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Yönetici Özeti 

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 (WB) tarafından idare edilmektedir. Bu nedenle WB, projenin uygulanmasını finanse 

etmek amacıyla Avrupa Komisyonu (EC) ile idari anlaşma ve ETKB ile de hibe anlaşması 

imzalamıştır.  

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. Fakat Türkiye’nin bu talebi karşılamaya yönelik seçenekleri sınırlıdır. 

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

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

yer alan yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi; fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma, 

enerji temininin güvenliğini artırma ve sera gazı emisyonlarını azaltma açısından elzemdir.  

Proje kapsamında, farklı kanallardan 287 adet küçük ölçekli yenilenebilir enerji proje başvurusu 

alınmıştır. PD; FK’lar, STK’lar, EPC’ler ve tedarikçiler gibi farklı proje üretme kanalları oluşturmuştur. 

Faydalanıcı ve hedef tarafın ihtiyaçlarına bağlı olarak bankaca kabul edilebilirliği olan 118 rapor, 23 

fizibilite çalışması, belediyeler için 14 fizibilite çalışması, ve 13 satın alma dokümanı hazırlanmıştır. 

Satın alma dokümanları yalnızca su ve kanalizasyon idarelerinin tesisleri için hazırlanmıştır. 

Bankalar sürdürülebilir enerji projelerine aşina değildir. Dolayısıyla bu tür projeleri değerlendirme 

kapasiteleri yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, yerli bankaların yenilenebilir enerji projelerini tanımlama, 

değerlendirme ve işleme sokma konusundaki kapasite ve deneyimi sınırlıdır. Buna bağlı olarak 

sektörde, finansman arayışında olan projeler için bankaca kabul edilebilirliği olan raporların 

hazırlanmasına ilişkin talep yüksektir. Bu durum, proje pazarlama faaliyetlerinin farklı paydaşlarla 

(örneğin STK’ler) birlikte yürütüldüğü zamanda da kendisini göstermiş olup başvuruların büyük bir 

kısmı özel yatırımcılara iletilmiştir.  

Endüstri sektöründen de fizibilite çalışmalarına talep olmuştur. Raporlar ücretsiz olduğundan, henüz 

fikir aşamasında olan ve konu ile ilgilenen yatırımcılar potansiyelleri konusunda daha fazla bilgi 

sahibi olmak istemiştir. Bu yatırımcılar için izin başvurusundan tasarıma, kuruluma, üretim 

varsayımlarına ve finansal geri dönüşlere kadar birçok konuda bilgi içeren 23 adet kapsamlı rapor 

hazırlanmıştır. Buna ek olarak sonuçlara ilişkin daha iyi bir fikir vermek amacıyla önerilen sistemin 

duyarlılık analizi de gerçekleştirilmiştir. Beş belediye için 14 adet daha detaylı fizibilite çalışması 

yapılmış, bunların 13’ünde satın alma dokümanları da hazırlanmıştır. 

Yüzde 31,5’lik oranla başvuruların büyük bir kısmı Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinden alınmış olup 

bunu Marmara Bölgesi izlemiştir. Biyokütle ve rüzgar alanlarında sırasıyla yalnızca 1 ve 3 adet rapor 

yazılmış, FV için 164 rapor (76 arazi tipi ve 75 çatı tipi) ve 13 satın alma dokümanı hazırlanmıştır. 

Tüm projeler için toplam yatırım tutarı 130 milyon Amerikan Doları olup, 183 GWh elektrik üretimi 

söz konusudur. Elektrik tasarrufu ve tarife garantisine bağlı olarak 19,7 milyon Amerikan Doları net 

kazanç baz alındığında projelerin ortalama geri ödeme süresi 6,5 ila 7 yıl arasındadır. Enerji 

sektöründe, arazi tipi kurulumlara yapılan yatırımlar ağır basmaktadır. Tüm projeler için öngörülen 

toplam emisyon tasarrufu yıllık 93.142 tCO2 oranındadır. 
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155 rapor ve 13 satın alma dokümanı arasından 42’sine kredi verilmiş olup halihazırda bu projelerin 

inşaatlarının başlaması beklenmektedir. Kredi alan 13 proje inşaat aşamasında olup 5 proje ise 

kredi beklerken inşaat çalışmalarına başlamıştır. Dört projeninse inşaatı öz kaynakları yardımıyla 

başlamış olup 5 proje kredi aldıktan sonra yatırımlara geri dönmüştür. Geriye kalan 86 projeden 

bazıları fikir aşamasında olup fizibilite çalışmalarına konu olmuş, geriye kalanlar ise kredi başvuru 

sürecine girmiştir. 
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1 Proje Başlangıcı ve Uygun Raporlar 

Raporlar, faydalanıcının ve hedef tarafın ihtiyaçlarına göre üç türe ayrılmıştır. Tip-1 Proje 

Değerlendirme Raporları, halihazırda mühendislik ve kurulum firmaları ile sözleşmesi yapılan 

projeler için iken Tip-2 Fizibilite Çalışmaları fikir aşamasında olan projeler içindir. Tip-1 raporları 

bankaca kabul edilebilirliği olan raporlardır. Tip-2 raporları ise teknik ve finansal hesaplamaları 

içeren fizibilite çalışmalarıdır.  

Tip-3 raporları da belediyeler için hazırlanan fizibilite çalışmaları olup gelecek dönemlerde yapılacak 

ihalelere ilişkin satın alma dokümanlarını da içermektedir. Onaylanan projelerin dağılımı aşağıda 

görüldüğü şekildedir. 

Tablo 1-1: Onaylanan projelerin türlerine göre dağılımı 

 
Proje Sayısı 

Fizibilite Çalışması 23 

Arazi tipi 1 

Çatı Tipi 22 

Belediyeler için Yapılan Fizibilite Çalışması 27 

Arazi tipi 13 

Satın Alım 13 

Çatı Tipi 1 

Proje Değerlendirme Raporu 118 

Arazi tipi 66 

Çatı Tipi 52 

Genel Toplam 168 

 

155 rapor ve 13 satın alma dokümanından 69’u halihazırda kredi almış veya öz kaynak ile inşaata 

başlamıştır. Bunlardan 42’sine kredi verilmiş olup, bu projelerin inşaatlarının başlaması 

beklenmektedir. Kredi alan 13 proje inşaat aşamasındadır. Ayırca, 5 proje ise kredi beklerken inşaat 

çalışmalarına başlamıştır. Dört projenin inşaatı öz kaynak yardımıyla başlamış olup 5 proje kredi 

aldıktan sonra yatırıma dönmüştür. Geriye kalan 86 projeden bazıları fikir aşamasında olup fizibilite 

çalışmalarına konu olmuş, geriye kalanlar ise kredi başvuru sürecine girmiştir. 

Tablo 1-2: Projelerin yatırım durumu 

Proje Durumu Sayı 

Kredi Almış. 42 

Kredi Almış. Yatırıma geri dönüş. 5 

Kredi Almış. İnşaat aşamasında. 13 

İnşaat aşamasında. Kredi onayı bekliyor. 5 

Öz kaynaklar yardımıyla inşaat aşamasında. 4 

Genel Toplam 69 
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1.1 Bankaca Kabul Edilebilirlik Raporları ve Fizibilite Çalışmaları 

Proje veri tabanına girilmiş olan başvuru sayısı, projenin başarısını göstermektedir. Proje veri 

tabanına 287 proje eklenmiş olmasına rağmen bu projelerin bazıları farklı sebeplerle uygun 

görülmemiştir. Söz konusu 287 başvuru kapsamında faydalanıcılar için 118 bankaca kabul 

edilebilirliği olan rapor ve 23 fizibilite çalışması hazırlanmıştır. Bankalar sürdürülebilir enerji 

projelerine aşina değildir ve bu tür projeleri değerlendirme kapasiteleri yetersiz kalmaktadır. Yerli 

bankaların yenilenebilir enerji projelerini tanımlama, değerlendirme ve işleme sokma konusundaki 

kapasite ve deneyimi sınırlıdır. Tip-1 bankaca kabul edilebilirliği olan raporlar bu engelin aşılması ve  

projeleri finansmana ulaşmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Raporların %70’i bankaca kabul 

edilebilirliği olan raporlardan oluşmaktadır. 

Buna ek olarak, proje yatırım bedelleri baz alınarak üç kategori belirlenmiştir. Yatırım bedelleri 

50.000 Amerikan Dolarının altında kalan projeler ‘küçük’, 300.000 Amerikan Dolarının üstünde olan 

projeler ise ‘detaylı’ olarak tanımlanmıştır. Arada kalan projeler ise ‘normal’ proje olarak 

adlandırılmaktadır.  

Toplamda 141 rapor hazırlanmış olup (belediyeler için hazırlanan satın alma ve fizibilite çalışmaları 

hariç olmak üzere), bunların 119’u detaylı, 21’i normal, 1’i ise küçük projelerden oluşmaktadır. Söz 

konusu 119 detaylı rapordan 1’i biyokütle projesi, 115’i FV projesi ve 3’ü rüzgar projeleri ile ilgilidir. 

Normal raporların tamamı (21 rapor), FV projeleri ile ilgilidir. Bu değerler aşağıdaki tabloda 

görülebilir. 

 

Tablo 1-3: Projelerin kategori ve teknolojilere göre dağılımı 

 
Rapor Türü Sayısı 

Detaylı 119 

Biyokütle 1 

FV 115 

Arazi tipi 63 

Çatı Tipi 52 

Rüzgar 3 

Küçük 1 

FV 1 

Çatı Tipi 1 

Normal 21 

FV 21 

Çatı Tipi 21 

Genel Toplam 141 
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D4 – Proje Seçim - Uygulama Prosedürü Raporu kapsamında, proje uygulama prosedürü aşağıda 

belirtildiği şekilde ifade edilmektedir. 

 

 

Şekil1-1: Yenilenebilir enerji projesi uygulama planı 

 

1.2 Belediyeler için Yapılan Fizibilite Çalışmaları 

Proje kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından seçilen belediyelere çalışmalar yapılmıştır. 

Yeni kurulan 14 büyükşehir belediyesi içerisinden 5 su ve kanalizasyon idaresine ait içme suyu 

arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri ve pompa istasyonları için projeye başvuruda bulunmuştur.  

Aşama I 
Proje Başlangıcı 

Aşama II 
Ön Tarama 

Aşama III 
Enerji Değerlendirmesi 

Aşama IV 
Değerlendirme 
Raporunun Hazırlanması 

Aşama V 
Proje Finansmanı 

Aşama VI 
Projenin Uygulanması 

Doğrudan proje 
başvuruları 

Pazarlama 
faaliyetleri 

KOBİ veri 
tabanı 

Potansiyel YE 
yatırımcılarına 

yönelik ön 
tarama 

Teknik 
değerlendirme 
ve uygunluk 

kontrolü 

Uygun 
olmayan 
projeler 

Uygun bulunan potansiyel YE projeleri 

Proje değerlendirme 
raporunun hazırlanması 

Küçük, Normal veya 
Karmaşık 

Finansal kuruluşların nihai kredi değerlendirmesi ve kredi kararı 

Finansal kuruluşların 
nihai kredi 

değerlendirmesi ve 
kredi kararı 

Olumsuz 
karar 

Olumlu 
kararlar 

Projenin Uygulanması Vaka çalışmalarının ve 
başarı hikayelerinin 
hazırlanması 
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Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi için 3 fizibilite çalışması ve 3 satın alma dokümanı, 

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi için 4 fizibilite çalışması ve 3 satın alma dokümanı, 

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi için 2 fizibilite çalışması ve 2 satın alma dokümanı, Şanlıurfa Su 

ve Kanalizasyon İdaresi için 3 fizibilite çalışması ve 3 satın alma dokümanı, son olarak Malatya Su 

ve Kanalizasyon İdaresi için 2 fizibilite çalışması ve 2 satın alma dokümanı hazırlanmıştır. 

Kahramanmaraş, ‘Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ için isteğe bağlı bir proje başvurusunda bulunmuş 

olup ilgili proje satın alma dokümanı olmadan hazırlanmıştır. Bu tesislere yapılan saha ziyaretlerinde 

tesislerin tamamının uygun araziye sahip olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak hepsi için FV 

projeleri önerilmiştir. 

Tablo 1-4: Projelerin kategori ve teknolojilere göre dağılımı 

 
Rapor Türü Sayısı 

Belediyeler için Yapılan Fizibilite Çalışması 27 

FV 27 

Arazi tipi 13 

Satın Alma dokümanı 13 

Çatı Tipi 1 

Genel Toplam 27 

1.3 Bölgelere göre Projeler 

Projede Görev 2-C kapsamında, yenilenebilir enerji projelerini uygulamak için Türkiye’deki 

bankalardan finansman arayan müşterilere destek olmak amaçlanmıştır. Türkiye’nin daha az 

gelişmiş bölgelerinin de projeye katılabilmesi için danışman ekip, projenin başlangıcından itibaren, 

yatırımların bölgesel düzeyde olabildiğince eşit dağıtılmasını sağlamaya çalışmıştır. Aşağıdaki tablo, 

projeleri onaylanan faydalanıcıların bölgesel düzeyde dağılımını göstermektedir.  

Tablo 1-5: Faydalanıcıların dağılım tablosu 

 

Proje Yüzdesi 

Ege % 21,4 

Karadeniz % 1,2 

İç Anadolu % 11,9 

Doğu Anadolu % 7,7 

Marmara % 20,8 

Akdeniz % 31,5 

Güneydoğu Anadolu % 5,4 

Genel Toplam % 100 

 

Beklenildiği üzere faydalanıcıların büyük bir kısmı (% 31,5) Akdeniz Bölgesinden olup bunu 

Marmara Bölgesi izlemektedir. Bu bölgelerin her ikisi de Türkiye’nin sanayi merkezleridir. Bununla 

birlikte İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri toplamda genel başvuruların %25’ini 

oluşturmuştur. 
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1.4 İllere göre Projeler 

Ülke genelinde 35 farklı şehir için proje değerlendirme ve fizibilite raporları hazırlanmıştır. Genel 

olarak raporlara bakıldığında, öngörülen kurulu güç şehir başına ortalama 3.5 MW’dir. Fakat bazı 

şehirlerdeki yatırımlar bu değerin çok üzerindedir. Örneğin Hatay 13.2 MW ile en yüksek kurulu güç 

değerine sahip iken Balıkesir’de bu değer 9.9 MW’dır. Düşük değerler açısından bakılacak 

olduğunda, sırasıyla 0.1 MW, 0.1 MW ve 0.2 MW ile İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir kurulu güç 

sıralamasında en alt sıralarda yer almaktadır. Aşağıdaki grafik, her şehir için kurulu güç miktarını 

göstermektedir. Toplam kurulu güç 123.1 MW olup bunun 1.1 MW’lik kısmı biyokütle projesine, 2.4 

MW’lik kısmı rüzgar projelerine ve 119.6 MW’lik kısmı FV projelerine aittir.  

 

Şekil1-2: Şehirlerdeki öngörülen kurulu güç 
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1.5 Sektörlere göre Projeler 

Türkiye, yerli enerji üretimini artırarak enerji ithalat maliyetini azaltmak için özel sektörden gelecek 

yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere, projelerin büyük bir kısmı 

(%38) özel amaçla kurulmuş işletmelerin enerji sektörü yatırımı ile ilgilidir. Tarife garantisi, şebeke 

elektrik fiyatından daha yüksektir. Bu durum, üretilen elektriğin tüketilmektense şebekeye 

satılmasının daha cazip olmasına neden olmaktadır. Son on yıllık dönemde, lisanssız elektrik üretim 

yatırımlarının büyük bir kısmı, üretilen elektriğin şebekeye satmayı hedefleyen özel amaçla 

kurulmuş enerji sektörü yatırımcıları tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakat, bu durumun değişmesi ve 

iç tüketimin teşvik edilmesi için her yıl yeni düzenlemeler getirilmektedir. 

Enerji sektöründe özel amaçla kurulmuş firmaların dışında bakıldığında; Bursa, Adana, Balıkesir ve 

İzmir gibi sanayi şehirlerinde farklı sektörlerden birçok paydaş enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 

yenilenebilir enerji yatırımı ile ilgilenmektedir. Sektörlerin yatırım yüzdelerinin dağılımı aşağıda 

verilmektedir.  

 

 

Şekil1-3: Yatırımların farklı sektörlere göre dağılımı 

 

Yiyecek ve içecek, kimya, çimento ve beton sektörleri gibi enerji yoğun sektörlerin farkındalığı son 

yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Fakat nihai kullanıcının ödemiş olduğu elektrik tarifesinin düşük 

olması sebebiyle bu sektörlerin iç tüketim projelerine olan ilgisi sınırlıdır. Bu durum özellikle organize 

sanayi bölgelerinde bulunan işletmeler için geçerlidir.  

Ahşap Mobilya 

%2 

Turizm 

%1 

Çimento ve Beton 

%1 

Kimyasal 

%1 

Elektronik 

%1 

Kağıt ve Kağıt Hamuru 

%1 

Plastik 
%3 

Tekstil 
%5 

Tarım 

%5 

İnşaat 

%1 

Diğer 

%11 

Belediye 

%16 

Madencilik 

%1 

Makine ve Ekipman 

%3 

Yiyecek ve İçecek 

%6 

Demir 

%2 

Enerji 

%38 
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2 Teknik, Finansal ve Çevre ile ilgili Sonuçlar 

Aşağıdaki tablo, seçilen yenilenebilir enerji teknolojisi ile üretilecek enerji miktarını ve bundan elde 

edilecek net kazançları sektörlere göre ayrı ayrı özetlemektedir. Öngörülen 123.1 MW’lik kurulu güç 

ile yatırımcılar yılda 183 GWh elektrik üretebilir, bundan da yıllık 19.7 milyon Amerikan Dolarına 

eşdeğer bir net kazanç elde edebilirler. Elektrik üretimi ve net kazanca ilişkin değerler, ilgili projelerin 

ilk yılına ait değerleri yansıtmaktadır. Güneş panellerinin performansının zaman içinde düşmesi ve 

diğer teknolojilerde de görülen benzer durumlar sebebiyle her işletim yılında elektrik üretim değerleri 

ve dolayısıyla net kazançlar düşüş göstermektedir. Bu değerlerden hareketle, söz konusu 

yatırımların ortalama geri ödeme süresi yaklaşık 6.5 ila 7 yıldır. Fakat iç tüketim projelerinde, 

özellikle de ışınımın az olduğu bölgelerde uygulanacak olan projelerde, geri ödeme süresi 11 ila 12 

yılı bulmaktadır. 

Tablo 2-1: Üretilen enerji ve net kazançlar 

 
Kurulu Güç 

Toplamı [MW] 

Yatırım Miktarı 
Toplamı 

(Amerikan 
Doları) 

Elektrik Üretimi 
Toplamı [MWh/yıl] 

Net Kazançlar 
Toplamı 

[Amerikan 
Doları/yıl] 

Biyokütle 1.1 1.453.066 5.775 530.821  

Enerji 1.1 1.453.066 5.775 530.821  

FV 119.6 125.443.298 170.668 18.791.774  

Tarım 4.1 4.598.756 5.254 598.231  

Çimento ve 
Beton 

0.6 620.750 801 56.795  

Kimyasal 1.1 952.166 1.551 173.252  

İnşaat 2.8 3.161.330 3.758 389.303  

Elektronik 1.1 1.105.770 1.290 153.307  

Enerji 61.4 63.591.786 87.366 10.318.628  

Demir 1.2 1.251.600 1.727 109.982  

Yiyecek ve 
İçecek 

6.0 6.066.310 7.720 759.969  

Makine ve 
Ekipman 

3.6 3.482.622 4.372 465.217  

Madencilik 0.9 899.850 1.191 79.762  

Belediye 18.1 19.195.447 30.127 3.022.912  

Diğer 8.8 10.212.571 12.147 1.350.704  

Kağıt ve 
Kağıt Hamuru 

0.6 741.114 919 105.964  

Plastik 1.6 1.746.200 2.172 184.226  

Tekstil 4.6 4.614.632 6.033 539.240  

Ahşap ve 
Mobilya 

0.7 754.394 942 101.274  

Turizm 2.3 2.448.000 3.298 383.008  

Rüzgar 2.4 3.389.621 7.004 433.367  

Enerji 2.4 3.389.621 7.004 433.367  

Genel Toplam 123.1 130.285.985 183.447 19.755.962  
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2.1 Çevresel Sonuçlar 

CO2 emisyon tasarruflarını gösteren benzer bir tablo da aşağıda görülmektedir. Değerler yıllık ton 

CO2 eşdeğerlerini ifade etmektedir. Aşağıdaki şekil, her bölgedeki farklı teknolojilerin emisyon 

tasarruflarını göstermektedir. Sonuçlar, her bölge için planlanan yatırım miktarlarına uygundur. 

Toplamda, öngörülen 155 (toplam sayıdan satın alma dokümanlarının çıkarılmış hali) proje 

neticesinde, 93.142 tCO2eş/yıl değerinde toplam emisyondan tasarruf edilebilir. Birleşik Devletler 

Çevre Koruma Ajansına göre bu değer, bir yıl boyunca kullanılan 19.945 yolcu taşıma aracından 

kaynaklanan sera gazı emisyonlarına veya 10.057 evin bir yıllık enerji tüketiminden kaynaklanan 

CO2 emisyonuna eşdeğerdir. 

 

 

Şekil2-1: Bölgelere göre CO2 emisyon tasarrufları 
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3 Alınan Dersler, Vaka Çalışmaları ve Başarı Hikâyeleri 

Projenin ana amacı, kredibilitelerinin düşük olması sebebiyle karşılaştıkları finansal kısıtlamaları 

azaltmak için yapılan hizmetle KOBİ’lere destek olmaktır. Bununla beraber, bankaların ve kiralama 

şirketlerinin yenilenebilir enerji projelerine yönelik farkındalıkları son yıllarda artış göstermiştir. 

Özellikle de arazi tipi FV enerji santralleri için ticari bankalara yapılan finansman başvurularının 

sayısı 2017 yılında üçe katlanmıştır. 

Hedef; çatı tipi fotovoltaik, küçük biyokütle-biyogaz tesisleri, mikro-rüzgar ve mikro-hidro elektrik 

üretimi gibi küçük ölçekli yenilenebilir enerji projeleridir. Ayrıca bazı yenilenebilir ısıtma ve soğutma 

teknolojilerinin de bu projenin hedefi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Proje Danışmanı, proje 

süresince uygulanabilir bazı yenilenebilir enerji teknolojilerinin değerlendirilmesinin  sektörde sınırlı 

olduğunu tespit etmiştir. Bu durum, yatırım maliyetleri genellikle yüksek olduğundan dolayı proje 

süresince başvuru yapılmamış olan jeotermal ve hidroelektrik projeleri için de geçerli olmuştur. 

Rüzgar, biyokütle, biyogaz ve çöp gazı proje başvuruları da hidroelektrik ve jeotermal proje 

başvuruları gibi sınırlı sayıdadır. Proje süresince, rüzgar için üç ve biyogaz enerji santrali için 

yalnızca bir başvuru alınmıştır.  

Bunun bir nedeni de, Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlara zemin tipi lisanssız 

güneş enerjili fotovoltaik uygulamaların yön vermiş olmasıdır. İzinler, inşaat ve işletme açısından 

daha uygun olmasından dolayı yatırımcılar, iç tüketimli çatı tipi projelere kıyasla bu tarz projelere 

yatırım yapmayı tercih etmektedir. Ayrıca, güneş FV uygulamaları için verilen tarife garantisi, 

halihazırda geçerli olan nihai kullanıcı elektrik fiyatlarından çok daha yüksektir. Bu durum, özellikle 

birim elektrik fiyatının düşük olduğu organize sanayi bölgeleri için geçerlidir. Bu bağlamda 

bakıldığında, iç tüketim projeleri için finansal çıktılar ekonomik açıdan uygulanabilir nitelikte değildir 

çünkü geri ödeme süreleri daha uzun olup elektriğin şebekeye satıldığı projelere kıyasla iç verim 

oranı daha düşüktür. 

Bankaların sunduğu finansman koşulları da yenilenebilir enerji projelerinin uygulanması açısından 

önemli bir rol oynamaktadır. Fakat, Türkiye’deki bankacılık düzenlemeleri sebebiyle, ilgili koşullar 

çok esnek değildir. Teminatların yüksek olması, düzenleyici çevrenin belirsiz olması, ayrıca mal 

varlıklarının azlığına ve enerji sektöründeki deneyimsizliklerine bağlı olarak öz kaynak oranı şartının 

yüksek olması yatırımcıların karşılaştıkları ana engeller olarak sıralanabilir. Diğer taraftan finans 

sektörü açısından ana engeller; müşterinin ödeme etiği, tedarik şartlarının yüksek olması ve doğru 

proje değerlendirmesidir.  

Proje Danışmanı, küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin farklı proje paydaşları tarafından 

doğru bir şekilde değerlendirilmesini desteklemek amacıyla basit hesaplama araçları tasarlamıştır. 

Proje Danışmanı; kullanıcı dostu olan, herkesin kullanabileceği kadar basit fakat yenilenebilir enerji 

projelerini teknik ve finansal açıdan net bir şekilde temsil edebilecek kadar detaylı araçlar 

geliştirmeye özen göstermiştir. 
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Projenin finans kuruluşları tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmesinin yanısıra yatırımcının 

karşılaştığı bir diğer engel de bankaların, nihai kredi kararından önce bağlantı anlaşması talep 

etmesidir. Lisanssız yenilenebilir enerji ile ilgili olarak 23 Mart 2016 tarihinde yayımlanan 

düzenlemenin son revizyonundan önce bankalar, kredi ödemek için yalnızca bağlantı anlaşmasına 

çağrı mektubu talebinde bulunmuştur. Piyasada çok sayıda spekülatif aktör ve hareket olduğundan, 

bankalar ve kiralama şirketleri yapılan işlemi garanti altına almak için artık kredi vermeden önce 

bağlantı anlaşması talep etmekte, bu da bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alınmasından daha 

uzun sürmektedir. 

Tablo 3-1: Alınan derslerin özeti 

No Alınan Dersler 
Yenilenebilir Enerji Sektörü 

Üzerindeki Etkisi 

1 

Mal varlıklarının az olması sebebiyle KOBİ'ler 
finansman alanında kısıtlamalarla karşılaşmaktadır. Bu 
sebeple KOBİ’ler, yenilenebilir enerji projeleri için 
finansman ararken sorun yaşamaktadır. 

Olumsuz 

2 
Bankaların ve kiralama şirketlerinin yenilenebilir enerji 
projelerine yönelik farkındalıkları son yıllarda artış 
göstermektedir.  

Olumlu 

3 
Düzenleme prosedürleri, özellikle iç tüketim ile ilgilenen 
küçük ölçekli yatırımcılar açısından karmaşık ve zordur. 

Olumsuz  

4 

Proje esnasında rüzgar, biyokütle, biyogaz ve çöp gazı 
projeleri ile ilgili olarak yapılan başvurular sınırlı sayıda 
kalmıştır çünkü lisanssız elektrik üretimi için kapasite 
tahsisi bulunmamaktadır.  

Olumsuz 

5 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe, iç tüketime 
yönelik çatı tipi FV başvurularına kıyasla, elektriğin 
şebekeye satıldığı arazi tipi lisanssız güneş enerjisi 
santralleri başvuruları ön sırada yer almaktadır. 

Olumsuz 

6 
İç tüketim projeleri için finansal çıktılar ekonomik açıdan 

uygulanabilir nitelikte değildir. 
Olumsuz 

7 

Teminatın yüksek olması, düzenleyici çevrenin belirsiz 
olması ve öz kaynak oranı şartlarının yüksek olması 
yatırımcıların karşılaştıkları ana engeller olarak 
sıralanabilir. 

Olumsuz 

8 
Finans sektörü açısından ana engellerse; müşteri etiği, 
tedarik şartlarının yüksek olması ve doğru proje 
değerlendirmesidir. 

Olumsuz 

9 
Bankalar, nihai kredi kararı öncesinde bağlantı 
anlaşması talep etmektedir. 

Olumsuz 

10 
Geliştirilen hesaplama araçları, projenin doğru bir 
şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. 

Olumlu 

 

Temel amaç, proje çeşitliliğini sağlayarak yenilenebilir enerji teknolojilerini teşvik etmektir. Fakat, 

yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı proje başvurularının tamamı yatırımcılar tarafından hayata 

geçirilmemiştir.  
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Başarı Hikayeleri: Proje danışmanı tarafından hazırlanan proje değerlendirme raporları sayesinde 

yatırıma dönüşen projeler başarı öyküleri olarak seçilmiştir. 

1) Behiçtürk Enerji (Rüzgar) 

2) Fora Zeytin (İç tüketime dayalı çatı tipi FV) 

3) Tunay İnce (Arazi tipi FV) 

4) Türkmenhan ve Dağhan Enerji (Rüzgar ve arazi tipi FV) 

Vaka Çalışmaları: Örnekler, yenilenebilir enerji projeleri ile ilgili farkındalığı artırmak için hazırlanan 

farklı proje değerlendirme raporlarının tamamını temsil edecek şekilde seçilmiştir: 

1) Domino Tekstil (İç tüketime dayalı arazi tipi ve çatı tipi FV) 

2) Hitaş Hibrit Teknoloji (Biyokütle) 

3) Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İç tüketime dayalı arazi tipi FV) 

4) Uçarsu Tarım (İç tüketime dayalı çatı tipi FV - finansal çıktıların yetersiz kalması sebebiyle 

başarısız olmuştur) 

Vaka çalışmaları ve başarı hikayeleri için seçilen örnekler aşağıdaki sayfalarda görülebilir.
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Bu yayının içeriğinden yalnızca MWH - Terna - Gazel sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıttığı şeklinde 
yorumlanamaz.  

 


