeşil Yatırım Bankası) 

Birleşik Krallık Green Investment Bank plc (GIB) Kasım 2012’de açılmıştır. İlk finansmanı Birleşik 

Krallık devleti tarafından yapılmış olup kendi türünde dünyanın ilk bankasıdır. "Kar amaçlı" bir banka 

olup görevi Birleşik Krallık'ın daha yeşil bir ekonomiye geçişini hızlandırmak ve hükümetten bağımsız 

olarak çalışan kalıcı bir kurum yaratmaktır. GIB, 99 yeşil altyapı projesine destek vermiş, İngiltere'nin 

yeşil ekonomisinde finansman ihtiyacının en fazla olduğu alanlarda -uzun vadeli inşaat finansmanı ve 

özkaynak kullanılmadan- bir dizi yatırım seçeneği sunarak ve diğer yatırımcılarla ve fon yöneticileri ile 

ortaklık yapmak suretiyle Birleşik Krallık çevresindekarada yenilenebilir enerji projelerine yatırım 

yapacak çeşitli fon platformları kurarak 12 milyar £'luk işlem için 3,4 milyar £ taahhüt etmiştir. 

GIB'in tamamı Kraliyet Hükümetine aittir. GIB son zamanlarda kıyı ötesi rüzgar projelerinde % 10-30 

hisse senedi alacak ve onları 25 yıla kadar elinde tutacak bir platform için 463 milyon GBP veya nihai 

hedefinin yaklaşık yarısı kadar ödeme yapmıştır. Platforma iştirak taahhüdünde bulunan kurumlar 

arasında isimsiz emeklilik fonları ve ulusal varlık fonları yöneticisi yer almaktadır. Başka bir gelişmede, 

Swiss Life, Aralık ayında ismi açıklanmayan bir off shore rüzgar projesinin borcuna yatırım yapmak 

üzere kurulan Fransız bankası Natixis'te bulunan bir platforma 300 milyon EUR katkıda bulunacağını 

açıklamıştır. 

Örnek ülkeler tarafından kullanılan düzenleyici, mali ve kredi zenginleştirmeleri aşağıda bulunan 

tabloda özetlenmiştir. 
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Tablo 7-4: Seçilmiş Ülkelerin 1 MW üzeri Teşvik Mekanizmalarının Özeti (Lisans almış olanlar için). 
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Avustralya45 X X X  X X X    X  

Almanya X X46    X   X  X X 

İspanya      X   X    

İtalya  X  X  X   X    

Brezilya X   X    X X  X  

Güney 

Afrika 

X X    X       

BK X X X  X47    X    

Türkiye X X       X   X 

 

7.4 Menkul Kıymetler Borsası Fonlaması 

Bu bölümde, borsaya girerek özel sermayeyi çekmek için kullanılabilecek bazı finansman modelleri 

yenilenebilir enerji için analiz edilmektedir. 

Türkiye, 190 milyar $ piyasa değeri ve 400'den fazla halka açık şirketle iyi gelişmiş bir borsaya sahiptir. 

İstanbul Borsası, hisse senetleri, borsa yatırım fonları, devlet tahvilleri, sukuk, şirket tahvilleri, türevler 

ve seçilen emtialar da dahil olmak üzere çok çeşitli menkul kıymetlerin ticareti için adil, şeffaf ve verimli 

bir ortam sunmaktadır. 

                                                      
43Tablo ulusal politikalara odaklanmış olup, Yerel Yenilenebilir Enerji politikalarını veya destek mekanizmalarını içermeyebilir 
44 http://www.res-legal.eu, http://resourceirena.irena.org, and https://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/ 
45 Karbon Vergisi 2014 yılında kaldırılmıştır. 
462017’de revize edilmiştir- Sadece küçük projeler için mevcuttur 
47 Birleşik Krallık’ta Yenilenebilirler Yükümlülüğü (kota sistemi) ve Farklar için Sözleşmeler vardır 

http://www.res-legal.eu/
http://resourceirena.irena.org/
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KOBİ'ler gibi küçük ölçekli YE projeleri de borsada doğrudan hisse senedi çıkarmak için çok küçüktür. 

Küçük ölçekli YE projelerine yatırılan paranın çoğu, hisse senedinden daha güvenli bir yatırım olduğu 

düşünülen ve teslimat maliyeti çok daha az olan kredi olarak (banka kredileri) verilir. YE için yapılan 

toplam fonlamanın bilanço içi kurumsal yabancı kaynak finansmanı yaklaşık 94 milyar ABD doları 

olup, 2015 yılında yenilenebilir elektrik ve biyoyakıtlar ile ilgili toplam varlık finansmanının yaklaşık 

%47'sini temsil etmektedir 48. Aşağıdaki tabloda, altyapı projeleri ile ilgili spektrum boyunca mevcut 

olan finansman seçenekleri özetlenmiştir. Ancak belirtildiği gibi, küçük projeleri finanse etmek için 

mevcut olan seçenekler, proje maliyetine oranla yüksek işlem maliyetleri nedeniyle sınırlıdır. Öz 

sermaye yatırımları için daha tipik proje boyutu engellerinin bazıları 10MM $ ve 50MM $'dır. 

 

 

Şekil 7-4: YE Projeleri için Finansman Seçenekleri ve Kaynakları49 

 
Yenilenebilir enerji varlıklarına sahip olmak için sermayelerini artırmak amacıyla halka açık hisse 

senedine erişim sağlayacak çeşitli yatırım araçları aşağıda açıklanmıştır. Bu araçlar halen büyük 

ölçekli kamu hizmeti projelere yatırım yapmak için kullanılmaktadır. 

7.4.1 YIELDCO’LAR, REIT’LER, ve MLP’LER 

YieldCo (Yenilenebilir Enerji Üretim Şirketi), Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (REIT) veya Master (halka 

açık) Limited Ortaklık (MLP) öncelikle uzun vadeli sözleşmeler yoluyla öngörülebilir bir nakit akışı 

üreten işletme varlıklarına sahip olmak için kurulmuş bir şirkettir. Bunlar yatırımcılara (borsada kote 

edilmişse halka), bunlarla ilişkili bir çok risk olmaksızın yenilenebilir enerjiye (YieldCo'lar için) katılma 

şansı tanırlar. Yatırımcılara istikrarlı nakit kaynakları sağlarlar ve kazançlarının büyük bir kısmını 

temettü olarak ödemeleri beklenir. . Bunları benzersiz ve yatırım fonu veya kapalı uçlu yatırım 

fonlarından ayrı kılan şey nasıl vergilenmekte olduklarıdır. Çalışma şekilleri yatırımcıların bir işletme 

varlığının payını almak için sermayelerini birleştirdikleri ve daha sonra paylarından gelir elde ettikleri 

borsada kote olmuş yatırım fonlarına benzese de YieldCo, REIT ve MLP'lerin vergiye tabi gelirleri 

                                                      
48 BYEF 
49 Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde Altyapı İçin Kurumsal Yatırım - Mart 2014 
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hissedarlarına temettü olarak ödenir ve hissedarlar daha sonra bu temettü üzerinden gelir vergisi 

öderler. ABD'deki Yieldco'lar kurumsal düzeyde vergilendirilir ancak amortisman, indirilebilir giderler, 

hızlandırılmış amortisman ve yenilenebilir enerji için yatırım ve üretim vergisi avantajlarının 

uygulanması yoluyla yenilenebilir enerji projeleri için kurumsal düzeyde vergilendirmeyi ortadan 

kaldırmak veya en aza indirmek için gayret gösterirler ve sıklıkla "sentetik MLP'ler olarak anılırlar. 

REIT'lerin ofis ve apartman binalarından başlayarak depolar, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller 

ve ormanlık arazilere kadar uzanan birçok türde ticari gayrimenkul edinmesine izin verilmektedir. 

Türkiye'de REIT'ler vardır ve borsada işlem görmektedirler, ancak benzer şekilde gayrimenkul ile 

sınırlandırılmışlardır. Türkiye'de REIT'lerin YE'ye yatırım yapmalarına izin verecek yasal 

değişikliklerin yapılması pek olası değildir. Bu nedenle bu belgede sözkonusu araçların mekaniğini 

genişletmeyeceğiz. 

MLP, ABD'de kamuya açık ortaklık olarak da bilinen halka açık bir sınırlı ortaklıktır. Limited ortaklığın 

vergi avantajlarını halka açık menkul kıymetlerin likiditesi ile birleştirir. Geçişlerin vergi avantajlarından 

yararlanmak için MLP'ler gelirlerinin en az% 90'ını veya daha fazlasını, tükenebilen doğal kaynaklar 

ve minerallerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve taşınması gibi uygun kaynaklardan elde etmelidir. 

Buna ek olarak, gayrimenkul kiraları hakkı da vardır.  

Halihazırda yalnızca YieldCo'ların yenilenebilir enerji varlıklarına sahip olmalarına açıkça izin 

verilmektedir. ABD'de, vergi ve menkul kıymetler yasalarının değiştirilmesi ve REIT veya MLP 

araçlarının da yenilenebilir enerji varlıklarına sahip olmalarına izin verilmesine yönelik çabalar vardır 

ancak şu ana kadar başarılı olmamıştır. 

Kote edilmiş fonlar, özel sermaye veya risk sermayesi için bir yenilik değildir ancak yenilenebilir enerji 

sektörü için nispeten yenidir. Amerika Birleşik Devletlerinde ve İngiltere'de YieldCo'lar, yenilenebilir 

elektrik için halka açık hisse senedi piyasasında finansmanının yeni bir şekli olarak ortaya çıkmıştır 

ve doğru oyuncular için nispeten düşük maliyetli sermayeye erişmek için yükselen trendi ve değerli 

bir yeniliği temsil etmektedir. Yieldco'lar, güneş endüstrisinin C&I/ orta pazar kesimi için büyük bir 

büyüme motoru olmuşlardır ve güneş enerjisi varlıkları ve güneş enerjisi geliştirme şirketlerinin 

portföylerini agresif bir şekilde satın almaktadırlar. Bunlar olmasaydı küçük geliştirme şirketleri 

varlıklarını satacak ve şirketlerinin sermaye yapısını yeniden düzenleyecek konumda olamazlardı. Bu 

yeniden sermayelendirme, azalan yükümlülükleri göz önüne alındığında şirketlerin bu sermayeyi 

yeniden kullanarak veya daha ucuz sermaye kaynakları bularak projeler geliştirmeye devam 

etmelerini sağlamaktadır. 

2013 - 2014 yıllarının başından itibaren, yenilenebilir enerji yatırımlarına adanmış olan altı YieldCo, 

Londra Menkul Kıymetler Borsasında halka arz ve ikincil tekliflerle 1.3 milyar £ elde etmiştir. 2013 

yılının başından itibaren 2014 yılı sonuna kadar Birleşik Krallık yenilenebilir enerji varlıkları alımları 

toplam değerinin % 23'ünü YieldCo'lar oluşturmuştur. 2015 yılının başından itibaren ABD'de 

Yieldco'lar, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı amacıyla yaklaşık 12 milyar ABD $'ı tutarında 

bir kaynak sağlamak için başarıyla kullanılmışlardır. 

 

Örnek: Yieldco - Pattern Energy Group ABD 

Rüzgar enerjisi Yieldco'su olan Pattern Energy Group, geçen sene Nasdaq ve Toronto Menkul 

Kıymetler Borsasında halka açılmış ve ABD, Kanada ve Şili'de faaliyet gösteren sekiz rüzgar enerjisi 
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çiftliğindeki 1.000 megawatt'ı aşan kapasitesinin hisselerini satmak suretiyle 300 milyon $'dan fazla 

gelir elde etmiştir. 

Pattern, geçtiğimiz ay içinde yapılan halka arzının kapanışında 586 milyon $ brüt gelir elde etmiştir. 

Şirket, gelirleri yeni projeler edinmek için kullanmayı düşünmektedir. Mevcut portföyünde kendisinin 

sahip olduğu toplam 1,479 megawatt'lık hissesi olan 11 rüzgar enerjisi çiftliği bulunmaktadır. 

 

Örnek: Sunrun ABD 

Sunrun, Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük konut tipi güneş enerjisi şirketidir. 2007'de, kurulmuş 

ve müşterilere, ev sahiplerinin elektrik kullanımı için ödeme yaptıkları ancak güneş panellerini satın 

almadıkları ve böylece ev sahiplerinin başlangıçta gerekli olan sermaye giderlerini azaltan bir kiralama 

veya Güç Satın Alma Anlaşması (PPA) iş modelinin sunulduğu bir güneş enerjisi hizmet işletme 

modeli oluşturmuştur. Sunrun, ev sahiplerine ön ödeme maliyeti az olan veya hiç olmayan ve 

geleneksel elektrikte tasarruf sağlayan temiz enerji sağlamada konusunda sektörün lideri olmaya 

devam etmektedir. Şirket ev sahiplerinin çatısına koyulacak güneş enerjisi panellerini tasarlar, monte 

eder, finanse eder, sigortalar, izler ve bakımını yapar; ve aileler 20 yıl veya daha fazla süreyle 

öngörebilecekleri bir fiyat alırlar. 2015 yılında Sunrun, 1,36 milyar $'lık bir ilk piyasa değeri ile halka 

açılmıştır. 31 Aralık 2016 itibarıyla Sunrun, yaklaşık 879 MW'lık kurulu sisteme ve yaklaşık 134.000 

müşteriye sahiptir. Büyümesini, kurumsal kredi ve öz sermaye, vergi öz sermayesi ve anapara ve faiz 

içeren proje kredisinin birleşimi yoluyla artırılan sermaye ile finanse etmektedir. 6 Mart 2017 tarihi 

itibarıyla, vergi öz sermayesi tarafından finanse edilen güneş sistemlerinin kümülatif değeri 5.2 milyar 

$'a ulaşmıştır. 

 

Örnek: Nexamp ABD 

Nexamp, özel sektöre ait, risk sermayesi destekli, akıllı bir şebeke enerjisi Yönetim Şirketidir. 2007'de 

kurulmuş olup, ABD'de, güneş enerjisinin geliştirilmesi, sahipliği ve işletilmesi için kanıtlanmış 

çözümlerle yeni enerji ekonomisine dönüşümü destekleyen önde gelen şirketlerden biridir. Nexamp, 

şirket özsermayesini Mitsubishi Diamond Generating Corporation ve PJC'den sağlamıştır. Şirket, C&I 

ve Topluluk güneş enerjisi konusunda ulusal liderdir - Nexamp güneş enerjisi projesi tarafından 

üretilen elektriğin dolar değerinin elektrik giderlerinin mahsup edilmesi amacıyla katılımcı enerji 

tüketicilerine alacak yazıldığı solarize My Bill™ Topluluk Güneş programını gösteren aşağıdaki şekle 

bakınız. Nexamp, ticari ölçekli güneş sistemleri geliştirir, tasarlar, üretir, sahiplenir, finanse eder ve 

işletir. Kredi ve öz sermaye sağlayıcıları için çekici ve güvenilir yatırım fırsatları sunar. Nexamp'ın 

güneş enerjisi tesisleri, vergi öz sermayesi ve sponsor özsermaye sağlayıcıları için ROI'yi optimize 

edecek şekilde tasarlanmıştır. Nexamp, topluluk destekli güneş enerjisi projeleri geliştirmeye aktif 

biçimde devam etmektedir ve geçen yıl, her biri çiftlikte hisseye sahip olan yerel halktan 100'den fazla 

kişinin mali yardımı ile Massachusetts'te 2.3 MW araziye monte edilen diziyi tamamlamıştır. 
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Şekil 7-5: Nexamp Topluluk Güneş Enerjisi Finansmanı50 

 

7.4.2 Teminatlı Tahviller 

YE'yi desteklemek üzere adapte edilebilecek olan sabit gelirli bir ürün teminatlı tahvillerdir. Tarih 

boyunca Avrupa'da kullanılan teminatlı tahviller, bir krediler havuzu tarafından desteklenen menkul 

kıymetlerdir. ABD'de ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden farklı olarak, teminatlı tahviller 

kredi verenin bilançosunda kalır ve riskin devam etmesini sağlar. Ve ihraç eden taraf tahvilin 

mülkiyetini koruduğu için, teminatlılar havuzundaki krediler, performanslarına bağlı olarak dışarıda 

bırakılabilir. 

Tahviller, hem ihraç edene hem de krediler havuzunun kendisine (genellikle bir SPV'ye) çift rücu hakkı 

sunmaları nedeniyle caziptir. Ayrıca, havuzun çeşitlendirilmesi, proje temerrüdünün etkisini 

hafifletmeye yardımcı olabilir. Sahipliğin muhafaza edilmesi Basel III ile olan uyum sorunlarını ortadan 

kaldırdığı için Avrupa'daki ve gelişmekte olan piyasalardaki bankalar tahvillere doğru yönelmişlerdir. 

Teminatlı tahviller, enerji altyapı geliştiricileri için cazip olabilir. Menkul kıymetler, ihraç edenin arka 

plandaki kredi itibarı nedeniyle yüksek değerlendirilir ve bu da projeler ve özellikle tahvil faizini 

cezbetmek için çok küçük olanlar için projelerin yatırım  maliyetini düşürebilir. AfDB risk paylaşım 

modeli ile bazı benzerlikleri olan teminatlı tahviller, yatırımcılara Afrika'daki altyapıya yatırım yapmak 

için yeni bir yol sağlayabilir.51 

7.4.3 Özel Sermaye 

Özel sermaye fonları büyük gelişme boru hatları olan proje geliştiricilerini satın almak suretiyle 

genelde uluslararası genişlemenin ilk öncüleri olmuşlardır. Dikkate değer örnekler arasında Avrupa, 

Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya'da gelişme boru hatları olan çeşitli yenilenebilir enerji proje 

geliştiricilerine yatırım yapan Denham Capital bulunmaktadır. Dikkate değer satın almalar arasında 

güneş enerjisi geliştiricisi Fotowatio Ventures, Avustralya rüzgar çiftliği geliştiricisi OneWind 

Avustralya ve Güney Afrika'da bulunan yenilenebilir geliştiricisi Biotherm yer almaktadır. 

                                                      
50 https://www.nexamp.com/what-we-do/community-solar 
51Afrika’daki Enerji Altyapısı için Yenilikçi Finansman Modelleri Finansal Yenilikler Lab Rapor MAYIS 2015 

Nexamp Topluluk Güneş 
enerjisi projeleri, mevcut 
şebekeyi besleyen temiz, 
yenilenebilir elektrik üretir. 

Net ölçüm yoluyla, elektriğin 
değeri katılan kamu hizmeti 

müşterileri ile paylaşılabilir. 

Her ay, katılımcılar paylaşılan 
projelerinin paylarından 
faturaları üzerinden 
yararlanmaktadırlar. 
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Türkiye'de yatırım yapan büyük özel sermaye şirketlerinin ve finansman kuruluşlarının çoğunun 

portföylerinde bazı altyapı fonları bulunmaktadır. Faal olan firmalar bünyesinde YE odaklı fonların 

oluşturulması ana şirketten gelen güvenilirlik ve geçmiş performans kayıtlarını sırtlanırken çok fazla 

ihtiyaç duyulan bölgesel ve sektör uzmanlığını getirebilir. YE odaklı fonlar ayrıca uzun vadeli sermaye 

sağlayarak ilk proje sponsorları ve yatırımcılarına çıkış kolaylığı sağlamaya yardımcı olabilir. Likidite 

için alternatif bir platform sağlanırken fonlar bir sentetik sermaye piyasası işlevini görebilirler. 

Çıkışların etrafındaki kesinlik, orijinal geliştiricilerin veya başlangıçtaki devlet özsermayesi 

yatırımcılarının beklediği riske göre ayarlanmış getirilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Aynı 

zamanda, fonlar, anlaşma uygulamanın ve standardizasyonun iyileştirilmesi, finansal kapanma 

zamanının hızlandırılması ve prosedürel engellerin aşılması için ana firmanın uzmanlığını ve geçmiş 

performans kaydını kullanabilir.52 

7.5 Teşvik Mekanizmalarını geliştirmek için en iyi uygulamalar 

Ülke örnek olay çalışmalarının incelemesi ve analizi, politika araçlarının seçiminin ve en iyi 

uygulanabilirliğinin ulusal enerji piyasalarının belirli yapısal özellikleriyle bağlantılı olduğunu ortaya 

koymaktadır Bunun içinde, enerji piyasasındaki devlet düzenlemesinin derecesi, fosil yakıtlara yapılan 

sübvansiyonlar, kamu hizmetlerinin yönetim ve iş modelleri, yenilenebilir enerjilerin kurulu 

kapasitesinin ve genişleme hedeflerinin kapsamı, genişletilmiş şebeke dengeleme mekanizmaları ve 

pazar genişleme kontrolünü gerektiren rüzgar enerjisi ve FV gibi yüksek dalgalı yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kurulu kapasitesinin payı ve belirli yenilenebilir enerji promosyon programlarını 

uygulamak için idari kapasiteler ve işbirliği yer almaktadır. Ulusal düzeyde entegre enerji planlaması, 

hükümet tarafındaki tüm ilgili paydaşlar ile özel sektör ve sivil toplum ortaklarının ve kalkınma 

ortaklarının biraraya getirilmelerini gerektirir. 

IRENA politika raporunda da özetlendiği gibi, mevcut politika ve mekanizmaların karışımı önce 

hedeflenen yenilenebilir enerji penetrasyon seviyesine göre değerlendirilmelidir. Türkiye orta 

seviyede bir yerde bulunmaktadır53 

 

Politika oluşturucular daha sonra, destek mekanizmalarını değiştirmeyi veya ortaya çıkarmayı 

düşünürken aşağıda belirtilenleri ifade etmeli ve dikkate almalıdır: 

 

 Politikanın ana amacı nedir? 

 Destek maliyetinin en aza indirilmesi 

 İç tüketimin teşvik edilmesi 

 Yenilenebilir enerjilerin pazar entegrasyonunun geliştirilmesi 

 Güç kaynağının güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması 

 Teknolojik yeniliğin tetiklenmesi 

 Finansal mekanizmaların ve yatırım araçlarının tetiklenmesi ve kolaylaştırılması 

                                                      
52Afrika’daki Enerji Altyapısı için Yenilikçi Finansman Modelleri Finansal Yenilikler Lab® Rapor MAYIS 2015 
53Yenilenebilir Enerji Politikalarını Dinamik Piyasa Koşullarına Uyarlamak IRENA 2014 
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Etkili olabilmeleri için yenilenebilir enerji politikaları öngörülebilir, tutarlı ve uzun vadede 

istikrarlı olmalı, mevcut enerji piyasa yapısı ile uyumlu olmalı, temel sistemsel enerji 

piyasalarının boyutlarına göre ayarlanmalı ve uygulanan diğer politikalar ve paydaşlarla 

koordine edilmelidir. 

Şu anda konu ile daha ilişkili olan 2014 IRENA raporundaki bulgulara göre, aslında olumlu bir eğilim 

olan yenilenebilir enerji ekipmanı maliyetlerinde meydana gelen sert düşüş, politika belirleyicileri için 

destek önlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde bulundurulmasını sağlamak açısından zorluklar 

oluşturmaktadır. . Maliyetin izlenmesine ve sektöre yapılacak yatırımlar için istikrarlı bir ortamın 

sağlanmasına imkan tanıyan uygulama mekanizmaları arasında iyi bir dengenin korunması 

gerekmektedir. Bu dengeyi sağlarken, ülkeler tarife garantilerinde sapma oranı gibi tasarım 

özelliklerini mevcut politikalara uygulamış veya açık artırma programları gibi yeni politikalar 

oluşturmuşlardır. Mevcut ülke deneyimlerinden alınabilecek bazı derslerin arasında aşağıda 

belirtilenler yer almaktadır 

 Teknoloji maliyet izleme özelliklerini (örneğin, sapma programları, açık artırmalar vb.) entegre 

eden uyarlama politikaları, piyasa katılımcılarına şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlar. 

 Politikaların tasarım aşamasında, amaçlanan politika hedeflerini açıkça iletmek ve tarife 

revizyon sıklığı, sapma oranları vb. gibi belirgin politika unsurlarını daha iyi kalibre etmek için 

sektördeki paydaşlarla aktif ilişkiden yararlanılır. "Silolar"’da geliştirilen politikalar, bazen 

çelişkili politikaların yamaları olabilir. Yatırımcı perspektifleri politika oluşturma ve endüstri 

tasarımı ile birleştiriniz. 

 Projeler ve üretim maliyetleri hakkında hükümetler, geliştiriciler ve yatırımcılar arasındaki bilgi 

asimetrisini azaltınız. İyi tasarlanmış ve açık veri ilkelerine dayalı olduğu takdirde veriler uygun 

kamu destek düzeyini belirlemek ve sektörde daha fazla öngörülebilirliğe katkıda bulunmak 

için önemli olabilir54. 

Son yıllarda birçok ülke farklı politikalardan oluşan bir karışımı uygulamaya başlamış ve çeşitli 

politikaların getirdiği avantajlardan yararlanmaları mümkün olmuştur. Bu gibi bir politika karışımı 

Hibrid Enstrümanlar olarak tanımlanabilir. Hibrid enstrümanlar, tarife ve nicelik bazlı enstrümanların 

bazı yönleri birleştiren destek mekanizmalarıdır. Climatescope ülkelerindeki teşviklerin yönüne 

baktığımız takdirde, vergi teşviklerine, RET'e ve açık artırmalara yönelik eğilimleri görürüz. TG’ler ve 

doğrudan yatırım teşvikleri düşüşe geçmişlerdir. 

                                                      
54Yenilenebilir Enerji Politikalarını Dinamik Piyasa Koşullarına Uyarlamak IRENA 2014 
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Şekil 7-6: Climatescope ülkelerinin gelişen YE politikalarının görünümü, 2014-2016, incelenen ülkelerin 

%’si.55 

Açık artırmalar ve TG'ler için gözönüne alınması uygun olan ve küçük projelerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek olan ve bazıları halen Türkiye’de uygulanmakta olan küresel eğilimlere dayalı bazı 

öneriler aşağıda belirtilmiştir: 

Açık Artırmalar için: 

 

 Sık ve öngörülebilir teklif turları, riskleri ve maliyetleri azaltır 

 Basit süreç - Küçük yatırımcılar karmaşık ve pahalı teklif süreçlerinden korkar 

 Küçük projeler için muafiyetler veya basitleştirilmiş teklif verme süreçleri çeşitli olan yatırımcı 

tabanını korumak için gereklidir 

TG için: 

 

 Küçük Ticari/Endüstriyel Profesyonel Tüketiciler için mevcuttur 

 20 Yıllık TG, ancak oranı fonlama oranlarına dayalı olarak her sene değişime tabidir 

 Konutlara yönelik FV için Net Ölçüm. 

 

 

 

 

                                                      
55 Climatescope 2016 http://global-climatescope.org/en/summary/ 

Artan 

Vergi Teşviği Yenilenebilir 
enerji hedefleri 

Kredi/Öz kaynak 

Net Ölçüm Tarife garantisi Kamu yasaları Bioyakıt hedefleri 

Müzayedeler 

Açıklama: Azalan 
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7.5.1 Finansmanı Kolaylaştıracak Uygulamalar 

Politika belirleyenler ve yatırımcılar, politikanın potansiyel yatırım havuzunu nasıl ve ne derece 

etkilemekte olduğu ve etkileyebileceği ve politikanın maliyet-etkin düşük karbonlu enerji sisteminin 

sürekli gelişimini desteklemek için sağlam ve düşük maliyetli bir yatırımcı ve yatırım karışımını nasıl 

yönlendirebileceği konusundaki anlayışlarını geliştirmeye devam etmelidir. Şimdiye kadar Türkiye'de 

YE yatırımları ve özellikle küçük projeler yeterli derecede izlenmemiş, gözlenmemiş ve rapor 

edilmemiştir. Bu bilgi asimetrisi yüksektir ve politika belirleyicilerin mekanizmaları daha uygun ve daha 

etkin ve etkili olacak şekilde ayarlamalarını zorlaştırmaktadır. Daha da önemlisi, şeffaflığın sınırlı 

olmasından dolayı risk algılamasının yüksek olması nedeniyle, yeni potansiyel yatırımcılar kenarda 

beklemeye devam etmektedirler. 

Ölçeklendirme için sıfıra yakın öz sermaye (daha az oranda öz sermayeye) ihtiyaç duyulduğu 

anlaşılmaktadır. IFI tesisleri tek başına faydalı bir katalizör olmuştur, ancak uzun vadede Türkiye'deki 

YE yatırımının temel finansman kaynağı olamaz. Türkiye'nin hedeflerini düşük maliyetle karşılamak 

için bir yatırımcı karışımı gerekmektedir. Sektör, potansiyelini karşılamak için geniş bir yatırımcı ve – 

iyi hedeflenmiş imtiyazlı finansmandan, etkilenenlerden ve kurumsal yatırımcılardan gelecek ticari 

kaynaklı sermayeye kadar yatırım araçları ekosistemine ihtiyaç duymaktadır. Sektördeki 

yapılandırılmış anlaşmaları değerlendiren yatırımcıların işlem maliyetlerini azaltacak ve farklı 

beklentileri karşılayabilecek olan emeklilik fonları gibi potansiyeli daha yüksek olan uzun vadeli 

yatırımcılara hitap etmek için daha çok yapılandırılmış finans ürünleri ve varlık destekli kredi araçları 

oluşturulmalıdır. Yine bunların tümünün gerçekleşebilmesi için risklerin daha iyi değerlendirilebileceği 

bir ortama ihtiyaç vardır. 

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini karşılamak için yeterli sermaye mevcuttur ancak bilgi 

asimetrisinin azaltılması ve böylece yatırımcının güvenini ve finansman maliyetlerini iyileştirmek için 

şeffaflığın artması gerekmektedir. YE projelerinin piyasaya sürülmesi için izlenen yolu 

standartlaştırmak suretiyle, öngörülen getirilere olan güven ve yatırımlar artırılmalıdır. Veri odaklı, 

esnek ve duyarlı teşvik mekanizmaları, kamu ve özel ortakların kaynaklarını yeniden 

yönlendirmelerini, ortaya çıkan sorunlara öncelik vermelerini, anlamlı bir zaman çerçevesinde 

fırsatlardan yararlanmalarını ve yatırımcılara ve destek veren kişilerin ihtiyaçlarına uygun olan desteği 

makul ve adil bir maliyetle sağlamalıdır. 

 

7.5.2 Enerji Birliği Projesi 

Kasım 2016'da, "Enerji Birliği" projesinin bir parçası olarak, Avrupa Komisyonu, kabul edildiği takdirde 

gelecekte ve özellikle de 2020 sonrasında YE projeleri üzerinde önemli bir etkisi olacak olan 

Yenilenebilir Enerji Direktifindeki değişiklikler de dahil olmak üzere bir dizi yasama önerisi 

yayımlamıştır. Teklifler, YE sektörünün tüm "sıcak konularına" bir şekilde değinmekte ve şunları 

içermektedir: 

 2030 yılına kadar Avrupa genelindeki enerjinin %27’sinin YE’den sağlanacağı şeklinde olan 

AB seviyesindeki YE hedefi bireysel üye ülkeler için yasal olarak bağlayıcı hedeflerle 

desteklenmeyecektir. 
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 Her üye devlet, iki yıl öncesinden,10 yıllık bir süreyi kapsayan entegre bir ulusal enerji ve iklim 

planı oluşturacaktır. Diğerlerinin yanı sıra, bu planlarda AB düzeyindeki hedeflere katkıda 

bulunma ihtiyacı hesaba katılmalıdır. 

 YEK payı 2020 temel çizgisinin altına düşen üye ülkeler, yenilenebilir projeler ile ilgili AB 

seviyesindeki bir fona katkıda bulunmak suretiyle açığı kapatmalıdır. 

 2023 yılına kadar 2030 yılındaki AB seviyesi YEK hedefinin karşılanmayacağı belli olduğu 

takdirde, üye devletler bu açığı kapatmalıdır. 

 Üye ülkeler, en azından üç yıl ileriye bakmak suretiyle YEK desteğinin tahmini tahsisi ile ilgili 

uzun dönemli bir çizelgeyi istişare etmeli ve yayınlamalıdır.. 

 Kılavuz ilkelere uygun olarak, teknolojiden bağımsız tarafsız rekabetçi ihaleler, küçük 

projelerle sınırlı olan geleneksel tarife garantileri ile YE desteği için bir norm olmalıdır. 

 Kotalar, her üye devletin diğer üye ülkelerdeki projelere açık bulundurması gereken YE 

sübvansiyon ihalelerinde ihale edilen kapasite oranı için belirlenecektir. 

 Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir devlet yardımı soruşturması sonucunda gerekli 

görülmedikçe, YEK'e destek için geriye dönük indirimler yapmak yasaktır. 

 Yüksek verimli CHP uygulamadıkları sürece, 20 MW veya daha fazla kapasiteli biyokütleyi 

elektrik enerjisine dönüştüren yeni tesisler için kamu desteği yasaktır.. 

 Üye ülkeler, "yenilenebilir enerjileri finanse etmek ve alımlarını kolaylaştırmak için uzun vadeli 

kurumsal elektrik alım anlaşmalarının idari engellerini kaldırmalıdır.” 

 Yeni YEK projeleri inşa etmek ve işletmek ve mevcut projeleri yeniden güçlendirmek için izin 

başvurusu yapma süreci hızlandırılmalıdır. 

 YEK jeneratörleri için öncelikli sevkiyatla ilgili mevcut kurallar kaldırılmalı, Mevcut YEK 

jeneratörleri için öncelikli sevkiyat ise bundan “muaf tutulmalıdır”. 

 Piyasa kuralları, sınır ötesi ticarette kısıtlamalardan kaçınmalı ve küçük oyuncuların (YEK 

enerjisi üreten ve tüketen bireyler ve topluluklar dahil) ve enerji depolaması gibi yeni 

teknolojilerin katılımını teşvik etmelidir. 

 Örneğin, YEK jeneratörlerinin teklif bölgesi sınırları içinde fiyat risklerinden korunmasını 

sağlamak için uzun vadeli iletim hakları veya eşdeğer önlemler alınmalıdır. 

 Lokasyon sinyalleri de dahil olmak üzere iletim ve dağıtım tarife metodolojilerinin 

standartlaştırılması düşünülmelidir (diğer bir deyişle, jeneratörler ürettikleri gücün kullanıldığı 

yerin çok uzağında bulundukları takdirde ödeme yapılır mı?) 

 YEK, ısıtma ve soğutma ile nakliye sektöründe "yaygınlaştırılmalıdır". 
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 Biyokütle için geçerli olan sürdürülebilirlik kriterleri sıkılaştırılmalıdır. 

 Enerji piyasasını bozan ve doğal olarak YEK dışındaki jeneratörleri tercih eden ulusal kapasite 

mekanizmaları, çeşitli şekillerde sınırlandırılmalı ve standart hale getirilmelidir. 
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8 Sonuçlar ve Tavsiyeler 

Küçük yenilenebilir enerji için teşvik mekanizmaları düşünüldüğünde her soruna uygun tek çözüm 

yoktur. Her ülke, kamu politikalarının ve teşvik mekanizmalarının nasıl hazırlandığı ve uygulandığı, 

sonuçta neyin, hangi zaman diliminde ve neden yararlı olduğunu etkileyen kendisine özgü bir takım 

özelliklere sahiptir. Ancak, pazar müdahalelerinin etkinliğini artırabilecek bazı genel eğilimler, ilkeler 

ve yaklaşımlar vardır. 

8.1 Profesyonel Tüketiciler için pragmatik tazminatlar 

Halen mevcut olan net faturalandırma sisteminde, en basit yöntem aşağıda belirtilenlere dayalı olan 

isteğe bağlı bir iç tüketim YE tarifesi oluşturmak olabilir:  

1. YE teknolojisi, kurulu kapasite ve iç tüketime tahsis edilebilecek bir yüzdeye dayalı olarak bir 

iç tüketim seviyesi oluşturunuz. Başlamak için, %50 oranında bir kişisel tüketim oranı 

uygulanabilir (bunun ne kadar iyi çalıştığına bağlı olarak, profesyonel tüketicilere başka 

seçenekler verilebilir, örneğin %75).  Örneğin, 20 kW güneş enerjisi FV kurulumu için kapasite 

faktörü yaklaşık %15 olacaktır.  Dolayısıyla aylık üretim 2,160 kWh olacaktır. İç tüketim "bloğu" 

1.080 kWh olacaktır. 

2. Elektrik şirketi daha sonra net faturalandırma bazında sadece diğer üretim potansiyelinin 

%50'sini almayı taahhüt eder ve aylık satın alımları bu seviyede (bu durumda 1,080 kWh) 

üstlenir, ancak profesyonel tüketicinin iç tüketimini telafi etmek için satınalma bedeli tarife 

garantisi bedelinden önemli ölçüde yüksek olacaktır. 

3. Kardan bağımsız" bir yaklaşım benimsemek suretiyle, tarife garantisi kWh başına 0.25 ABD 

Doları56 ve perakende tarifesi ise kWh başına 0.10 ABD Doları ise, bu örnekteki profesyonel 

tüketici, iç tüketim için yukarıda anılan düzenli YE tarifesi uygulanarak kWh başına 0.15 ABD 

Dolar veya aylık 160 USD zarara uğrayacaktır. Bu tutar 1,080 kWh'lık "YE satışları" bloğuna 

yayıldığında da bu miktar gene kWh başına 0,15 ABD Doları olmaktadır.  Bu oranın ve düzenli 

YE oranının toplamı, kWh başına 0,40 ABD Dolar olup; bu da net fatura edilen enerjinin 

tamamına uygulanacak, ancak ayda 1,080 tavan seviyesiyle sınırlı olacaktır. Şebekeye bu 

miktarı aşan tüm satışların bedeli sıfır olacaktır. 

Yukarıdaki tarife formu bir adım öteye götürülebilir, profesyonel tüketici iç tüketim seviyesini beyan 

eder ve buna göre YE "satış primi"; kurulu YE kapasitesi uyarınca ve kullanılan özel YE teknolojisi 

için belirlenen yük faktörü beyan edilen iç tüketim seviyesi ve düzenli YE tarifesi ile perakende tarife 

arasındaki farka dayalı olarak fatura sistemi tarafından otomatik olarak hesaplanır.  Kurulu kapasiteye 

göre nispeten küçük iç tüketim seviyeleri için prim düşük olacaktır.  Yüksek iç tüketim oranları için 

prim yüksek olacaktır. Her halükarda, kamu hizmet kuruluşu tarafından yapılan YE alımları, söz 

konusu YE kaynağının standart aylık üretim seviyesi ile beyan edilen iç tüketim seviyesi arasındaki 

farkla sınırlandırılacaktır.  Çeşitli iç tüketim seviyeleri için bu etkileri gösteren örnekler Tablo 8-1'de 

sunulmuştur. 

                                                      
56kWh başına 0.25 ABD Doları olan bu tarife bu rapordaki hesaplamalara göre maksimum olarak kabul edilmelidir. 



 

 

87 
 

Tablo 8-1: Değişik İç Tüketim Seviyeleri için Teşvik Primi Örnekleri 

Belirlenen 
Üretim 

Seviyesi 
(kWh) 

İç tüketim 
(%) 

İç tüketim 
(kWh) 

Şebekeye 
Maksimum 

Satışlar 
(kWh) 

Maksimum 
iç tüketim 
primi (ABD 

Doları) 

TG Primi 
(ABD 

Doları/kWh) 

2.160 %20 432 1.728 64,8 0,0375 

2.160 %40 864 1.296 129,6 0,1000 

2.160 %60 1296 864 194,4 0,2250 

2.160 %80 1728 432 259,2 0,6000 

 

Tazminatın kesin seviyesi, kurulan kapasite uyarınca belirlenmelidir zira bu raporda gösterildiği gibi 

farklı sistem boyutu farklı LCOE'lere neden olmaktadır. 

Önerilen kesimler için: 

 15 kW'a kadar, 0,17 ABD Doları ila 0,25 ABD Doları arasında bir referans tarife 

 50 kW'a kadar, 0,12 ABD Doları ila 0,17 ABD Doları arasında bir referans tarife 

5 MW'a kadar, 0,10 ABD Doları ila 0,12 ABD Doları arasında bir referans tarife 

Bu sistemin çeşitli avantajları vardır: 

1. Kardan Bağımsız olma prensibi, elektrik tarifeleri daha yüksek seviyelere yaklaştıkça, iç 

tüketime yönelik teşvikin otomatik olarak artması ve idare için maliyetin azalması anlamına 

gelir. 

2. Bu sistem, sistemleri aşırı boyutlandıran veya daha az enerji harcamasına neden olacak enerji 

verimliliği önlemlerini dikkate almayan saptırma teşviklerini provoke etmeyecektir. 

Her projenin iç tüketim ile ilgili keyfi sınırlarının oluşturulmasına gerek yoktur.  

Destek mekanizması geri ödemeye ulaşıncaya kadar yaklaşık 7 yıl sürmelidir. 8’inci yıldan sonra fazla 

elektrik, perakende tarifeler üzerinden şebekeye satılmalıdır.  

En önemlisi, mevcut sistemde olduğu gibi iç tüketim cezalandırılmayacak bunun yerine teşvik 

edilecektir. 
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8.2 Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Finansmanının Daha Fazla 
Geliştirilmesi İçin Öneriler  

Küçük ölçekli yenilenebilir enerji finansmanının finanse edilmesini teşvik edebilecek birçok finansman 

mekanizması vardır. Önerilen girişimlerden bazıları şunlar olabilir:  

 BDDK düzenlemelerine bağlı olarak, konut veya taşıt kredileri dışında, tüketici kredileri için 48 

aydan daha uzun vadenin sağlanması mümkün değildir. Yenilenebilir enerji yatırımlarının uzun 

vadeli finansmana ihtiyaç duyması nedeniyle, yönetmelik vasıtasıyla bireysel  yenilenebilir enerji 

finansmanı için bir kredi türü tanımlamaya gerek vardır. Bir yönetmelik vasıtasıyla konutlara 

yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarının konut kredileri kategorisine dahil edilmesi, mesken ölçekli 

yenilenebilir enerji finansmanını genişletmek için bir itici güç olabilir. Bu durum, özellikle müstakil 

evler/binalar için iç tüketim amaçlı YE yatırımlarını artıracaktır. BDDK, düzenlemeyi değiştirmek 

için irtibat kurulacak en önemli kurum olacaktır.  

 Bürokratik işlemler, yasal zorunluluklar, izinler ve finansman ile EPC seçenekleri hakkında 

yatırımcıları bilgilendirecek tek noktadan hizmet sunumunun oluşturulması, iç tüketime yönelik 

yenilenebilir enerji yatırımlarının genişletilmesinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Karmaşık ve 

bürokratik işlemler, özellikle iç tüketimi amaçlayan potansiyel yatırımcıların karşılaştığı diğer 

engellerdir.  

 Çatı üstü tesisatlar için izin/onay masrafları yatırım maliyetinin toplamına ulaşabilmektedir. İzin 

işlemleri aynı kalsa bile, izin ve onaylama masrafları düşürülmelidir.  

 Belediyeden alınan çatı izin belgesindeki statik dayanıklılık ortadan kaldırılabilir. Yönetmelikte, 

güneş panellerinin yükü 20 kg/m2'nin altında olduğu takdirde bu izne ihtiyaç olmadığı belirtilebilir.  

 %18 olan KDV maliyeti YE yatırımları için son derece yüksektir. Yatırım teşvik belgesi alınması 

KDV muafiyeti sağlayabilir ancak özellikle FV panelleri için bu belgeyi almak kolay değildir. 

İşletmeler, KDV'yi kendi operasyonları yoluyla düşürebilirken perakende tüketicilerin KDV'yi 

düşürmek için herhangi bir seçeneği yoktur. Ayrıca, ithal edilen paneller için finansman ihtiyacını 

daha da artıran ek bir gözetim vergisi vardır. Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yapılacak 

işlemleri planlayan kilit kurumlardır.  

 Türkiye'de nüfusun önemli bir bölümü kiralık konut/apartman dairelerinde57 yaşamaktadır. 

Özellikle konutlar için kira sözleşmelerinin süresi genellikle 1 yıl ile sınırlıdır. Bu nedenle ne kiracı 

ne de kredi verenler mali açıdan uygun olmadıkları için iç tüketime yönelik yenilenebilir enerji 

yatırımlarını tercih etmemektedirler.  

  Mevcut kanun çatı katının üçüncü şahıslara kiralanmasını teşvik etmemektedir. "Bina yönetimleri" 

Türkiye'de hukuki statüye sahip değildir ve finansal kuruluşlardan kredi almalarına izin 

verilmemektedir. Bireysel daire sahiplerine finans sağlanması, yönetim ve koordinasyon 

açısından zordur. Bina yönetim derneklerine uzun vadeli çatı kiralama hakkı verilmesi ve çatı 

katının üçüncü şahıslara kiralanmasına izin veren düzenlemeler yapılması özellikle çok büyük 

potansiyeli olan Türkiye’deki çatı türü FV yatırımlarının genişlemesi için itici güç olacaktır. Mevcut 

mekanizmada, iç tüketim güneş FV sistemlerinin geri ödeme süreleri finanse etme ve yatırım 

yapma açısından çok uzundur. Doğrudan ve/veya dolaylı teşviklerin getirilmesi yatırımların geri 

                                                      
57 TÜİK istatistiklerine göre toplam nüfusun %32,7’si kiralık müstakil evlerde/apartman dairelerinde yaşamaktadır. 
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ödeme süresinin kısaltılmasına yardımcı olacaktır. Hükümetlerin yaptıkları doğrudan hibeye 

ilaveten, yenilenebilir enerji kullanan binalar için emlak vergisi ve/veya çevre ve temizlik vergisi 

indirimi gibi dolaylı hibeler de önemli bir rol oynayacaktır.  Elektrik dağıtım şirketleri de, iç tüketim 

amaçlı yenilenebilir enerji yatırımlarına maddi katkı sağlamaya teşvik edilebilir. 

TG, 2020 yılına kadar faaliyet gösterecek tesisler için geçerlidir; uzun vadeli finansal planlama 

yapmak için, 2020'den sonra tamamlanacak yatırımlar için destek mekanizması açıklığa 

kavuşturulmalıdır.  

8.2.1 Sürdürülebilir Enerji Fonları 

Son zamanlarda, Türk paydaşlar arasında "Ulusal Enerji Fonu"’nun kurulması tartışılmıştır. Ülkeler 

tarafından başarıyla tasarlanan ve başlatılan bazı ulusal enerji fonları vardır, ancak bunların çoğu 

enerji verimliliğine odaklanmıştır. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 

Sürdürülebilir Enerji Fonları Örnekleri:  

 Kolombiya’da bulunan Enerji Verimliliği Fonu (2015 yılı başında açılışı yapılacaktır) şu anda 

Inter-Amerikan Kalkınma Bankası Temiz Teknoloji Fonu ve Çok Taraflı Yatırım Fonu- 

tarafından sağlanan mali desteği kullanarak endüstriyi desteklemek için tasarlanmıştır. 

 Lüksemburg'da “société d’investissement à capital variable” (Değişken Sermayeli Yatırım 

Şirketi) olarak kurulan Avrupa Enerji Verimliliği Fonu58.  

 Büyüme için Yeşil Fonu59, Lüksemburg'da “société d’investissement à capital variable” 

(Değişken Sermayeli Yatırım Şirketi) olarak kurulmuştur. 

Yeni mevzuata göre yapılandırılmış tesislerin örnekleri: 

 Romanya Enerji Verimliliği Fonu60 - Romanya Hükümeti ile IBRD arasındaki ikili anlaşmaya 

dayalı olarak kurulmuştur. Anlaşma onaylanarak fonun kurulması için yeni mevzuata 

aktarılmıştır. Devlet bürokrasisi nedeniyle kötü bir başlangıç yapmış olmasına rağmen, şu 

anda oldukça başarılıdır  

 Bulgaristan Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Kaynaklar Fonu61 - 2004 yılında Bulgaristan 

Parlamentosu tarafından kabul edilen Enerji Verimliliği Kanunu ile kurulmuştur. Fon kamu-özel 

sektör ortaklığı şeklinde çalışmaktadır. Fon, Bulgaristan Hükümeti tarafından tümüyle 

desteklenen bir gündeme sahiptir ancak hükümet, belediye ve özel kurum veya kuruluşlardan 

ayrı bağımsız bir tüzel kişilik olarak yapılandırılmıştır. 

Sürdürülebilir enerji fonunun birincil amacı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için 

finansmana erişimi artırmak olmalıdır. Finansmana erişimi artırmanın aşağıda belirtilenler gibi çeşitli 

unsurları vardır  

                                                      
58 http://eeef.eu/organizational-setup.html  
59 http://www.ggf.lu/about-the-fund/capital-structure 
60 http://www.free.org.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=114&lang=en  
61 http://www.bgeef.com/display.aspx?page=about  

http://eeef.eu/organizational-setup.html
http://www.ggf.lu/about-the-fund/capital-structure
http://www.free.org.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=114&lang=en
http://www.bgeef.com/display.aspx?page=about
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 Daha kolay başvuru süreci 

 Teşviklerin getirilmesi 

 Düzenleyici çerçeve (hem politika hem de finansman yönünden) 

 Paydaşlar arasında koordinasyon 

 EPC'nin Akreditasyonu; 

 Performans garantisi ve sigorta sistemlerinin geliştirilmesi 

Bu nedenle, aşağıda belirtilen ilgili paydaşların fon yönetiminde/koordinasyonunda yer almaları çok 

önemlidir: 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

 Ekonomi Bakanlığı 

 Maliye Bakanlığı  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

 Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu  

 KOSGEB 

 Türkiye Bankalar Birliği 

 Kredi Garanti Fonu 

 Türkiye Bankalar Birliği Kredi Kayıt Bürosu ve Risk Yönetim Merkezi 

 Uluslararası Finans Kurumları 

 EPC Şirketleri 

 Sigorta şirketleri 

Eğer fon mevcut teşviklerin tümünü merkezi seviyede birleştirmeyi başarabilirse; nihai borçlanma 

maliyetinin azalmasına destek olacaktır. Ayrıca, birçok uluslararası araştırmacı, özellikle küçük ve 

mikro ölçekli yatırımcılar için finansmana erişimin finansman maliyetinden daha önemli olduğunu 

ortaya koymuşlardır. 
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Sürdürülebilir bir Enerji Fonu piyasada aşağıda belirtilen avantajları sağlayacaktır:  

 Her iki kesim için de finansman sağlanacağı için, fon şebeke ölçekli ve küçük ölçekli YE 

yatırımlarını kolaylaştıracaktır.  

 Tedarikçiler ve EPC şirketlerinin motivasyonu, yatırımların daha da genişletilmesi için önemli 

olacaktır. Fon müşterilerden tahsilat yapılmasını ve diğer risk azaltıcı önlemleri belgelemek ve 

garanti altına almak suretiyle onları teşvik edebilir  

 Fon, proje finansmanını kolaylaştırmak için yetkili EPC ön onaylı şirketlere ve ekipman 

tedarikçilerine yıllık büyüme hedefi tahsis edebilir. Bu durum, uzun vadeli yenilenebilir enerji 

yatırımlarını gerçekleştirmenin en etkili yollarından biri olacaktır. 

 YE projelerinin finansmanına ilişkin işlem maliyetleri, özel sektörün tek olan küçük projelere 

yatırımını haklı kılmak için fazla yüksektir; bu nedenle, ulusal enerji fonu, emeklilik fonlarının, 

finansal sektör için daha kolay olan uzun vadeli finansmana daha kolay erişimi sağlayacak iyi bir 

araç olabilir; 

 Fon özellikle iç tüketim yenilenebilir enerji yatırımlarına teşvikler, hibeler sağlayabilir ve böylece 

nedenle projeler mali açıdan uygulanabilir hale gelir; 

 Teminatların Fon aracılığıyla sağlanması halinde finansal kuruluşlar daha az güvence karşılığında 

kredi açarlar. 

 

Şekil 8-1: İç tüketim yenilenebilir enerji yatırımlarının genişlemesi ile ilgili bir örnek model 

 

8.2.2 Sürdürülebilir Enerji Bankacılığının Teşvik Edilmesi  

Sürdürülebilir enerji yatırımlarına finansman sağlamak için; finansal kurumların taahhüdü önemlidir. 

Segmentin/sektörün ayrı bir iş birimi olarak farklılaşması, segment/sektör gelişimi için stratejik öneme 

EPC Firmaları 

Finansal Kurumlar 

Ulusal Enerji Fonu 

Yatırımcı 

Finansmana ek olarak hibe, teminat, faiz 
desteği sağlar; yatırımın tamamlanması 
üzerine garanti; performans garantili 

Teminatın düşürülmesi gibi diğer teşvikler; 
bankacılık işlemleri muafiyeti 

Yetki(beyaz 
sertifikalar);kurulu 
projelerdeki 
hedefler 

Uygulamadan ve 
performanstan 
tamamen sorumlu 

Kredi ödemesi 

Kredi anlaşması 

Taksit ödemesi 
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sahiptir. Örnek olarak, Türk bankacılık sektörü 2000'li yılların başında KOBİ bankacılığını ve 2010'lı 

yıllarda tarım bankacılığını ayırmaya başlamıştır. Bu durum, ticari bankaların sektörün ihtiyaçlarına 

göre farklılaştırılmış kredi teknolojisi geliştirmelerini, özel personel atamalarını ve bölgedeki 

pazarlama olanaklarını artırmalarını sağlamıştır.  

Sürdürülebilir enerji sektörünün ülke ekonomisi üzerinde belirgin bir öneme sahip olması nedeniyle, 

sektörün amaçlarından biri ayrı bir "sürdürülebilir enerji bankacılığı bölümü" oluşturmak için ticari 

bankaları geliştirmek olmalıdır. Bu durum ticari bankaların aşağıda belirtilenleri yapmalarını 

sağlayacaktır:  

 Ticari bankalar ve diğer finans kurumları için yeni bir karlılık alanı oluşturmak; 

 Yatırımın büyüklüğü ve kredi verme potansiyeli hakkında doğru veriler oluşturmak 

 Uzmanlaşmış ve hızlı kredi verme sürecini elde etmek; 

 YE piyasasında pazarlama olanaklarını genişletmek; 

 Piyasada seçim olasılığını ve rekabeti artırmak; 

 Yatırımcılar arasında farkındalığı artırmak; 

 Farklılaştırılmış kredi değerlendirme süreci kullanmak; 

 Daha esnek teminatlar kullanılmak; 

 IFI YE finansman seçeneklerine erişimi artırmak; 

 Ekonomik kalkınmayı desteklemek; 

 Enerji sektörünün geliştirilmesi yoluyla istihdam artışını desteklemek; 

 Piyasada talebe dayalı arz yaratmak 

 

Enerji bankacılığı bölümlerinin geliştirilmesi için aşağıdaki unsurlar mevcut olmalıdır: 

 Düzenleyici Çerçeve 

 Ticari bankalar ve finansal kurumlar için YE kredilerinin teminatının düşürülmesi; optimum 

seviyeye, BDDK temsilcileri ile birlikte ticari bankaların başka taahhütlerini de dikkate alarak 

karar verilmelidir.   

 Faiz oranı teşvikleri, düşük KDV, banka ve sigorta muameleleri vergisi muafiyeti, hızlandırılmış 

amortisman gibi teşviklerin uygulamaya koyulması.  

 Küçük ölçekli güneş enerjisi FV sistemleri için performans garantisi sigorta modellerinin 

geliştirilmesi 

 Finans kuruluşlarının EPC sözleşmelerini, performans garantisi sigortasını ve nakit akışı 

üretimini değerli teminat olarak kabul edecekleri bir düzenlemenin oluşturulması 

 YE kredilerinin ağırlıklarının, bankaların sermaye yeterliliği oranlarına göre azaltılması  

 Kurumsal Seviyede Kapasite arttırımı 
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 Tüm iş kesimlerinde farkındalığın arttırılması 

 Teknik eğitimler ve danışmanlık 

 İhtisaslaşmış ürünler 

 Risk esaslı fiyatlama 

 MIS ve sistem altyapısı gelişimi 

Finansal kurumlar, FiT'den yararlanan projeler vasıtasıyla oluşturulan geliri dikkate alabilirler, ancak 

bu durum iç tüketim amaçlı projeler için mümkün değildir. Bu nedenle, yatırımcıların finansmana 

erişmek için daha yüksek teminat sunmaları gerekmektedir. BDDK düzenlemelerine bağlı olarak, 

konut veya taşıt kredileri dışında, tüketici kredileri için 48 aydan daha uzun vadenin sağlanması 

mümkün değildir. Yenilenebilir enerji yatırımlarının uzun vadeli finansmana ihtiyaç duyması nedeniyle, 

yönetmelik vasıtasıyla perakende yenilenebilir enerji finansmanı için bir kredi türü tanımlamaya gerek 

vardır. Bir yönetmelik vasıtasıyla konutlara yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarının konut kredileri 

kategorisine dahil edilmesi, mesken ölçekli yenilenebilir enerji finansmanını genişletmek için bir itici 

güç olabilir. Bu durum, özellikle müstakil evler/binalar için iç tüketim amaçlı YE yatırımlarını 

artıracaktır.  

%18 olan KDV maliyeti YE yatırımları için son derece yüksektir. Yatırım teşvik belgesi alınması KDV 

muafiyeti sağlayabilir ancak özellikle FV panelleri için bu belgeyi almak kolay değildir. Ayrıca, ithal 

edilen paneller için finansman ihtiyacını daha da artıran ek bir gözetim vergisi vardır. Türkiye'de 

nüfusun önemli bir bölümü kiralık müstakil evlerde/apartman dairelerinde62 yaşamaktadır. Özellikle 

konutlar için kira sözleşmelerinin süresi genellikle 1 yıl ile sınırlıdır. Bu nedenle ne kiracı ne de kredi 

verenler mali açıdan uygun olmadıkları için iç tüketime yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarını tercih 

etmemektedirler.  

Mevcut Kanun çatı katının üçüncü şahıslara kiralanmasını teşvik etmemektedir. "Bina yönetimleri" 

Türkiye'de hukuki statüye sahip değildir ve finansal kuruluşlardan kredi almalarına izin 

verilmemektedir. Bireysel daire sahiplerine finans sağlanması, yönetim ve koordinasyon açısından 

zordur. Bina yönetim derneklerine uzun vadeli çatı kiralama hakkı verilmesi ve çatı katının üçüncü 

şahıslara kiralanmasına izin veren düzenlemeler yapılması özellikle çok büyük potansiyeli olan 

Türkiye’deki çatı türü FV yatırımlarının genişlemesi için itici güç olacaktır. YE piyasası hala yeni 

olduğundan; EPC şirketleri daha yüksek kâr elde etmek için daha büyük ölçekli yatırımları 

hedeflemektedir. Özellikle konut sektöründeki yenilenebilir enerji yatırımları, toplu pazarlama 

olanakları gerektirmektedir.  

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için finansmana erişimi artırmak amacıyla bir tür ulusal 

enerji fonu olan Avustralya Temiz Enerji Kurumu gibi özel sermayeyi çekmek için devlet tarafından 

desteklenen bir yatırım aracı oluşturulmalıdır. Fon, piyasadaki tüm aktörleri (tedarikçiler; yerel ve 

uluslararası finans kurumları; yatırımcılar; EPC şirketleri vb.) teşvik edecektir. Her iki kesim için de 

finansman sağlanacağı için, fon şebeke ölçekli ve küçük ölçekli YE yatırımlarını kolaylaştıracaktır. 

Fon, finans sektörüne uzun vadeli fon sağlamak için yatırımcıları koordine edebilir. Bu fonun temel 

                                                      
62 TÜİK istatistiklerine göre toplam nüfusun %32,7’si kiralık müstakil evlerde/apartman dairelerinde yaşamaktadır. 
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amacı kamu sektörü ve özel sektör finansmanını harmanlamak suretiyle kamu sektörü desteğini 

sağlamak için özel sektör sermaye ve kredisini kaldıraç olarak kullanmaktır. 

8.3 Düzenleyici Tavsiyeler  

Karmaşık ve bürokratik işlemler, özellikle iç tüketimi amaçlayan potansiyel yatırımcıların karşılaştığı 

diğer engellerdir. Bürokratik işlemler, yasal zorunluluklar, izinler ve finansman ile EPC seçenekleri 

hakkında yatırımcıları bilgilendirecek tek noktadan hizmet sunumunun oluşturulması, iç tüketime 

yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarının genişletilmesinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Çatı üstü 

tesisatlar için izin/onay masrafları yatırım maliyetinin toplamına ulaşabilmektedir. İzin işlemleri aynı 

kalsa bile, izin ve onaylama masrafları teşvik kapsamına alınabilir. Belediyeden alınan çatı izin 

belgesindeki statik dayanıklılık ortadan kaldırılabilir. Yönetmelikte, güneş panellerinin yükü 20 

kg/m2'nin altında olduğu takdirde bu izne ihtiyaç olmadığı belirtilebilir.  

TG mekanizmaları halen dünya genelinde Avrupa ve Kuzey Amerika’da kullanılmaktadır. TG 

mekanizması, öz tüketicilerden veya elektrik üreticilerinden elektrik dağıtım şebekesine elektrik 

akışını ölçmek için bir adet ilave güç ölçüm cihazı gerektirir. Türkiye'deki Yenilenebilir Kaynakların 

gelişimine zarar verebilir, çünkü yatırımcılar iç tüketimden ziyade FİT'den daha fazla fayda sağlamayı 

tercih ederler. Her iki mekanizma da iç tüketimi teşvik etmek için birlikte kullanılmalıdır. Bununla 

birlikte, net ölçüm sadece bir adet güç ölçüm cihazı gerektirir ve tüketiciler bunun maliyetini TG ile 

geri ödemeyi amaçlayacaklardır. Profesyonel tüketiciler iç tüketim için üretilen elektrikten ziyade 

perakende fiyatı ile teşvik edilebilir. Perakende fiyatı ile üretim maliyeti arasındaki fark, profesyonel 

tüketiciler için tarife garantisi primini oluşturur. Profesyonel tüketiciler elektrik şebekesine sağlanacak 

elektrik için piyasa fiyatı ile ödüllendirilebilir. Elektrik iç tüketiminin kullanımının yaygınlaşmasından 

sonraki orta ve uzun vadede, piyasa fiyat sistemi, daha rekabetçi bir YE piyasasını sürdürmek için 

prim tarifesinin profesyonel tüketiciler adına düşürülmesi amacıyla perakende fiyata kaydırılabilir. FiT 

programlarında 15-20 yıllık sözleşme gerekli görülmektedir. Net ölçüm sisteminin sadece bir adet güç 

ölçme cihazına ihtiyacı vardır ve herhangi bir ilave işlem veya TEDAŞ’a veya diğer dağıtım şirketlerine 

ön başvuru yapılması gerekli olmamalıdır.  

8.4 İlave Araştırma 

Türkiye'de piyasa bölümlenmesini daha iyi anlamak için yapılan ilave araştırmalar, farklı piyasa 

kesimleri için, ve özellikle piyasanın hala çok küçük olduğu iç tüketim için kesin düzenlemelerin 

önerilmesi açısından önemlidir.  

Sektör Araştırması 

1) Her sektördeki İşletme veya Bina Sayısı Üzerinde Yüksek irtifa tahmini (Pazar büyüklüğünü tahmin 

etmek için kullanılmayacak, ancak bir gerçeklik kontrolü olarak - diğer gelişmiş pazarlardaki 

penetrasyon oranları ve FV monte edilmiş KOBİ'lerin %’si ile karşılaştırmak iyi olacaktır) 

2) Her sektördeki müşteri başına kWh/yıl cinsinden ortalama yıllık tüketimi araştırın  

3) Her sektördeki Bariyer ve Engelleri Araştırın ve Doğrulayın (örneğin, bankaların iç verilere dayalı 

olarak her sektörün borçlanma kapasitesi) (Konut sektöründe TG veya hibelerle giderilemeyecek olan 

önemi engeller vardır) 
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4) Çatı türüne/Araziye ve boyut aralığına dayalı olarak küçük projelerin kurulu gücü için Yatırım 

Giderlerini (CAPEX) doğrulayın. (örneğin, konut çatısına monte edilen 5kW’lik sistem için yatırım 

gideri) 

5) EPC ve Kurulumcu Kapasitelerini doğrulayın (kurulumcu sayısı ve gerçekçi olarak yılda kaç adet 

tesisatın teslim edilebileceği - başka bir gerçeklik kontrolü) 

 

Aşağıdan Yukarıya Tahmin 

2023 hedefi olan 600 MW'a ulaşmak için eklenmesi (düz çizgi) gereken yıllık FV Kapasitesini alın 

Bunu küçük ölçekli projelerden gelecek ek kapasite ile çarpın - örneğin % 20-30 (yerel uzman tahmini) 

600 x %30 = 180.000 kW 

Bu, bize küçük ölçekli projeler tarafından eklenecek kapasite için yıllık hedefi belirler (<1MW)   

Sadece iç tüketim projelerini göz önüne aldığımız takdirde bu sayı düşük olacak, ancak önerilen 

destek mekanizmalarının (ör. hibeler, KDV istisnaları, vb.) çekiciliğine bağlı olarak artacaktır. 

Her sektördeki her bireysel müşteri tarafından eklenecek ortalama kapasiteyi ve yıllık kapasite 

hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyulan (her kesimdeki kesimlerin ve engellerin boyutlarına dayalı 

olarak) takribi proje sayısını alınız.  Müşteri başına eklenen ortalama kapasite yıllık ortalama tüketim 

dikkate alınarak elde edilebilir– örneğin %30 iç tüketim. (proje sayısı) x (proje başına ortalama 

kapasite) = 180.000 kW 

Böylece yıllık hedefe ulaşmak için eklenmesi gereken toplam proje sayısını elde ederiz. 

Daha sonra her sektördeki proje sayısını, kapasite/proje ve ortalama Yatırım Harcaması/proje ile 

çarpmak suretiyle 20/80 özkaynak / yabancı kaynak oranına dayalı olarak ihtiyaç duyulan yıllık 

finansmanı buluruz. Benim Metodoloji örneğimde 208 Milyon $ 

Yapılan tahmin, (tüm varsayımlar doğrulandığında ve bazı verilerle desteklendiğinde) bize bir yılda 

bekleyebileceğimiz projelerin sayısı hakkında bir fikir verecektir. 

En önemlisi, biz bir pilotla veya ilk yılda daha fazla bilgi sahibi oldukça modelin Yap, Ölç, Öğren 

geribesleme döngüsüne dayalı olması gerekir. 

Ve son olarak, birkaç banka pazarlama departmanı ve EPC’ler ile oturup varsayımlarımıza ilişkin 

geribildirimlerini almamız çok iyi olur. 
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9 EK 1: Varsayımlar 

9.1 FV Güneş Enerjisi SEM Hesaplamaları için Varsayımlar 

 

Tablo 9-1: SEM hesapamaları için varsayım kriterleri 

  Değer Birim 

 
Proje Ömrü 

25 Yıl 

 
Yıllık Modül Degredasyonu 

0,7 %  

 
Dolar Kuru (2017) 

3,64 $ / ₺ 

 
Panel Tipi 

Polikristal  

 
Performans Oranı 

75 % 

 
Sigorta, İşletme ve Bakım Maliyeti 
(Çatı tipi Kurulum) 

0,5 % 

 
Sigorta, İşletme ve Bakım Maliyeti 
(Arazi tipi kurulum) 

2,5 % 

 
100% İç Tüketim 

  

 

Maliyetler Lazard sermayesi ve İ & B tahminlerinden türetilir, Aralık 2016 
 
Tablo 4-2: Uluslararası SEM'ler Lazard SEM tahminlerinin orta noktasıdır, Aralık 2016 
 
Tablo 4-3: Şebeke ölçekli SEM tahminleri Tablo 2-3'e göre verilmiştir. 
 
Tüm küçük ölçekli güneş FV teknolojileri için ortalama SEM = kWh başına USD 0,15. Tablo 4-2’den 
baz alınmıştır. 
 
Ortalama güneş kapasite faktörü= %15 
 

9.2 Piyasa Tahminleri için Varsayımlar 

2023'e kadar yıllık olarak toplam ilave YE kapasitesi 600 MW olup küçük ölçekli olanlar %30 veya 

180 MW'dır. 

180 MW güç yıllık ek 237 GWh üretim yapacak. 

Kaçınılması gereken fiyat doğalgaza dayalı üretimdir. 

Ekonomik fiyat (BOTAS fiyatı değil) = bin m3 başına USD 300, m3 başına 9,8 kWh enerji içeren ve 

%55 verimliliği olan  CCGT'ler için bu çeviriler içinde kWh başına maliyeti yaklaşık olarak 0,06 USD.  

Kaçınılan güç sistem kayıpları = 10% (USD 0,007 / kWh). 
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Karbon maliyeti = USD $36/ ton 

CCGT emisyonlarındaki karbon içeriği = 0,5 kg/kWh 

Kaçınılması gereken karbon maliyeti bu nedenle USD 0,018/ kWh’tır. 

Küçük ölçekli YE projelerinde net yarar bu nedenle USD 0,085/ kWh’tir. 

Net maliyet bu nedenle USD 0,065 / kWh, veya USD $15 milliyon kümülatif değer baz alınır. 

Kurulan MW güneş enerjisi başına 7 tam zamanlı inşaat işi ve her MW İ&B için 0,7 iş yaratmıştır 

(belirtilen kaynaklara dayanılarak). Bu 2017-2023 yılları arasında 1.260 tam zamanlı inşaat işi ve her 

yıl 126 İ&B işi ve böylece 2023’e kadar kümülatif bazda 882 İ&B iş yaratılmıştır. 
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10  EK 2: Detaylı SEM hesaplamaları  

22 Ağustos'ta Ankara'da yaptığımız gözden geçirme toplantısından sonra SEM ve PBT'yi 

hesaplamak için referans şehir bazında hesaplamalar yapmaktayız 

Referans şehir, Bursa büyükşehir alanlarındaki bir alanda seçilmiştir. Şekil 10-5‘de belirtildiği gibi, 

Türkiye'nin Bursa'yı da içeren kuzey kesimi, ılımlı bir ışınlama seviyesine sahiptir, ancak şebeke 

istikrarını artırmak dağıtılan üretimi ekleyen en yüksek tüketim ve en yüksek ihtiyaç alanlarını kapsar. 

Bu nedenle, tüm ülkedeki Güneş FV gelişimini destekleyebilen bir TG seviyesinin hesaplanması için 

temel oluşturmalıdır. Aksi takdirde, potansiyel yararlanıcıların uygulanabilir bir yatırım yapmaları 

imkansız olacak ve yalnızca büyük şebeke ölçeğindeki sistemler uygulanabilir olacaktır. 

 

Şekil 10-1: Müşteri türüne göre toplam tüketim 

 

 

Şekil 10-2: İlk 10 metropoliten alanın ticari tüketimi (MWh/yıl) 

 

Endüstriyel
42%

Ticari
29%

Mesken
24%

Tarımsal 
Sulama

3%

Aydınlatma
2%

10,872,337.815,156,008.14

4,918,614.84

3,716,871.25

3,541,572.67

2,015,941.74

1,521,749.49

1,487,917.53

1,436,013.92

1,356,497.37

İST, AVRUPA

ANKARA

İST, ASYA

İZMİR

ANTALYA

BURSA

ADANA

MUĞLA

KONYA

KOCAELİ

Ticari Tüketim
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Şekil 10-3: Endüstriyel Tüketim açısından İlk 10 metropoliten alan (MWh/yıl) 

 

Şekil 10-4: İlk 10 metropoliten alanın toplam tüketim (konut, ticari, endüstriyel, tarımsal sulama ve 

kamusal aydınlatma), (MWh/yıl) 

 

 

Şekil 10-5: Türkiye'nin Global Işınımlanma Değerleri (kWh/m2-yıl) 

 

7,891,361.56

6,705,904.19

6,346,153.20

5,868,638.27

4,693,001.76

4,461,694.17

3,063,932.25

3,030,571.04

2,967,998.57

2,855,639.37

İZMİR

İST. AVRUPA

KOCAELİ

BURSA

TEKİRDAĞ

GAZİANTEP

İST. ASYA

OSMANİYE

ANKARA

KAHRAMANMARAŞ

Endüstriyel Tüketim

24,643,167.32

16,232,226.88

12,287,491.32

12,278,945.46

9,861,302.44

8,960,678.38

7,234,102.58

6,781,283.57

6,189,840.58

6,147,310.50

İST. AVRUPA

İZMİR

İST. ASYA

ANKARA

BURSA

KOCAELİ

ANTALYA

GAZİANTEP

ADANA

TEKİRDAĞ

Toplam Tüketim
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10.1 Türkiye’de profesyonel tüketici piyasası için SEM ve PBT hesaplamaları  

Son kullanıcı tarifeleri SV ve MV'ye göre sınıflandırılır. Bu değerler, vergileri ve perakendecilerin diğer 

masraflarını içermez. Bu nedenle, SEM ve PBT hesaplamaları aşağıdaki değerlere dayalıdır. 

Tablo 10-1: Son kullanıcı Tarifeleri63 (vergi ve diğer masraflar dahil değildir) (TRY/kWh) 

 
Mesken Ticari Sanayi 

Enerji 

Kooperatifleri 

LV Şebekesi 0,3318 0,3348 0.2907 0.2907 

MV Şebekesi 0,3141 0,3166 0.2602 0.2602 

Her dördüncü kesimin analizi aşağıdaki gibidir: 

LV için: Meskenler, ticari ve endüstriyel müşteriler için üst limiti 50 kW olarak aldık. Enerji 

kooperatiflerini dahil etmedik. Arazi türü projeler için 50 kW çok küçük olduğundan sadece çatı 

projeleri dikkate almak daha mantıklıdır. 

MV için: Üst limiti 5 kW olarak aldık ancak 50 kW, 500 kW, 1 MW, ve 5 MW.için de hesaplamaları 

yaptık. Bu hesaplamalar sırasında MV için konut müşterilerini dikkate almadık. 

500 kW, 1 MW, and 5 MW- W- Hesaplamaları Ticari, Endüstriyel ve Enerji kooperatifleri için ve hem 

arazi hem de çatı türü tesisatlar için yaptık. 

Arazi türü ve çatı türü projeler arasındaki fark sigorta, işletme ve bakım giderlerinden 

kaynaklanmaktadır.  

o Arazi türü projeler için: Sigorta, işletme ve bakım giderleri toplam yatırım giderinin %2.5’i 

olarak hesaplanmıştır.   

o Çatı Projeleri için: Sigorta, işletme ve bakım giderleri toplam yatırım giderinin %0.5’i olarak 

hesaplanmıştır.  

Tablo 10-2: SEM Hesaplamaları LV Şebekesi 

SEM (ABD 

$/MWh) 
Mesken Ticari Sanayi 

Kapasite 15 kW 50 kW 15 kW 50 kW 15 kW 50 kW 

Çatı 169.6 120.8 169.6 120.8 169.6 120.8 

                                                      
63 Son kullanıcı tarifeleri (vergi ve diğer masraflar dahil değildir) (TRY/kWh)varsayım: Enerji kooperatifleri son kullanıcı tarifesi 
endüstriyel tüketicilerinkine eşit olarak alınmıştır. 
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Tablo 10-3: SEM Hesaplamaları MV Şebekesi 

SEM (ABD 

$/MWh) 
Mesken Ticari Sanayi 

Enerji 

Kooperatifleri 

Kapasite 
50 kW 50 kW 500 kW 1 MW 5 MW 

50 

kW 

500 

kW 
1 MW 5 MW 1 MW 5 MW 

Çatı 120.8 120.8 115.5 110.2 99.7 120.8 115.5 110.2 99.7 110.2 99.7 

Arazi - - 140.0 133.5 120.8 - 140.0 133.5 120.8 133.5 120.8 

 

Tablo 10-4: Geri Ödeme Hesaplamaları LV Şebekesi 

PBT (yıl) Mesken Ticari Sanayi 

Kapasite 15 kW 50 kW 15 kW 50 kW 15 kW 50 kW 

Çatı 15,74 10,00 13,76 9,94 13,84 11,38 

 

Tablo 10-5: Geri Ödeme Hesaplamaları MV Şebekesi 

PBT (yıl) Mesken Ticari Sanayi 
Enerji 

Kooperatifleri 

Kapasite 
50 kW 

50 

kW 

500 

kW 
1 MW 5 MW 

50 

kW 

500 

kW 
1 MW 

5 

MW 
1 MW 5 MW 

Çatı 10,54 10,48 10,05 9,60 8,71 12,66 12,13 11.59 10.5 11.59 10.5 

Arazi - - 12,70 11,99 10,62 - 16,33 15.34 13.5 15.34 13.5 

 

Bu analizden aşağıda belirtilen sonuca varmış bulunuyoruz: 

1. 15 kW'a kadar olan küçük konut sistemleri için yaklaşık 170 ABD$/kWh fiyat gereklidir  

2. 50 kW'a kadar olan ticari sistemler için yaklaşık 120 ABD$/kWh fiyat gereklidir 

3. Sistem, endüstri veya enerji kooperatifleri için önerilen 5 MW'a ne kadar yakın büyüklükte 

olursa, ölçek ekonomileri, projeleri gerekli olan yaklaşık 110 USD/KWh fiyatla daha cazip hale 

gelir 
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Güneşli lokasyonlar ve teknolojinin gelişmesi nedeniyle fiyatların düşmesi gerekli FiT ve 

PBT'yi azaltabilir, ancak bu ilişkide, küçük konut sistemlerinin, şebeke ölçekli projelere 

nazaran yaklaşık % 50 daha fazla tarifeye ve PBT'ye ihtiyacı olacağı kabul edilecektir.  

Bu analizin açık bir sonucu, küçük konut yatırımcıları için kendi çatılarına mikro sistem 

kurmaktan ziyade YE'den daha verimli bir şekilde yararlanabilecekleri Enerji Kooperatiflerinin 

oluşturulmasının daha verimli olacağıdır. 

Aşağıdaki modeller, iç tüketimi daha cazip hale getirecek bazı tarifeler içermektedir. Sistemlere bir tür 

tazminat uygulamak daha yararlı olabilir. 

Aşağıdaki tablolarda, aşağıdaki senaryolar kapsamında 10kW'luk bir çatı üstü FV güneş enerjisi 

tesisatının daha gerçekçi olan senaryoları gösterilmiştir: 

1. KDV dahil ve dahil olmayan 

2. %50 TG’nin %100 iç tüketimine izin verilmektedir  

3. %100 özkaynak ile finanse edilen veya % 20 öz kaynak ve % 80 kredi ile finanse edilen 

İç-tüketim için, bankaca geçerli kabul edilen 7 yıllık geri ödeme sürelerinin, yalnızca kWh 

başına 0.20 ABD Doları maliyetin veya TG’nin yaklaşık %30’u kadar hibe kullanmak suretiyle 

elde edilebileceği Tablo 10-3 ve Tablo 10-4’de gösterilmiştir.  

Hesaplamalarda farklı finansman kaldıracı oranları ve Türkiye’de bulunan değişik alanlar 

gösterilmiştir. 

TG için bağış veya ödenek olmaksızın KDV’nin dahil olduğu mevcut parametreler kıyaslandığında 

geri ödeme süreleri çok uzun olup 7 yıl ila 10 yıl arasında değişmektedir. 

Güneş enerjisi FV maliyetinin azalması nedeniyle bu tür analizler sık sık tekrarlanmalıdır, ancak 

günümüzde mevcut mekanizma ile iç tüketim güneş enerjisi FV sistemi için geri ödeme sürelerinin 

finansman ve yatırım açısından çok uzun olduğu sonucuna varabiliriz. Doğrudan ve/veya dolaylı 

teşviklerin getirilmesi yatırımların geri ödeme süresinin kısaltılmasına yardımcı olacaktır. 

Hükümetlerin yaptıkları doğrudan hibeye ilaveten, yenilenebilir enerji kullanan binalar için emlak 

vergisi ve/veya çevre ve temizlik vergisi indirimi gibi dolaylı hibeler de önemli bir rol oynayacaktır. 

Elektrik dağıtım şirketleri de, iç tüketim amaçlı yenilenebilir enerji yatırımlarına maddi katkı sağlamaya 

teşvik edilebilir.  

Diğer projeler için finansal kurumlar, TG'den yararlanan projeler vasıtasıyla oluşturulan geliri dikkate 

alabilirler, ancak bu durum iç tüketim amaçlı projeler için mümkün değildir. Bu nedenle, profesyonel 

tüketici yatırımcılarla ilgili olan husus sadece düşük tazminat değil, aynı zamanda finansmana erişmek 

için yüksek teminat sunulmasının gerekli olmasıdır.  

Hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle için SEM Tahminleri coğrafi konuma ve biyokütle için hammade 

stoğuna bağlı olarak benzersiz olduğundan danışmanlar çalışmayı Güneş Enerjisi FV tesislerine 
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odaklandırmışlardır ve bu nedenle sadece çok geniş tahminler hesaplanabilir ve profesyonel tüketici 

kesimlerinde kesin sonuçlara varılmasını sağlamaz. Ayrıca, bu teknolojiler normal olarak küçük 

profesyonel tüketiciler tarafından kullanılmak için çok karmaşıktır. 
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Tablo 10-6: % 100 İç Tüketim ve Tarife Garantisi Türü FV Projesi için Örnek Mali Hesaplamalar 

 

Tablo 10-7: %50 İç Tüketim ve Tarife Garantisi Türü FV Projesi için Örnek Mali Hesaplamalar 

 

Installation Type Installation Type

Adana Istanbul Samsun Adana Istanbul Samsun Panel Type Panel Type

$/year 55 55 55 55 55 55 Loss Scenario Loss Scenario

$/year 0 0 0 0 0 0

$/year 1,689 1,453 1,463 1,689 1,453 1,463 Investment Amount 11,000 USD Investment Amount 11,000 USD

Years 7.3 8.3 8.3 8.9 10.2 10 Investment Amount (VAT included) 12,980 USD Investment Amount (VAT included) 12,980 USD

$/MWh 106.6 123.3 122.5 105.3 121.8 126.9 Exchange Rate Date Exchange Rate Date

% 4% 17% 16% 22% 32% 32% 3.56 USD/TRY 3.56 USD/TRY

Years 7 7 7 7 7 7 4.06 EUR/TRY 4.06 EUR/TRY

Feed-in-Tariff 0.133 USD/kWh Feed-in-Tariff 0.133 USD/kWh

Feed-in-Tariff Duration 10 year Feed-in-Tariff Duration 10 year
Projected Electricity Price after Feed-in-

Tariff Guarantee
0.07 USD/kWh

Projected Electricity Price after Feed-in-

Tariff Guarantee
0.07 USD/kWh

Distrubution Fee 0.026 TRY/kWh Distrubution Fee 0.026 TRY/kWh
İnsuarance, Operation and Maintenance 

Expense

İnsuarance, Operation and Maintenance 

Expense
Unit Price of Electricity Used (Tax and fees included) 0.42 TRY/kWh Unit Price of Electricity Used (Tax and fees included) 0.42 TRY/kWh

Adana Istanbul Samsun Adana Istanbul Samsun

$/year 55 55 55 55 55 55 Grace Period 1 year Grace Period 1 year

$/year 0 0 0 0 0 0 Debt Term 7 year Debt Term 7 year

$/year 1,689 1,453 1,463 1,689 1,453 1,463 Equity Debt Equity Debt

Years 6.2 7.2 7.1 7.6 8.7 9 Debt-Equity Ratio 100% 0% Debt-Equity Ratio 20% 80%

$/MWh 91.1 105.3 104.6 90.0 104.1 103.4 Debt-Equity Amount(USD) 12,980 0 Debt-Equity Amount(USD) 2,596 10,384

% n/a 2% 2% 8% 20% 20% Cost of Dept & Equity 10.0% 7.0% Cost of Dept & Equity 10.0% 7.0%

Years n/a 7 7 7 7 7 WACC (Weighted Average Cost of Capital) WACC (Weighted Average Cost of Capital)Payback Time with Grant

Payback Time

Insurance, Operation & 

Maintenance Costs*

Distribution Fee*

Cost Savings*

Grant or Contribution Amount

LCOE

Parameter

14/7/2017

Exchange Rates

0.5%

LOAN DETAILS

100% Self Consumption

10kW: Investment with VAT Exemption

UoM 100% Equity 80/20% Debt Equity Ratio

7.6%

ASSUMPTIONS ASSUMPTIONS

PROJECT DETAILS

Rooftop

Polycrystalline

Medium - %25

FINANCIAL PARAMETERS

LOAN DETAILS

10.0%

FINANCIAL PARAMETERS

Exchange Rates

14/7/2017

0.5%

Medium - %25

UoMParameter
Rooftop

Polycrystalline

PROJECT DETAILS

10kW: Investment with VAT

100% Equity 80/20% Debt Equity Ratio

100% Self Consumption

Payback Time

LCOE

Insurance, Operation & 

Maintenance Costs*

*First year data

Distribution Fee*

Cost Savings*

Grant or Contribution Amount

Payback Time with Grant

Installation Type Installation Type

Adana Istanbul Samsun Adana Istanbul Samsun Panel Type Panel Type

USD/year 55 55 55 55 55 55 Loss Scenario Loss Scenario

USD/year 52 45 46 52 45 46

USD/year 1,746 1,502 1,514 1,746 1,502 1,514 Investment Amount 11,000USD Investment Amount 11,000USD

Years 7.3 8.5 8.4 9.0 10.5 10 Investment Amount (VAT included) 12,980USD Investment Amount (VAT included) 12,980USD

USD/MWh 110.0 126.7 125.8 108.6 125.1 124.3 Exchange Rate Date Exchange Rate Date

USD/kWh 0.145 0.188 0.185 0.208 0.261 0.258 3.56USD/TRY 3.56USD/TRY

Years 7 7 7 7 7 7 4.06EUR/TRY 4.06EUR/TRY

Feed-in-Tariff 0.133USD/kWh Feed-in-Tariff 0.133USD/kWh

Feed-in-Tariff Duration 10 year Feed-in-Tariff Duration 10 year

Projected Electricity Price after Feed-in-Tariff Guarantee 0.07USD/kWh Projected Electricity Price after Feed-in-Tariff Guarantee 0.07USD/kWh

Distrubution Fee 0.026TRY/kWh Distrubution Fee 0.026TRY/kWh

İnsuarance, Operation and Maintenance Expense İnsuarance, Operation and Maintenance Expense

Unit Price of Electricity Used (Tax and fees included) 0.42TRY/kWh Unit Price of Electricity Used (Tax and fees included) 0.42TRY/kWh

Adana Istanbul Samsun Adana Istanbul Samsun

USD/year 55 55 55 55 55 55 Grace Period 1 year Grace Period 1 year

USD/year 52 45 46 52 45 46 Debt Term 7 year Debt Term 7 year

USD/year 1,746 1,502 1,514 1,746 1,502 1,514 Equity Debt Equity Debt

Years 6.2 7.2 7.2 7.7 8.9 9 Debt-Equity Ratio 100% 0% Debt-Equity Ratio 20% 80%

USD/MWh 94.5 108.7 108.0 93.3 107.4 106.7 Debt-Equity Amount(USD) 12,980 0 Debt-Equity Amount(USD) 2,596 10,384

USD/kWh n/a 0.140 0.139 0.158 0.203 0.200 Cost of Dept & Equity 10.0% 7.0% Cost of Dept & Equity 10.0% 7.0%

Years n/a 7 7 7 7 7 WACC (Weighted Average Cost of Capital) WACC (Weighted Average Cost of Capital) 7.6%

LCOE

Insurance, Operation & Maintenance 

Costs*

Insurance, Operation & Maintenance 

Costs*

Distribution Fee*

Cost Savings*

Payback Time

Proposed FiT

Payback Time with Grant with Proposed FiT

80/20% Debt Equity Ratio

0.5% 0.5%

LOAN DETAILS LOAN DETAILS

Exchange Rates Exchange Rates

LCOE

*First year data

10.0%

Cost Savings*

Payback Time

Parameter UoM

10kW: Investment with VAT Exemption

50% Self Consumption - 50% Feed-in-Tariff

100% Equity

Payback Time with Grant with Proposed FiT

ASSUMPTIONS

50% Self Consumption - 50% Feed-in-Tariff PROJECT DETAILS

Distribution Fee* FINANCIAL PARAMETERS FINANCIAL PARAMETERS

PROJECT DETAILS

100% Equity 80/20% Debt Equity Ratio

Proposed FiT

14/7/2017 14/7/2017

Rooftop Rooftop

Polycrystalline Polycrystalline

Medium - %25 Medium - %25

Parameter UoM

10kW: Investment with VAT ASSUMPTIONS
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“Bu yayının içeriğinden yalnızca MWH-Terna-Gazel sorumlu olup, hiçbir şekilde  
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır” 


