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1.! Arz:Talep*Gelişimi*

1.1.* Elektrik*Talep*Gelişimi*

Son! 25! yıllık! süreçte! (1990V2015),! aşağıdaki! Şekil’de! sunulan! verilere! göre,! Türkiye’deki! elektrik! talebi!
yıllık!%6,3!gibi!oldukça!dikkat!çekici!bir!oranda!büyüme!gösterdi!(CAGR).!

Şekil!1:!Türkiye!Elektrik!Tüketiminin!Gelişimi!(GWh).!

!

Kaynak:'TEİAŞ'

Talepteki!bu!eğilim,!ülkenin!aynı!dönemdeki!ekonomik!gelişimiyle!kolayca!açıklanabilir.!Gerçek!GSMH!ve!
elektrik!talebinin!gelişimini!karşılaştıracak!olursak,!her!ikisinin!de!aynı!eğilimi!gösterdiğini!görebiliriz.!!

Şekil!2:Elektrik!Tüketiminde!ve!GSMH’da!Büyüme!!

!
Kaynak:'TEİAŞ've'Dünya'Bankası.'

2000! ve! 2015! yılları! arasında! Türkiye! GSMH’nın! %4,0! ve! elektrik! talebinin! %4,9’luk! bir! büyüme!
gösterdiğine! (CAGR)! ve! bunun! da! elektrik! tüketiminin! GSMH! artışından! daha! fazla! arttığına! işaret!
ettiğine!dikkat!çekmek!önemlidir.!
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Ancak!ülke!beklendiği! gibi! gelişmekte!olduğundan,! ! hem!GSMH!artış! oranı! hem!de!elektrik! talep! artış!
oranı! düşmektedir.! 1990’larda! ortalama! elektrik! talebi! artış! oranı! %9,5! iken! son! beş! yıl! için! bu! oran!
%4,7’dir.!Elektrik!tüketimindeki!5!yıllık!hareketli!ortalama!!aşağıdaki!grafikte!gösterilmektedir.!!

Şekil!3:!Elektrik!Talep!Artışı!(5!yıllık!ortalama).!

!
Kaynak:'Kendi'Değerlendirmemiz.'

Talep!artış!hızındaki!büyük!düşüşler,!o!yıllarda!yaşanan!ekonomik!krizler!sebebiyle!açıklanabilir.!!

Tablo!1:!Kişi!Başı!Talep!Gelişimi!!

Yıl! Nüfus! Gayri!Safi!Tüketim!(GWh)! Kişi!Başı!Gayri!Safi!Tüketim!!

1985! 50.664.458! 36.361! 717,7!
1990!! 56.473.035! 56.812! 1006,0!
2000!! 67.803.927! 128.280! 1891,9!
2007!! 70.586.256! 190.000! 2691,7!
2008!! 71.517.100! 198.085! 2769,8!
2009!! 72.561.312! 194.079! 2674,7!
2010!! 73.722.988! 210.434! 2854,4!
2011!! 74.724.269! 230.306! 3082,1!
2012!! 75.627.384! 242.370! 3204,8!
2013!! 76.667.864! 246.357! 3213,3!
2014! 77.695.904! 257.220! 3310,6!
2015! 78.741.053! 263.828! 3350,6!

Kaynak:'TEİAŞ've'TÜRKSTAT'

Önceki! Tablo,! kişi! başı! gayri! safi! tüketim!ve!üretiminin!1985’ten!bu! yana!nasıl! bir! büyüme! seyrettiğini!
göstermektedir.! Bir! sonraki! tabloda! da! kişi! başı! tüketim! Türkiye,! bazı! diğer! ülkeler! ve! Avrupa! Birliği!
ortalaması! karşılaştırmalı! olarak! verilmektedir.! Türkiye’de! kişi! başı! tüketim! istikrarlı! bir! şekilde!
artmaktayken,! AB! seviyelerini! yakalaması! için! uzun! bir! yolu! vardır.! Bu! durum,! Türkiye’deki! elektrik!
talebinin!ülkenin!gelişimine!paralel!olarak!gelecekte!en!az!iki!katına!çıkacağının!göstergesidir.!!!
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Tablo!2:!Kişi!Başı!Elektrik!Tüketimi!Karşılaştırması.!

! ! 1980! 1990! 2000! 2010! 2012!
Türkiye! 496! 928! 1.653! 2.492! 2.790!
Almanya! 5.797! 6.640! 6.635! 7.264! 7.270!
İspanya! 2.648! 35.38! 5.207! 5.707! 5.573!
İtalya! 3.105! 4.145! 5.300! 5.494! 5.398!
Yunanistan! 2.247! 3.234! 4.539! 5.318! 5.511!
ABD! 9.862! 11.713! 13.671! 13.394! 12.954!
Çin! 282! 511! 993! 2.944! 3.475!
AB! 4.200! 5.158! 5.827! 6.266! 6.144!

Kaynak:'Dünya'Bankası'

Kişi! başı! elektrik! tüketimi,! ülkelerin! gelişim! seviyesi! göstergelerinden! biridir! ve! kişi! başı! GSMH!
seviyeleriyle! ilişkilidir.!Bir!ekonomi!büyüyüp!geliştikçe,! kişi!başı!elektrik! tüketim!değerleri!de!bu!GSMH!
büyümesiyle! beraber! büyüme! eğilimi! gösterir.! Ülkelerin! kişi! başı! GSMH! seviyeleri! arasındaki! fark,! kişi!
başı!elektrik!tüketimindeki!farklarla!aynı!doğrultuyu!takip!eder.!!!

Türkiye’deki!elektrik!tüketimi!örüntüsüne!daha!fazla!açıklık!getirmek!adına,!aşağıdaki!şekilde!2000V2015!
dönemi! boyunca! kayıtlı! aylık! talep! gösterilmektedir.! Yaz! zirvesinin! yıllar! içerisinde! açığa! çıktığı!
görülebilmektedir.!!

Şekil!4:!Türkiye’deki!Aylık!Elektrik!Talebi!(2000!–!2015).!

!
Kaynak:'TEİAŞ'

Yukarıda! gösterilen! ülke! karşılaştırmalarına! ve! Türkiye’nin! beklenilen! ekonomik! büyümesine! göre,!
ülkenin! gelecek! yıllarda! GSMH! büyümesinden! daha! büyük! elektrik! büyüme! oranına! sahip! olacağı!
sonucuna!varabiliriz.!Örneğin,!2000V2012!yılları!arasında,!Türkiye!GSMH’sı!%4!oranında!artarken!elektrik!
tüketimi! %4,9’luk! bir! artış! oranı! gösterdi.! Bunun! sebebi,! Türkiye’nin! halen! gelişmekte! olan! bir! ülke!
olmasıdır! ve! bu! sebeple! de! enerji! tüketimi! gelişmiş! ülkelerden! yüksektir.! Dünya! Bankası! ve! IMF’nin!
GSMH! talep! tahminlerine! göre! Türkiye’nin,! piyasa! elektrik! talebi! tahminleri! %4,5V%5! arasındayken,!
GSMH’sının!%3,5!oranında!büyümesi!beklenmektedir.!



Tüketici! kategorilerini! inceleyecek! olursak;! 1990V2013! arasında! ticari! tüketiciler,! %12,4! ile! en! yüksek!
talep! artış! oranına! sahiptir! (CAGR).! ! Bu! dönem! süresince! kamu! tüketim! oranı! %7,8,!Mesken!%7,2! ve!
Sanayi!%5,2;!toplam!ortalama!oran!ise!%6,5’tir.!

Şekil!5:!Tüketici!Gruplarına!Göre!Elektrik!Tüketimi!!

!
Kaynak:'Türkstat.'

Zirve!talep!özelliği!de,!ekonomik!büyüme!ve!ilişkili!havalandırma!kullanımına!bağlı!olarak,!yıllar!içerisinde!
değişim!göstermiştir.!Aşağıdaki!şekil,!anlık!zirve!talebinin!bir!yılda!nasıl!değiştiğini!ve!2000V2014!arasında!
nasıl! büyüdüğünü! göstermektedir.! 2000! yılı! itibariyle! ikili! zirve! ortaya! çıkmaya! başlamıştır.! Son!
zamanlarda!yaz!zirvesi!kış!zirvesini!geçmeye!başlamıştır.!!

Şekil!6:!Aylık!Zirve!Talepler!!

!
Kaynak:'TEİAŞ'

1.2.!Elektrik*Arz*Gelişimi*

Türkiye,!elektrik!üretiminde!kendine!yeterli!bir!ülkedir,!dolayısıyla!da!arz!her!zaman!talebi!karşılar!ve!az!
miktarda!ithalat!ve!ihracat!vardır.!!

!

!



Şekil!7:!Elektrik!Üretimi!(TWh)!!

!

Kaynak:'TEİAŞ'

Üretim! şirketleri! sayıca! özel! üretimin! toplam! üretimdeki! payı,! 2004’ten! bu! yana! artış! göstermektedir.!
Üretim! miktarı! bakımından! bağımsız! elektrik! üreticilerinin! payı! 2015’te! %56’ya! erişmiştir.! Bu! artış,!
BEÜ’lerinden!ve!EÜAŞ’ın!santral!özelleştirmelerinden!gelen!yeni!kapasite!eklemeleri!dolayısıyladır.!!

!

Şekil!8:!Kurumlara!göre!Üretim!(TWh)! Şekil!9:!Kurumların!Üretim!Yüzdeleri!(%)!

! !

!

2022’ye! kadar! YİVYİDVİHD! sözleşmelerinin! sona! erişinin! ve! EÜAŞ! santral! özellşetirmelerinin! ardından,!
BEÜ’leri! piyasaya! hakim! olacaktır.! 2019! itibariyle,! YİVYİDVİHD! sözleşmelerinin! %91’i! sona! erecek! ve!
sözleşmeli!üretim!payı!%2’nin!altına!düşecektir.!!!

Doğalgaz,!aşağıdaki! şekilde!de!görüldüğü!üzere,!ana!yakıt! tipidir.!Doğalgaz!yıl!boyunca!üretim! için!ana!
yakıt! türüdür! ve! mevsimsel! hidrolik! değişimlere! tabidir! (hidrolik! üretim! artınca! gaz! üretimi! azalır).!
Aslında! doğalgazla! elektrik! üretimi,! ülkenin! toplam! doğalgaz! tüketiminin! %60! civarındadır.! Rüzgar! ve!
jeotermal!kaynaklar,!katkıları!bakımından!halen!önemsiz!konumdadır.!!

!

!

!



!

Şekil!10:!Kaynaklara!Göre!Üretim.!

!
Kaynak:'TEİAŞ'

2014’te!üretim!karışımı!aşağıdaki!gibidir!ve!termal!kaynaklar!üretimin!%80’ini!oluşturur.!2014’ün!kurak!
bir! yıl! olduğu! ve! hidrolik! üretimin! uzunVdönem! ortalamalarından! az! olduğu! not! edilmelidir.! 2015’te!
doğalgazın!payı!%37,9’a!düşmüş,!hidrolik!kaynakların!payı!ise!%25,8’e!yükselmiştir.!2016’da!ise,!ilk!iki!ay!
için,!doğalgazın!payı!daha!da!azalarak!%33’e!düşmüştür.!

!

Şekil!11:!2015’te!Kaynaklara!göre!Üretim.!

!
Kaynak:'TEİAŞ'

'

'

1.3.!Kurulu*Kapasite*Gelişimi*

Türkiye’deki! kurulu!kapasite!artışı! aşağıdaki! grafikte!gösterilmektedir! ve!Kasım!2015! itibariyle!kapasite!
72.486! MW’a! ulaşmıştır.! Görülebileceği! üzere,! 2005’ten! 2015’e! kurulu! kapasite! yaklaşık! iki! katına!
çıkmıştır.!!

!

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Coal Fuels Natural!Gas Waste Hydro Geothermal Wind Solar

Hidrolik

Doğalgaz

Kömür



Şekil!12:!Türkiye’de!Kurulu!Kapasite!Gelişimi!(MW)!

!
Kaynak:'TEİAŞ'

Kurulu! kapasitedeki! artış,! aşağıdaki! grafikte! gösterildiği! gibi,! EÜAŞ! ya! da! YİVYİDVİHD! sözleşmelerinden!
ziyade!bağımsız!enerji!üreticilerinden!(BEÜ’leri)!gelmektedir.!

Şekil!13:!Kurumlara!göre!Kurulu!Kapasiteler!!

!
Kaynak:'EÜAŞ'

Toplam! kapasitedeki! artışa! göre,! EÜAŞ! ve! sözleşmeli! santrallerinki! düşmekteyken,! BEÜ’lerinin! payı!
artmaktadır.!

Şekil!14:!Kurulu!Kapasite!Dağılımları!!

!
Kaynak:'EÜAŞ'



Ocak! 2016! itibariyle,! kaynaklara! ve! kurumlara! göre! kurulu! kapasite! karışımı! aşağıdaki! şekillerde!
verilmektedir.! Görülebileceği! üzere,! bağımsız! enerji! üreticileri! piyasadaki! en! büyük! kesimi!
oluşturmaktadır.! Kaynaklar! bakımından,! hidrolik! olmayan! kısmın! yeni! yeni! gelişmekte! olduğu!
söylenebilir.!

Şekil!15:!Ocak!2016!itibariyle!Kurumlara!göre!Kurulu!Kapasiteler!!

!
Kaynak:'EÜAŞ'

Şekil!16:!Ocak!2016!itibariyle!Kaynaklara!göre!Kurulu!Kapasiteler!(MW).!

!
Kaynak:'TEİAŞ.'

'



2.! Ana*Enerji*Politikaları*
Enerji! Bakanlığı’nın! Strateji! Raporu’nda,! Arz! Güvenliği! ve! Enerji! Verimliliği! ana! konular! olarak!
belirtilmiştir.!Elektrik!arz!güvenliği!için:!

•! Güçlü!ve!Güvenilir!Enerji!Altyapısı,!
o! Bölgeler!arası!iletim!kısıtlarının!ortadan!kaldırılması,!!
o! Akıllı!Şebekeler,!
o! Enerji!Depolama,!
o! ENTSOVE’de!uluslararası!bağlantılar!kurmak,!!

•! En!İyi!Kaynak!Çeşitliliği,!
o! Maden!alanlarında!kömür!yakıtlı!enerji!santrallerinin!kurulması,!!
o! Mevcut!kömür!yakıtlı!elektrik!sanltrallerinin!rehabilitasyonu,!
o! Yerel!maden!kömürü!üretimi!miktarının!arttırılması,!
o! Yeni!jeotermal!kaynakların!keşfi,!
o! Yenilenebilir!Kaynaklara!yönelik!teşviklere!devam,!
o! MikroVüretimin!(microgeneration)!yaygınlaşması,!
o! Rüzgar!ve!güneş!santralleri!için!altyapının!güçlendirilmesi,!
o! Termal!enerjili!elektrik!santralleri!için!güneş!enerjisiyle!besleme!suyu!ısıtma,!
o! Kamu!malı!arazilerde!yenilenebilir!kaynakların!saptanmasına!devam!edilecek,!
o! Pompalı!depoya!sahip!hidrolik!santraller!yapılacaktır,!
o! Isıtma!ve!soğutma!için!yenilenebilir!kaynakların!kullanımı!üzerine!çalışılacak,!
o! Karapınar!Enerji!Alanı!Güneş!enerji!santrallerine!tahsis!edilecek,!
o! Nükleer!Enerji!Santrali!yatırımı!yapılacak,!
o! Petrol!ve!doğalgaz!keşifleri!desteklenecek,!
o! Etkili!Talep!Yönetimi,!
o! TalepVyönlü!katılıma!başlanacak,!
o! Yasal!olmayan!(kaçak)!!elektrik!kullanımı!azaltılacak,!
o! Meskenlerde!zirve!talebin!azaltılması!akıllı!şebeke!uygulamalarıyla!sağlanacak,!!

Enerji!Verimliliği!için:!!

•! Termal!enerjili!elektrik!santrallerinin!verimliliği!arttırılacak,!
•! Kömür!yakıtlı!termal!enerjili!elektrik!santrallerinin!kapasite!kullanım!oranı!arttırılacak,!
•! Genel!şehir!aydınlatmasındaki!enerji!kullanımı!azaltılacak,!
•! Akıllı!ölçüm!yaygınlaştırılacak,!!
•! Yasal!olmayan!elektrik!kullanımı!(kaçak)!azaltılacak,!
•! Teknik!kayıpları!azaltmak!için!iyi!kalite!materyaller!kullanılacak,!
•! Termal! enerjili! elektrik! santrallerinin! mesken! ısıtmada! kullanımı! için! fizibilite! çalışmaları!

yapılacak,!
•! Merkezi!ısıtma/soğutma!sistemleri!desteklenecek,!
•! Isıtma!için!mümkün!yerlerde!jeotermal!enerji!kullanılacak,!
•! Isıtma!için!küçük!ölçekli!kömür!kaynakları!kullanılacak,!
•! Yerinde!üretim!desteklenecek,!



•! Tarımsal!sulama!yerinde!rüzgar/güneş!santralleriyle!gerçekleştirilecek,!
•! Enerji!yoğunluğu!2011!seviyelerine!göre!%20!oranında!azaltılacak,!!!

!

2023!hedefleri!ayrıca!yenilenebilir!enerji!politikalarını!da!aydınlatmaktadır.!Örneğin!2023!itibariyle,!

•! Rüzgar!kapasitesinin!!4.561!MW’den!20.000!MW’ye!çıkarılması!planlanmaktadır,!
•! Güneş!kapasitesinin!328!MW’den!5.000!MW’ye!çıkarılması!planlanmaktadır,!
•! Biyokütle!kapasitesinin!345!MW’den!1.000!MW’ye!çıkarılması!planlanmaktadır,!!
•! Hidrolik!kapasitenin!26.137!MW’den!34.000!MW’ye!çıkarılması!planlanmaktadır,!
•! Jeotermal!kapasitenin!635!MW’den!1.000!MW’ye!çıkarılması!planlanmaktadır.!

!
2023’te! Türkiye! talebinin! 414.000GWh! olması! ve! bunun! en! az! %30’unun! yenilenebilir! enerjiyle!
karşılanması!beklenmektedir.!

Elektrik! üretim! sektöründe! orta! vade! doğalgaz! kullanımının! düşürülmesi! ve! 2023’te! tüm! üretimin!
%30’unu!oluşturması!amaçlanmaktadır.!

2023’te!üretim!portfolyosuna!bir!nükleer!enerji!santralinin!katılması!planlanmaktadır.!

Böylece,! Türkiye’nin! ana!enerji! politikası,! enerji! ihtiyacını! yenilenebilir! enerji! ve! yerel! kömür!gibi! yerel!
kaynaklardan!sağlamaktır.!

2.1.!İklim*Değişikliği*Politikası*

Türkiye,! 3V14! Haziran! 1992’de! gerçekleşen! Earth! Summit’te! müzakere! edilen! ve! 21! Mart! 1994’te!
yürürlüğe!giren!Birleşmiş!Milletler! İklim!Değişikliği!Çerçeve!Anlaşması’nın!hem!EkV1! (tarihi!yükümlülük)!
hem! de! EkV2! (finansal! yükümlülük)! içerisinde! idi.! Ancak! Türkiye’nin! çabalarıyla! ülke! EkV2’den! çıkarılıp!
özel!şartlarla!EkV1’de!listelendi!ve!24!Mayıs!2004’te!anlaşmaya!resmi!olarak!katılan!189.!ülke!oldu.!

Türkiye!ayrıca!26!Ağustos!2009’da!Kyoto!Protokolü’ne!de!resmi!olarak!katıldı.!Ancak!Türkiye! ilk! (2008V
2012)! ve! ikinci! (2013V2020)! yükümlülük! dönemlerinde! CO2! emisyonlarını! azaltma! yükümlülüğüne!
sahiptir.!!

Türkiye,! yenilenebilir! enerji! kaynaklarını! kullanıma! koyarak! CO2! emisyonlarını! düşürmek! gibi! genel! bir!
politikaya!sahiptir.!Ancak!büyük!miktarda!doğalgaz!ihracatı!(~48!bcm)!ve!elektrik!üretiminde!ihraç!edilen!
doğalgaza! yüksek! bağımlılık! ülkenin! yüzünü! yerel! kömür! rezervlerine! döndürmektedir.! Nükleer! enerji!
emisyon! azaltımında! bir! kaynak! olarak! görülebilir! ve! Türkiye! 2023’e! kadar! 4.800! MW! nükleer! enerji!
kurmayı!amaçlamaktadır.!!!

Türkiye!gelişmiş!değil!gelişmekte!olan!bir!ülke!olduğundan,!CO2!emisyonlarının!yenilenebilir!kaynakların!
talep! artışını! karşılamaya! uygun! olmasına! dek! artması! beklenmektedir.! Talepteki! artışın! daha! düşük!
seviyelere!inmesinden!sonra!emisyonların!sabit!kalması!beklenebilir.!!

Türkiye’nin! 2011V2023’ü! kapsayan! İklim! Değişikliği! Eylem! Planı,! enerji! sektörüne! dair! aşağıdaki! ana!
hedefleri!içerir:!

•! Enerji!yoğunluğunu!azaltmak;!
o! Birincil!enerji!yoğunluğunu!2015’te!2008’den!%10!aşağıya!çekmek,!



o! 2015’e!dek!enerji!verimliliği!kapasitesini!arttırmak,!
o! Enerji!verimliliği!için!ArVGe!çalışmalarını!desteklemek,!
o! 2015’e!dek!enerji!verimliliği!teşviklerini!%100!arttırmak,!

•! Yenilenebilir!enerji!seviyesini!arttırmak;!
o! Yenilenebilir!enerji!payını!arttırmak,!
o! Yenilenebilir!enerji!gelişimi!için!kapasiteyi!arttırmak,!!
o! 2023’e!dek!yenilenebilir!enerji!teknolojileri!geliştirmek,!

•! Kömür!kaynaklı!emisyonları!azaltmak;!!
o! Kömür!yakıtlı!elektrik!santrallerinin!verimliliğini!2023’e!dek!arttırmak,!!

•! Dağıtım!sisteminde!kayıpVkaçak!oranını!azaltmak;!!
o! 2023’e!dek!dağıtım!sistemindeki!enerji!kaybını!%8’e!düşürmek,!!

•! Binaların!enerji!verimliliğini!arttırmak;!!
o! En!az!1!milyon!mesken!ve!10.000!m2! ticari!binaya,! standartları! karşılayacak! şekilde! ısı!

yalıtımı!yapılacak,!!
o! 2017’ye!dek!Binalarda!Enerji!Performansı!mevzuatının!uygulanması,!
o! Bina!verimliliğine!yönelik!finansal!araçların!geliştirilmesi,!
o! 2017’ye!dek!tüm!binalara!Enerji!Sertifikası’nın!verilmesi,!
o! Kamu! binalarının! enerji! tüketimini! 2015! itibariyle! %10’a,! 2023! itibariyle! de! %20’ye!

indirmek,!!
•! Binalar!için!yenilenebilir!kaynakların!kullanımı;!!

o! 2017’den! itibaren! yeni! inşa! edilen!binaların! enerji! ihtiyaçlarının!%20’sinin! yenilenebilir!
kaynaklardan!sağlanması,!!

•! Yeni!iskanlarda!enerji!kullanımının!sınırlandırılması,!!
o! Yeni!iskanlar,!mevcut!iskanlardan!en!az!%10!daha!verimli!olmalıdır,!!

İklim!Değişikliği! Koordinasyon!Kurulu! (İDKK),! ilk! olarak!Başbakanlık!Genelgesi! 2001/2! ile! kuruldu.! İDKK!
sonra! 2013/11!Genelgesi! (07! Ekim! 2013)! ile! yeniden! düzenlendi! ve! İklim!Değişikliği! ve!Hava! Yönetimi!
Koordinasyon!Kurulu!olarak!adlandırıldı.!Kurul!aşağıdaki!üyelerden!oluşmaktadır:!!!

•! Çevre!ve!Şehircilik!Bakanlığı!(Koordinatör),!
•! AB!Bakanlığı,!
•! Bilim!Sanayi!ve!Teknoloji!Bakanlığı,!
•! Dışişleri!Bakanlığı,!!!
•! Ekonomi!Bakanlığı,!
•! Enerji!ve!Tabii!Kaynaklar!Bakanlığı,!
•! Gıda!Tarım!ve!Hayvancılık!Bakanlığı,!!
•! İçişleri!Bakanlığı,!
•! Kalkınma!Bakanlığı,!
•! Maliye!Bakanlığı,!
•! Milli!Eğitim!Bakanlığı,!
•! Ormancılık!ve!Su!İşleri!Bakanlığı,!
•! Sağlık!Bakanlığı,!



•! Ulaştırma!Denizcilik!ve!Haberleşme!Bakanlığı,!
•! Hazine!Müsteşarlıkları,!
•! Türkiye!Odalar!ve!Borsalar!Birliği!(TOBB),!
•! Türk!Sanayicileri!ve!İş!Adamları!Derneği!(TÜSİAD),!
•! Müstakil!Sanayici!ve!İş!Adamları!derneği!(MÜSİAD),!
•! Afet!ve!Acil!Durum!Yönetimi!Başkanlığı!(AFAD),!
•! Türkiye!İstatistik!Kurumu!(TÜİK),!!

Paris! İklim! Anlaşması,! Paris! İklim! Zirvesine! katılan! taraflarca! 12! Aralık! 2015’te! imzalandı.! Ancak! Paris!
Anlaşması’ndan! önce! Türkiye! kendi! Saptanan! Ulusal! Katkı’sını! [Nationally! Determined! Contribution! –
INDC]!BM!Sekreterliği’ne,!2030’a!dek!emisyonların!artışının!baz!senaryodan!%21!az!olacağını!belirterek,!
sundu.!!!

!

! !



3.! YEK*Çevresel*ve*Toplumsal*Etki*(GÖREV*1A*–*Eylem*8*ve*9).*

3.1.!Türkiye*Ana*Çevresel*ve*Toplumsal*Mevzuatları**

11!Ağustos!1983’te!18132!numaralı!Resmi!Gazete’de!yayımlanan!Çevre!Kanunu! (No:!2872);! sanayinin,!
altyapı! projelerinin! ve! bunların! çevreye! potansiyel! etkilerinin! düzenlenmesine! dair! yasal! çerçeveyi!
vermektedir.!Çevre!Kanunu,!pekçok!yönetmeliğin!yayımlanmasına!yetki!vermiştir.!!

Ana!çevresel!mevzuat!aşağıdakileri!kapsar:!!

•! Çevresel!Etki!Değerlendirilmesi!Yönetmeliği,!29186!nolu!resmi!Gazete,!25!kasım!2014!
•! Çevresel!gürültünün!Değerlendirilmesi!ve!Yönetilmesi!Yönetmeliği,!27601!nolu!Resmi!Gazete,!4!

Haziran!2010!
•! Su!Kirliliği!Kontrolü!Yönetmeliği,!25687!nolu!Resmi!Gazete,!31!Aralık!2004!
•! Atık!Yönetimi!Yönetmeliği,!29314!nolu!Resmi!Gazete,!2!Nisan!2015!
•! Sanayi! Kaynaklı! Hava! Kirliliğinin! Kontrolü! Yönetmeliği,! 27277! nolu! Resmi! Gazete,! 3! Temmuz!

2009.!
Ana!toplumsal!mevzuat!aşağıdakileri!kapsar:!!

•! Kamulaştırma!Kanunu!(No.2942),!Resmi!Gazete!No.18215,!8!Kasım!1983!
•! İskan!Kanunu!(No.5543),!Resmi!Gazete!No.26301,!26!Eylül!2006!!!

Bu!toplumsal!mevzuat,!çevresel!düzenleyici!otorite!tarafından!proje!değerlendirme!ve!izni!için!önemlidir;!
özellikle! de! yeniden! iskan,! kamulaştırma! ve! gelir! ve! geçim! kaynağı! kaybı! gibi! hususlar! söz! konusuysa,!
toplumsal! etkilerin! değerlendirilmesi,! UFK’lar! ve! yerel! partnerleri! için! projenin! finanse! edilmesinin! bir!
parçasını!oluşturduğundan,!projenin!yapıtaşlarından!biridir.!

Projenin! gözden! geçirilmesinde! ele! alınması! gerektiği! düşünülen! başka! pekçok! kanun! ve! yönetmelik!
bulunmaktadır.! Yenilenebilir! enerji! projelerine! uygulanabilir! ana! kanun! ve! yönetmelikler! aşağıda!
listelenmiştir:!!!

•! İş!Kanunu!(No.4857),!Resmi!Gazete!No.25134,!10!Haziran!2003!!
•! İş!Sağlığı!ve!Güvenliği!(No.6331),!Resmi!Gazete!No.28339,!30!Haziran!2012!
•! Yenilenebilir! Enerji! Kaynaklarının! Elektrik! Enerjisi! Üretimi! Amaçlı! Kullanımına! İlişkin! Kanun!

(No.5346),!Resmi!Gazete!No.25819,!18!Mayıs!2005!
•! Toprak!Koruma!ve!Arazi!Kullanımı!Kanunu!(No.5403),!Resmi!Gazete!No.25880,!19!Temmuz!2005!
•! Mera!Kanunu!(No:4342),!Resmi!Gazete!No.23272,!28!Şubat!1998!
•! Orman!Kanunu!(No:6831),!Resmi!Gazete!No.9402,!8!Eylül!1956!

3.1.1.! Çevresel*Etki*Değerlendirme*Yönetmeliği**

Çevresel!Etki!Değerlendirme!Yönetmeliği!(Resmi!Gazete!No.29186,!25!Kasım!2014)!kapsamında!projeler!
“Ek!1”!ya!da!“Ek!2”!ve!Eksiz!olarak!sınıflandırır.!Ek!1!veya!Ek!2’sinde!kapsanmayan!projeler!Türkiye!ÇED!
düezenleyici!sisteminde!herhangi!bir!gereklilik!arz!etmez.!!Eğer!bir!proje!Türkiye!ÇED!Yönetmeliği’nin!EKV
1! kapsamında! tanımlanıyorsa,! bir! ÇED! Raporu! gereklidir.! Kamuoyu! görüşü,! uzman! incelemesi! ve!
düzeltmeler!dahil!bir!ÇED!Raporu’nu!yerine!getirme!gereklilikleri!yönetmelikte!detaylandırılmıştır.!



ÇED! Yönetmeliği’nin! EkV2’si! kapsamında! değerlendirilen! projelerin! bir! “Proje! Tanıtım!Dosyası”nı! (PTD)!
Çevre! ve! Şehircilik! Bakanlığı! İl! Müdürlüğü’ne! sunması! gerekmektedir.! PTD’ye! dayalı! olarak! Çevre! ve!
Şehircilik! İl!Müdürlüğü,!bir!Çevre!Etki!Değerlendirme!Raporu’nun! (ÇED!Raporu)!gerekli!olup!olmadığını!
belirler.!PTD’nin!projenin!çevresel!uygulamalarına!dair!özet!bir!çevresel!değerlendirme!ve!ana!hafifletici!
tedbirleri!içermesi!gerektiğini!not!almak!önemlidir.!

!
Yenilenebilir!enerji!projeleri! için,!mevcut!Türkiye!ÇED!yönetmeliğinde!göre!EkV1!ve!EkV2!projelerinin!bir!
özeti!aşağıdaki!tabloda!sunulmuştur.!!

Tablo!3:!ÇED!Yönetmeliği’ne!göre!Ekk1!ve!Ekk2!projeleri!!

!

Hidrolik! Rüzgar! Güneş! Jeotermal! Biokütle! ÇED!Yönetmeliği!

Ek
!1
!

10!
MWm’den!
fazla!
!
Rezervuar!
boyu!10!
milyon!
m3’ten!
fazla!

20’den!
fazla!türbin!
ya!da!!
50!
MWm’den!
fazla!
kurulu!
kapasite!!

Proje!alanı!20!
hektardan!
büyük!ya!da!
10!Mwe’den!
fazla!kurulu!
kapasite!
!

20!
MWe’den!
fazla!

300!MWt’den!
fazla!!
!
Günlük!100!
ton!veya!daha!
fazla!atığın!
yanması!!

Tam!Çevresel!Etki!
Değerlendirme!
(ÇED)!gereklidir!!

Ek
!2
!

1V10!
MWm!
!
Rezervuar!
boyu!–!5V
10!milyon!
m3!arası!

5’ten!fazla!
türbin!ya!
da!10V50!
MWm!arası!
kurulu!
kapasite!

Proje!alanı!2!
hektardan!
büyük!ya!da!
1V10!MWe!

(çatı!
sistemleri!
hariç)!

5V20!MWe! 20V300!MWt!
!
!
Günlük!100!
tondan!daha!
az!atığın!
yanması!

•!ÇED!gereklidir!(bu!
durumda!Ek!1!
süreci!uygulanır)!ya!
da!!

•!ÇED!gerekli!değildir!
Kararına!ulaştıran!
Proje!Tanıtım!
Dosyası!(PTD)!

Ek
siz

!

1!
MW’den!
az!

10!
MWe’den!
az!

1MWe’den!az! 5!MWe’den!
az!

! !
Herhangi!bir!
gereklilik!yoktur!
!

ÇED! süreci! çevresel! ve! toplumsal! incelemeleri! içerir.! İki! ana! toplumsal! kanun! (kamulaştırma! ve! iskana!
ilişkin)! bir! önceki! sekmede! listelenmiştir.! Takip! eden! sekmelerde! ilgili! çevresel! yönetmelikler! daha!
detaylıca! tarif! edilmiş! ve! ilgili! uluslararası! anlaşmalar! ve! hayvan! ve! bitkilerin! koruması! için! saptanmış!
alanlara!yer!verilmiştir.!!!



3.1.2.! Biyoçeşitlilik*ve*Yaşam*Alanı*Koruma*Kanunları**

Aşağıdaki!sekme!biyoçeşitlilik!ve!yaşam!alanı!korumaya!ilişkin!Türkiye!çevresel!kanunlarını!sunmaktadır.!
Türkiye’de! doğa! koruma! ve! biyoçeşitliliğin! sürdürebilirliğine! dair! farklı! kanun! ve! yönetmelikler!
bulunmaktadır.!Doğa!korumaya!dair!ana!ulusal!yasalar!aşağıdakileri!içerir:!

•! Çevre' Kanunu' (No.2872):! sürdürülebilir! çevre! ve! kalkınma! prensipleriyle! uyumlu! şekilde!
çevrenin!korunumunu!amaçlar.!

•! Milli'Parklar'Kanunu'(No.2873):!milli!parklar,!milli!anıtlar,!doğal!parklar!ve!ulusal!ve!uluslararası!
değere!sahip!doğa!koruma!alanlarının!seçimi!ve!tespiti! ile!bu!alanların!korunması,!geliştirilmesi!
ve!işletilmesine!yönelik!ilkeleri!belirler.!!

•! Kültür' ve' Tabiat' Varlıklarını' Koruma! Kanunu' ' (No.2863):! korumaya! alınacak! taşınabilir! ve!
taşınamaz!kültürel!ve!doğal!mülklerin!tanımlanmasını!ve!takibat!ve!aktivitelerin!düzenlenmesini!
amaçlar.!!

•! Özel' Çevre' Koruma' Kurumu' Başkanlığı' Kurulmasına' Dair' Kanun' Hükmünde' Kararname' (No.'
383):! 2872! nolu! Çevre! Kanunu’nun! 9.! Bendinde! “Özel! Çevre! Koruma! Alanı”! olarak! belirlenen!
alanlardaki! mevcut! çevresel! problemlerin! giderilmesi! için! gerekli! tedbirlerden! sorumlu! Çevre!
Koruma!Kurumu’nun!kurulmasına!dair!hükümleri!belirler.!

•! Kara'Avcılığı'Kanunu'(No.'4915):!Yaban!hayatı!koruma!ve!geliştirme!alanlarının!seçimi!ve!tespiti!
ilkelerini!belirler.!Kanunun!uygulanması,!Merkez!Av!Komisyonu’nun!kararlarıyla!yerine!getirilir.!

•! Orman'Kanunu'(No.'6831):!Ormanların!idaresine!dair!mevzuatı!belirler.!Kanunda!belirlenen!ana!
koruma!statü!alanları;!muhafaza!ormanları,!gen!koruma!ormanları,!tohum!standartlarıdır.!

•! 'Su' Ürünleri' Kanunu! (No.1380):! Su! hayvanlarının! üretimi,! korunumu! ve! denetimine! dair!
gereklilikleri!tanımlar!ve!deniz!ve!(su!kültürü!de!dahil)! içsu!balıkçılıklarında!uygulanan!mevzuatı!
kurar.!

•! Sulak'Alanların'Korunması'Yönetmeliği:! Sulak!alan!ve!yaşam!alanlarının!korunması,! idaresi! ve!
geliştirilmesine! dair! ilkeleri! belirler.! Bu! Yönetmelik! ayrıca! Ulusal! ve! Mahalli! Sulak! Alan!
Komisyonları’nın!kurulmasını!kapsar.!!

•! Çevre've'Bioçeşitliliğin'Korunumu'Kanun'Taslağı:!2003’te!Global!Environment!Facility! [Küresel!
Çevre! Kurumu]! tarafından! desteklenen! Biyoçeşitlilik! ve! Doğal! Kaynakların! İdaresi! Projesi!
Kapsamında! geliştirilmiş! ve! Çevre! ve! Ormancılık! Bakanlığı! tarafından! Türkiye! Büyük! Millet!
Meclisi’ne! gönderilmiştir.! Kanun! taslağı! birkaç! gez! düzenlemeye! tabi! olmuş! ve! 18! Haziran!
2012’de!Türkiye!Büyük!Millet!Meclisi!tarafından!onaylanmıştır.!Henüz!yayımlanmamıştır.!!

Türkiye,! yenileneblir! enerji! projelerine! ilişkin! pekçok! ulusal! ve! uluslararası! anlaşmaya! taraftır.! Bunlar!
arasında!aşağıdakiler!yer!almaktadır:!!!!!

•! Biyolojik!Çeşitlilik!Anlaşması,!!

•! Nesli!Tehlike!Altındaki!Yabani!Bitki!ve!Hayvan!Türlerinin!Uluslararası!Ticaretine!İlişkin!Sözleşme!
(CITES)!



•! Avrupa!Yaban!Hayatını!ve!Doğal!Yaşam!Alanlarının!Koruma!Altına!Alınmasına!Dair!Sözleşme!
(Bern)!

•! Özellikle!Su!Kuşları!Yaşama!Ortamı!Olarak!Uluslararası!Öneme!Sahip!Sulak!Alanlar!Hakkında!
Sözleşme!(Ramsar)!!

•! Kuşların!Himayesine!Dair!Milletlerarası!Sözleşme,!ve!
•! Dünya!Kültürel!ve!Doğal!Mirasın!Korunması!Sözleşmesi.!

!

3.1.3.! Ekolojik*Öneme*Sahip*Diğer*Alanlar*
Ulusal! mevzuatta! tanımlanan! koruma! alanlarına! ek! olarak,! ulusal! mevzuatta! tanımlanmamış! ya! da!
kısmen!tanımlanmış!olan!ancak!ekolojik!açıdan!önemli!olduğu!düşünülen!ve!olağanüstü!çevresel!değere!
sahip!başka!alanlar!bulunmaktadır.!Genel!itibariyle!bu!alanlar!ilgili!uluslararası!çevre!örgütleriyle!işbirliği!
içerisinde!Türkiye!sivil!toplum!örgütlerince!saptanmıştır.!Bu!alanlar!arasında!aşağıdakiler!bulunmaktadır:!

Önemli!Doğa!Alanları:!

Önemli!Doğa!Alanları!(ÖDA)!methodolojisi,!dünya!ekolojik!çeşitliliğinin!sürdürülmesi!için!önem!arz!eden!
doğal!alanlardan!oluşan!küresel!bir!ağın!tanımlanması!ve!korunması! için!kullanılan!bir!araçtır.!ÖDA’ları,!
biyoçeşitliliğin! küresel! çapta! korunumu! için! uluslararası! önemdedir,! küresel! olarak! uygulanabilir!
standartların!ve!türlerin!dağılımı!ve!nüfusu!için!hangi!alanların!korumaya!uygun!olduğunu!ele!alan!eşik!
temelli!kriterin!kullanımıyla!seçilir.!!

Doğa!Derneği;! Royal! Society! for! the! Protection! of! Birds! (RSPB! )! ve! Birdlife! International’ın! desteğiyle,!
Türkiye’de!küresel!ÖDA!ağının!gelişimine!aktif!katkıda!bulunmuştur.!!

2016’da! Doğa! Derneği! «!Türkiye’nin! Önemli! Doğa! Alanları!»nı! yayımladı.! Bu! kitap,! Türkiye’nin! yüzey!
alanının!%26’sına! denk! 20,280,149! herktarlık! 305! ana! biyoçeşitlilik! alanını! tespit! eder.! Bu!ÖDA’larının!
yaklaşık!%20’si!ulusal!yasal!düzenleme!kapsamındadır.!

Önemli!Kuş!Alanları!

Avrupa!Önemli! Kuş! Alanları! Programı! [Important! Bird! Area! (IBA)! Programme],! Birdlife! International’ın!
Avrupa! Kesimi! tarafından! koordine! edilip! 51! Avrupa! ülkesinde! ulusal! IBA! Programları! yoluyla!
uygulanmaktadır.! ‘Türkiye’deki! Önemli! Kuş! Alanları”! ilk! olarak! 1989’da! yayımlandı! ve! ikinci! versiyonu!
Doğal!Hayatı!Koruma!Derneği!ve!Birdlife! International! tarafından!1997’de!basıldı.!Düzenlenmiş!bir!hali!
ise,!RSBP’nin!desteğiyle,!Doğa!Derneği!ve!Birdlife!International!tarafından!2004’te!yeniden!yayımlandı.!

ÖKA’lar,! ! kuş! koruma! için! öncelik! alanlarıdır! çünkü! küresel! çapta! ya! da! bölgesel! olarak! risk! altında!
endemik!toplanmacı!kuş!türlerininden!ya!da!yüksek!düzeyde!temsil!özelliği!taşıyan!kuş!topluluklarından!
bir!ya!da!daha!fazlasının!önemli!miktarda!nüfusuna!düzenli!olarak!yer!açar.!Buna!ek!olarak!ÖKA’lar!ayrı!
alanların! toplanmasından! ibaret! değildir:! aralarında,! göçmen! türlerin! uçuş! yolları! üzerinde! kendilerine!
uygun! yavrulama,! durak! ve! kış! alanları! bulabilmelerinin! etkili! biçimde! korunmasını! sağlayan,! bir! ağ!
oluşturur.1!

Türkiye’de! 184! Önemli! Kuş! Alanı! tespit! edilmiştir.! Bu! alanların! saptanmasında! kullanılan! ekolojik!
kriterler,!Ana!Biyoçeşitlilik!Alanları’nda!kullanılanlarla!aynıdır.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Daha!detaylı!bilgi!için!bkz.!Birdlife!International!!



3.2.!Türkiye*Çevre*Hukukunun*AB*Yasalarına*Uyumlandırılmasında*Genel*Durum*

Türkiye’nin! AB!Müzakere! Süreci! 3! Ekim! 2005’te! başladı! ve!Müzakere! Çerçevesi! bağlamında! 35! fasılla!
uygulamaya! geçildi.! Bu! 35! fasılın! 15’i! açıldı! ve! biri! geçici! olarak! kapandı.! 27.! Fasıh! (Çevre! ve! İklim!
Değişikliği)!2009’da!açıldı.!Bu!fasıhların!durumuna!dair!2015!AB!ilerleme!raporu!(‘Türkiye!2015!Raporu’;!
SWD!(2015)!216! final)!yasal!düzenlemeler!ve!duruma!dair!detaylı!bilgi! sunmaktadır:! ‘Türkiye,!çevre!ve!
iklim!değişikliği!alanında!kısmen!hazırlıklıdır.!Geçtiğimiz!yıl!özellikle!çevre!mevzuatının!uyumlaştırılması!
ile! ilgili! olarak! bazı! ilerlemeler! kaydedilmiştir,! ancak! özellikle! atık! yönetimi! ve! endüstriyel! kirlenmeye!
ilişkin!olmak!üzere!uygulama!yetersiz!!kalmaya!devam!etmektedir.!Yatay!mevzuatın2!!uygulanma!şeklini!
iyileştirmeye!yönelik!!çalışmaların!yapılmasına!ihtiyaç!bulunmaktadır.!Çevre!konularına!ilişkin!mahkeme!!
kararlarının! düzgün! bir! şekilde! uygulanmaması! kamuoyunda! kaygı! yaratmaktadır.! Daha! iddialı! ve! iyi!
koordine! edilmiş! çevre! ve! iklim! politikalarının! oluşturulmasına! ve! uygulanmasına! hâlâ! ihtiyaç!
bulunmaktadır.! Stratejik! planlamaya,! büyük! yatırımlara! ve! daha! ! güçlü! bir! idari! kapasiteye! de! ihtiyaç!
duyulmaktadır’!

Daha!özel! olarak,! bu! rapor! ‘Türkiye! ! Kasım! ! 2014'te,! !Mayıs! ! 2013'ten! ! sonra! ! başlayan! ! projeler! ! için!!
çevresel! !etki!değerlendirmesi! ! !gereklilikleri! !getirmek!! !suretiyle,! !çevre!!alanındaki! !yatay!!mevzuatını!
değiştirmiştir.! Sivil! toplum,! kamuoyu! ile! yetersiz! düzeyde! istişare! edilmesini! ve! usule! ilişkin!!
gerekliliklerin! yetersizliğini! eleştirmeye! devam! etmektedir.! Akkuyu! nükleer! santrali! ve! mikro!
hidroelektrik!santralleri!dâhil!olmak!üzere!mahkemelerde!bazı!davalar!sürmektedir.!Sınır!ötesi!!istişareler!
yapılmasına!yönelik!usuller!AB!Müktesebatına!uyumlu!hale!getirilmemiştir.!Türkiye,!ÇED!konusunda!sınır!
ötesi! işbirliğine! yönelik! genel! ikili! anlaşmalar! taslağını! henüz! ilgili! üye! devletlere! ! göndermemiştir.!!
Stratejik!!Çevresel!!Değerlendirme!!(SÇD)!!Direktifi!!hâlâ!uyumlaştırılmamıştır.!Ayrıca,!!Birleşmiş!!Milletler!!
Avrupa!!Ekonomik!!Komisyonu!!Aarhus!Sözleşmesi!ile!tesis!edilmiş!olan,!bilgiye!erişim,!halkın!katılımı!ve!
çevresel!hususlarda!yargıya!erişime!ilişkin!hükümler!henüz!uyumlaştırılmamıştı,’!der.!!

Nehir!yatakları!(‘Su!kalitesi!bakımından,!nehir!yatağı!yönetim!planlarının!hazırlığı!yapılmaktadır’)!ve!doğa!
koruma! alanları! (‘Doğa! koruma! ile! ilgili! çerçeve!mevzuat,! ulusal! biyoçeĢitlilik! stratejisi! ve! eylem! planı!
henüz! kabul! edilmemiĢtir.! Sulak! alanlarda,! ormanlarda! ve! doğal! sit! alanlarında! imara! izin! veren!
düzenlemeler! hâlâ! AB! Müktesebatına! uyumlu! değildir.! Tabiatı! ve! Biyolojik! Çeşitliliği! Koruma! Kanunu!
Taslağı'nın! AB! Müktesebatına! uyumlu! hale! getirilmesi! gerekmektedir.! Söz! konusu! kanun! taslağıyla,!
hâlihazırda! Milli! Parklar! Kanunu'nun! yürürlükten! kaldırılması! öngörüldüğünden,! herhangi! bir! yasal!
boşluğun! önlenmesi! adına! ilgili! uygulama! mevzuatının! da! zamanında! kabul! edilmesi! büyük! önem!
taĢımaktadır.! Potansiyel! Natura! 2000! alanları! henüz! belirlenmemiştir.! Hidroelektrik! yatırımlarının,!
özellikle! yüksek! tabiat! değeri! olan! alanlardakilerin,! çevre! mevzuatı! ile! uyumlu! olmasının! sağlanması!
gerekmektedir.’)! ile! ilgili! yorumlar,! özellikle! yenilenebilir! enerji! üretimi! kurulumlarının! konumuna!
ilişkindir.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!‘yatay!mevzuat’,!atık,!hava!veya!su!gibi!özel!bir!sektöre!uygulanan!düzenlemelere!karşın,!farklı!çevresel!konulara!
uygulanan!yasal!düzenlemeleri!belirtir.!Bu!yasa!prosedüreldir!ve!karar!almaya!yönelik!yöntem!ve!mekanizmaları!
sağlar.!Diğerlerinin!yanı!sıra,!çevresel!ve!toplumsal!etki!değerlendirme!(ÇED!Direktifi;!2011/92/AB),!stratejik!
çevresel!değerlendirme!(SÇD!Direktifi!2001/42/AT)!ve!çevresel!bilgiye!kamu!erişimine!(Halkın!Çevresel!Bilgiye!
Erişimi!Hakkında!Direktif!2003/4/AT!ve!Halkın!Katılımı!ve!Yargı!Erişimi!Konusunda!Direktif!2003/35/AB)!dair!yasaları!
kapsar.!!
!



3.3.!Uluslararası*Finansal*Kurumlar*Tarafından*Kullanılan*Standartlar**

!Uluslararası!Finansal!Kurumlar!(çoğunlukla!uluslararası!kalkınma!bankaları),! iki!taraflı!finansal!kurumlar!
(ulusal! kalkınma!bankaları)! ve!bazı!daha!büyük!ve! sıklıkla!uluslararası! çalışan!bankalar;!proje! finansına!
dair! karar! almadan!önce!proje! onayı! için! kendi! standart! ve! prosedürlerini! kullanırlar.! Tekil! kurumların!
kendine! has! çevresel! ve! toplumsal! politika! ve! prosedürleri! varsa! da! bunlar! geniş! çapta! benzerdir! ve!
projelerin!kabul!edilebilirliğine!kriter!olarak!sıklıkla!diğer!yasal!düzenlemeler!ve!standartları!referans!alır!
(örn.,!AB!ülkesi!finansal!kurumları,!ölçüt!olarak!AB!Yönetmeliklerine!uyumluluğu!ele!alır).!

Bu!proje!amacı!doğrultusunda!ana!standartlar!şunlardır:!

•! Dünya! Bankası! Koruma! Politikaları! (Uluslararası! Yeniden! Yapılandırma! ve! Kalkınma! Bankası!
[International!Bank!for!Reconstruction!and!Development]! için,!Dünya!Bankası!Grubu’nun!kamu!
sektörü! finansı)! ve! IFC! Performans! Standartları! (Uluslararası! Finans! Şirketi’nin! [International!
Finance! Corporation! –IFC],! ki! bu! da! Dünya! Bankası! Grubu’nun! bir! parçasıdır! ve! özel! sektöre!
finans!sağlar);!ve!!!

•! Avrupa!Yeniden!Yapılandırma!ve!Kalkınma!Bankası’nın! [European!Bank! for!Reconstruction!and!
Development! –EBRD]! Performans! Şartları! (EBRD,! doğrudan! ya! da! –daha! küçük! projeler! içinV!
EBRD! standartlarını! uygulayan! yerel! Finansal! Aracı! Bankaları! üzerinden! özel! sektöre! finans!
sağlar);!

•! AB! Direktifleri! ve! diğer! yönetmelikler! (Avrupa! Yatırım! Bankası! [European! Investment! Bank]!
tarafından! uygulanır! ve! EBRD! politika! ve! standartlarında! referans! alınır;! bu! daha! önceki!
sekmelerden!birinde!işlenmiştir).!!

!
Muhtemelen!en!yaygın!biçimde!kullanılan!standartlar,!bahsi!geçen!IFC’ninkilerdir.!Bunlar!şöyledir:!!

•! PS!1:!Çevresel!ve!Toplumsal!Risk!ve!Etkilerin!Değerlendirilmesi!ve!Yönetimi!!

•! PS!2:!Emek!ve!Çalışma!Koşulları!!

•! PS!3:!Kaynak!Verimliliği!ve!Kirlilik!Önlemi!!

•! PS!4:!Halk!Sağlığı,!Güvenliği!ve!Emniyeti!!

•! PS!5:!Arsa!Tahsisi!ve!Zorunlu!Yeniden!İskan!!

•! PS!6:!Biyoçeşitliliğin!Korunumu!ve!Canlı!Doğal!Kaynakların!Sürdürülebilir!Yönetimi!!

•! PS!7:!Yerli!Halklar!!

•! PS!8:!Kültürel!Miras!

!

Bu!IFC!Performans!Standartları,!ya!tüm!projeler!için!genel!(örn.,!Çevre,!Sağlık!ve!Güvenlik!Rehberi,!2007)!
ya!da!özel!projelere!yönelik!(örn.,!Rüzgar!Enerjisi!için!Çevre,!Sağlık!ve!Gübenlik!Rehberi,!2015;!Jeotermal!
Kaynaklı! Üretim! için! Çevre,! Sağlık! ve! Güvenlik! Rehberi,! 2007;! Türkiye’de! Hidrolik! Enerji! Projeleri! için!
Kümülatif!Çevresel!Etki!Değerlendirme,!2012)!rehberlik!dökümanlarıyla!desteklenmektedir.!



Dünya!Bankası!Grubu’nun!kamu!sektörü!finansı!(Uluslararası!Yeniden!Yapılandırma!ve!Kalkınma!Bankası!
–IBRD),! kendi! projeleri! için! farklı! bir! grup! prosedürü! –Koruma! Politikaları! [Safeguard! Policies]V!
kullanmaktadır.!

Bu!Koruma!Politikaları,!mevcut!durumda!yeni!“Çevresel!ve!Toplumsal!Çerçeve”!adıyla!yenilenmektedir.3!
Önerilen! değişiklikler! Koruma! Politikalarını,! Çevresel! ve! Toplumsal! Standartlar! (ÇTS)! adıyla,! IFC!
Performans! Standartlarına! çok! yakın! hale! getirecektir! ve! böylece! tüm!Dünya!Bankası!Grubu! içerisinde!
daha!bütünlüklü!ve!daha!az!kafa!karıştırıcı!bir!politika!çerçevesi! sağlayacaktır.!Kamu!sektörüne!yönelik!
bu!güncellenen!politikanın!2018’de!yürürlüğe!girmesi!beklenmektedir.!

EBRD! Performans! Şartları! büyük! ölçüde! IFC! Performans! Standartları! ile! aynıdır.! EBRD! ayrıca,!MidSEFF!
tesisinde,!Hidrolik!Enerji!Projeleri!ve!Rüzgar!Gücü!Projeleri4!için!seçilme!niteliği!belirler.!!

Tarihsel! olarak,! UFK’lar,! iki! taraflı! kalkınma! bankaları,! İhracat! Kredisi! Kuruluşları! ve! ticari! bankalar!
tarafından! uygulanan! çevresel! ve! toplumsal! standartların! çokluğu! ve! bu! standartların! (ve! proje! onay!
süreçlerinin)!hangi!ölçüde!benzer!olduğuyla! ilgili!olarak!bazı!kafa!karışıklıkları!olmuştur.!Yıllar! içerisinde!
ise,! bankalar! teknik,! toplumsal! ve! çevresel! şartların! durumuna! ve! fayda! odaklı! proje! onay! süreçlerine!
odaklandıkça,! bu! standartlar! ölçek! ve! detay! bakımından! birbiriyle! oldukça! uyumlu! hale! gelmiştir.!
Aşağıdakiler!mevcut!durumu!özetlemektedir:!

•! UFK!standartları!zaten!oldukça!benzerdir.!2018! itibariyle!Dünya!Bankası!Grubu’nun!çevresel!ve!
toplumsal! standartları! (kamu! ve! özel! sektör! finansı)! ve! EBRD! standartları! büyük! ölçüde! aynı!
olacaktır.!

•! Avrupa! Yatırım! Bankası! (EIB,! ana! AB! bankası)! AB! Çevre! Prensipleri,! AB! Direktif! ve!
yönetmelikleriyle! uyumu! şart! koşar.! EBRD! de! politikasında! AB! standartlarına! uyumu! referans!
alır.!Ek!olarak,!geliştirilmiş!bazı!AB! rehberlik!notları! ! (örn.,!mevcut!en! iyi! teknikler)!uluslararası!
sanayi!standartlarına!dönmüştür.!!

•! İki!taraflı!Kalkınma!Bankaları!(örn.,!KfW,!AfD;!FMO)!da!genellikle!AB!Direktifleri’ni!referans!alır!ve!
IFC!standartlarını!kullanır;!bu!İhracat!Kredisi!Kuruluşları!için!de!geçerlidir.!

•! Ekvator!Prensipleri’ne!taraf!ticari!bankalar!IFC!Performans!Standartlarını!kullanır;!36!ülkedeki!bu!
83! ‘Ekvator! Prensipleri! Finansal! Kurumları’! grubu!henüz!herhangi! bir! Türk!bankasını! kapsamaz!
ancak! bazı! bankalar! yine! de! bu! kriterleri! ya! kendi! fonuna! sahip! projeleri! için! ya! da! IFC! gibi!
uluslararası! kalkınma! bankaları! için! Finansal! Aracı! olarak! hareket! ettikleri! projeler! için!
uygulamaktadırlar.!

!

Özet!olarak,!finansal!kurumlar!ve!ticari!bankalar!tarafından!kullanılan!bu!standartlar!birbiriyle!uyumludur!
ve!sıklıkla!aynıdır.!Aynı!durum,!yatırım!projelerinin!çevresel!ve!toplumsal!onay!süreci!için!de!geçerlidir.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:6
4168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html!
4!MIDSEFF!Seçim!Kriteri;!EBRD!



Çevresel! gereklilikler! ve! proje! onayındaki! farklılıklar,! proje! sınıflandırması! ve! sonrasında! ayrıntılı!
inceleme! aşamasını! belirleyen! proje! izlemeye! ilişkindir.! UFK! proje! sınıflandırması! genel! itibariyle! risk!
temelliyken,!Türkiye!kanunu!kapsamındaki!sınıflandırma!öncelikle!proje!ölçeğine!dayalıdır.!UFK’lar!ayrıca!
erişim!yolları!ya!da!iletim!gibi!ilgili!projeleri!de!projenin!entegre!bir!kısmı!olarak!değerlendirmektedir.!

Türkiye! kanunları! ve! uluslararası! rehberler! arasındaki! ana! bir! fark,! projelerin! ayrıntılı! inceleme!
aşamasında!görülür.!Türkiye’de!toplumsal!etki!değerlendirme!yasal!bir!gereklilik!değildir!ve!sonuç!olarak!
çevresel! etki! değerlendirme! çalışmaları! çok! kısıtlı! toplumsal! değerlendirmeyi! içerir.! Ek! olarak,! Türkiye!
ÇED!süreci,!WB!ya!da!AB!şartlarıyla!karşılaştırıldığında,!!sadece!kısıtlı!halk!katılımını!(yani,!kamu!katılımı!
ve!şeffaflık)!gerektirir.!

UFK! yaklaşımının! bir! yapıtaşı,! paydaş! katılımı! ve! projenin! yerel! halk! üzerindeki! etkisinin!
değerlendirilmesidir.! Bu! toplumsal! boyut,! yeni!WB! çerçevesinde! daha! da! önem! kazanacaktır.!Mevcut!
durumda!WB! içerisinde,! ulusal! gerekliliklerin! ve! kredi! sağlananın!WB! standartlarını! karşılamasını! nasıl!
değerlendirilip! sağlanacağına! dair! (yani,! ulusla! standart! ve! prosedürler! proje! uygulamasının! WB!
standartlarına!uygun!şekilde!yapılmasını!sağlayıp!sağlamayacağı!üstüne)!bir!tartışma!sürmektedir.!

3.4.!Başlıca*Sivil*Toplum*Kuruluşlarının*(STK’lar)*Gereklilikleri**

STK’lar! yenilenebilir! enerji! projelerini,! çevresel! faydaları! ve!özellikle!de!karbon!emisyonlarını! azaltması!
sebebiyle,! genellikle! desteklerler.! Ancak! yeni! projelere,! temelde! rüzgar! santralleri,! jeotermal! enerjili!
elektrik! santralleri!ya!da!küçük!hidroVelektrik!santralleri/kaskadlardan!etkilenen!yerel!gruplardan!gelen!
ve! büyümekte! olan! muhalefet! de! mevcuttur.! Bu! grupların! bazıları,! Rüzgar! Tarlalarına! Karşı! Avrupa!
Platformu![European!Platform!Against!Windfarms!–EPAW]!gibi!uluslararası!ağların!içerisindedir.!

Türkiye’de! yenilenebilir! enerji! projeleriyle! ilgilenen! başlıca! STK’ların! (yerel! STK’lardansa)! arasında!
aşağıdakiler!(ancak!daha!fazlası!da)!bulunmaktadır:!

•! Greenpeace! (http://www.greenpeace.org/turkey/tr/);! broad! yenilenebilir! enerji! projelerini!
destekler;!!

•! Doğa!Derneği!(http://www.dogadernegi.org/en/);!Türkiye’de!biyoçeşitliliğin!korunması!yönünde!
çalışır!ve!Önemli!Doğa!Alanları’nın!(ÖDA)!saptanması,!akuatik!çevrenin!ve!göçmen!kuş!türlerinin!
korunumu!amaçlı!pekçok!proje!gerçekleştirmiştir;!

•! Birdlife! International! (www.birdlife.org)! kuşlar! ve! rüzgar! tarlaları! üzerine! bir! bildirisi! vardır!
(aşağıda!verilmiştir);!!

•! Doğa!Araştırmaları!Derneği!(www.dogaarastirmalari.org);!

•! WWF! Türkiye! ! ! (http://www.wwf.org.tr/);! yenilenebilir! enerji! projelerine! geniş! çaplı! destek!
sunar,!WWF!Uluslararası,!Hidrolik!Güç!Sürdülebilirlik!Protokolü!üzerine!IHA!ile!çalışmıştır;!!

•! European! Platform! Against! Windfarms! (EPAW)! (! contact@epaw.org! )! ;! 30! ülkede! 968! üye!
organizasyon;!aralarında!Cunda!Adası!Rüzgar!Türbinleri!Karşıtı!Topluluk!–Yurttaş!grubu,!Balıkesir!
and!Karaburun!Yaylaköy!ve!Sarpıncık!Rüzgar!Santrallerine!Hayır!–!Karaburun,! Izmir!Platformları!
bulunmaktadır.!!



Geçmiş!ve!mevcut!ana!eleştiri! ve!bazı!yerlerde!sert!yerel!muhalefet!hedefleri;!küçük!ve!mikro!hidrolik!
güç! şemaları! (tekli! ve! kaskadlar)! ve! büyük! rüzgar! enerjili! oluşumlardır! ve! şimdilerde! jeotermal! güç!
üretimine!de!artış!gösteren!bir!muhalefet!söz!konusudur.!

Küçük! ve! orta! ölçekli! hidrolik! güç! oluşumları,! sıklıkla! uygun! çevresel! incelemeler! yapılmadan,! geçmiş!
yıllarda! ana! yatırım! odağıydı;! dolayısıyla! da! çoğunlukla! yerel! ve! etkilenen! topluluklar! için! ana! bir!
muhalefet! hedefi! haline! geldi.! Hidrolik! enerjiye! olan! muhalefet! arazi! kullanımındaki! değişim,! arsa!
istimlak,!yaşam!alanı!ve!biyoçeşitliliğin!tahribatı,!kümülatif!etkiler!(örn.,!su!toplama!sistemleri,!yol!ağları!
gibi! ilgili! tesislerin)! ve! görsel! etkiye! odaklanır.! Hidrolik! enerji! şemalarının! kaskadlarını! barındıran!
alanlardaki! muhalefet! özellikle! güçlüdür.! Özellikle! de! Ege! kıyısında! rüzgar! enerjisinin! hızlı! gelişimiyle!
beraber!önceleri! bozulmamış! ve! el! değmemiş!olan! alanlardaki! oluşumlara!olan!muhalefet! son! yıllarda!
hızlıca! gelişti.! Bunlara! örnek! olarak! Karaburun! ve! Balıkesir’deki! rüzgar! santrallerine! olan! muhalefet!
gösterilebilir.!Rüzgar!türbinlerine!olan!muhalefet;!arazi!kullanımındaki!değişim,!arsa!istimlak!süreci,!arazi!
ve! kendine! has! özellikleri! üstündeki! genel! görsel! etki! ve!mesken! alanları! için! gürültü! ve! parıldamadır.!
Hidrolik!enerjiyle! ilgili!olduğu!gibi!diğer! sıkıntı! alanları;! ağaçların!kesilmesi! ve!yamaç! stabilizasyonunun!
önemli!konular!olduğu!yerlerde,!erişim!yolları!gibi!ilişkili!projelerdir.!

Ayrıca! çevresel! ve! toplumsal! incelemelerin,! üretilen! ÇED! dökümanlarının,! izin! şartları! ve! proje!
taahhütlerinin!denetimi!ve!uygulamasının!kalitesine!dair!eleştiriler!bulunmaktadır.!

Başta!rüzgar!santrali!konumu!ve!hidrolik!enerji!projeleri!olmak!üzere!yenilenebilir!enerji!projelerinin!ana!
hususları! üzerine! STK! ve! diğer! çalışma! grupları! tarafından! hazırlanan! bazı! rehberlik! dökümanları!
bulunmaktadır.!Bunlar!arasında!‘Rüzgar!Tarlası!Oluşumu!ve!Doğa!Koruma’!20015!ve!Birdlife!International!
‘Rüzgar! Tarlaları! ve! Kuşlar! Üzerine! Durum! Tablosu’6! ve! hidrolik! enerjiye! dair! WWF! belgeleri!
bulunmaktadır.!!!

3.5.!Endüstri!Standartları!

Çevreci!STK’lara!benzer!şekilde,!uluslararası!sanayi!derneklerinden!gelen!çok!az!pratik!rehberlik!vardır!ve!
çevresel!ve!toplumsal!konular!üzerinde!uluslararası!çapta!kabul!gören!standartlar!yoktur.!Bir!istisna,!aa!
çevresel!ve! toplumsal!konulara!yönelik!olarak! ‘Hidrogüç!Sürdürülebilirlik!Değerlendirme!Protokolü’nü!
(2010)! hazırlayan! Uluslararası! Hidrogüç! Derneği! [International! Hydropower! Association! –IHA]’dir.! Bu,!
ortaVbüyük!ölçekli!hidrogüç!kurulumlarına!yönelik!oldukça!detaylı!bir!yayımdır.!Aşağıdakileri!kapsar:!

•! ‘Ana!çevresel!hususlar!bakımından:!Akuatik!ve!karasal!biyoçeşitlilik,!risk!altındaki!türler,!önemli!
yaşam!alanları,!ekosistem!bütünlüğü!ve!bağlantı!konuları,!su!kalitesi,!erozyon!ve!tortu!birikimi.!
Projenin!konumlandırıldığı!yetki!sınırlarını!aşan!çevresel!etkilerinin!değerlendirilmesi!ve!yönetim!
planlarına!katılması!gerekmektedir.!

•! Ana! toplumsal! hususlar! bakımından:! ana! toplumsal! hususlar;! projeden! etkilenen! topluluklar,!
yerel! halk,! etnik! azınlıklar,! yeniden! iskan,! kültürel!miras! (fiziksel! ve! fiziksel! olmayan)! ve! kamu!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Rüzgar!tarlası!oluşumu!ve!doğa!koruma;!İngiltere’de!rüzgar!tarlası!tekliflerine!dair!danışmada!doğa!koruma!
organizasyonları!ve!proje!geliştiriciler!için!bir!rehberlik!dökümanı,!English!Nature!/RSPB/WWFVUK/BWEA,!Mart!
2001!
6!Birdlife!International,Position!Statement!on!Wind!Farms!and!Birds,!9!Aralık!2005’te!Kuş!Yaşamı!Kuşlar!ve!Yaşam!
Alanları!Direktifi!Çalışma!Ekibi!tarafından!benimsenmiştir.!!



sağlığını! kapsar! ve! (yaşam! standartları,! geçim! kaynakları! ve! sağlık! istatistiklerini! kapssayacak!
şekilde)! sosyoIekonomik! göstergeler! ve! cinsiyet! üzerinden! incelenir.! Projenin! konumlandırıldığı!
yetki! sınırlarını! aşan! toplumsal! etkilerinin! değerlendirilmesi! ve! yönetim! planlarına! katılması!
gerekmektedir.!7!

Politik! düzeyde! aktif! olan! (örn.,! AB! politikalarında! detaylı! yorumlar)! Avrupa! Rüzgar! Enerjisi! Derneği!
[European!Wind!Energy!Association!VEWEA]!gibi!uluslararası!rüzgar!gücü!dernekleri!çevre!üzerine!pratik!
rehberlik! sağlamamaktadırlar.! Büyük! Britanya’da! oldukça! aktif! yenilenebilir! enerji! ticaret! derneği!
Renewable! UK! [Yenilenebilir! BK]! herhangi! bir! çevresel! rehberliğe! sahip! değildir! ancak! toplumsal!
konularda!(örn.,!kamu!katılımı!ve!faydası,!bkz.!‘Kıyıda!rüzgar;!Kamu!katılımımız;!2013)!proaktiftir.!

Uluslararası! Güneş! Enerjisi! Topluluğu! [International! Solar! Energy! Society! –ISES]! herhangi! bir! pratik!
çevresel!rehberlik!sağlamamaktadır.!!!!

Türkiye’de! sanayiye! ilişkin! pek! çok! ulusal! yenilenebilir! enerji! organizasyonu! bulunmaktadır.! Bunlar!
arasında!aşağıdakiler!yer!alır:!

•! Solar! Baba! (http://www.solarbabaglobal.com/ourVmanifest);! Türkiye’de! güneş! enerjisini!
destekleyen!en!büyük!sivil!toplum!kuruluşudur.!!!

•! Türkiye! Rüzgar! Enerjisi! Birliği! (TÜREB)! (http://www.tureb.com.tr/turebsayfa/hakkimizda);!
yaygın! rüzgar!enerjisi! kullanımını!amaçlar,!bu!amaç!doğrultusunda!da! teknolojik!bilgi! toplar!ve!
derler.!!

•! Uluslararası! Güneş! Enerjisi! Derneği! (GÜNDER)! (http://gunder.org.tr/);! güneş! enerjisi!
kullanımını,! güneş! enerjisi! üstüne! araştırma! ve! geliştirme! aktivitelerini! destekler! ve! güneş!
enerjisi!uygulamalarında!bilimsel!ve!teknolojik!gelişimi!amaçlar.!

Bu!kurumların!hiç!biri!çevresel!rehberlik!sunmaz.!!

3.6.!Ana*Etki*ve*Riskler**

Yenilenebilir! enerji! projeleri! farklı! boyutlarda! pek! çok! teknolojiyi! kapsar! ve! konuma! bağlı! olarak! farklı!
ihtiyaçlara!sahiptir.!Çatı!güneş!FV!panellerinden!(ek!herhangi!bir!arsa!tahsisine!gerek!duymaz!ve!yaşam!
alanı!ya!da!görsellik!anlamında!bir!etkisi!bulunmaz),!rüzgar!santralleri!(muhtemelen!büyük!arsa!tahsisine!
ve! yaşam! alanı! ve! görsellik! anlamında! büyük! etkiye! sahiptir),! hidrolik! enerjili! elektrik! santralleri!
(muhtemelen!büyük!arazi!kullanımı!ve!yaşam!alanı,!biyoçeşitlilik!ve!görsel!etkiye!sahiptir)!ve! jeotermal!
santrallere! kadar! geniş! bir! çeşitlilik! gösterir.! Çevresel! ve! toplumsal! hususlar,! projeler! ve! finansal!
kapasiteleri!üstüne!önemli!etkilere!sahiptir;!örn.,!proje!tasarımı!değişmeliyse!projede!gecikme!yaşanır!ya!
da! pahalı! hafifletme! tedbirleri! gerekir! –dolayısıyla! da! bir! proje! risk! analizi! yapmak! faydalıdır.! Bu!
sekmenin!sonundaki!matris,!etkiler!ve!potansiyel!risklerin!genel!bir!listesini!sunar.!!

Toplumsal!etkiler;!arazi!istimlak,!yeniden!iskan,!kamuşaltırma!ve!dolayısıyla!gelen!geçim!kaynağı!kaybına!
bağlı!ortaya!çıkar.!Ayrıca!inşaatın!bir!sonucu!olarak!da!meydana!gelebilir;!örn.,!FV!güneş!kurulumlarınde!
olabileceği!gibi!büyük!bir! iş!gücünün!geçici!olarak!yerel! toplulukları!etkilemesi.Etkiler!ve!riskler,!hizmet!
yolları!veya!hidro!şemalar!için!su!toplama!gibi!ilgili!tüm!tesisler!dahil!kurulumun!gerçek!boyutuna!ve!tam!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!International!Hydropower!Association;!Hydropower!Sustainability!Assessment!Protocol;!2010!



konumuna!(örn.,!kuş!uçuş/göç!alanı!üstünde!veya!yarasa! topluluklarına!yakın!bir! rüzgar!santrali,!ya!da!
mesken! bölgelere! yakınlık)! bağlıdır.! Genellikle! büyük! tesislerin! büyük! ekolojik! ayak! izi! olsa! da,! risk!
altındaki! türlerin! bulunduğu! koruma! bölgeleri! ya! da! hassas! alanların! yakınlarındaki! daha! küçük!
kurulumlar!kıymetli!yaşam!alanları!ve!koruma!altındaki!türler!için!daha!yıkıcı!olabilir.!

Bu! matris,! ağırlıklı! şekilde! çevresel! konulara! odaklanan! yol! gösterici! bir! matris! olarak! ele! alınmalıdır.!
Önemli!olabilecek!toplumsal!konuları!göz!ardında!bırakmamak!gerekir.!!

Özetle,!yenilenebilir!enerji!projelerinie!ilişkin!olabilecek!çevresel!ve!toplumsal!konular!aşağıdaki!gibidir:!!

•! Proje!konumu;!!

•! yaşam!alanı!ve!biyoçeşitlilik!üstüne!etki;!!

•! estetik!etki;!

•! arsa!istimlak;!!

•! zorunlu! yeniden! iskan! ve! arsa! istimlaka! bağlı! olarak! geçim! kaynakları! ve! varlıklarının! kaybı!
üstündeki!etki;!

•! çalışan!göçüne!bağlı!olarak!yerel!topluluklar!üstündeki!etki;!!

•! kamu!sağlığı!ve!güvenliği!üstündeki!etki;!!

•! hassas!gruplar!üstündeki!etki,!paydaşların!bilgilendirilmesi!ve!katılımı!(toplumsal!faydalar!dahil);!!

•! kümülatif!etkiler.!!

!



Tablo&4:&Yenilenebilir&Enerji&Teknolojileri:&Potansiyel&Çevresel&ve&Toplumsal&Etkiler&ve&Riskler&

Elektrik&&

Üretim&&
Teknolojisi&

Arsa&&
İstimlak&
Mümkün&
mü?&&&&

Potansiyel&Etkiler&ve&Riskler:&&

x&ve&kırmızı=yüksek&

x&ve&sarı=orta&&

x&ve&yeşil=&az&&

renksiz&=&kayda&değer&risk&yok&&

& & Arsa& ve&
kullanımı&
kaybı;& ilgili&
gelir&kaybı&

Karasal& yaşam&
alanları& ve&
biyoçeşitlilik&
üstüne&etki&

Akuatik&
yaşam&
alanları& ve&
biyoçeşitlilik&
üstüne&etki&

Görsel&
estetik&
üstüne&
etki&

Yer& üstü& suyu&
kirlenme&
potansiyeli&&

Toprak& ve& yer&
altı& suyu&
kirlenme&
potansiyeli&

Eğlenme/Di
nlenme&
değeri&
üstündeki&
etki&

İlgili& altyapıya&
bağlı&etki&

Büyük& inşa&
etkileri& (proje&
ve&altyapısı)&

Hidrogüç&

(ortaTbüyük& nehir& tipi&
santral)&&

Evet& xxx& X& xx& x& & & xxTxxx& xx& xxx&

Hidrogüç& (ortaTbüyük&
rezervuar)&&

Evet& xxx& x& xx& x& & & xxx& xx& xxx&

Küçük& hidrogüç& (<10MW;&
rezervuar&<15&sqkm)&

Evet& xxTxxx& xTxx& xxTxxx& xTxx& & & xTxx& xTxx& xTxx&

Mikro&hidrogüç&

(<1&MW)&

Evet& xxTxxx& xTxx& xxTxxx& x& & & & xTxx& xTxx&

Rüzgar;&

Tarım& ya& da& orman&
alanında&türbinler&&

&Evet& xxx& x& & x& &

&

x& xxx& xx& xx&



Rüzgar;& ticari/endüstriyel&
sahalarda&türbinler&&

&Hayır& xTxx& & & x& & x& & xTxx& &

Güneş&(FV);&

Tarım& ya& da& orman&
alanında&paneller&&

Evet& xxTxxx& & & x& & & xxx& xx& xxx&

Güneş&(FV);&

Çatı&panelleri&

&Hayır& & & & & & & & & &

Güneş& (pasif& ısıtma);& çatı&
panelleri&&

&Hayır& & & & & & & & & &

Güneş& (Yoğunlaştırılmış&
Güneş& Gücü);& tarım& ya& da&
orman&alanında&&

&

&Evet& xxTxxx& xTxx& & x& & x& & xx& xxTxxx&

Biyokütle& (tarım&
alanlarında& ve& mevcut&
ormanlardan)&&

Evet& x& x& & !

!

& & & & &

Jeotermal& Evet& xxTxxx& xx& xx& x& Xx& xxTxxx& & xx& xxTxxx&

Çöp& gazı& ve& biyogaz;& çöp&
alanlarında& ve& tarımsal&
arazilerde&&

Hayır& & & & &

!

& xTxx& & x& &

Not:!

Bu!tablo,!marjinal!riskleri!(örn.,!hirdogüç,!dalga!gücü!ve!akıntı!kurulumlarında!olabilecek!kaza!eseri!petrol!akıntısını;!çatı!panellerinin!görsel!etkisini)!içermez.!!!

!



3.7.!YE&Projelerinde&Çevresel&ve&Toplumsal&Risklerin&Yönetimi&&

Yenilenebilir(enerji(projeleri(hükümetlerce(desteklense(ve(toplum(geneli(ve(medyadan(kabul(görse(
de;(önemli(engeller(oluşturmaları( ihtimaline(karşın(pekçok(çevresel(ve(toplumsal(konu( izin,(proje(
uygulama(ve(işletme(sırasında(tam(anlamıyla(ele(alınmalı(ve(çözümlenmelidir.(Böyle(bir(durumda,(
projeler( izin( aşamasında( ya( da( finans( bulma( kararı( sırasında( (özellikle(UFK’lar( veya( onların( yerel(
partner(bankaları(finans(kaynağı(ise)(gecikme(yaşayabilir,(tasarımında(değişiklik(yapmak(gerekebilir(
(örn.,( daha( küçük( barajlar,( rüzgar( tarlasında( daha( az( sayıda( türbin,( binaların( yeniden(
konumlandırılması),(iyileştirici(ya(da(telafi(edici(tedbirlerin(eklenmesini(gerektirebilir((örn.,(koruma(
altındaki(türlerin(yeniden(konumlandırılması(ve(yaşam(alanlarının(oluşturulması),(yerel(halka(telafi(
ödemelerinin( yapılmasını( gerektirebilir,( işletme( yapılarının( değiştirilmesini( gerektirebilir( (örn.,(
düşük( su( akımında( hidrolik( şemalarda( elde( edilen( su( hacimleri,( kuş( göçleri( sırasında( rüzgar(
türbinlerinde(kesinti).(

Bunun(meydana(gelmesi(için(farklı(pekçok(sebep(olabilir(ve(bunlar(çoğunlukla(teknolojiye(((rüzgar(
türbinleri,( barajlı( ya( da( barajsız( hidro( şemalar,( güneş( FV( tarlaları,( tarım( ve( ormancılıktan( gelen(
biyokütle( ile(elektrik(üretimi,( jeotermal(üretim(vb.),( kurulumun(boyutlarına,(mesken(bölgelerine,(
doğal( güzellik( ve( koruma( alanlarına( olan( yakınlık,( proje( sahibinin( yerel( halkla( ilişkisi( (özellikle(
zorunlu( yeniden( iskan( söz( konusuysa( önemlidir)( ve( somut( toplumsal( faydalar( hususuna( bağlıdır.(
Erken(ve(geniş(çaplı(paydaş(katılımı,(proje(geliştirme(ve(uygulamasının(başarılı(olması(için(anahtar(
niteliktedir.(

3.7.1.! Proje&Konumu&

Çatıda( ya( da( kurulu( ticaret( ve( sanayi( sahalarında( küçük( yenilenebilir( enerji( kurulumları( nadiren(
problem(yaratsa(da,(önemli(miktarda(arazi(kullanımı(gerektiren(projeler(için(bu(söz(konusu(değildir.(
Bu,( hidrogüç( projeleri( ,( rüzgar( santralleri,( büyük( ticari( güneş( FV( kurulumları,( biyokütle( yakıtlı(
elektrik(üretimi( (özellikle(de(yakıt,( tarım(ve(ormancılıktan(gelen(yan(ürün(ya(da(atık(değil(de,(bu(
amaçla(üretilmekteyse)(geçerlidir.(

Özel( koruma(statüsüne( sahip,( yüksek(biyoçeşitlilik( veya(estetik(değer( (turizm,(yazlıklar)( sahibi( ve(
mesken(bölgelerine(yakın(alanlardaki(proje(konumları(en(sorunlu(olanlardır(–ve(en(çok(muhalefetle(
ve( sınırlamayla( karşılanlardır.( Bunlar,( kabul( edilebilir( konumların( saptanması,( yüksek( ve( kabul(
edilemez( etkiye( neden( olacak( konumlardan( kaçınılması,( uygun( proje( tasarımının( (örn.,( rüzgar(
türbinlerinin( yüksekliği( ve(mekansal( dağılımı)( ve( işletme( yapısının( sağlanması( ve( gerekli( çevresel(
hafifletme( tedbirleriyle( projeden( etkilenen( yerel( halka( yönelik( uygun( telafinin( tanımlanmasına(
yönelik(olarak(detaylı(çevresel(ve(toplumsal(etki(araştırmalarını(gerektiren(alanlardır.((

3.7.2.! Yaşam&Alanı&ve&Biyoçeşitlilik&Üstüne&Etki&&

Yüksek( yaşam( alanı( ve( biyoçeşitlilik( değerine( sahip( ve( tehlike( altında( türlere( ev( sahibi( koruma(
alanları,(tercih(edilmeyecek(alanlardır.(Bu,(genel(uluslararası(bir(pratiktir(ve(AB(kanununda(garanti(
altına( alınmıştır.( Aynı( koruma,( resmi( yasal( koruma( olmaksızın( bile( olsa,( biyolojik( açıdan( önemli(
alanlara(da(uygulanır.((



AB(kanununda(olduğu(gibi,(Türkiye’de(de(doğa(koruma(ve(biyoçeşitliliğin( sürdürülebilirliğine(dair(
ve(korunması(gereken(ekolojik(öneme(sahip(alanları( saptayan( farklı(pekçok(kanun(ve(düzenleme(
vardır.( Ancak( Türkiye( kanunları,( yenilenebilir( enerji( projeleri( için( istisnalar( içerir.( Mevcut(
Yenilenebilir( Enerji( Kaynaklarının( Elektrik( Enerjisi( Üretimi( Amaçlı( Kullanımına( İlişkin( Kanun’da(
yenilenebilir(enerji(projelerinin(kurulmasına(doğal(parklarda,(doğal(anıtlarda,(doğa(parklarında(ve(
doğal( rezerv( alanlarında,( koruma( ormanlarında,( yabani( hayatı( geliştirme( alanları( ve( özel( çevre(
koruma(alanlarında( ilgili( Bakanlık( izniyle( ve(doğal( koruma(alanlarında(Bölgesel( Tabiat(Varlıklarını(
Koruma(Komisyonlarının(onayıyla(izin(verilir.((((

Önemli( uluslararası( çevreci( STK’lar,( saha( seçim( kriterlerinin( projelerin( çevresel( anlamda( önemli(
alanlarda(kurulmasına(engel(olmasını( talep(eden(güçlü(bir( görüşe( sahiptir.(BirdLife( International,(
kuşların(korunumu(bağlamında(en(önemli( (ve(etki(sahibi)(STK(olarak,(rüzgar(tarlalarının(aşağıdaki(
konumlara(yerleştirilmesinin(önüne(geçecek(tedbirler(olmasını(talep(eder:(((

•! Özel(Koruma(Alanları((ÖKA’ları)(ve(Önemli(Kuş(Sahaları((ÖKS’ları).((
•! Doğa( koruma( bağlamında( resmi( olarak( tanımlı( ya( da( uluslararası( olarak( tanınan(

(Natura(2000(sahaları)(ya(da(doğal(alanlar.((
•! BirdLife( International( tarafından( Avrupa’da( Olumsuz( Koruma( Statüsü( olarak(

tanımlanan,(kuş(türleri(için(önemli(diğer(konumlar.(
•! Ana( göç( yolları( üstündeki( alanlar( ve( özellikle( de( yüksek( sayıda( kuşun( yoğunlaşmış(

olduğu,(örneğin(dağ(geçitleri(gibi,(göç(dar(geçitleri.(
•! Rüzgar(tarlalarının(kuşlara(yüksek(çarpma(riski(ürettiği(yaşam(alanları((sahaya(özgü(risk(

değerlendirmesi(aracılığıyla(değerlendirilmelidir).(Özellikle(sulak(alanlar(ve(dağ(sırtları(
kritik(konumlara(örnektir.(

3.7.3.! Estetik&Değere&Etki&&

Bir(konumun(estetik(değerleri,( ‘insanların(bir(araziye(yönelik(hoşluk,(estetik(bütünlük,(kültürel(ve(
eğlence( özelliklerinin( takdirine( katkı( sağlayan( doğal( ya( da( fiziksel( özellik( ve( karakteristikleridir’(
(Yeni(Zelanda(Çevre(Bakanlığı(tarafından(kullanılan(tanım).(

Ana(mesele( görsel( estetiktir;( yani( kurulumun( (ilgili( tüm( yapılarıyla( beraber)( kabul( edilebilir( olup(
olmadığı(veya(araziyi(işgal(ya(da(tahrip(edip(etmediğidir.(Bu(oldukça(öznel((ve(tartışmalıdır((‘rüzgar(
türbinlerini(ya(sever(ya(nefret(edersiniz’(ve(gelecekte(yüksek(ihtimalle(aynısı(güneş(FV(kurulumları(
için(de(geçerli(olacaktır).(Yüksek(oranda(görünür(YE(tesislerinin((mevcut(durumda(çoğunlukla(kıyıda(
rüzgar( santralleri( için)( konumu( için,( arazinin( yapısına( kabul( edilemez(müdahaleleri( engellemeye(
yönelik,((kayda(değer(rehberlik(bulunmaktadır(.(

Meskenlerin( yarattığı( engel,( önemli( bir( husustır.( Türbinler( ve(mesken(bölgesi( arasında(minimum(
mesafeye(dair(üzerinde(anlaşılmış(uluslararası(bir(‘standart’(yoktur;(mevzuat(ülkeler(arasında(ciddi(
boyutlarda(farklılık(gösterir(ve(düzenlemeler(bir(ülke(içerisinde(bile(oldukça(önemli(düzeyde(farklı(
olabilir( (örn.,(Almanya(Federal(Hükümetleri(arasında).(Ancak,(özellikle(de(daha(yüksek( türbinlere(
sahip( rüzgar( tarlası( kurulumları( için,( daha( büyük( mesafeleri( gerektiren( çok( açık( bir( eğilim( söz(
konusudur.( Bir( örnek( olarak,( BK( minimum( mesafe( yönetmelikleri( 2010’da( ciddi( şekilde(



sıkılaştırılmıştır(ve(şimdi,(rüzgar(türbin(yüksekliğine(bağlı(olarak,(yeni(kıyı(kurulumları(için(aşağıdaki(
minimum(mesafeleri(gerektirmektedir:((

25(m(c(50(metre(türbin(yüksekliği:(( ( ( 1,000(metre(

(50(c(100(metre(türbin(yüksekliği:(( ( (((((((((((( 1,500(metre(

100(c(150(metre(türbin(yüksekliği:(( ( ( 2,000(metre(

T(trbin(yüksekliği(>(150(metre:(( ( (((((((((((( 3,000(metre(

3.7.4.! Arsa&İstimlak&ve&Yeniden&İskan&&

Arsa( istimlak( ya( da( arazi( kullanım( haklarının( tahsisi,( özellikle( de( zorunlu( yeniden( iskan( söz(
konusuysa,(ana(engellerden(olabilir.(Bu,(önemli(bir(yasal(konusudur(ve(UFK’lar(için(önemli(bir(karar(
faktörüdür.(

Mevcut( WB( Çalışma( Politikası( [World( Bank( Operational( Policy( –WB( OP]( 4.12( (Zorunlu( yeniden(
İskan)(aşağıdaki(koşulları(koyar:(((

a)! tüm( alternatif( proje( tasarımları( araştırılarak,( uygulanabilir( olduğu( şartlarda( herhangi( bir(
zorunlu(yeniden(iskandan(kaçınılmadılır(ya(da(en(azda(tutulmalıdır.(

b)! Yeniden( iskandan( kaçınmak( uygulanabilir( değilse,( proje( dolayısıyla( yerinden( edilen(
insanların( proje( faydalarından( yararlanmasını( sağlamak( adına( onlara( yeterli( yatırım(
kaynakları(sunarak,(yeniden(iskan(eylemleri(sürdürülebilir(kalkınma(programları(olarak(ele(
alınmalı( ve( hayata( geçirilmelidir.( Yerinden( edilen( insanlara( anlamlı( şekilde( danışılmalı( ve(
yeniden(iskan(programlarının(planlama(ve(uygulamasına(katılma(fırsatı(tanınmalıdır.((

c)! Yerinden(edilen(kişilere;(geçim(kaynakları(ve(yaşam(standartlarının(geliştirilmesi(ya(da(en(
azından,(gerçek(karşılığıyla,(hangisi(daha(yüksekse(yerinden(edilme(öncesi( seviyelerde(ya(
da( proje( uygulama( başlangıcı( öncesinde( geçerli( seviyelerde( onarılması( yönündeki(
çabalarında(yardımcı(olunmalıdır.((

Türkiye’de( arazi( istimlak( ve( yeniden( iskan( iki( farklı( kanun( tarafından( düzenlenen( iki( farklı(
aktivitedir.(Kamulaştırma,(Kamulaştırma(Kanunu((No.2942)(ile(düzenlenir(ve(yeniden(iskan(Yeniden(
İskan( Kanunu’na( (no.5543)( dayalıdır.( Arsa( istimlak( sürecine( ilişkin( pekçok( kanun( ve( yönetmelik(
bulunmaktadır.((

Kamulaştırma( ve( yeniden( iskana( ilişkin( Türkiye( yasalarında( yıllar( içerisinde( değişiklikler( yapılmış(
olsa( da,( Türkiye( yasaları( ve( WB( OP( 4.12( arasında( halen( boşluklar( vardır.( Ana( farklar( aşağıdaki(
gibidir:((

•! Yeniden(İskan(Eylem(Planı:(Türkiye(yasaları(Yeniden(İskan(Eylem(Planı(hazırlığını(gerekli(
tutmaz.(

•! Telafi/Destek:( Türkiye( yasaları,( evlerin( kiracılarına,( arsanın( kiracı( kullanıcılarına( ve(
gayriresmi(kullanıcılara((yani(kamu(mallarını((örn.,(ormanlar,(otlak(alanlar)(kullananlar)(
telafiyi( gerektirmez.( OP( 4.12’ye( göre,( arsaya( dair( yasal( hakkı( olmayan( kişiler( de(
yerinden(edilen(kişi(olarak(sınıflandırılır(ve(telafi(ve/veya(destek(sağlanır.(



•! Yeniden( İskan(Masrafları:(OP(4.12’ye( göre,( kayıplar( inşanın(başlamasından(önce( tüm(
yeniden( iskan(masrafları(bedelinde(telafi(edilmelidir.(Arsanın(yasal(sahibine(ek(olarak(
kiracısı,( kamusal( arsa( kullanıcıları( ve( işgalcilerine( de( kamulaştırılacak( arsa( üstündeki(
yatırımlarına(dayalı(olarak(telafi((sağlanır.(Türkiye(yasalarına(göre(yasal(arsa(sahiplerine(
telafi( sağlanmalıdır.( Ek( olarak,( arsa( ve( aradaki( inşa( edilmiş( binalar( ve/veya( ekilmiş(
ağaçlar( üstünde( yasal( hakları( bulunmayan( kişiler( ağaçların( tam( bedeli( ve( binaların(
materyal(bedelince(telafi(alırlar.((

•! Bilgi( Edinme(ve(Kamu(Katılımı:( Türkiye( yasaları,(mülk( sahibini( bilgilendirmeden(acele(
kamulaştırmaya(olanak(sağlar.(Ek(olarak,(bilgi(edinme(ve(kamu(katılımına(ilişkin(Türkiye(
koşulları( genellikle( Dünya( Bankası( standartlarını( karşılamaya( yetersiz( bulunur.( Farklı(
Türkiye(yasaları(kapsamında(tanımlı(Şikayet(Mekanizmaları(OP(4.12(gerekliliklerine(tam(
olarak(da(uyumlu(değil(şeklinde(görülür.(

Zorunlu( yeniden( iskan(UFK’ların( gözünde( önemli( bir( toplumsal(meseledir( ve( sonuç( olarak( ulusal(
kanunların( UFK( gerekliliklerinden( herhangi( bir( farklılığı,( proje( finanslamasının( reddine( sebebiyet(
verebileceğinden,(potansiyel(ana(engellerden(biridir.(

3.7.5.! Paydaş&Bilgilendirme,&Danışma&ve&Katılımı&&

Kamunun(bilgilendirilmesi(ve(danışma,(bir(ÇED’in(AB(ÇED(Yönetmeliğine(ve(UFK’ların(standartlarına(
uyumluluğunın( ana( gerekliliklerindendir;( Türkiye( ÇED( Yönetmeliği( de,( ÇED’in( gerekli( olduğu(
projeler( için,( etkilenen( yerel( topluluklara( resmi( bilgilendirme( ve( danışmayı( gerektirir.( Bu( gibi(
kurulumların( tüm( yaşam( süresi( boyunca( paydaş( katılımını( sürdürmek( de(WB( ve( diğer( UFK’ların(
gözünde(ana(şartlardan(biridir.(

Türkiye( ÇED( Yönetmeliği,( yönetmeliğin( Ekc1’inde( listelenen( projelerin( inceleme( toplantısından(
önce( kamu( katılımı( toplantısını( gerekli( kılar.( Bu( gereklilik,(WB( ve(diğer(UFK’ların( şart( koştuğu( ilk(
danışmaya(eş(olarak(kabul(edilebilir.(WB(ve(diğer(UFK’lar,(paydaşların(yorumlaması(üzere,( taslak(
çevresel( ve( toplumsal( belgeler( üstünde( danışmayı( gerektirir.( Bu( danışma( süreci( uzun( (örneğin(
EBRD’de(doğrudan(finanse(edilen(projeler(için(120(gün)(olabilir(ve(şeffaflık(sağlamak(ve(projeler(ve(
otoritelerce(projenin(onayını(etkileme(fırsatı(sağlar.(Bu,(UFK’lar(tarafından(finanse(edilen(projeler(
için(önemli(bir(husustur.(Ancak(ikinci(bir(kamu(katılımı(toplantısı(önerilmez.(ÖncÇED((“Proje(Tanıtım(
Dosyası”)( hazırlığını( gerektiren( projeler( için( Türkiye( ÇED( Yönetmeliği’nde( herhangi( bir( kamuya(
danışma(gerekliliği(bulunmamaktadır.(

Türkiye( ÇED( Yönetmeliği( ayrıca( Nihai( ÇED( Raporu’nun( kamu( yorumları( için( yayımını( gerektirir.(
Nihai( ÇED,( Bakanlık( ve( ilgili( Müdürlük’ün( websitesinde( 10( gün( boyunca( yayımlanır.( Nihai( ÇTED(
belgeleri,( WB( veya( diğer( UFK’lar( tarafından( fonlanan( projelerin( yaşam( süresi( boyunca( kamu(
erişimine(açık(tutulur.(

Türkiye(bilgilendirme(prosedürü,(AB(be(UFK’ların(gerekliliklerinden,( ikinci(bilgilendirme(gerekliliği(
ve( ilgili( paydaş( katılımının( kısıtlılığı( dolayısıyla,( önemli( ölçüde( farklılık( gösterir.( Proje( sahibi( ve(
otoriteler(üzerinde,(etkilenen(topluluklar(ve(diğer(paydaşlarla(etkileşime(geçirecek(daha(az(baskı(ve(
bu(grupların(etkileri(değerlendirme(ve(görüşlerini(bildirmesi(yönünde(daha(az(fırsat(vardır(–(bu(da(
UFK(finanslamasına(erişilememesine(neden(olabilir.(



3.7.6.! Topluluk&Mülkiyeti&ve&Faydalar&&

Yenilenebilir( enerji( projelerininbu( projelerden( (özellikle( oldukça( görünür( olan( ve( geniş( arazi(
alanlarını( kaplayanlar,( örn.,( hidrogüç,( rüzgar( gücü( ve( güneş( FV)( doğrudan( etkilenen( yerel(
topluluklarca( kabulü,( projeler( olan(muhalefeti( azaltmak( ve( projenin( uygulamasını( kolaylaştırmak(
adına(bir(önkoşuldur.(

Projelerin( toplumsal( kabulü( ve( proje( sahipleri( tarafından( sağlanan( toplumsal( faydalar( meselesi,(
Avrupa’da(rüzgar(gücü(kurulumları(için(ana(tartışma(konularından(biri(haline(geldi.(Kabul(ve(destek(
almak,(en(çok(topluluk(mülkiyeti(olan((Almanya(ve(Danimarka’daki(ana(yatırım(modellerinden(biri)(
rüzgar(tarlaları( için(kolaydır.(Ancak(Dünya(Rüzgar(Gücü(derneği([World(Wind(Power(Association];(
bu(gibi(şemaların,(yenilenebilir(enerjiden(üretilen(güç(için(açık(arttırma(sistemlerine(dönük(mevcut(
eğilim( dolayısıyla,( tehlike( altında( olduğu( konusunda( son( zamanlarda( uyarıda( bulunmaktadır(
(WWEA(Communication;(Bonn,(22(Mart(2016).(

Yatırımcıların( (toplulukların( değil)( sahip( olduğu( tesisler( için,( doğrudan( yerel( halka( giden( vergiler(
(bazı(AB(ülkelerinde(olduğu(gibi)(doğrudan(fayda(sağlamanın(bir(yoludur.(Bir(diğer(yol(ise(–örneğin,(
kıyı(rüzgar(sanayisinin(proje(geliştiricilerinin(proje(ömrü(boyunca(kurulu(MW(kapasitesi(başına(yılda(
en(az(5,000(Sterling’lik(bir(toplum(fayda(paketini(sağlamasını(şart(koşan(protokolü(imzaladığı(BK’ta(
olduğu(gibic(gönüllü(faydalar((toplum(fonlarına(ayni(ya(da(mali(faydalar)(sağlamaktır.((

Doğrudan( vergiler,( gönüllü( (ancak( yasal( olarak( bağlayıcı)( toplumsal( fayda( şemaları,( yerel(
toplulukları(YE(kurulumlarından(gelen(gelir(akışı(içerisine(dahil(etmenin(bir(yoludur.(Bir(diğer(yolsa,(
aşağıda(üç(ana(modeli(verilen,(tesislerin(ortak(mülkiyetidir:(

•! Mülkiyet( bölüşümü;( yasal( olarak( kurulmuş( bir( topluluk( girişiminin,( proje( sahibinin((
fiziksel(varlıklarından(–örneğin(bir((ya(da(birkaç)(rüzgar(türbininic(bir(kısmını(satın(aldığı(
modeldir.(

•! Kâr( paylaşımı;( yasal( olarak( kurulmuş( bir( topluluk( girişiminin,( bir( enerji( üretim(
kurulumunun( çıktılarının( belirlenmiş( bir( kısmı( olarak( hesaplananc( gelecekteki( sanal(
gelir(akışı(haklarını(aldığı(modeldir.(

•! Ortak( girişim;( ticari( bir( işletmeci( ve( yasal( olarak( kurulmuş(bir( topluluk( girişiminin( bir(
projeyi( geliştirmek,( mülk( edinmek( ve( işletmek( üzere( oluşturduğu( ortak( bir( girişim(
kurduğu(modeldir.((

3.7.7.! Kümülatif&Etkiler&&

Kümülatif( etkiler,( önerilen( bir( kurulumun( aynı( bölgedeki( diğer( kurulumlarla( yan( yana( geldiğinde(
meydana(gelen(değişiklikler( ya(da(bir( grup(kurulumun(birleşmiş(etkisidir.(Kümülatif(etkiler,( geniş(
bir( etki( aralığını( kapsayabilir( –arazi/estetik( değer/yaşam( alanlarının( görselliği/yapısı( ve(
biyoçeşitlilik/miras/topluluk.( Özellikle( birden( çok( rüzgar( tarlası,( hidrolik( şema( (kaskadlar)( ve(
kullanım( ölçekli( güneş( FV( tesisinin( olduğu( bölgeler,( kontrol( edilmeyen( oluşum( tarafından(
etkilenebilir(veya(yok(edilebilir.((

Bir( arsanın( fiziksel( ve( biyolojik( dokusu( ve( karakteri,( örneğin( boydan( boya( rüzgar( tarlaları( ve(
altyapılarıyla( (yollar,( binalar,( şebeke( bağlantısı)( kaplanması( sonucu,( fark( edilenin( ötesinde(



değişebilir.( Böylesi( bir( hasarı( ve( kamu( ihtilafını( engellemek( adına,( Kümülatif( Arazi( ve(Görsel( Etki(
Değerlendirmeleri( değerli( bir( araç(olarak( kullanılabilir.( Rüzgar( santralleri( için( geliştirilmiş(olan(bu(
araçta(‘önerilen(bir(rüzgar(tarlasının(diğer(mevcut,(onaylanmış(ya(da(önerilmiş(rüzgar(tarlalarına(ek(
olarak(düşünüldüğünde(sahip(olacağı(ek(etkilerin(tarif(edilmesi,(görsel(olarak(temsile(dökülmesi(ve(
değerlendirilmesi’( olarak( tarif( edilmekteydi( (detaylar( için( bkz.( ‘Scottich( Natural( Heritage’(
websitesi).((

Dünya( Bankası,( ‘Türkiye’deki( hirdolik( güç( projelerinin( kümülatif( çevresel( etki( değerlendirmesi’(
üzerine(bir(rehberlik(dökümanı(hazırlamıştır.((

3.7.8.! Risklerin&Özeti&&

Büyük(kıyı(yenilenebilir(enerji(projelerine(ilişkin(tüm(ana(riskler(‘konum’la(bağlantılıdır.(Çevreci(bir(
perspektiften(ve(yerel(halkarın(ve(diğer(paydaşların(gözünde(kabul(edilebilir(olması(için(projelerin(
‘çevresel( ve( toplumsal( araziye( uyum( sağlaması’( gerekir.( Bu( da,( dikkatli( planlamayı,( faydacı(
rehberlik( dökümanlarını( ve( şeffaf,( detaylı( ve( toplumsal( katılıma( izin( veren( bir( izin( sürecini( şart(
koşar.(Uygun(sahanın(seçimini(desteklemek(adına,(yatırımcılar(ve(ajanslarının(kullanımına(yönelik(5(
tamamlayıcı(rehberden(oluşan(ilkeler(listesi(hazırlanmıştır.(Bu(rehber(ilkeler,(5(ana(YE(teknolojisini(
içerir(–hidrolik,(güneş(FV,(rüzgar,(jeotermal(ve(biyokütler.(

3.7.9.! Yatırımcılara&YE&Projeleri&için&Rehber&İlkeler&&
5( Rehber( İlke( listesi,( yapı( olarak( birbirinin( aynısı( ancak( sadece( bir( YE( teknolojisine( odaklanarak,(
yatırımcılara(yeni(bir(YE(tesisi( için(bir(konum(seçerken((kullanabilecekleri(standart(bir(araç(sağlar.(
Ayrıca,( proje( işletme( aşamasına( geçtiğinde( uygulanabilecek( çevresel( ve( toplumsal( yönetim(
önerilerinde(bulunur.((

Rehber( ilkeler( izin( sürecine( dair( bilgiyi( içerir,( projeye( en( çok( ilişkin( olan( çevresel( ve( toplumsal(
konuları(listeler,(en(iyi(uluslararası(pratikler(üstüne(bilgi(sunar(ve(etkili(bir(saha(seçim(süreci(için(4(
adımlık( bir( rehber( içerir.( Önerilerin( karşılaştırmalı( değerlendirmesi,( YE( projelerinin( çevresel( ve(
toplumsal( gelişimi( ve( yönetimindeki( mevcut( en( iyi( uluslararası( pratiktir.( Farklı( pekçok( ülkenin(
deneyimlerine(dayanır(ve(risk(alanlarına(dair(çözümler(önerir.((

(

( (



4.! Farklı&YEK&Senaryolarının&Ekonomik,&Finansal&ve&Çevresel&Değerlendirmesi.&

Bu( sekmenin( amacı,( Türkiyedeki( YE( gelişiminin( finansal( kapasitesini( üç( farklı( senaryo( altında(
değerlendirmektir.((

Genel( itibariyle( ekonomik( değerlendirmeler( YE( tesisleri( gibi( sermaye( gelişimlerini( ülkenin( ulusal(
ekonomisi( perspektifiyle( maliyet( ve( fayda( kıyası( aracılığıyla( ele( alır.( Ekonomik( kapasiteyi(
değerlendirmek(için(kullanılan(ölçütler(aşağıdakileri(içerir:((

A.! Belirli(bir(indirim(oranında(tüm(maliyet(ve(faydaların(net(bugünkü(değer([Net(present(value(
–NPV];(

B.! Ekonomik( iç( getiri( oranı( [Economic( internal( rate( of( return( (EIRR)],( toplam( maliyetlerin(
toplam(faydalara(eşit(olduğu(eşitleyici(indirim(oranıdır;(ve(

C.! Fayda/maliyet( oranı( [Benefit/( cost( ratio( (B/C)],( toplam( faydaların( bugünkü( değerinin(
toplam(maliyetlerin(bugünkü(değerine(oranıdır.((

Seçili(üç(senaryo(aşağıdakileri(içerir:((

1.! Mevcut(maliyet(ve(fayda(senaryosunun(geleceğe(yansıtılması;(

2.! Zamanla(azalan(fayda(senaryosu(ve(

3.! Zamanla(azalan(maliyet(senaryosu.((

YE(kurulumunun(kârı,(en(iyi(ikinci(alternatifin(sakınılmış(maliyeti(bakımından(tanımlanabilir.((

Bu( egzersiz( için( ekonomik( analiz( sadece( sakınılan( yakıt( maliyeti( kullanılarak( gerçekleştirilmiştir.(
Aşağıdaki( tablo,( kapasite( faktörü(göz(önüne(alınarak(her(bir( YE( teknolojisi( için( kurulu(KW( temeli(
başına((yani,(varsayımsal(1(kW(santral(için)(enerji(kârlarını(özetlemektedir.(

Tablo&5:&YE&Teknolojisi&Başına&Öngörülen&Ortalama&Enerji&Kârı.&

Kaynak&
Varsayılan&
kapasite&
faktörü&&

Kurulu& KW& kapasitesi& başına&
nakledilen&yıllık&enerji&(kWh)&&

kWh& başına&
enerjinin&
değeri&(USD)&

kW& başına& nakledilen&
enerjinin& yıllık& değeri&
(USD)&

Hidrolik( %50( 4,380( 0.070( 307(

Rüzgar( %33( 2,891( 0.070( 202(

Güneş( %25( 2,190( 0.070( 153(

Biyokütle( %60( 5,256( 0.070( 368(

Jeotermal( %72( 6,307( 0.070( 442(

(

(



YE(kaynaklarından(üretilen(her(marjinal(kWh(için(doğal(gaz(yakıtlı(bir(santral(tarafından(bir(kWh(az(
üretileceğini(varsaymak(mantık(dahilindedir(zira(gaz(santrallerinden(üretimin(kWh(başına(0.07(USD(
marjinal( maliyetle( sistem( içindeki( en( pahalısı( –ve( diğer( kaynaklardan( herhangi( bir( ek( üretim(
durumunda( ilk( kısılacak( üretim( kaynağıc( olduğu( görülmektedir.( Dolayısıyla( YE( kaynaklarından(
üretilen(her(kWh’nin(kârı,(birim(başına(0.07(USD’dir.((

&

Tablo&6:&YE&Teknolojilerine&göre&Öngörülen&Ortalama&Kapasite&Kârları&&

YE&Kaynağı&

Kurulu&
kapasitenin&
%’si&olarak&

şirket&
kapasitesi&

&
Nakledilen&termal&kapasitenin&
kW&başına&sermaye&masrafı&
(USD)&

Nakledilen&termal&kapasitenin&
kW&başına&İşletme&ve&Yönetim&

maliyeti&(USD)&

kW&başına&
ortalama&
sermaye&

masrafı&(USD)&

kW&başına&
ayarlanmış&
sermaye&

masrafı&&(USD)&

kW&başına&
ortalama&
İşletme&ve&
Yönetim&

masrafı&(USD)&

kW&başına&
ayarlanmış&
İşletme&ve&
Yönetim&

masrafı&(USD)&

Hidrolik( %50( 1,500( 750( 40( 20(

Rüzgar( %0( 1,500( 0( 40( 0(

Güneş( %0( 1,500( 0( 40( 0(

Biyokütle( %100( 1,500( 1,500( 40( 40(

Jeotermal( %100( 1,500( 1,500( 40( 40(

(

(

Görece(yakın(dönem(ortalama(sermaye(masrafının(temsili(olarak(kWh(başına(1500(USD(seçilmiştir.(
Diğer(YE( teknolojileri( için,(gösterilen(maliyetler(Eylem(1.(A.4.’te(detaylandırılmıştır.(Bu(maliyetler(
özeti,(özellikle(de(kaydadeğer(arazi(kaybı(ve(büyük(sayılarda(topluluğun(etkilenmesine(sebep(olan(
büyük( ölçekli( hidrolik( şemalardan( kaynaklanan,( YE( çevresel( ve( toplumsal( maliyetlerini( içermez.(
Özel(maliyetler( arasında,( diğerlerinin( yanı( sıra,( tarım(ve(ormancılıktan(edinilen( gelir,( tüm(köy( ve(
şehirlerin( yeniden( konumlandırılması,( geçim( kaynaklarını( kaybeden( kişilerin( yeniden( eğitimi,(
kaybedilen(arazinin(kalitesi,(telafi(için(sağlanan(arsa(maliyeti,(meskenlerin(yeniden(inşası(ve(nakliye(
masrafları( gibi( toplumsal( maliyetleri( içerebilir.( Kısacası( bu( maliyetler( önemli( olabilir( ve( sahaya(
özgüdür.(Dolayısıyla(da(baraj,(etkilenen(topluluk(ya(da(kurulan(MW(kapasitesi(başına(genel(geçer(
bir( maliyet( uygulaması( yapmak( mümkün( değildir( –( ve( dolayısıyla( da( ekonomik( analiz( içerisine(
alınmaz.( Ancak( büyük( baraj( deneyimleri( (örn.,( Çin’deki( Üç( Gırtlak),( bu( maliyetlerin( önemli(
olabileceğini(ve(genellikle(küçük(görüldüğünü(öne(sürer.((

&



Tablo&7:&Teknolojiye&göre&ortalama&maliyet.&

Kaynak&
kW’lik&kapasite&başına&sermaye&

masrafı&&
kW&başına&yıllık&İşletme&ve&
Yönetim&masrafları&(USD)&

Hidrolik( 1,500( 15(

Rüzgar( 1,250( 40(

Güneş( 1,500( 15(

Biyokütle( 3,700( 100(

Jeotermal( 3,870( 142(

(

Her( bir( YE( teknolojisi( için( maliyet( ve( faydaları( özetleyen( nakit( akışları( sağlanmıştır.( Aşağıdaki(
tablodan,(hidrolik(için(NPV’nin(kW(başına(2,339(USD,(EIRR’nin(%41,5(ve(B/C(oranının(2.42(olduğu(
hesaplanmıştır.(((

Tablo&8:&Ekonomik&analiz&sonuçları.&&

Kaynak& kW&başına&NPV&kW&@&%10&(USD)& EIRR& B/C&ratio&

Hidrolik( 2,339( 41.5%( 2.42(

Rüzgar( 224( 12.3%( 1.14(

Güneş( c245( 7.8%( 0.85(

Biyokütle( 595( 13.4%( 1.13(

Jeotermal( 44( 10.2%( 1.01(

(

Sonuçlardan,(güneş(hariç(%10’luk(sermaye(geri(dönüşü(kriteri(varsayımıyla,(tüm(YE(kurulumlarının(
ülke( için( finansal( anlamda( sürdürülebilir( olduğu( görülmektedir.( Ayrıca( Türkiye’de( hidrogüç(
oluşumlarının( en( yüksek( ekonomik( faydayı( getiriyor( olduğu( da( görülebilir.( Ancak( bu,( hidrogücü(
görece( düşük( bir(maliyette( üretme( kapasitesine( bağlıdır.( Yaklaşık( olarak( kW( başına( 1500( USD’a(
geliştirilebilir(Ilısu(ve(Çetin(gibi(başka(hidrolik(sahalar(varsa,(kesinlikle(buna(yüksek(oranda(öncelik(
verilmelidir.(Ancak(hidrogücün(çekiciliği(azalmaktadır(ve(kW(başına(yaklaşık(3,000c3,500(USD(olan(
diğer(YE(teknolojilerinin(EIIR’sine(yaklaşmaktadır.(((

Alternatif( enerji( kaynaklarına( yönelmenin( ana( hedefi,( CO2( emisyonlarını( düşürmektir,( çevresel(
faydalara(br(değer(biçmek(uygun(olur.(Termal(üretim(santralleri(de,(aralarında(metan,(NOx,(SOx(ve(
VOCların( (uçucu( organik( bileşen)( olduğu,( diğer( zararlı( gaz( ve( partikülleri( salarlar.( Tüm( bu(
emisyonları( salmamanın( faydası( ideal(olarak(bir(ekonomik(analize(dahil(edilmelidir.(Ancak(bunun(
sıklıkla(hesaplanması(zor,(somut(olmayan(bir(fayda(olduğu(düşünülür.(Ton(başına(yaklaşık(30(USD(
medyan( değer( etrafında( gözüken( dağılım( oldukça( büyüktür( ve( dolayısıyla( da( yüksek( düzey(
belirsizlik(yaratır.(Bu( faydayı(göz(önünde(bulundurmak(adına,( sakınılan(CO2(miktarı(hesaplanmış,(



aşağıdaki( tabloda( sunulmuştur.( Bu( hesaplama( için,( MWh( başına( 0.552( tonluk( (karma( elektrik(
santrallerinden( edinilen( elektrik)( bir( katsayı( uygulanmıştır( ve( TurSEFF( projesi( amaçları( için(
kullanılan(katsayının(aynısıdır.(Sakınılan(zerhili(maddelerin(maddi(değeri(de(hesab(edilmiştir.((

Tablo&9:&Çevresel&Faydaların&Öngörülen&Değerleri.&

Kaynak& Varsayılan&
kapasite&
faktörü&&

kW&kurulu&kapasite&başına&
nakliye&edilen&yıllık&enerji&

(kWh)&

0.552&kg/kWh’da&
sakınılan&CO2&tonu&

Sakınılan&
CO2/kWh’ın&
değeri&(USD)&

Hidrolik( %50( 4,380( 2,418( 73(

Rüzgar( %33( 2,891( 1,596( 48(

Güneş( %25( 2,190( 1,209( 36(

Biyokütle( %60( 5,256( 2,901( 87(

Jeotermal( %72( 6,307( 3,482( 104(

(

Yukarıdaki( analizin( sonuçları( aşağıdaki( tabloda( özetlenmiştir.( Böylece,( bazı( iklim( değişikliği(
aktivistleri( tarafından( oldukça(mütevazi( bulunan( bir( çevresel( faydanın( da( eklenmesiyle;( EIRR’ler,(
güneşin( %10’luk( sermaye( masrafı( eşiğini( geçmesiyle( beraber( tüm( YE( teknolojilerinin( şuanki(
ekonomik( sürdülebiliriği( ölçüsünde,( kayda( değer( biçimde( artış( göstermektedir.( Neredeyse( tüm(
çalışmalar,(yıllar(geçtikçe,(çevresel(faydanın(değer(bakımından(artış(göstereceği(sonucuna(varır.(

Tablo&10:&Çevresel&Faydalar&Dahil/Hariç&Şekilde&Ekonomik&Analiz&Sonuçları&&

Kaynak&
Çevresel&fayda&hariç,&

EIRR&&
USD&30&/&ton’luk&çevresel&

fayda&dahil,&EIRR&

Hidrolik( %41.5( %51.2(

Rüzgar( %12.3( %16.4(

Güneş( %7.8( %10.7(

Biyokütle( %13.4( %17.6(

Jeotermal( %10.2( %15.2(

(

Doğal( gaz( fiyatları( ve( YE( teknoloji( maliyetlerinde( düşüşün( simülasyonuyla( oluşturulan( diğer(
senaryoların( sonuçları( aşağıdaki( tabloda( verilmiştir.( Buna( göre,( YE( teknolojilerinin( ekonomik(
sürdürülebilirliği( kaçınılan( yakıt( maliyetine( oldukça( bağımlı( olacaktır( zira( yıllık( doğal( gaz(
maliyetinde( 10( yıl( boyunca( oluşacak( yıllık( %5’lik( düşüş( hidrolik( güç( hariç( tüm( YE( teknolojilerini(
ekonomik(olmayan(bir(noktaya(taşıyacaktır.(Bu(senaryonun(Türkiye(fiyatlarını(halen(mevcut(Avrupa(
piyasa( fiyatlarının( %20( üstünde( bırakacağı( da( not( edilmelidir.( Mevcut( dünya( doğal( gaz( fiyatı(
projeksiyonları((yakın(zamanda(büyük(artışlar(öngörmediğinden(bu(gerçek(bir(ihtimaldir.(



Dahası,(yukarıdaki( faydalarda(düşüşe(YE(maliyetlerinin(azaltılmasıyla(da(karşılık(verilebilir.(Rüzgar(
bakımından(bu(o(kadar(açık(değildir(zira(maliyetlerin(düşme(potansiyeli(bir(şekilde(kısıtlıdır(ve(daha(
düşük(gaz(maliyetleri( rüzgar(oluşumlarını(ekonomik(açıdan(daha(avantajlı( kılmaz.(Ancak(diğer(YE(
teknolojileri( için(yakıt( fiyatlarının(düşmesi( riskinin(üstesinden,(gösterilen(düşen(maliyetlerin(öteki(
yüzü(ile(gelinebilir.(

Tablo&11:&YE&Teknolojisine&göre&Üç&Senaryo&için&EIRR&Özeti&&

Kaynak& Baz&Senaryo&
Yakıt&faydasında&

düşüş&
Daha&düşük&YE&
maliyetleri&

Hidrolik( %41.5( %34.8(
(

Rüzgar( %12.3( %6.6( %14.3(

Güneş( %7.8( %3.4( %24.4(

Biyokütle( %13.4( %7.9( %26.0(

Jeotermal( %10.2( %4.0( %21.3(

(

Yukarıdaki(tablodan(görülebiliyor(ki:(

•! YE( teknolojilerinin( ekonomik( sürdürülebilirliği( kaçınılan( yakıt( maliyetine( oldukça( bağlıdır(
zira(yıllık(doğal(gaz(maliyetinde(10(yıl(boyunca(oluşacak(yıllık(%5’lik(düşüş(hidrolik(güç(hariç(
tüm(YE(teknolojilerini(ekonomik(olmayan(bir(noktaya(taşıyacaktır.(Bu(senaryonun(Türkiye(
fiyatlarını( halen( mevcut( Avrupa( piyasa( fiyatlarının( %20( üstünde( bırakacağı( da( not(
edilmelidir.(Mevcut( dünya( doğal( gaz( fiyatı( projeksiyonları( ( yakın( zamanda( büyük( artışlar(
öngörmediğinden(bu(gerçek(bir(ihtimaldir.(

•! Yukarıdaki( faydalarda(düşüşe(YE(maliyetlerinin(azaltılmasıyla(da(karşılık(verilebilir.(Rüzgar(
bakımından(bu(o(kadar(açık(değildir(zira(maliyetlerin(düşme(potansiyeli(bir(şekilde(kısıtlıdır(
ve(daha(düşük(gaz(maliyetleri(rüzgar(oluşumlarını(ekonomik(açıdan(daha(avantajlı(kılmaz.(
Ancak( diğer( YE( teknolojileri( için( yakıt( fiyatlarının( düşmesi( riskinin( üstesinden( gösterildiği(
gibi(düşen(maliyetlerin(öteki(yüzü(ile(gelinebilir.(

4.1.!Sonuçlar&

1.! Ilısu( ve( Çetin( ile( kW( başına( aynı( oluşum(maliyetine( sahip( pek( çok( diğer( hidrolik( elektrik(
santrali( varsa,( bunların( gelişimi( diğer( tüm( YE( teknolojileri( arasında( ülkeye( en( büyük(
ekonomik(faydayı(sağlayacak(olanlardır.((

2.! Gaz( fiyatlarındaki( düşüş( ihtimalinin( yarattığı( risk( göz( önünde( bulundurulduğunda,(
hükümetin( muhtemelen( YE( teknolojilerin( fiyat( desteği( sunmaya( devam( etmesi(
gerekecektir(–özellikle(güneşe,(yakın(zamanda.(



Gaz(fiyatları(sonuç(olarak(mevcut(dünya(çapındaki(fiyatlara(benzer(bir(yere(gelmezse,(Türkiye’deki(
tüm(RE(teknolojileri(çok(kısa(sürede(ekonomik(bakımdan(sürdürülebilir(bir(hale(gelecektir.(Mevcut(
durumda,(güneş(hariç(hepsi(ekonomik(açıdan(sürdürülebilirdir.(


