
 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

DÖNEM PROJESİ 

 

 

HAZİNE TAŞINMAZLARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA 

DAYALI LİSANSSIZ ENERJİ YATIRIMLARI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

 

Neslihan MUMCU 

 

 

 

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 

 

 

 

ANKARA  

2017 

 

 

Her hakkı saklıdır.



i 

 

ÖZET 

Dönem Projesi 

HAZİNE TAŞINMAZLARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI 

LİSANSSIZ ENERJİ YATIRIMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Neslihan MUMCU 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 

Dünya enerji üretiminde ağırlıklı olarak fosil yakıtlar kullanılmakta ve bu kaynakların da çevre 

kirletme potansiyeli yüksek düzeyde bulunmaktadır. 2013 Dünya Enerji Görünümü (World 

Energy Outlook) verilerine göre dünyada fosil yakıtların küresel enerji bileşimindeki payı %82 

seviyesinde olup, bu oran oldukça yüksektir. Gerek fosil yakıt kaynaklarının arzının sınırlı ve 

tükenebilir nitelikte olmasının ülkelerin enerji arz güvenliğini tehdit etmesi, gerekse çevre 

kirliliği ile mücadele edilmesi, karbon salınımının azaltılması ile iklim değişikliğinin kontrolü 

gibi temel gerekçelerle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim kaçınılmaz olmuştur. Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelerde artan enerji ithalatı ve ticaret dengesi açığının da neden olduğu 

riskler sayılan hususlara eklendiği zamanda,  yenilenebilir enerji üretiminin farklı araçlarla 

teşviki özel önem kazanmaktadır.   

Bu çalışmada, kaynakların etkin kullanımı hedefi çerçevesinde, hazine taşınmazlarının 

yenilenebilir enerji yatırımları için kullanımı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü (MEGM) başta 

olmak üzere diğer kamu kurumlarınca yapılan işlemler, yasal yönleri ve uygulamaları birlikte 

değerlendirilmiştir. Türkiye’de yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek olduğu ve özellikle 

814.578 km² olan ülke yüzölçümünün %33’üne tekabül eden Hazine arazisinin de söz konusu 

amaçla kullanımının da bu potansiyele katkı yaptığı dikkati çekmektedir. Mevcut enerji 

potansiyelinden yararlanılması ve atıl durumdaki Hazine taşınmazlarının yenilenebilir enerji 

yatırımları için kullanımı ile ekonomiye katkı yapılması, ülke ekonomisini büyük ölçüde 

etkileyen enerji ithalatının azaltılması ile ekonomiye olumlu katkı yapacağı ve aynı zamanda 

enerji konusundaki dışa bağımlılığı azaltarak enerji arz güvenliğinin sağlanması ile çevre 

kirliliğinin azaltılmasında olumlu katkı yapacağı değerlendirilmiştir. 

Literatür çalışması, mevzuat ve uygulama süreçlerine ilişkin raporlar ve idari kayıtların birlikte 

kullanılması neticesinde, hazine taşınmazlarının yenilenebilir enerji yatırımları için 

değerlendirilmesinin özel kişi ve kurumların enerji yatırımlarının teşvikine önemli etkisinin 

olacağı, uygulama aşamasında Hazine arazilerinin belirtilen amaçla kullanımında yaşanan 

sorunlar ile etkin çözümlerin geliştirilmesi için mevzuatın yeniden gözden geçirilmesinin 

gerekli olacağı ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir 

enerji yatırımlarının çoğaltılabilmesi için farkındalığın oluşturulması, başvuru ve izin 

prosedürünün kolaylaştırılması, uygulayıcı kurumlar arasında işbirliği ve veri paylaşımının 

sağlanması, irtifak bedelinin tespitinin uluslararası değerleme standartlarına uygunluğunun 

sağlanması, yatırımların teşviki için Devlet desteğinin arttırılması ve aksaklıkların 

azaltılabilmesi için yasal düzenlemelerin yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.    

Şubat 2017, 129 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Hazine taşınmazları, yenilenebilir enerji, enerji üretim-tüketim dengesi ve 

lisanssız yenilenebilir enerji kaynakları.  
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ABSTRACT 

Term Project 

ASSESSMENT OF TREASURY REAL ESTATES CONSIDERING WITH THE 

RENEWABLE ENERGY RESOURCES BASED UPON THE UNLICENSED ENERGY 

INVESTMENTS 

 

Neslihan MUMCU 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 

The fossil fuels are used predominantly in the world energy production, and these sources have 

high level of environmental pollution potential. According to the 2013 World Energy Outlook, 

the share of fossil fuels in the global energy consumption is around 82% which is quite high. It 

is the fact that the supply of fossil fuel resources is limited and exhaustible and is threatening 

the energy security of the countries, it has become inevitable to turn renewable energy sources 

for basic reasons such as combating environmental pollution, reducing carbon emissions and 

controlling climate change. The deficit of the trade balance and increased energy imports in 

developing countries for instance in Turkey caused risk when added to the issues listed in, is 

getting particular importance in the promotion of renewable energy production with different 

tools. 

In this study, the use of treasury real estate for renewable energy investments within the 

framework of the effective use of resources, the transactions carried out by the General 

Directorate of National Real Estate (MEGM) and other public institutions, their legal aspects 

and their applications were evaluated. The area of Turkey is about 814,578 sq km is 

corresponding to 33% of state (or treasury) land in Turkey and it stated the purpose of the land 

use of renewable energy potential is noteworthy that contributed to this potential. The 

contribution to the economy through utilization of existing energy potential and abandoned state 

real estate for renewable energy investments, it would be beneficial for the economy to 

contribute positively to the reduction of energy imports, which greatly affect the country’s 

economy, and to contribute positively to the reduction of environmental pollution by securing 

energy supply security by reducing external dependence on energy. 

The evaluation of state real estate for renewable energy investments will be a significant impact 

on the promotion of energy investments by private individuals and institutions in the light of the 

combined use of reports and administrative records of the literature, legislation and 

implementation processes. It has been suggested that legislation should be re-assessed to 

develop effective solutions and problems experienced in the treasury land use for the stated 

purpose during the implementation phase. In this context, the legal arrangements for the 

creation of awareness for the renewal of renewable energy investments on treasury real estate, 

facilitation of application and authorization procedure, cooperation and sharing of data between 

implementing institutions, has been evaluated. 

February 2017, 129 pages 

Keywords: State real estate, renewable energy, energy imports, and unlicensed renewable 

energy resources. 
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TEŞEKKÜRLER 

 

Bütün kamu ve özel kurumlarda gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul yönetimi 

uzmanlığının hızla kurumsallaştığı ve birçok kurumda varlık yönetimi birimlerinin 

oluşturulmasına özel önem verildiği gözlenmektedir. Özellikle kendilerine verilen lisans 

ve ruhsat ile enerji ve madencilik yatırımları yapacak olan firmalarda arazi edinimi, 

kamulaştırma, çevresel ve sosyal etki değerleme, toplumsal yatırımlar ile arazinin eski 

haline getirilmesi çalışmalarının artan önemi dikkate alınarak söz konusu firmalarda 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. Hazine başta olmak üzere taşınmaz edinen bütün kamu kurumları ve yerel 

yönetimlerde arazi edinimi, etkin yönetimi ve uygun yönetim modellerinin geliştirilmesi 

yanından son yıllarda Hazine taşınmazlarının yatırım yeri olarak özel kişi ve kurumlara 

tahsisi yoluyla yatırımların teşviki, teşvik uygulama araçları arasında sayılmaktadır. 

Belirtilen önemi nedeni ile gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında lisansüstü 

eğitim yapma olanağını Milli Emlak Genel Müdürlüğü çalışanlarına sağlayan Ankara 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim 

Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Sayın Harun TANRIVERMİŞ’e, proje çalışması 

aşamasında beni yönlendirmelerinden ve çalışmama önemi katkı yapan danışman 

hocam sayın Prof. Dr. Sayın Şebnem AKİPEK ÖCAL’a ve çalışmam boyunca 

desteklerini esirgemeyen eşim Fırat MUMCU’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

 

Neslihan MUMCU 

Ankara, Şubat 2017  



iv 

 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖZET ................................................................................................................................. i 

ABSTRACT ..................................................................................................................... ii 

TEŞEKKÜRLER ........................................................................................................... iii 

İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. iv 

SİMGELER DİZİNİ ..................................................................................................... vii 

ŞEKİLLER DİZİNİ ....................................................................................................... ix 

ÇİZELGELER DİZİNİ .................................................................................................. x 

1. GİRİŞ  ........................................................................................................................... 1 

2. ENERJİ KAVRAMI VE ENERJİ KAYNAKLARI ................................................ 4 

2.1 Enerji Kavramı.......................................................................................................... 4 

2.2 Enerji Kaynakları ..................................................................................................... 6 

2.2.1 Fosil enerji............................................................................................................... 9 

2.2.2 Nükleer enerji ....................................................................................................... 14 

3. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ........................................................ 18 

3.1 Hidroelektrik Enerji ............................................................................................... 19 

3.2 Güneş Enerjisi ......................................................................................................... 22 

3.3 Rüzgâr Enerjisi ....................................................................................................... 25 

3.4 Jeotermal Enerji ...................................................................................................... 28 

3.5 Biyokütle Enerjisi .................................................................................................... 31 

4. TÜRKİYE’NİN MEVCUT ENERJİ DURUMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................................................................... 35 

5. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ............................. 40 

5.1 Türkiye’de Hidroelektrik Enerji ........................................................................... 46 

5.2 Türkiye’de Biyokütle Enerjisi ................................................................................ 48 

5.3 Türkiye’de Güneş Enerjisi ..................................................................................... 51 

5.4 Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi ................................................................................... 54 

5.5 Türkiye’ de Jeotermal Enerji ................................................................................. 58 

6. ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ EDİNİMİ VE KAMULAŞTIRMA ..... 61 

6.1 Özel Mülkiyete Ait Taşınmazların Kullanım Hakkının Elde Edilmesi ............. 63 

6.1.1 6446 Sayılı Kanun kapsamında enerji yatırımlarında kamulaştırma 

şekilleri .................................................................................................................. 65 

6.1.2 Kamulaştırma sürecinde yaşanan sorunlar ....................................................... 68 



v 

 

6.2 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilerine Ait 

Taşınmazların Kullanım Hakkının Elde Edilmesi ........................................... 70 

6.3 Orta Malı Niteliğindeki Taşınmazların Kullanım Hakkının Elde Edilmesi ..... 71 

6.4 Orman Vasıflı Taşınmazların Kullanım Hakkının Elde Edilmesi ..................... 73 

6.5 Hazinenin Mülkiyetindeki Taşınmazların Kullanım Hakkının Elde 

Edilmesi ................................................................................................................ 76 

6.5.1 İrtifak Hakkı Tesisi .............................................................................................. 76 

6.5.2 Kullanma İzni Verilmesi...................................................................................... 79 

6.5.3 Kiralama ............................................................................................................... 80 

7. HAZİNE TAŞINMAZLARININ LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ 

YATIRIMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU 

ÇERÇEVEDE UYGULANAN MEVZUAT HÜKÜMLERİ ........................... 82 

7.1  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu .................................................................. 82 

7.2 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun .................................................................... 84 

7.2.1 Enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve kullanılması .............. 85 

7.2.2 YEK belgesi ve destekleme mekanizması .......................................................... 85 

7.2.3 Yenilenebilir enerjilere ilişkin yatırım dönemi uygulamaları ......................... 86 

7.2.4 Yenilenebilir enerji tesislerinde yerli ürün kullanımının teşviki ..................... 87 

7.2.5 Yenilenebilir enerji tesislerinin arazi ihtiyacının karşılanması ....................... 87 

7.3 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 

(LÜY) .................................................................................................................... 89 

7.3.1 Lisans alma ve şirket kurma muafiyeti .............................................................. 89 

7.3.2 Bağlantı başvurusu .............................................................................................. 90 

7.3.3 Bağlantı başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ..................... 92 

7.3.4 Bağlantı ve sistem kullanımı için başvuru ve sistem kullanımı ....................... 93 

7.3.5 Yönetmelik kapsamında kamulaştırma ............................................................. 94 

7.4 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği ............................................. 96 

7.4.1 YEKA belirleme ve derecelendirme kriterleri .................................................. 96 

7.4.2 YEKA kullanım hakkı yarışması ........................................................................ 98 

7.4.3 YEKA kullanım hakkı sözleşmesinin imzalanması ve ifası ............................. 99 

7.4.4 Önlisans ve lisans süreci ...................................................................................... 99 

7.4.5 YEKA’dan azami derecede yararlanabilmek için gerekli altyapının 

geliştirilmesine yönelik kurum ve kuruluşların sorumluluklarına ilişkin 

esas ve ilkeler ...................................................................................................... 100 



vi 

 

7.5 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 

Uygulanmasına Dair Tebliğ (LÜYT) ............................................................... 100 

7.5.1 Bağlantı başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi ................................ 101 

7.5.2 Enerjinin tüketimine ilişkin esaslar .................................................................. 103 

7.6  362 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği.......................................................... 104 

7.6.1 Başvuru şekli ve istenilen bilgi ve belgeler ....................................................... 104 

7.6.2 Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimine ilişkin irtifak 

hakkı tesisi için ön izin verilmesi ...................................................................... 105 

7.6.3 Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimine ilişkin irtifak 

hakkı tesis edilmesi ............................................................................................ 106 

7.6.4 Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla yatırımcılar lehine 

irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen hazine taşınmazları 

üzerinde lisanssız elektrik üretimine ilişkin irtifak hakkı tesis edilmesi ...... 107 

7.6.5 Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimine ilişkin irtifak 

hakkı tesis edilmesinde yaşanan mevzuat kaynaklı sorunlar ........................ 109 

7.6.6 İrtifak hakkı bedelinin tespiti ........................................................................... 110 

8. SONUÇ VE ÖNERİLER ........................................................................................ 113 

KAYNAKLAR ............................................................................................................ 121 

EKLER ......................................................................................................................... 126 

EK1 Hidrolik Kaynaklara Dayalı Tesislerde Elektrik Üretiminde Bağlantı 

Başvuru Süreci Şeması ...................................................................................... 127 

EK2 Hidrolik Kaynaklara Dayalı Tesisler Dışındaki Tesislerde Elektrik 

Üretiminde Bağlantı Başvuru Süreci Şeması .................................................. 128 

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................. 129 

 

  



vii 

 

SİMGELER DİZİNİ 

                

CO2                                        Karbondioksit 

GWh                                      Gigawatt saat 

km                                          Kilometre 

kW     Kilowatt  

kWh     Kilowatt saat 

lt                                             Litre 

m                                            Metre 

m²                                           Metrekare 

m³  Metreküp 

MJ  Milijoule 

MW    Megawatt 

MWe  Megawatt elektrik   

MWh     Megawatt saat 

MWt Megawatt ısı 

TWh     Terawatt saat 

Vb.    Ve benzeri 

Vd.    Ve diğerleri 

Vs.    Ve saire 

Yy.    Yüzyıl 

ºC  Santigrat derece 

 

Kısaltmalar 

Ar-Ge Araştırma-geliştirme 

ÇED     Çevresel Etki Değerlendirmesi 

DHTA    Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında 

DSİ     Devlet Su İşleri 

EİE    Elektrik İşleri Etüt İdaresi 

EPDK     Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

ETKB    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

EÜAŞ     Elektrik Üretim Anonim Şirketi 

GEPA    Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası 

GEA     Jeotermal Enerji Birliği 

GES    Güneş Enerji Santrali 

GÖP    Gün Öncesi Planlama 
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GWEC  Küresel Rüzgar Enerji Konseyi’nin (Global Wind Energy 

Council) 

HES     Hidroelektrik Santral 

HTİHY   Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 

IAEA  Uluslararası Atom Enerji Ajansı (International Atomic 

Energy Agengy) 

JES    Jeotermal Enerji Santrali 

LÜY  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 

Yönetmelik 

LÜYT Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 

Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ 

MEGM Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

MEOP    Milli Emlak Otomasyon Programı 

MTA     Maden Tetkik ve Arama 

REPA     Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası 

RES     Rüzgar Enerji Santrali 

TAEK    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

TEİAŞ    Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 

TEP     Ton Eşdeğer Petrol 

TEDAŞ    Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

TÜBİTAK   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TÜİK     Türkiye İstatistik Kurumu 

WWEA  Dünya Rüzgar Enerji Birliği (World Wind Energy 

Association) 

YEK    Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

YEKA    Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 

YEGM                                   Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

YEKDEM    YEK Destekleme Mekanizması 
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1. GİRİŞ 

Enerji ihtiyacının karşılanması, ülkeler için yüzyılın temel sorunlarından biri olarak 

görülmektedir. Özellikle son yıllarda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hem 

kendilerine yetebilmeleri hem de uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kendilerinden 

beklenen çevreye karşı duyarlılığa olumlu tepki verme çabası nedeni ile yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelmenin önemine varmış bulunmaktadır. Ancak fosil yakıtların 

sınırlı, tükenebilir nitelikte olması ve ülkelerin enerji arz güvenliğini tehdit etmesi gibi 

nedenlerle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması zorunlu olmuştur.  

2013 Dünya Enerji Görünümü (World Energy Outlook) verilerine göre dünyada fosil 

yakıtların küresel enerji bileşimindeki payı %82 seviyesinde olup, bu oran oldukça 

yüksek düzeyde bulunmaktadır. Gerek fosil yakıt kaynaklarının arzının sınırlı ve 

tükenebilir nitelikte olmasının ülkelerin enerji arz güvenliğini tehdit etmesi, gerekse 

çevre kirliliği ile mücadele edilmesi, karbon salınımının azaltılması ile iklim 

değişikliğinin kontrolü gibi temel gerekçelerle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim 

kaçınılmaz olmuştur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde artan enerji ithalatı ve 

ticaret dengesi açığının da neden olduğu riskler sayılan hususlara eklendiği zamanda,  

yenilenebilir enerji üretiminin farklı araçlarla teşviki özel önem kazanmaktadır. Birçok 

ülkede artan yenilenebilir enerji yatırımları nedeni ile 2035 yılına kadar dünyada 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının %18’den %25’e çıkması beklenmektedir 

(Anonymous 2013). 

Türkiye’nin enerji üretiminde fosil yakıtların payı yaklaşık %68 civarında (Anonim 

2016a) olup, son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık verildiği ve enerji arz 

güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiği görülmektedir. Mevcut koşullarda Türkiye’de 

enerjiye olan talep artarken yerli kaynaklardan üretim yapılamaması nedeniyle ülke 

enerjide dışa bağımlı olduğu açıktır. Enerji ithalatının toplam ithalatın dörtte birini 

oluşturması ülke ekonomisini kırılgan hale getirmekte, enerji arz güvenliğini tehdit 

etmekte ve ülkeyi enerjide dışa bağımlı hale getirmektedir. Bu kapsamda toplam enerji 

üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasının ülke ekonomisi 

açısından olumlu etki yaratacağı düşünülmektedir.  



2 

 

İktisat literatüründe birçok çalışmanın sonucu, enerji tüketimi ve gelişmişlik düzeyi 

arasındaki çift yönlü pozitif bağıntıyı doğrulamaktadır. Türkiye’de elektrik ihtiyacının 

2009-2023 arasında, yılda %6 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Türkiye gibi ithal 

enerji bağımlılığı yüksek ülkelerde yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları alternatifini 

kullanmanın enerji arz güvenliğini sağlamanın yanında, özellikle genç nüfus arasında 

yaygın işsizlik problemini çözmeye katkı sağlayacağı ifade edilmektedir. 

Enerji yatırımları için arazi edinimi ve kamulaştırma işlemleri birçok araştırmanın 

konusu olmuştur (Tanrıvermiş ve Gündoğmuş 2004, Tandoğan 2009, Tanrıvermiş ve 

Aliefendioğlu 2011, Leblebici 2012, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2013). Hazine 

arazilerinin yatırım yeri olarak kullanılması ve özellikle yenilenebilir enerji üretimi için 

Hazine arazileri üzerinde irtifak hakkı kurulması çok az sayıda çalışmaya konu olmuştur 

(Bahadırhan 2012). Özellikle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
1
 ve 5346 sayılı 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun
2
 kapsamında Hazine arazilerinin enerji üretim ile dağıtım tesisleri için kullanımı, 

irtifak hakkı tesisi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu, 4706 sayılı Hazine Taşınmazlarının Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 

Kanun
3
 ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre 

ödenmesi gereken irtifak hakkı bedelinin tespitinin hem anılan yasal düzenlemeler, hem 

de uluslararası değerleme standartları ile çeliştiği ve uygulamada Hazine arazilerinin 

tahsisinde önemli sorunların yaşandığı dikkati çekmektedir.    

Türkiye’de yeni uygulamaları başlayan Hazine arazilerinin yenilenebilir enerji üretimi 

için kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda araştırmanın olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

sayısının oldukça az olduğu bir alanda yapılan bu çalışmanın giriş bölümünde, ülkenin 

ihtiyaç duyduğu büyük miktardaki enerjinin yurtiçi kaynaklarından sağlamasının önemi 

vurgulanmış ve kapsamı tanımlanmış, ikinci ve üçüncü bölümlerde sırasıyla fosil ve 

yenilenebilir enerji kaynakları hakkında açıklayıcı bilgiler ışığında, bu kaynakların ve 

bu kaynaklara dayalı üretilen enerjinin dünya ölçeğindeki görünümü açıklanmıştır. 

Dördüncü ve beşinci bölümlerde sırasıyla Türkiye’nin sahip olduğu fosil ve 

                                                           
1
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 30/3/2013, Sayı: 28603. 

2
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 18/5/2005, Sayı: 25819. 

3
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 18/7/2001, Sayı: 24466. 
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yenilenebilir enerji kaynakları ile bu kaynaklardan elde edilen enerji durumu ayrı ayrı 

incelenmiş, mevcut durumla sahip olunan potansiyeli daha verimli kullanabilme 

imkanları araştırılarak, altıncı ve yedinci bölümlerde hazine taşınmazlarının 

yenilenebilir enerji yatırımları açısından değerlendirilmesinde izlenen yol, uygulanan 

mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklanmış olup, sekizinci bölümde ise bu konudaki 

sorunlara değinilmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik başlıca çözüm önerileri 

sıralanmıştır.  
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2. ENERJİ KAVRAMI VE ENERJİ KAYNAKLARI 

2.1 Enerji Kavramı 

Enerji, maddenin iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile 

enerji; bir etki meydana getirebilme kabiliyetidir. Enerji terimi, doğrudan ölçülemeyen 

bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş 

yoluyla bulunabilir. Enerjinin korunumlu olduğu kabul edilir. İlk defa James Joule 

tarafından tanımlanan enerjinin korunumu yasası, enerjinin var iken yok 

edilemeyeceğini, bir enerji türünün bir başka türe dönüştürülmesi sırasında görülecek 

artış ve azalışların birbirine eşit olacağını ifade etmektedir. Örnek olarak hidroelektrik 

santrallerde suyun potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesi verilebilir (Goel 

2005). 

 “Enerji, üretim işletmelerinde kullanılması zorunlu bir girdi ve toplumların refah 

düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli bir hizmet aracı olarak, ekonomik ve sosyal 

kalkınmanın temel taşlarından biridir. Bu nedenle ekonomiye, yeterli ve güvenilir 

enerjinin, yerinde, zamanında ve düşük maliyetle sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

Geleneksel enerji kaynaklarının tükenme eğilimine girdiği, enerji fiyatlarının artış 

göstermesinin beklendiği, enerji kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarının 

büyüdüğü bir dönemde enerji planlaması, özellikle enerji kaynakları kıt, ithal 

kaynaklara bağımlı, yetersiz döviz kaynaklarına sahip ülkeler için yararlı ve zorunlu bir 

araç olarak görülmektedir” (Anonim 1994).
  

Enerjinin tarihine bakıldığında; gelişimin ana etmenlerini oluşturan kömür ve petrol iki 

temel enerji kaynağı olarak hızla gelişmiş ve dönüşmüştür. Bu kaynaklardan ilki olan 

kömür; milattan önce keşfedilmesine rağmen asıl kullanılmaya başlandığı dönem 18. 

yüzyılın ikinci yarısıdır. Britanya’da sömürgeciliğe yönelik çalışmaların başlamasıyla 

gemi inşası ve silah yapımı için gerekli olan yakıt odun kömüründen sağlandığı için 

ormansızlaşma ülkeyi yeni bir kaynak arayışına sürüklemiştir. Ülkeler o dönem için 

kolay taşınabilir ve bol olması nedeniyle kömüre yönelmiştir. Kömürün mevcut bir 

kaynağın yerine geçmesi, bütün altyapı sisteminin, odun ve odun kömürü için 
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tasarlanmış ocakların/kazanların; oduncuların ve diğer tedarikçilerin; teslimat ve 

depolama yöntemlerinin; fiyatlandırma yapılarının; aracıların ve halkın alışkanlıklarının 

değiştirilmesi sonucunu doğurmuştur (Montgomery 2011).  

19. yüzyılın ortalarında Sanayi Devriminin etkisiyle halkın ihtiyaçlarında ortaya çıkan 

değişim, artan nüfus ve şehirleşme oranı nedeniyle yeni bir enerji kaynağına ihtiyaç 

duyulmuştur. İlk olarak balina yağı kullanılmıştır ancak; fiyatının yüksek olması ve 

balina avlanma oranının artması nedeniyle bu kaynaktan vazgeçilmiştir. Bilim adamı 

Silliman’ın çabasıyla 1859’da ilk kuyu çalışması başlamıştır. Sıvı olan petrol kömüre 

nazaran daha kolay taşınabilen ve depolanabilen bir kaynaktır. Petrol sayesinde içten 

yanmalı motor, motor taşımacılığına hâkim olmuştur. Bu durum beraberinde ulaşımı 

ciddi oranda geliştirmiştir. Kullandığımız birçok eşyanın ham maddesi, petroldür 

(Montgomery 2011).   

Petrolün keşfini doğalgaz izlemiştir. Petrolün keşfedildiği dönemde önemsenen bir 

kaynak olmamasına rağmen bol bulunması, kolay taşınabilmesi, birçok alanda 

kullanılması ve en önemlisi çevreye zararının az olması nedeniyle doğalgaz çokça tercih 

edilen bir enerji kaynağı haline gelmiştir. 

Nükleer enerjinin temeli ise 1934 yılına dayanmaktadır. İlk olarak askeri alanda 

kullanılmaya başlanmıştır. Savaştan sonra da sivil amaçlı kullanım için ABD’de 

1946’da Atomik Enerji Komisyonu kurulmuştur. Rusya’da ise 1954’te Obninsk’de 

küçük bir nükleer santral çalışmalarına başlanmıştır. Halen birçok ülkede yaygın olarak 

kullanılan bir enerji kaynağıdır (Montgomery 2011). 

Kömür, petrol ve doğalgazın dünya piyasalarına ve teknolojik gelişmelere katkısı 

olmakla birlikte bazı ülkeler için olumsuz etkileri de olmuştur. Bu kaynaklar ülkelerin 

jeopolitik konumlarıyla yakından ilişkilidir. Bu nedenle söz konusu kaynakların 

bulunmadığı ülkeler enerji açısından dışa bağımlıdır. Bunun yanı sıra karbon salınımı 

yüksek olan bu kaynaklar çevre kirliliğine de neden olmaktadır.  Ayrıca yapılan 

araştırmalarda bu kaynakların yakın tarihte tamamen tükeneceği öngörülmektedir. Bu 
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nedenle son dönemlerde “yeşil enerji” olarak tanımlanan çevreye dost, tükenmeyen, geri 

dönüşümü olan enerji kaynaklarına yönelme geçekleşmiştir. 

Tükenebilir kaynaklardan olan petrol, doğalgaz ve kömüre karşılık ülkeler özellikle 

2002 ve 2008 tarihleri arasında yenilenebilir enerjiye yüksek miktarda kaynak 

aktarmaya başlamıştır. Bu kaynakların varlığı tarih boyunca bilinse de alternatif enerji 

olarak kaynak aktarılması petrol fiyatlarındaki değişim ve dış politika ilişkileriyle 

dönüşmektedir. Artık gelişmiş ülkeler, yenilenebilir enerji kaynaklarını sadece enerjide 

dışa bağımlılığı azaltma olarak görmemekte, istihdam yaratma kapısı olarak da 

değerlendirilmektedir. Hatta yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu tutan 

düzenlemeler yayınlamaktadır. Ülkeler gelecek enerji politikalarında da yenilenebilir 

enerjinin payını artırmayı hedeflemektedir. 

1930’da dünya enerji kullanımının %95’inden fazlası için kömüre, petrole ve geleneksel 

biyokütleye bel bağlamıştır. 1990’a gelindiğinde, bu yakıtlar önem taşımaya devam 

etmiştir ancak söz konusu %95’in içine artık doğalgaz, nükleer enerji, hidroelektrik, 

rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biyoyakıtlar da katılmıştır (Montgomery 2011). 

Enerji kaynaklarındaki bu yeni alternatifler ülkelerin coğrafi yapıları ve ekonomik 

gelişmişliklerine göre farklı dağılım gösterseler de 20. ve 21. yüzyılda önemli enerji 

kaynakları arasında varlığını göstermektedir. Dünya elektrik üretiminde halen sırasıyla 

kömür ve doğalgaz kullanılmakta olsa da bazı ülkelerde nükleer enerji oranı fazla iken 

bazı ülkelerde ise yenilenebilir enerjinin payı fazladır. 

2.2 Enerji Kaynakları 

Günlük yaşamın her aşamasında kullanım alanı bulan enerji, kimyasal, nükleer, 

mekanik (potansiyel ve kinetik), termal (ısı), jeotermal, hidrolik, güneş, rüzgar, elektrik 

enerjisi gibi farklı şekillerde bulunabilmekte ve uygun yöntemlerle birbirine 

dönüştürülebilmektedir (Koç ve Şenel 2013). 
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İnsanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan enerji kaynakları, dünyada 

eşit bir dağılım göstermemektedir. Fosil ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının rezerv, 

üretim ve ticareti, dünya siyasî ve ekonomik koşullarına ve ilişkilerine yön verecek 

kadar önemlidir. Kaynaklar arasındaki yapısal farklılıklar göz önünde bulundurularak ve 

niteliklerinin değiştirilip değiştirilmemesi açısından “birincil” ve “ikincil” enerji 

kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Birincil enerji kaynakları, doğada oldukları gibi değişime uğramadan kullanılabilen 

kaynaklardır. Birincil enerji kaynakları; mevcut doğal kaynaklar anlamına gelmektedir. 

“Bu enerjiyi yaratan kaynaklar doğrudan kullanıldıkları gibi ikincil enerjiye 

dönüştürülerek de kullanılmaktadır” (Goel 2005). Birincil enerji kaynakları olarak 

adlandırılan bu kaynaklar; yenilenemeyen ve yenilenebilir kaynaklar olarak da ikiye 

ayrılmaktadır (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1 Kullanışlarına Göre Enerji Kaynakları (Goel 2005) 

Yenilenemez Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Fosil Kaynaklı Çekirdek Kaynaklı Hidrolik 

Kömür Uranyum Güneş 

Petrol Toryum Biyokütle 

Doğalgaz   Rüzgar 

  Jeotermal 

  Dalga, Gel-Git 

  Hidrojen 

 

İkincil enerji kaynakları ise, birincil kaynakların belirli işlemlerden geçirilmesi ile elde 

edilen enerji türleridir. “İkincil enerji; birincil enerji kaynaklarının fiziksel durum 

değişimi içeren biçimde dönüştürülmesi sonucu elde edilen bir enerji türüdür” (Gülay 

2008).  Kısaca, ikincil enerjinin ortaya çıkması için birincil enerji kaynaklarına ihtiyaç 

uyulmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için de termik
4
 ve nükleer santraller, petrol 

rafinerileri gibi büyük altyapı yatırımları gereklidir. 

                                                           
4
 Termik santral: Termodinamik kanunlara göre düşük veya yüksek sıcaklık kaynağıyla birlikte termik 

makinalar kullanarak güç üretimi yapan santrallerdir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Termodinamik
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Birincil enerji kaynaklarını kendi içinde sınıflandırırken kullanılan yöntemlerden biri 

yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları sınıflandırmasıdır. Yenilenemeyen enerji 

kaynakları bir defa kullanılınca tekrar yerine konulamayan kaynaklardır. 

“Yenilenemeyen enerji kaynakları da temel olarak iki türlüdür. Bunlar; petrol, doğal gaz 

ve kömür gibi fosil kaynaklar ile nükleer enerjiden oluşmaktadır. Bu kaynaklar, 

rezervleri sınırlı yani bir gün tükenecek oldukları için yenilenemeyen kaynaklar olarak 

nitelendirilmektedir” (Gülay 2008). 

Birincil enerji kaynaklarından bir diğeri de yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 

Yenilenemeyen kaynaklar gibi tükenmeyerek, kısa süre içinde kendini yenileme 

özelliğine sahip oldukları için yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılmaktadır. 

“Doğal çevrim sürecinde, bir önceki gün aynen mevcut olabilen, başka bir ifade ile 

kullanılmalarına rağmen azalmayan, tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar; 

geleneksel (hidroelektrik ve klasik biokütle -odun, bitki ve hayvan atıkları ve evsel 

çöpler) ve yeni (güneş, rüzgâr, dalga, gelgit, jeotermal ve çağdaş biokütle-enerji 

ormanları ve enerji tarımı) enerji kaynaklarından oluşmaktadır” (Koltukçu 2010) 

(Çizelge 2.2). 

Çizelge 2.2 Dönüşülebilirliklerine Göre Enerji Kaynakları (Koltukçu 2010) 

Birincil Enerji Kaynakları İkincil Enerji Kaynakları 

Kömür Nükleer Elektrik, Benzin, Mazot, Motorin 

Petrol Biyokütle İkincil Kömür 

Doğalgaz Hidrolik Kok, Petrokok 

Güneş Rüzgar Hava Gazı 

Dalga, Git-Gel 
 

LPG 

Yenilenebilir enerji kaynakları, yeryüzünde ve doğada çoğunlukla herhangi bir üretim 

sürecine (prosesine) ihtiyaç duymadan temin edilebilen, fosil kaynaklı (kömür, petrol ve 

karbon türevi) olmayan, elektrik enerjisi üretilirken CO2 emisyonu az bir seviyede 

gerçekleşen, çevreye zararı ve etkisi geleneksel enerji kaynaklarına göre çok daha düşük 
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olan, sürekli bir evrimle yenilenen ve kullanılmaya hazır olarak doğada var olan 

hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git, 

hidrojen gibi enerji kaynaklarını ifade eder. Kısaca yenilenebilir enerji, doğada var olan 

ve sürekli kendini yenileyen enerji kaynağı demektir. Hidroelektrik enerji, rüzgâr 

enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, gel -git enerjisi gibi 

kaynaklar yenilenebilir ve tükenmeyen enerji kaynaklarıdır (Anonim 2012a). 

Ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden biri de kişi başına tüketilen enerji 

miktarıdır. Amerika’da bir evde ortalama günde yaklaşık 30 kilowatt-saat (kWh) 

elektrik harcanırken evlerin çok daha küçük olduğu Avrupa ve Japonya’da bu rakamın 

yarısı veya yarısından daha az bir tüketim gerçekleşmektedir (Montgomery 2011).   

Çalışmanın bu bölümünde fosil ve nükleer enerji kaynaklarına değinilecek olup, 

çalışmanın “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” başlıklı üçüncü bölümünde detaylı olarak 

yenilenebilir enerji ve bu enerjiye konu olan kaynaklara değinilecektir. 

2.2.1 Fosil enerji 

Fosil yakıtlar; hidrokarbon ve yüksek oranda karbon içeren petrol, doğalgaz ve 

kömürden oluşmaktadır. Bu maddeler cansız organizmaların yer altında milyonlarca yıl 

kalması sonucu oluşan kendini yenileme özelliği olmayan yakıtlardır. Halen en çok 

kullanılan yakıt türleridir. 

Petrolü diğer kaynaklardan ayıran en önemli özellik ise, farklı bileşenlerden 

oluşmasından dolayı damıtma yoluyla rafine edildiğinde makineyağı, parafin, yağ vb. 

türleri elde edebilme imkânı sunmasıdır. Ortalama bir mavi varil petrol (42 galon = 

158,9 lt) rafine edildiğinde %50 oranında benzin, %20 dizel ve ısınma yakıtı ve %7 

fueloil (gemiler, sanayi, elektrik üretimi) elde edilmektedir. Kalan petrol ise petrol koku 

(sanayide kullanılan yüksek karbonlu bir yakıt) ve asfalt gibi diğer özel yakıt ve 

materyallere kullanılmaktadır (Montgomery 2011). 
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Petrol rezervleri ve kaynağı kavramları birbirine yakın anlamda kullanılıyor olsa da 

aslında birbirinden farklıdır. Petrol kaynakları, dünyada çıkarılabilir nitelikte olsun ya 

da olmasın bütün petrol miktarını içermektedir. Petrol rezervleri ise; piyasada o an için 

geçerli olan fiyatlara göre kar getirecek biçimde çıkarılabilecek kısmını içermektedir. 

Bu nedenle bu konuda bilim adamlarının tahminleri yıllar itibariyle değişmektedir.  

Dünyanın kanıtlanmış petrol rezervi yaklaşık olarak 1.7 trilyon varile tekabül 

etmektedir. Bahis konusu rezerv dünyanın 50 yıllık petrol ihtiyacını karşılamaktadır 

(Şekil 2.1). Mevcut üretime sevk edilebilecek muhtemel petrol kaynaklarının %37’si 

deniz havzalarında, %60’ı karasal alanlarda ve arta kalan bölüm olan %3’lük kısım ise 

Kuzey Kutbunda bulunmaktadır. Çok kademeli hidrolik çatlatma benzeri yeni 

teknolojilerin bulunması ve bunların kaynak alanlarının belirlenmesinde kullanılmaya 

başlanmasıyla birlikte geri kazanılabilir petrol kaynaklarında artış yaşanmaktadır 

(Anonim 2016a).  

 

Şekil 2.1 Fosil Yakıtların Kanıtlanmış Rezervleri (Anonim 2016a) 

Dünya petrol rezervi 2016 yılında 2015 yılına göre düşük bir seviyede artış göstererek 

1.706 milyar varile ulaşmıştır. Dünya’nın petrol rezerv ömrü 2015 yılında yaklaşık 50,7 

yıl olarak belirlenmişken 2016 yılında bu ömür 50,6 yıla gerilemiştir. Birincil enerji 

kaynakları içerisinde stratejik öneme haiz bulunan işlenmemiş petrol 2016 yılında 

dünya enerji ihtiyacının yaklaşık %33,3’ünü karşılamıştır (Anonim 2016a). 

BP 2015 Dünya Enerji İstatistikleri verilerine göre Venezuela %17,5 ile dünyada 

kanıtlanmış petrol rezervlerinde ilk sırada yer almaktadır. Venezuela’da OrinocoBelt 

olarak adlandırılan alanda petrol rezervinin olduğu ve bu bilginin OPEC (Organization 

of Petroleum Exporting Countries) verilerine ve hükümet bildirilerine dayandırıldığı 

belirtilmiştir (Çizelge 2.3). 
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Çizelge 2.3 İspatlanmış Petrol Rezervleri (Anonim 2015a) 

(Bin milyon varil) 1994 2004 2013 2014 Pay (%) 

Venezuela 64,9 79,7 298,3 298,3 17,5 

Suudi Arabistan 261,4 264,3 265,9 267,0 15,7 

Kanada 48,1 179,6 172,9 172,9 10,2 

Iran 94,3 132,7 157,8 157,8 9,3 

Irak 100,0 115,0 150,0 150,0 8,8 

Rusya 115,1 105,5 105,0 103,2 6,1 

Kuveyt 96,5 101,5 101,5 101,5 6,0 

Birleşik Arap Emirlikleri 98,1 97,8 97,8 97,8 5,8 

ABD 29,6 29,3 48,5 48,5 2,9 

Libya 22,8 39,1 48,4 48,4 2,8 

Nijerya 21,0 35,9 37,1 37,1 2,2 

Kazakistan 5,3 9,0 30,0 30,0 1,8 

Katar 3,5 26,9 25,1 25,7 1,5 

Toplam 960,6 1216,3 1538,2 1538,1 90,5 

Küresel petrol rezervleri değerlendirildiğinde, Ortadoğu Bölgesi dünya petrol 

rezervlerinin %48,5’lik bölümüne sahiptir. Ortadoğu’yu %19,8’lik rezerv miktarı ile 

Orta ve Güney Amerika, %13,3’lük rezerv ile Kuzey Amerika takip etmektedir. Bunun 

yanı sıra küresel petrol rezervlerinde Afrika %7,6, Avrasya %7,2 Asya ve Okyanusya 

%2,8 ve Avrupa %0,8’lik pay sahibidir (Anonim 2015b). 

BP 2015 Dünya Enerji İstatistikleri verilerine göre, 2014 yılında ABD dünya petrol 

tüketiminin %19,9’unu gerçekleştirirken Avrupa ve Avrasya ülkelerinin tamamı ise 

dünyadaki petrol tüketiminin %20,4’ünü tüketmektedir. 

Fosil enerji kaynaklarından bir diğeri ise, doğalgazdır. Ulaşım ve elektrik üretiminde 

kullanılan bir kaynak olup, diğer fosil yakıtlar içinde karbon oranı en düşük olanıdır. 

Gazın çıkarım oranı petrolden daha yüksektir ve kömür yerine gaz yakan enerji 

santrallerine oranla %50 oranında daha düşük karbon salmaktadır. Kısacası; birçok 

alanda fosil yakıtlar içinde daha avantajlı bir kaynaktır. 

Doğalgaz birçok avantajına rağmen hala diğer kaynaklara göre az kullanılmaktadır. 

Doğalgazın depolanması ve taşınması diğer kaynaklara göre oldukça zordur. Bu nedenle 

boru hatları aracılığıyla taşınmaktadır. Ayrıca doğalgaz Rusya, Orta Doğu, Batı Afrika 
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gibi ülkelerde bulunmakta olup, kısıtlı bölgesel pazarları olduğu için yaygın tüketimi 

yoktur (Montgomery 2011). 

Çizelge 2.4 Kanıtlanmış Doğalgaz Rezervleri (Anonim 2015a) 

(Trilyon m³) 1994 2004 2013 2014 Pay (%) 

İran 20,764 27,5 34,02 34,02 18,19 

Rusya - 31,05124 32,25866 32,64376 17,45 

Katar 7,07 25,361 24,67813 24,52806 13,11 

Türkmenistan - 2,332785 17,479 17,479 9,34 

ABD 4,639348 5,451362 9,578571 9,769313 5,22 

Suudi Arabistan 5,26 6,757 8,166579 8,166579 4,37 

Birleşik Arap Emirlikleri 6,777 6,083 6,091 6,091 3,26 

Venezuela 3,96505 4,289408 5,58094 5,58094 2,98 

Nijerya 3,45 5,229 5,111 5,1 2,73 

Cezayir 2,963 4,545 4,503908 4,504 2,41 

Avustralya 1,292 2,322621 3,737824 3,737824 2,00 

Irak 3,115 3,17 3,587745 3,587745 1,92 

Çin 1,72508 1,496189 3,459231 3,459231 1,85 

Toplam 61,0205 125,589 158,253 158,667 84,82 

BP 2015 Dünya Enerji İstatistikleri verilerine göre doğalgaz rezervlerinin dünya 

üzerindeki bölgesel dağılımına bakıldığında (Çizelge 2.4), toplam 208,4 trilyon m
3
 olan 

dünya doğalgaz rezervlerinin %38,4’ünün Ortadoğu bölgesinde %37,8’inin ise Avrupa 

ve Avrasya bölgesinde bulunduğu ve ülkeler bazında ele alındığında %21,4 ile Rusya 

Federasyonu’nun dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olduğu, bu ülkeyi 

%15,9 ile İran, %12 ile Katar ve %11,7 ile Türkmenistan’ın takip ettiği görülmektedir 

(Anonim 2016a). 

Fosil kaynakların en eskisi ise kömürdür. Petrol ve doğalgazdan sonra önemini yitirmiş 

olsa da tarihine bakıldığında Sanayi Devrimi’nin enerji kaynağı olmuştur. Dünya kömür 

rezervleri 75 civarında ülkede bulunmakta olup, en çok ABD, Rusya, Çin, Avustralya, 

Ukrayna, Hindistan, Kazakistan ve Almanya gibi ülkelerde bulunmaktadır. Dünya 

Enerji Konseyince yapılan araştırmaların neticesine göre; dünyanın ispatlanmış 

işletilebilir kömür rezervi toplamının yaklaşık 861 milyar ton seviyesinde olduğu tespit 

edilmiştir. Kömür kaynaklarının; 405 milyar tonu bitümlü ve antrasit kömür, 261 milyar 
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tonu alt bitümlü kömür ve 195 milyar tonuysa linyit grubunda yer almaktadır (Anonim 

2016a). 

Kömür rezerv miktarının çok olması, uzun vadeli yeterliliğini de beraberinde 

getirmektedir. Mevcut üretim seviyeleri ile dünya görünür kömür rezervlerinin ortalama 

120 yıllık bir sürede tüketileceği tahmin edilmektedir. Buna karşılık görünür petrol ve 

doğalgaz rezervlerinin tükenme ömürlerinin mevcut üretim seviyeleri ile sırasıyla 45 ve 

60 yıl süreceği tahmin edilmektedir (Anonim 2016a). 

BP 2015 Dünya Enerji İstatistikleri verilerine göre kanıtlanmış kömür rezervlerinin 

dünya üzerindeki bölgesel dağılımına bakıldığında (Çizelge 2.5), dünya rezerv payı 

içinde ABD %26,6 ile ilk sırada yer almaktadır. Toplam 208,4 trilyon m
3
 olan dünya 

elektrik üretiminde kömürün payı %41’dir. Gelecek yıllarda gelişmiş ülkelerin kömür 

talebinin düşeceği, gelişmekte olan ülkelerde ise ucuz olması nedeniyle kömür talebinin 

artacağı öngörülmektedir. Her ne kadar küresel kömür talebi ilerleyen yıllarda artmaya 

devam etse de kömürün elektrik üretimindeki payının çevresel nedenler, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımı ve doğalgazın daha çevreci bir yakıt olması nedeniyle 

yüzde 25’lerin altına düşeceği tahmin edilmektedir (Anonim 2016b). 

Çizelge 2.5 Kanıtlanmış Kömür Rezervleri (Anonim 2016a) 

Üretici Ülkeler 
Toplam Rezerv 

(Milyon Ton) 
Dünya Rezervi İçindeki Payı (%) 

ABD 237295 26,6 

Rusya 157010 17,6 

Çin 114500 12,8 

Avustralya 76400 8,6 

Hindistan 60600 6,8 

Almanya 40548 4,5 

Ukrayna 33873 3,8 

Kazakistan 33600 3,8 

Güney Afrika 30156 3,4 

Endonezya 28017 3,1 

Diğer Avrupa ve Avrasya 20293 2,3 

Türkiye 8702 1,0 

Kolombiya 6746 0,8 

Toplam 847740 95,1 
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Uluslararası Enerji Ajansı’nın yeni politikalar senaryosuna göre; petrol, doğalgaz ve 

kömür kaynaklarının ve ana talep merkezinin aynı olmaması nedeniyle, uluslararası 

enerji ticaretinde de bir artış beklenmektedir. Bölgeler arası petrol ticaretinin 2010 

yılında 42 milyon varil/gün iken, 2035 yılına kadar %20 artarak 50 milyon varil/gün’e 

ulaşması beklenmektedir. 2030 yılından sonra, ABD’nin dünyanın en büyük petrol 

ithalatçıları sıralamasında Çin, Avrupa Birliği ve Hindistan’ın arkasında kalarak, 

ikincilikten dördüncülüğe gerilemesi beklenmektedir. En büyük net ihracatçı olan Orta 

Doğu bu durumu korumakta ve 2011 yılında 21 milyon varil/gün olan ihracatını 2035 

yılında 26 milyon varil/gün’e çıkarmaktadır (Anonim 2012b). 

2.2.2 Nükleer enerji 

Atom çekirdeklerinin parçalanması nedeniyle büyük bir enerji meydana gelmektedir. 

Fisyon ve füzyon reaksiyonları sonucu oluşan bu enerji literatürde “çekirdek enerjisi” 

veya “nükleer enerji” olarak adlandırılmaktadır. Nükleer enerji, nükleer reaktörler 

kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Temel olarak fisyon neticesinde 

ortaya çıkan nükleer enerji, nükleer yakıt ve diğer malzemeler kullanılarak ısı 

enerjisine, bu ısı enerjisi dönüştürülerek kinetik enerjiye ve son aşamada jeneratör 

sistemi yardımıyla elektrik enerjisine çevrilir (Anonim 2016a). 

2. Dünya Savaşı döneminde nükleer bilimin hızla gelişmesiyle, 1951’de nükleer enerji 

kullanılarak ilk elektrik üretimine başlanmıştır. Nükleer enerji Almanya’da 1961’de, 

Fransa’da 1956’da, Rusya’da 1954’te ve İngiltere’de 1953’te elektrik üretiminde 

kullanılmıştır. Bu artış 1970 petrol krizinden sonra daha da hızlanmıştır. 

Dünyada meydana gelen nükleer kazalardan ABD’deki Three Mile Island (1979) ve 

Rusya’daki Chernobyl (1986) kazalarının etkisi ile nükleer enerjiye duyulan güven 

azalmıştır. Bugüne kadar gerçekleşen nükleer kazalar içerisinde en kötüsü, Rusya’nın 

güney orta bölgesinde yer alan ve Sovyetler Birliği’nin en büyük yeniden işleme ve 

silah tesislerinden biri olan Mayak nükleer tesisinde meydana gelen ve yıllarca 

kamuoyundan saklanan olaydır. Mayak’ta meydana gelen olay, nükleer bir kaza değil; 

bölgede yaşayanlarca yoğun olarak kullanılan sulara 1940’lı ve 1950’li yıllar boyunca 

http://www.botas.gov.tr,201/
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bütün sıvı atıkların boşaltılması nedeniyle yaşanan çevresel bir felakettir. 26.500 

kilometre kareden daha büyük bir alanda toprak ve su halen kirlidir (Montgomery 

2011). 

Nükleer enerjide bir diğer önemli husus nükleer atıklardır. Kullanılmış yakıtlar, ya 

yeniden işlenerek içindeki tekrar yanabilecek uranyum ve plutonyum alınır ve kalan 

kısım yüksek aktiviteye sahip olduğundan camlaştırılarak depolanır ya da herhangi bir 

işlem yapılmaksızın depolanır. Tekrar kullanılmamasına karar verilen kullanılmış 

yakıtlar ve camlaştırılmış atıklar uzun yarı ömürlü ve yüksek radyoaktiviteye sahip 

olduklarından nihai olarak depolanmalıdır. Yer altı depolama ile atığın, yerin yaklaşık 

600-1000 m altında yer altı sularının bulunmadığı ve deprem riski olmayan kayalık 

bölgelere gömülmesi planlanmaktadır. Yeraltı jeolojik (nihai) depolama konusunda 

ABD’de ve Finlandiya’da önemli gelişmeler bulunmaktadır (Anonim 2016c). 

Son dönemlerde inşa edilen veya teklif aşamasında olan tesislerin maliyeti 3 ila 5 milyar 

dolar arasında değişir ve bu tesislerin kurulması beş ila yedi yıl sürer. İlk maliyetine 

rağmen nükleer enerjinin avantajları da vardır: Nükleer santrallerin işletmesi ve bakımı 

düşük maliyetlidir. Ayrıca kömürlü santrallerin %60-85 ve doğalgazlı santrallerin %70-

85 olan kapasiteleri ile kıyaslandığında %90 gibi çok yüksek bir kapasite ile 

çalışabilirler (Montgomery 2011). 

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (International Atomic Energy Agency, IAEA) 

verilerine göre, küresel düzeyde kurulu gücü 371.562 GW olan 438 adet nükleer santral 

bulunmaktadır. Dünyadaki nükleer santrallerin %62’si G-7 ülkelerindedir. ABD, 

dünyada en fazla nükleer santral reaktörü ve en fazla kurulu güce sahip ülke 

konumundadır. Ülkede 104 adet reaktör bulunmakta olup üretilen enerjini %19,66’sı bu 

kaynaktan sağlanmaktadır. Fransa ise nükleer enerjiden en fazla yararlanan ülke 

sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Ürettiği enerjinin %76,18’ini nükleer enerjiden 

elde etmektedir (Anonim 2016d). Dünyada nükleer enerji sektörü analiz edildiğinde;  

- 2015 yılının Mart ayı itibariyle 31 ülkenin toplam 440 nükleer santral elektrik enerjisi 

üretmektedir. 
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- 2015 yılının Mart ayı itibariyle 68 adet nükleer santralin inşasına 15 ülkede devam 

edilmektedir.  

- Nükleer enerji kullanılarak 2010’da 2,756 terawatt-saat (TWh) olan elektrik üretiminin 

2035 yılında 3,908 TWh değerine ulaşacağı ancak nükleer enerjinin toplam elektrik 

üretimindeki payının, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının 

artmasıyla, %12,9’dan %9,7’ye gerileyeceği öngörülmektedir.  

- Nükleer santral kurulu gücünün 2010 yılında 394 gigawatt (GW) olan değerinden, 

2035 yılında 524 GW’a erişmesi tahmin edilmektedir. Diğer taraftan Avrupa Birliği’nde 

ise 2035 yılında nükleer kapasitesinde %32’lik bir düşüş tahmin edilmektedir. Avrupa 

Birliği ülkelerinin mevcut santrallerini kapatmayı planlaması ve yeni santraller inşa 

etmeyeceğini açıklaması nedeniyle AB’nin 2010 yılında 138 GW ulaşan nükleer kurulu 

gücünün 2035’de 94 GW’a düşmesi beklenmektedir. 

- 2035 yılına kadar, 105 GW nükleer kurulu gücü ile Çin başta olmak üzere, OECD 

harici Asya ülkelerinde yaklaşık 127 GW kurulu güce ulaşması tahmin edilmektedir.  

- Rusya’nın ise santrallerine ekleyeceği ilave ünitelerle, nükleer kapasitesini 2035 yılına 

kadar yaklaşık %50 oranında arttıracağı öngörülmektedir.  

- ABD’nin de nükleer kurulu gücünün yaklaşık 5 GW nükleer kurulu gücü artışıyla 

2035 yılında 111 GW güce ulaşması beklenmektedir (Anonim 2016a). 

Türkiye’de 1965 yılında ilk nükleer santral kurma çalışmaları başlamıştır. Türkiye ile 

Rusya Hükümeti arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde Akkuyu Sahasında Nükleer Güç 

Santralinin Tesisine ve İşletimine İlişkin İş birliği Anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma 

çerçevesinde nükleer santralin inşa edilip kurulması, işletilmesi ve işletmenin 

sonlandırılması Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Akkuyu nükleer 

santralinin ilk bölümünün 2020 yılında, tamamının ise 2023 yılında elektrik üretimine 

geçmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında diğer ülkelerle de Türkiye’de nükleer santral 

yapılması amacıyla anlaşmalar imzalanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye ile Japonya 

Hükümeti arasında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında 

Türkiye Cumhuriyeti’nde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin 
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Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” 3 Mayıs 2013 tarihinde imza altına 

alınmıştır. Ayrıca EÜAŞ, Amerika’dan Westinghouse ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden 

State Nuclear Power Teknology Company (SNPTC) ile Türkiye’de üçüncü nükleer 

santralin inşa edilmesi amacıyla 24 Kasım 2014 tarihinde bir Mutabakat Zaptı 

imzalamıştır (Anonim 2016a). Türkiye’nin ilk nükleer santralinin en erken 2020 yılında, 

ikinci nükleer santralin ise 2023 yılında faaliyete geçmesi öngörülmektedir. 
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3. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

Fosil yakıtların alternatifini oluşturan ve enerji tüketiminde dışa bağımlılığı azaltan 

yenilenebilir enerji kaynaklarının ele alındığı bu bölümde, hidroelektrik enerji, güneş 

enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi incelenmiştir.  

Son yıllarda petrol ve doğalgaz üreten bazı ülkelerdeki istikrarsızlıkların (halk 

hareketleri, iç savaş vs.) yol açtığı durumlar enerji nakil hatlarının güvenirliği, petrol ve 

doğalgaz ihracatının durması, enerji nakil hatlarının geçtiği ülkeler ile tedarikçi ülkeler 

arasındaki gerilimler vb. durumların petrol fiyatlarında ciddi dalgalanmalara neden 

olması ve bu durumun petrol ithal eden ülkelerde ciddi zararlara yol açması, alternatif 

yakıt türlerine yönelik yatırım ve araştırma-geliştirme çalışmalarını hızlandırmıştır. 

Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına fosil enerjinin 

kullanımına ek olarak alternatif bir kaynak olarak görmektedir. Bunun birkaç önemli 

nedeni vardır. Bu kaynaklar tükenme riski olmayan nitelikte olmasına rağmen kurulumu 

maliyetli ve depolanamayan niteliktedir. Bu nedenle her ne kadar enerji arz güvenliği 

sağlıyor olsa da tek başına yeterli bir kaynak olmadığı görülmektedir. Ancak gelişmekte 

olan ülkelerde yerel düzeyde ve küçük çaplı enerji ihtiyacını karşılanması yönünde 

önemli bir adım olmuştur. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanamama sorunu bu alana yönelmede önemli 

bir engel olarak durmaktadır. Ancak fosil enerji kaynakları kullanılmış olsa da neticede 

elektrik de depolanabilen bir ürün değildir. Bu durum yenilenebilir kaynaklar için de 

geçerli olacaktır.  Bu nedenle bilim adamları bu kaynakları depolamak için çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

BP Enerji Görünüm Özeti (Energy Outlook Summary) 2035 öngörüsüne göre sektörlere 

göre enerji tüketiminde dünyada yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş gibi) 

2013 yılında 279,3 milyon ton petrol enerjisine eşdeğer tüketim yapılmış olup, 2035 

yılında 1.177,4 milyon ton petrol enerjisine eşdeğer tüketim öngörülmektedir. 
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Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisinde; sürdürülebilir büyüme için petrol ve doğalgaz 

ithalatının azaltılması ve enerji alanında tasarruf edilen bu kaynağın ekonomik büyüme 

ve yeni istihdam olanaklarının yaratılmasında kullanılması öngörülmektedir. Ekonomik 

büyüme için karbon kaynaklarının yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına 

yönelme gerçekleşmiştir (Akbaş ve Apar 2010). Yenilenebilir enerji kaynaklarını, 

hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle ve dalga enerjisi olarak açıklanmıştır.  

3.1 Hidroelektrik Enerji 

Hidrolik enerji gücünü sudan almaktadır. Yüksek bir noktadan daha alçakta bulunan bir 

noktaya doğru akış yapan suyun hareketinden yararlanılarak enerji üretilmektedir. Daha 

teknik ifadeyle suyun sahip olduğu potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştürülmesi 

ile elde edilen enerji türüdür. 

“Suyun enerjisinden yararlanılarak elektrik üreten tesislerdir. Hidroelektrik santralleri 

olarak da adlandırılırlar. En yaygın tipleri nehir ve rezervuarlı (baraj) tipi santralleridir. 

Nehir tipi santraller, akan suyun hızının oluşturduğu kinetik enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştürürler. Bu santraller suyun akış hızına endeksli elektrik ürettikleri için kurak 

sezonun yaşanmadığı ve membaında rezervuarlı santraller olan nehirler üzerine 

kurulmalıdırlar. Hidroelektrik santrallerde elektrik enerjisi üretimi için debi ve düşü en 

önemli etkendir. 

Diğer taraftan, rezervuarlı santraller sürekli ve düzenli elektrik üretimi için suyu barajda 

depolayarak istenildiği zaman suyun yüksekten düşüşünü sağlayarak, önce suyun 

potansiyel enerjisini kinetik enerjiye, sonra da kinetik enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştürürler. Çok fazla miktarda su depolamaları sayesinde mevsimsel (geçici) 

kuraklıktan ve barajı besleyen düzensiz akarsu debilerinden dolayı elektrik üretiminde 

nehir tipi santraller kadar etkilenmezler. Kuraklık uzun süre devam ederse bu 

santrallerinde etkilenmesi muhtemeldir” (Oktar 2014). 
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Hidrolik santraller enerji üretiminde önemli paya sahip enerji kaynağıdır. Hidroelektrik 

santrallerin birçok türü olmasına rağmen enerjiyi depolama imkânı sağlaması yönüyle 

pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerin önemli olduğu görülmektedir. Enerjiye 

ihtiyacın az olduğu dönemlerde suyu yüksekte bir haznede depolayıp enerjiye ihtiyaç 

duyulduğu dönemde kullanma imkânı sağlamaktadır. Bu sistem dünyada da revaçtadır. 

“Dünyada ilk hidroelektrik santral (HES), 1882 yılında ABD’de kurulmuştur. Bu 

tarihten itibaren geçen zaman içerisinde santral teknolojisinde yaşanan gelişmelere 

paralel olarak akan suyun gücünden artan oranlarda faydalanılmış ve dünya geneline 

yayılmıştır” (Bahadırhan 2012). 

Dünyada da hidroelektrik santrallere büyük önem verilmektedir. Dünya hidroelektrik 

üretimi içerisinde %27,4’lik oran ile Çin’in önderliği görülmektedir (Çizelge 3.1). 

Hidroelektrik üretim miktarı bakımından dünyada 6. sırada olan Norveç ise, yerli 

üretimi içerisindeki hidroelektrik enerji üretiminin payının %98,5 olması bakımından 

dünyada birinci sıradadır (Kankal vd. 2012). 

Çizelge 3.1 Dünyada Hidroelektrik Enerji Üretim Oranları (Anonim 2015a) 

Terawatt-saat 

(TWh) 

201

0 

201

1 
2012 2013 2014 

Pay (%) 

(2014) 

Çin 722,2 698,9 872,1 920,3 1064,3 27,4 

Kanada 350,9 376,5 380,2 391,2 378,9 9,8 

Brezilya 403,3 428,3 415,3 391,0 369,5 9,5 

ABD 262,8 322,6 279,0 271,3 261,4 6,7 

Rusya 168,4 164,8 164,9 182,7 173,5 4,5 

Norveç 117,9 122,1 142,9 129,0 136,6 3,5 

Hindistan 110,7 131,6 115,7 131,9 130,8 3,4 

Japonya 90,9 85,3 80,7 84,2 87,5 2,3 

Venezuela 76,7 83,2 81,7 83,8 82,8 2,1 

Fransa 63,2 45,6 59,0 69,9 62,7 1,6 

İtalya 51,1 45,8 41,9 52,8 57,0 1,5 

Türkiye 51,8 52,3 57,9 59,4 40,4 1,0 

Almanya 21,0 17,7 22,1 23,0 20,5 0,5 
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Dünyada, hidroelektrik üretimde lider konumda olan Çin’de işletme yüksekliği 30 

m’nin üzerinde olan 5327 büyük baraj bulunmaktadır. Ayrıca, Çin’de dünyanın en 

büyük barajı olan Üç Geçit Barajı bulunmaktadır. Bu baraj aynı zamanda yağışların en 

çok arttığı dönemlerde meydana gelen sellerin önlenmesi, kuraklık dönemleri için suyun 

depolanması ve turizm gayeleriyle de kullanılmaktadır. 22,5 milyar dolara mal olan ve 

2003’te faaliyete başlayan baraj, 22.500 megawatt-saat (MW) kurulu güce sahiptir. Bu 

da 15 nükleer reaktörün gücüne eşittir (Anonim 2016b). Hidroelektrik enerjinin çeşitli 

avantajları bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

- Acil durumda hızla devreden çıkarılabileceği, 

- Doğal kaynaklar kullanıldığı için, dışa bağımlılığı bulunmayacağı,   

- Yapılan yatırımların sadece enerji için değil sulama amaçlıda kullanılabileceği,   

- Doğru ve çevreye uygun yapılması durumunda kirlilik yaratmaması,  

- Hidroelektrik santrallerin ekonomik ömrünün diğer tip santrallerden daha uzun olması 

(75 yıl) gibi (Akkaya 2007).  

Hidroelektrik enerjinin; (i) yatırım maliyetlerinin fazla olması, (ii) toplam inşaat 

süresinin uzun olması, (iii) yağış miktarlarına bağlı olarak enerji üretiminin olumsuz 

etkilenmesi ve (iv) yüksekten düşen baraj suları nedeniyle hava azotunun aşırı 

doygunluk düzeyinde çözülmesi nedeniyle balıklar ve diğer su canlıları için öldürücü 

bir etki oluşturabileceği, (v) yüzey açısından baraj gölünün akarsuya oranla daha geniş 

olması ve bunun sonucu olarak buharlaşmanın artması görülebilir. Buharlaşmanın 

artması ile havadaki nem oranı artmakta ve hava hareketleri değişmekte, yağış, sıcaklık, 

rüzgar olayları farklılaşmaktadır. Bunun sonucunda bölgedeki bitki örtüsü, tarım 

bitkileri ve çeşitli hayvan türleri ani bir değişim içine girmekte; uyum sağlayamayan 

türlerin neslinin tükenmesi ve varlığını yitirmesi ve (vi) baraj gölünün sahası içinde 

bulunan yerleşim alanlarının boşaltılmak zorunda kalınması ve insanların göçe 

zorlanması gibi dezavantajlarının olduğu bilinmektedir (Akkaya 2007). 
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3.2 Güneş Enerjisi 

Güneş, nükleer enerji hariç tüm kaynakların temelini oluşturmaktadır. Dünya ile güneş 

arasındaki mesafe 150 milyon km’dir. Güneşten dünyaya gelen enerji, dünyada 

kullanılan bir yıllık enerjinin 20 bin katıdır (Anonim 2015d). Dünyadaki tüm enerji 

kaynakları doğrudan veya dolaylı olarak güneş kaynaklıdır. Fosil yakıtların yaşam 

döngüsü, su ve azot döngüsü, dalga ve rüzgâr enerjisi gibi tüm enerji kaynakları güneşe 

bağımlıdır.  

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan güneş enerjisine yapılan yatırımlar son 

yıllarda giderek artış göstermektedir. Güneş enerjisi var olan enerji kaynakları arasında 

en görkemli ve temiz olanıdır, ayrıca tükenmez enerjilerin arasında en başta gelenidir. 

Güneş enerjisi, güneş ışığından elde edilen enerjiye dayalı bir teknolojidir. Dünyaya 

güneş tarafından yayılan enerji, güneşin çekirdeğinde bulunan füzyon sürecinde açığa 

çıkan ısıma enerjisidir. 1970’li yıllarda güneş enerjisinden yararlanma çalışmalarının 

artması, güneş enerjisi teknolojilerinin hızlanması ve maliyetlerin düşmesi gibi faydalar 

sağlamaktadır (Anonim 2013a).  

Dünyaya ulaşan ısı ve ışık biçimindeki enerji, farklı teknolojilerle günlük yaşamda 

kullanılabilir hale getirilebilmektedir. Güneş enerjisini elektriğe dönüştürmek için 

yüksek sıcaklık değerlerine ulaşmak gerekmektedir. Güneş enerjisi iki temel yöntemle 

elektrik enerjisine dönüşmektedir. Birinci yöntem güneş ışınlarını yoğunlaştırılması ile 

elektrik üretmek ikinci yöntem güneş pilleri ile doğrudan elektrik enerjisine 

dönüştürülmesidir (Bayındır 2010). 

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok 

çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: 

Fotovoltaik Güneş Teknolojisi: Güneş ışığının doğrudan elektrik enerjisine 

çevrilmesini sağlayan yarı iletken teknolojisi tabanlı sistemlerdir. Bu sistemde, güneş 

enerjisinden elektrik üretimi için; fotovoltaik hücreler yani güneş hücreleri 
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kullanılmaktadır. Bu hücreler güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Bu 

sistem güneş enerjisini direkt depolama için kullanılmamaktadır. Birçok hücre bir araya 

gelerek dikdörtgen, kare, daire şekilleriyle bir yüzey üzerine monte edilmektedir. Bu 

hücrelerden modüller, modüllerden dizinler oluşmaktadır. Bu sayede elektrik miktarı 

daha çok artmaktadır. Elektrik üretimi için ileri teknoloji gerektirirken, tesisin 

kurulumundan sonra çok az maliyetle 20-30 yıl elektrik üretmektedir. Bu teknoloji, çatı 

ve tarımsal uygulamalar gibi küçük ölçekli sistemlerin yanında, şehir şebekesini 

besleyen 50-60 MW’lık büyük sistemlerde, dünyada yaygın kullanılmaktadır (Anonim 

2013a). 

Odaklayıcı Güneş Isı Sistemleri: Bu sistem güneş ışığının odaklanması ile elde edilen 

ısının türbinler vasıtası ile elektrik enerjisine çevrilmesi prensibine dayanmaktadır. 

Daha çok çöl gibi yüksek ısının altındaki bölgelerde kurulan bu sistem Güney Amerika 

ve Afrika’da kullanılmaktadır. 

Dünyada güneş enerji santrallerinin kurulumunda önder ülke Almanya olmuştur 

(Çizelge 3.2). Almanya, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek güneş enerji kullanımına 

sahip ülkedir. Ayrıca dünya genelindeki değerlendirmede de Almanya ilk sırada yer 

almaktadır. BP verilerine göre 2014 yılında 2013 yılına göre %5,2’lik artış ile güneş 

enerji santralleri 38200 MW üretim yapmıştır. Almanya’nın güneşlenme ısınım şiddeti 

930-1130 kWh/m
2
 ve yıllık güneşlenme süresi 1300-1900 saattir. Türkiye’nin ısınım 

şiddeti 1120-1460 kWh/m
2
 ve yıllık güneşlenme süresi 1971-2993 saattir. 

Çizelge 3.2 Dünyada Güneş Enerji Santrallerinin Dağılımı (Anonim 2015a) 

MW 2010 2011 2012 2013 2014 
Pay 

(2014)(%) 

Almanya 17900 25400 33000 36300 38200 21,2 

Çin 800 3300 6800 17639 28199 15,6 

Japonya 3618 4914 6632 13599 23300 12,9 

İtalya 3502 12807 16454 18074 18460 10,2 

ABD 2040 3959 7328 12079 18280 10,1 

Fransa 1204 2974 4090 4733 5660 3,1 

İspanya 4350 4897 5216 5333 5358 3,0 

İngiltere 95 994 1747 2780 5228 2,9 



24 

 

 

Çizelge 3.2  Dünyada Güneş Enerji Santrallerinin Dağılımı (Anonim 2015a) (devamı) 

Avustralya 571 1377 2415 3226 4136 2,3 

Belçika 1067 2088 2772 3009 3074 1,7 

Hindistan 177 481 1176 2320 3062 1,7 

Yunanistan 206 624 1536 2579 2595 1,4 

Güney Kore 656 735 1030 1475 2384 1,3 

Türkiye 6 7 12 18 58 0,03 

Almanya’nın bu başarısının temelinde devletin desteği vardır. Güneş enerji 

santrallerinin geçmesinin 10-12 yıla dayandığı düşünülürse hızlı bir ilerleme kat edildiği 

görülmektedir. 2000 yılında enerji dönüşümü için ilk kanun çıkarılmıştır. “FIT (Feed-

In-Tariff) temel olarak elektrik üreticilerinin bölgelerindeki dağıtım şirketine önceden 

belirlenmiş bir fiyatla uzun vadeli elektrik satmasını mümkün kılmaktadır. Bu, aynı 

zamanda Almanya’nın başarısının temel anahtarı olmuştur. Böylece büyük ölçekli 

yatırım ve yatırımcılar için finansal bir güven mekanizması oluşmuştur (Uğurel 2014). 

Almanya’daki teşvik sisteminde sık sık değişim yaşanmıştır. Ancak bu değişim, 

santrallerin kurulum maliyetlerindeki azalma ile paralel olarak revize edilmiştir. Yani 

yıllar geçtikçe verilen teşvik azalmış ancak kurulum maliyetleri de düşmüştür. Devletin 

20 yıl için sabit fiyat ve alım garantisi teşviki yatırımcıların bu alana yönelmesinde 

önemli bir etken olmuştur. Büyük güneş enerji santralleri (GES) için 2017 yılında pilot 

uygulamalarda artık hiçbir teşvik verilmeyecek ve ihale yarışma sürecinde belirlenen 

fiyat ile GES yatırımcıları ürettikleri güneş elektriğini uzun vadeli anlaşmalar 

kapsamında satacaktır. Diğer bir deyişle, artık hükümetin belirlediği bir teşvik fiyatı 

olmayacak, piyasa kendi fiyatlamasını yapacaktır (Uğurel 2014). 

Almanya fosil yakıtlarda dışa bağımlı bir ülke olduğu için GES kurulumu için 

araştırma-geliştirme (ar-ge) yatırımlarına öncelik verilmiştir. Bu sayede güneş enerji 

sisteminin maliyetleri dünya genelinde azalmıştır. 

Sonuç olarak güneş enerjisinin avantajları olarak; (i) güneşin bol ve tükenmeyen enerji 

kaynağı olması, (ii) çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon 
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gibi atıklarının olmaması nedeniyle temiz enerji türü olması, (iii) enerjiye gereksinim 

olan hemen her yerde güneş enerjisinden yararlanılması, kullandığımız makinelerin 

(saatin, bir hesap makinesinin veya bir deniz fenerinin, bir orman gözetleme kulesinin 

vb.) enerji ihtiyacının yerinde karşılanması nedeniyle yerel uygulamalar için elverişli 

olması, (iv) enerji üretiminin dışa bağımlılığının bulunmaması tamamen ülkenin doğa 

koşullarına bağlı olduğundan ekonomik dalgalanmalardan (döviz, petrol vb.) 

etkilenmemesi ve (v) işletme masrafının diğer kaynaklara göre düşük olması gibi 

hususları sayılabilecektir (Akkaya 2007). 

Önceki çalışmalarının sonuçlarına göre güneş enerjisinin dezavantajları; (i) birim 

yüzeye gelen güneş ışınımı az olduğundan büyük yüzeye ihtiyaç duyulması, (ii) güneş 

ışınımı sürekli olmadığından depolama gerektirmesi ve depolanma olanaklarının sınırlı 

olması, (iii) enerji ihtiyacının fazla olduğu kış mevsiminde güneş ışınımının az ve 

geceleri de olmaması ve (iv) güneş ışınımından faydalanan sistemin güneş ışığını 

sürekli alabilmesi için çevrenin açık olması ve gölgelenmemesi gerektiği sayılabilir 

(Akkaya 2007). 

3.3 Rüzgâr Enerjisi 

Rüzgâr, atmosferde meydana gelen sıcaklık farkları, yeryüzünün farklı yüksekliğe sahip 

olması, deniz kara sıcaklık farkları ve dünyanın dönüş hızından meydana gelmektedir. 

“Rüzgar, güneş ışınlarının yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Yer 

yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı 

olmasına, bu farklı basınç da havanın hareketine neden olur. Güneş ışınları olduğu 

sürece rüzgar olacaktır. Rüzgar güneş enerjisinin bir dolaylı ürünüdür diğer bir ifadeyle 

türevidir. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık %2 kadarı rüzgar enerjisine 

çevrilir” (Anonim 2013a). 

 Rüzgar enerji santral, 30-40 m yükseklikte rüzgar yardımıyla dönen 2 ya da 3 adet 

kanattan oluşan ve bu enerjiyi bünyesinde yer alan jeneratörü ile çevirerek elektrik elde 

eden sistemlerdir.  
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Rüzgâr enerjisi yerli, dışa bağımlı olmayan, doğal ve tükenmeyen, gelecekte de aynı 

oranda temin edilebilecek, karbondioksit emisyonu olmayan, asit yağmurlarına ve 

küresel ısınmaya yol açmayan, bitki örtüsü ve insan sağlığına olumsuz etkisi 

bulunmayan, fosil yakıt tasarrufu sağlayan, radyoaktif etkisi olmayan, teknolojik 

gelişimi hızlı, döviz kazandırıcı bir kaynaktır (Güler 2005). 

Rüzgâr çiftlikleri özellikle kıyı kesimleri, dağ yamaçları, açık ovalar, göl ve kıyı 

kesimlerinde yani rüzgârın hızlı estiği alanlarda kurulmaktadır. Rüzgâr santrali 

kurulacak alanın seçimi verimli enerji sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Rüzgâr santrali kurulacak alanın başka amaçlarla kullanılabilecek alan niteliğinde 

olması halinde sorun ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bir rüzgâr santralinin 1 MW’lık 

elektrik üretimi yapması için 700-1000 m
2
’lik boş alana ihtiyacı vardır. 

Rüzgâr türbinin bulunduğu alan yerden 30 ila 40 m yüksekte bulunduğu için buradaki 

tarımsal üretime de zarar vermemektedir. Rüzgâr enerji santralleri, kurulu olduğu alanın 

yaklaşık %1’ini kaplamaktadır. Geri kalan kısım ise tarım, hayvancılık vb. faaliyetler 

için kullanılabilmektedir. Ayrıca kırsal alanın enerji ihtiyacını karşılamak için iyi bir 

alternatif olmaktadır. Bunun yanı sıra rüzgâr türbinlerinin gürültü kirliliği yaratarak 

hayvanlara zarar verdiği söylense de sessiz kırsal bölgelerde esen rüzgârın sesi, 

türbinlerin sesinden daha yüksektir. Ayrıca rüzgâr türbinleri kurulurken kuş ya da 

yarasa gruplarının göç yolları gözetilerek kurulmaktadır. ABD istatistiklerine göre her 

yıl binalara çarparak ölen kuş sayısı 1 milyar, taşıtlara çarparak ölen kuş sayısı ise 80 

milyondur (Anonim 2016b). 

Rüzgâr santralleri sadece karada kurulmamaktadır. Deniz üstü rüzgâr santralleri de 

bulunmaktadır. Deniz üstü rüzgâr santralleri, rüzgâr gücü bakımından karadaki rüzgâr 

santraline göre potansiyeli daha yüksektir. Bu nedenlerden ötürü 2030 yılında Avrupa 

Birliği, Avrupa için hedeflediği 400.000 MW kurulu gücünün %25’lik kısmını 

denizlerden elde edileceğini beklemektedir (Bayındır 2010). Deniz üzerinde rüzgar 

çiftliği kurulumu konusunda İngiltere ve ABD öncülük etmektedir. 
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Dünya Rüzgar Enerji Birliği (World Wind Energy Association, WWEA) 2015 

verilerine göre dünyada kurulu bulunan rüzgâr türbinlerinin kapasitesi aşağıda 

verilmiştir (Çizelge 3.3). İnceleme sonuçlarına göre dünyada kurulu rüzgar türbininde 

ilk sırayı %25,7’lik oran ile Çin’in aldığı görülmektedir.  

Çizelge 3.3 Dünyada Kurulu Rüzgâr Türbininde İlk 12 Ülke (Anonim 2015e) 

Sıra 

No 
Ülke 

2014 Sonundaki 

Toplam Kapasite 

(MW) 

2014 Ek Kapasite 

(MW) 

2014 

Büyüme 

Oranı (%) 

1 Çin 114.763 23.350,0 25,7 

2 ABD 65.879 4.854,0 7,8 

3 Almanya 40.468 5.808,0 16,8 

4 İspanya 22.987 27,5 0,1 

5 Hindistan 22.465 2.315,1 11,5 

6 İngiltere 11.998 1.467,0 13,9 

7 Kanada 9.694 1.871,0 25,9 

8 Fransa 9.296 1.042,0 12,6 

9 İtalya 8.663 107,5 1,3 

10 Brezilya 6.182 2.783,0 81,9 

11 İsveç 5.425 1.050,0 21,4 

12 Danimarka 4.850 78 1,6 

13 Dünyanın Geri Kalanı 47.300 7.000 (tahmini) 16 

 Toplam 370.000 51.753 16,2 

Küresel Rüzgar Enerji Konseyi’nin (Global Wind Energy Council, GWEC) Global 

Rüzgar istatistiklerinde Asya ülkeleri arasında 114.763 MW ile Çin, Avrupa ülkeleri 

arasında 39.165 MW ile Almanya, Kuzey Amerika’da ise 65.879 MW ile ABD ilk 

sırada yer almaktadır. Türkiye ise Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamaya göre 

3.763 MW ile 10. sırada yer almaktadır. 

İspanyol girişimciler tarafından pervane kullanmadan elektrik üretebilen rüzgâr 

türbinleri geliştirilmiştir. Sallanma hareketini alternatörler aracılığı ile elektrik 

enerjisine dönüştüren sistem pervaneli sistemlere göre %40 daha ucuz olup, %50 

oranında düşük maliyet sağlamaktadır. Her ne kadar pervaneli rüzgâr türbinlerine göre 
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%30 oranında daha az elektrik enerjisi üretiyor olsa da pervanesiz oldukları ve iki direk 

arasındaki mesafe aralığı düştüğü için aynı miktarda alana daha çok direk 

dikilebilmektedir (Anonim 2016b). Rüzgar enerjisinin avantajları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

- Bu türbinler yakıt olarak rüzgarı kullandıklarından atmosfere zehirli gazlar vermezler.   

- Rüzgar çiftlikleri kuruldukları alanın sadece %1’lik bölümünü kullanırlar. Geri kalan 

kısmı tarımsal faaliyetlerde rahatlıkla kullanılabilir.   

- Rüzgar çiftlikleri, termik, hidrolik vb. santrallerle, ekonomik açıdan rekabet edecek 

seviyeye ulaşmıştır.   

- Rüzgar çiftliklerinin söküm maliyetleri yoktur. Çünkü sökülen türbinlerin hurda değeri 

söküm maliyetlerini karşılamaktadır.   

- Bu çiftliklerin ömürlerini tamamlamasından sonra türbinlerin kullanıldığı alan eski 

haline kolayca getirilmektedir.   

- Bu çiftliklerde dışa bağımlılık yoktur (Akkaya 2007). 

Rüzgar enerjisinin dezavantajı olarak gürültülü çalışması, kuş ölümlerine neden olması, 

radyo ve TV alıcılarında parazite neden olması sayılabilir (Akkaya 2007). 

3.4 Jeotermal Enerji 

Jeotermal enerji, yerkabuğunun belirli seviyedeki derinliklerinde birikmiş ısının 

meydana getirdiği, sıcaklıkları atmosferik sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki 

normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, tuzlar ve gazlar 

içerebilen sıcak su, buhar ve gazlardan oluşan akışkandan elden edilen enerji olarak da 

tanımlanmaktadır (Anonim 2016a). 

“Jeotermal enerji (jeo = yer, termal = ısı) 6.371 km yarıçaplı yerkürenin derinliklerinde 

bulunan ısıl enerjinin, (5-35) km kalınlığındaki kabuk bölgesine iletilmesi, oradan 

yeryüzüne taşınması ve yararlanılması olarak tanımlanabilir. Jeotermal enerji kaynağı, 

yerkabuğu içinde bazı gerekli fiziki koşulların bir araya gelmesi sonucunda 
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oluşmaktadır. Yerkürenin ısı enerjisinin büyüklüğü yanında, yağmur ve kar yağışları 

devam ettiği sürece jeotermal enerji yenilenebilir ve sürdürülebilir niteliklere sahip 

olmaktadır” (Anonim 2013a). 

Jeotermal akışkanın elektrik üretmek amacıyla kullanılabilmesi için ısısının 110°C ya 

da üzerinde bulunması gerekmektedir (Anonim 2016a). 

Jeotermal sistem fiziksel durumuna göre; sıvının etken olduğu jeotermal rezervuar, iki 

fazlı jeotermal rezervuar ve buharın etken olduğu jeotermal rezervuar şeklinde 

ayrılmaktadır. 

Sıvının etken olduğu jeotermal rezervuar, rezervuardaki basınç koşullarında su 

sıcaklığının buharlaşma sıcaklığından daha düşük olduğu rezervuarları tanımlamakta 

kullanılır. İki fazlı jeotermal rezervuarlarda sıvı su ve su buharı birlikte bulunmaktadır 

ve rezervuar basıncı ve sıcaklığı suyun buhar basıncı eğrisini izler. Buharın etken 

olduğu jeotermal rezervuarlar, rezervuar basıncındaki akışkan sıcaklığının suyun buhar 

basıncı eğrisi sıcaklığından daha yüksek olması durumunda bu tür rezervuarlar oluşurlar 

(Anonim 2016a). 

Jeotermal enerji milattan önce çanak çömlek yapımında ve ısınma amaçlı kullanılmıştır. 

Endüstriyel amaçlı kullanıma kadar daha çok ısınma, kaplıca turizmi, su ısıtma gibi 

alanlarda kullanılmıştır. 1904 yılında İtalya’da buhardan elektrik üretimi yapılmıştır. 

1966’da ise Japonya’da ilk jeotermal elektrik santrali kurulmuştur. Bu santraller yıllar 

geçtikçe diğer ülkelere de yayılmıştır (Anonim 2016a). 

Jeotermal enerjinin en önemli avantajları sıcak suyun kaynağına geri beslenebilmesi, 

santralin inşa süresinin kısa olması, çok ileri teknoloji gerektirmemesi ve jeotermalin 

temiz bir enerji dalı olmasıdır. Diğer bir deyişle, “yeşil” bir enerji kaynağı kabul edilen 

jeotermal enerjinin üretim maliyetinin düşük oluşu nedeni ile de tüm dünyada kullanımı 

hızla artmaktadır (Kural 2010). 
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Jeotermal enerjinin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre en büyük avantajı 

enerjinin kesintili olmamasıdır. Ancak bu sistemde de elde edilen enerji fosil enerji 

kaynaklarına göre daha azdır. Ne kadar derin noktalara erişilirse o kadar yüksek 

sıcaklığa erişilebilmektedir. Bu durum elektrik üretimi için oldukça önemlidir. Dünyada 

da jeotermal sondajların daha derine inebilmesi için çalışmalar sürmektedir. 

Şu anda dünya çapında 11,766 MW yapılması planlanan Jeotermal Elektrik Santrali 

(JES) bulunmakta, proje ve inşa öncesi dönemlerde bulunan bu projeler yetmişten fazla 

ülkede bulunmaktadır. Ayrıca dünya çapında proje ve işletmede olan projelerin yanı sıra 

27,000 MW’lık JES potansiyeli olduğu değerlendirilmektedir. İnşa halinde 1741 MW’ın 

üzerinde jeotermal enerji vardır. Bu potansiyel kapasite Dünyada 12 ülkede yer 

almaktadır. Jeotermal Enerji Birliği (GEA) Dünya çapında 674 gelişen jeotermal güç 

projeleri saymaktadır (Anonim 2016f). 

Jeotermal enerjinin avantajları şu şekilde sayılabilecektir: 

-Enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtlar yakılma olayının ardından bir miktar katı 

ve gaz şeklinde atıklar bırakmaktadırlar. Bu atıklar herhangi bir şekilde 

değerlendirilmediği gibi çevre kirliliğine sebep olmakla birlikte, en önemli 

kirleticilerden biri olan CO2 çıkışı en az jeotermal enerjiden olmaktadır. Jeotermal 

enerjiye dayalı santrallerde CO2 atımı çok düşük seviyededir. Merkezi ısıtma 

sistemlerinde ise sıfırdır. Modern jeotermal santrallerde yoğunlaşmayan gazları buharın 

içine alıp, kullanılmış jeotermal akışkan ile birlikte yeraltına geri veren reenjeksiyon 

uygulaması kirletici unsurların atmosfere ulaşmasını önlemektedir. Bu özellikler 

sayesinde jeotermal enerjinin kullanımı, çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda 

bulunmaktadır.   

-Enerji ihtiyacını yerinde karşılayarak bölgesel gelişimi destekler, yanma– patlama 

tehlikesi olmayan hazır enerjidir, üretimi ve tüketimi kolaydır ve istenildiği an 

kullanılır.   

-Jeotermal santrallerin yapım süresi diğer santrallere oranla daha kısa olup bu süre 

ortalama üç yıldır.   
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-Kaplıca tesisleri, içerdiği mineraller ile fizik tedavi merkezleri olarak değerlendirilerek, 

insanlığın hizmetinde önemli bir yer üstlenmiştir. Tarihi süreçte ve bugün içerdikleri 

kimyasal tuzlar ve sıcaklıklar nedeniyle sağlık için şifa kaynağı olmuştur.  

-Seraların ısıtılması ile turfanda sebzecilik, meyvecilik, çiçekçilik alanlarında jeotermal 

kullanımı yapılmaktadır. Dünyadaki yaklaşık 13.000 MW karşılığı jeotermal enerji bu 

amaçla kullanılmaktadır (Ilgar 2005). 

Jeotermal enerjinin dezavantajlarını aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

-Jeotermal sular ısının getirdiği avantaj ile magmatik yapıdaki kayaçları ve derinlik 

kayaçlarını eritip aşındırmaktadırlar. Bünyesine bu kayaçların mineral ve tuzluluk 

özelliklerini süspansiyon halinde alırlar. Yeryüzüne çıktıklarında yüzeysel akış sularıyla 

karışarak bu suların fiziksel, kimyasal, biyolojik yapılarını bozmaktadırlar.   

-Yüksek sıcaklık içeren jeotermal kaynaklardan oluşan su buharları, bitkilere zarar 

vermektedir. Jeotermal suların yüzeysel akışa geçtiği arazilerde bitki köklerinin 

yanmasının sonucu olarak bitkiye rastlamak mümkün olmamaktadır.   

-Jeotermal kaynakların özellikle gayzerlerin %0.15’ini hidrojensülfit gazı 

oluşturmaktadır. Jeotermal yer altı suları yeryüzüne çıktığında basınç düşmesi ve 

sıcaklık azalmasına bağlı olarak koku kirliliği görülmektedir (Ilgar 2005).  

Dünyada jeotermal elektrik üretiminde ilk 5 ülke sıralaması, ABD, Filipinler, İtalya, 

Meksika ve Endonezya şeklindedir. Dünya jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarındaki 

ilk 5 ülke sıralaması ise Çin, İsveç, ABD, İzlanda ve Türkiye biçimindedir. 

3.5 Biyokütle Enerjisi 

Bitkisel ve hayvansal kökenli tüm doğal maddelerden üretilen enerji biyokütle enerjisi 

olarak tanımlanmaktadır. Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen 

bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, 

evlerden atılan tüm organik çöpler kaynak olarak kullanılmaktadır. Yeni rezervler 

bulunsa bile tükenmekte olan ham petrol, doğalgaz, kömür vb. gibi enerji kaynaklarının 
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yeterli olamaması, diğer taraftan bu kaynakların dünya çevre kirliliğinin baş aktörleri 

olmaları sebebiyle biyokütle kullanımı dünya genelinde ülkelerin enerji ihtiyacını 

gidermek için artarak önem kazanmaya başlamıştır (Anonim 2016a). 

“Yakın bir geçmişe kadar az gelişmiş ülkelerin enerji tüketiminde büyük paya sahip 

olan ve genellikle direk yakma sonucu elde edilen enerji kaynağı biyokütle enerjisidir. 

Bugün de modern teknoloji kullanılarak üretilen, gelişmiş ülkelerin enerji portföyünde 

yer bulan ve ciddi politikalarla yaygınlaştırılmaya çalışılan, sosyo-ekonomik gelişme 

sağlayan, çevre dostu, stratejik bir enerji kaynağıdır. Diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarından farklı olarak biyokütle hem yakıt, hem elektrik elde edilen, sürekli 

üretim yapabilen ve kırsal kesimin ekonomisine geliştiren tek kaynak olmaktadır. 

Modern tekniklerle elde edilen biyokütle enerjisi yaygın olarak biyoyakıt adı ile 

anılmaktadır” (Anonim 2013a).  

Biyoyakıtları gaz, sıvı ve katı olarak sınıflandırılabilir. Biyoetanol sıvı biyoyakıtlar 

grubunda yer almaktadır. Biyoetanol, benzine ve son dönemde ise özellikle motorinle 

karıştırılarak kullanılabilmektedir. Biyodizel ise motorinle harmanlanarak kullanılabilen 

ya da direk olarak motorine ikame olarak kullanılabilen bir yakıt türüdür. Biyogaz ise 

elektrik üretiminde kullanılmakla birlikte zenginleştirilerek doğal gazın kullanıldığı her 

alanda kullanılmaktadır. Biyokütle kaynaklarında kullanılan çevrim teknikleri ve ortaya 

çıkan yakıtlar ile bu yakıtların kullanım alanları aşağıda verilmiştir (Çizelge 3.4).  

Biyokütle enerjisi klasik ve modern olarak iki grupta kategorize edilmektedir: 

-Ağaç kesiminde elde edilen odun ve hayvan atıklarından oluşan tezeğin basit şekilde 

yakılması klasik biyokütle enerjisi, 

-Enerji bitkileri, enerji ormanları ve ağaç endüstrisi atıklarından elde edilen bio-dizel, 

etenol gibi çeşitli yakıtlar, tarım kesimindeki bitkisel ve hayvansal atıklar, kentsel 

atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları modern biyokütle enerjisinin kaynağı olarak 

tanımlanır (Anonim 2016a). 
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Çizelge 3.6 Biyokütle Kaynaklarında Kullanılan Çevrim Teknikleri ve Ortaya Çıkan 

Yakıtlar ile Bu Yakıtların Kullanım Alanları (Anonim 2016a) 

Biyokütle Çevrim Yöntemi Yakıtlar Uygulama Alanları 

Orman artıkları Havasız çürüme Biyogaz Elektrik üretimi, ısınma 

Tarım artıkları Piroliz Etanol Isınma, ulaşım araç. 

Enerji bitkileri Doğrudan yakma Hidrojen Isınma 

Hayvansal artıklar Fermantasyon Metan Ulaşım araç, ısınma 

Çöpler (organik) Gazlaştırma Metanol Uçaklar, sentetik yağ 

Enerji ormanları Biyofotoliz Motorin Ürün kurutma 

Bitki ve hayvan 

kökenli yağlar 

Esterleşme 

reaksiyonu 
Motorin 

Ulaşım araçları, ısınma, 

seracılık 

BP dünya enerji istatistiklerine göre, biyoyakıt üretiminde ABD, 2014 yılında dünya 

üretim toplamının %42,5’i kadar üretim yapmıştır (Anonim 2015a). 

Biyokütle enerjisinden elde edilen biyoyakıtlar fosil enerjiye alternatif olarak 1970’li 

yıllardaki petrol kriziyle önem kazanmıştır. Bu yakıtlardan biri olan etanol, Brezilya’da 

şeker kamışından, ABD’de mısırdan elde edilmektedir. Etanol, şeker pancarı, şeker 

kamışı, mısır, patates gibi nişasta içerikli bitkilerden elde edilmektedir. Saf haliyle 

renksizdir, biyolojik olarak çözülebilir ve benzine oranla çok daha az partikül ve %20 

oranında daha az CO2 çıkararak yanmaktadır. Ancak etanolün enerji içeriği petrolden 

üçte bir oranında daha azdır (Montgomery 2011). Dünya etanol üretiminde %41’lik 

oran ile ABD ilk sırada yer almaktadır (Çizelge 3.5). 

Çizelge 3.5 Ülkelerin Etanol Üretimi (Anonim 2016a) 

Sıra No Ülke adı Etanol Üretim Miktarı (Milyar Lt) 

1 A.B.D. 41 

2 Brezilya 26 

3 Fransa 0,9 

4 Almanya 0,8 

5 Çin 2,1 

6 Arjantin ˜0 

7 Kanada 1,1 

8 İspanya 0, 

9 Tayland 0,4 

10 İngiltere 0,2 

11 Kolombiya 0,3 

12 İtalya 0,1 

13 Belçika 0,2 

14 Hindistan 0,2 

15 Avusturya 0,1 

 Toplam 73,6 
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Biyoetanol petrol türevi olan benzinlere homojen olarak karışır. Kimyasal içeriği, 

taşıdığı %35 oranındaki oksijen nedeni ile benzinlerin motorda yanmaları sonucu ortaya 

çıkan başta karbonmonoksit, partiküller ve azot oksit gibi zehirli maddelerin azalmasını 

sağlar. Etanol katkılı benzin ile çalışan motorlarda ortaya çıkan ısı azalır ve özellikle 

kışın donmalarda motorun çalışmasını kolaylaştırır (Anonim 2016g). 

Biyogaz ise hayvansal atıklar, bitkisel atıklar ve organik içerikli endüstriyel atıklardan 

oluşmaktadır. Biyogaz kaynakları arasında atık su çamurundan 310-800 lt/kg ile en 

yüksek biyogaz verimi elde edilmektedir. Bunu sırayla kanatlı gübresi, domuz gübresi, 

çimen, algler vb. takip etmektedir. 

Biyoenerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak fosil enerji 

kaynaklarına olan bağımlılığın azalması, enerji arz güvenliğinin sağlanması için önemli 

bir alternatiftir. Bu enerjinin üretilmesi için gerekli tarımsal ürünlerin üretimi ve 

istihdam artar. Ayrıca CO2 salınımı azalır. Ucuz ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. 

Geri dönüşüm ile geliştirilen biyoenerji hem maliyeti azaltır hem atıklar 

kullanılmaktadır. Biyoyakıtların mevcut motorlarda değişiklik gerektirmeden 

kullanılabilmesi önemli bir avantajdır. Bunun dışında depolanabilmesi ve taşınabilir 

özellikleri vardır. 

Biyokütle enerjisinin, kaynaklarının hemen her yerde yetiştirilebilmesi, üretim ve 

çevrim teknolojilerinin iyi bilinmesi, her ölçekte enerji verimi için uygun olması, düşük 

ışık şiddetinin yeterli olması, sera etkisi oluşturmaması ve asit yağmurlarına yol 

açmaması gibi avantajları vardır (Anonim 2016a). 

Diğer taraftan, biyokütle enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan bazı biyokütle 

kaynaklarının, çevreye zararlı etkiler ortaya çıkardıkları görülmektedir. Buna göre, 

biyokütle gazlaştırma prosesinde katı yakıt deposu, yanabilen tozlar, yakıtın 

kurutulması ve üretilen gazın temel risk faktörlerini oluştururlar. Enerji üretimi sonucu 

ortaya çıkan karbon monoksit gazı, canlılar tarafından solunduğunda tehlikeli bir toksit 

etki meydana getirmektedir. (Anonim 2015d).  
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4. TÜRKİYE’NİN MEVCUT ENERJİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Uluslararası stratejilerin oluşması ve siyasetin şekillenmesinde büyük öneme sahip olan 

fosil enerji kaynakları, özellikle petrol, enerji arz güvenliği yanında ulusal güvenliğin de 

vazgeçilmez unsurudur. Türkiye, fosil enerji kaynakları rezervi bakımından zengin bir 

ülke konumunda değildir. Bunun yanında dünyada kanıtlanmış ham petrol ve doğal gaz 

rezervi mevcudunu dörtte üçüne haiz ülkelerle komşu durumdadır. Bu kapsamda önemli 

bir jeopolitik konumu bulunan Türkiye, enerji zengini Orta Asya, Hazar, Orta Doğu 

ülkeleri ile bu enerji arzını satın alan Avrupa ülkelerinin tüketici pazarları arasında tabi 

bir “Enerji Koridoru” konumunda bulunmaktadır. Bu konumu itibariyle Türkiye ülkeler 

arası enerji transferinde kilit rol oynamakta, önemli projelere dahil olmakta veya destek 

sağlamaktadır. Bu bölümde, ülkedeki petrol rezerv durumu, yerli üretimi, tüketimi ve 

ticaretine ilişkin en son istatistiklere ve değerlendirmelere yer verilecektir. 

Türkiye’nin 2002 – 2016 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu ekonomik büyümeyle 

beraber gerek hane halkının gerekse sanayi üretiminin kullandığı enerji artışı nedeniyle, 

bu yıllar arasında yıllık elektrik enerjisi tüketim artış hızı yaklaşık %5,42 olarak 

gerçekleşmiştir. Elektrik tüketimi 2002 yılında 132,6 milyar kWh iken, 2015 yılında 2 

katına çıkarak 264,1 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 4.1). 

2020 yılında yüksek senaryoya göre elektrik tüketiminin yıllık yaklaşık %6,9 artışla 392 

terawatt-saati (TWh) bulması, baz senaryoya göre ise yıllık ortalama %5,5 artışla 357,4 

TWh’e erişeceği tahmin edilmektedir. 2016 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla, elektrik 

üretim sistemine eklenen toplam 3.403 MW’lik yeni santralle birlikte, Türkiye’nin 

kurulu gücü 76.550 MW düzeyine ulaşmıştır (Anonim 2016a). 

2015 yılında elektrik üretiminin, %37,9’u doğal gazdan, %29,1’i kömürden, %25,8’i 

hidrolikten, %4,5’i rüzgardan, %1,3’ü jeotermalden ve %1,6’sı diğer kaynaklardan elde 

edilmiştir (Anonim 2016a). 2015 yılında toplam 259.690 GWh elektrik üretimi 

gerçekleşmiştir (Çizelge 4.2).  
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Çizelge 4.7 Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Görünümü (Anonim 2016h) 

Yıllar 
Tüketim 

Miktarı 

(Gwh) 

Üretim 

(Gwh) 

İthalat 

(Gwh) 

İhracat 

(Gwh) 

Tüketim Artış 

Oranı (%) 

Üretim Artış 

Oranı (%) 

2002 132.553 129.400 3.588 435 4,50 5,40 

2003 141.151 140.581 1.158 588 6,50 8,60 

2004 150.018 150.698 464 1.144 6,30 7,20 

2005 160.794 161.956 636 1.798 7,20 7,50 

2006 174.637 176.300 573 2.236 8,60 8,90 

2007 190.000 191.558 864 2.422 8,80 8,70 

2008 198.085 198.418 789 1.122 4,30 3,60 

2009 194.079 194.813 812 1.546 -2,00 -1,80 

2010 210.434 211.208 1.144 1.918 8,40 8,40 

2011 230.306 229.395 4.556 3.645 9,40 8,60 

2012 242.370 239.497 5.826 2.954 5,20 4,40 

2013 246.357 240.154 7.429 1.227 1,60 0,30 

2014 257.220 251.963 7.953 2.696 4,40 4,90 

2015 264.150 259.690 7.411 2.951 2,70 3,10 

2016 
Haziran Sonu 

133.782 131.334 3.047 599 
- 

-  

Türkiye’nin kurulu gücü içerisinde 2016 yılı Haziran ayı itibariyle EÜAŞ %26, serbest 

üretim şirketleri %60,50, yap-işlet santralleri %8, yap-işlet-devret santralleri %3, 

işletme hakkı devredilen santraller %1,80, lisanssız santraller %0,80 ve kendiüretirler 

(otoprodüktörler) %0,04’lük paya haiz bulunmaktadır. Elektrik piyasasında elektrik 

üretiminin devlet tekelinden çıkartılıp serbestleştirilmesi amacına yönelik olarak 6446 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile yeni elektrik üretimi yatırımlarının özel sektör 

tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır (Anonim 2013b, Anonim 2016a). 

İşletmeye alınan yeni santraller ve kapasite artışları ile elektrik enerjisi kurulu gücü 

2016 Yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 76.550 MW’a yükselmiştir. 2016 Yılı Haziran ayı 

sonu itibarı ile kurulu gücün kaynaklara göre dağılımına bakıldığında; yaklaşık olarak 

%29’u doğalgazdan, %34’ü hidrolik kaynaklardan, %21’i kömür kaynaklarından, %7’si 

rüzgâr gücünden, %1’i jeotermal kaynaklardan ve %8’i ise diğer kaynaklardan 

oluşmaktadır (Anonim 2016a). Ayrıca Türkiye’de elektrik enerjisi santrali sayısı, 2016 

Yılı Haziran Ayı bitiminde 1.882’e ulaşmıştır. Mevcut santrallerin 572 adedi hidrolik, 

38 adedi kömür, 146 adedi rüzgâr, 25 adedi jeotermal, 260 adedi doğal gaz, 16 adedi 

fuel-oil, motorin, asfaltit ve nafta, 82 adedi yenilenebilir ve atık, 23 adedi çok yakıtlı 
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(katı ve sıvı), 46 adedi çok yakıtlı (sıvı ve doğal gaz) santralleridir. Ayrıca 673 adedi 

güneş, 18 adedi rüzgâr ve 30 adedi termik santralı olmak üzere toplam 722 adet de 

lisanssız santral mevcuttur (Anonim 2016a). 

Çizelge 4.2 Kaynak Bazında Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi (Anonim 2016a) 

YIL 
JEOTERMAL + RÜZGAR 

+ GÜNEŞ (GWh) 

HİDROLİK 

(GWh) 

TERMİK 

(GWh) 

TOPLAM 

(GWh) 

ARTIŞ 

(%) 

2005 153 39.561 122.242 161.956 7,50 

2006 221 44.244 131.835 176.300 8,90 

2007 511 35.851 155.196 191.558 8,70 

2008 1.009 33.270 164.139 198.418 3,60 

2009 1.931 35.958 156.923 194.813 -1,80 

2010 3.585 51.796 155.828 211.208 8,40 

2011 5.418 52.339 171.638 229.395 8,60 

2012 6.760 57.865 174.872 239.497 4,40 

2013 8.921 59.420 171.812 240.154 0,30 

2014 10.901 40.645 200.417 251.963 4,90 

2015 14.922 66.903 177.866 259.690 3,10 

2016 

Haziran  
8.793 37.427 88.115 131.334   

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Temmuz 2016 döneminde 

projesinin %10’u tamamlanan inşa halinde bulunan enerji santrallerinin kaynak bazında 

sayıları aşağıda verilmiştir (Çizelge 4.3) (Anonim 2016). Bu kapsamda inşa olunan 

santrallerin üretim kapasite değerleri göz önünde bulundurulduğunda, inşası 

tamamlanan santrallerden enerji üretimine arz edilecek toplam güç kapasitesinin 

yaklaşık olarak %36’sını doğalgazlı elektrik üretim santralleri, %20’sini hidrolik 

santraller, %14’ünü kömür santralleri, %13’ünü rüzgâr santralleri ve %11’ini ise ithal 

kömür santralleri oluşturacaktır.  

Türkiye’deki ekonomik gelişme devam ettikçe enerjiye olan ihtiyaç da artacaktır. Buna 

göre 2035 yılına kadar en az %3,8 en fazla %5 oranında talep artışı öngörülmüştür. 

2012 yılında yaklaşık 242 milyar kWh olarak gerçekleşen Türkiye’nin brüt elektrik 

enerjisi kullanımı 2013 yılında 2012 yılına oranla %1,3 artış göstererek yaklaşık 246 

milyar kWh seviyesine ulaşmıştır. Ancak bu yıllarda elektrik üretimi bir önceki yıla 

göre (239,5 milyar kWh) %0,1 azalarak 239,3 milyar kWh düzeyine inmiştir. Yüksek 
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senaryoya göre ülkenin elektrik tüketiminin 2020 yılında, yıllık düzeyde yaklaşık %6,9 

oranında artış ile 392 TWh’e, baz senaryo tahminine göre ise yıllık %5,5 ortalama 

artışla 357,4 TWh seviyesine çıkması beklenmektedir (Anonim 2016a). 

Çizelge 4.3 Temmuz 2016 itibariyle inşa halindeki santraller (Anonim 2016ı) 

Kullanılan Kaynak Çeşidi                          
 Fiili Gerçekleşme Yüzdesi 

%10’un Üzerindeki Santral Sayısı 

     Yapım Aşamasındaki 

 Kapasite  (MWe) 

Hidrolik 130 3748,9 

Doğalgaz 24 6590,5 

İthal Kömür 3 1995,2 

Rüzgar 89 2314,2 

Kömür 6 2674,4 

Yerli Kömür 3 885 

Jeotermal 9 164,2 

Fuel-Oil 1 41 

Proses Atık Isısı 2 14,5 

Güneş 1 8 

Biyokütle 6 31,7 

Toplam 274 18467,6 

Dünya’daki ülkelerin birincil enerji kullanım oranları göz önünde bulundurulduğunda, 

Türkiye sıralamada on dokuzuncu ülke olarak yer almaktadır (Anonim 2016a). Türkiye, 

bu ihtiyacının tamamını ülke içinden karşılayamamaktadır. Elektrik üretimi arttıkça 

ithalat oranı da buna paralel olarak artış göstermiştir. Enerjiye olan talep artarken, yerli 

üretim yapılamaması nedeniyle enerjide dışa bağımlılık söz konusudur.  Özellikle fosil 

yakıt olan petrol ve doğalgaz ithalatı toplam ithalat içinde büyük paya sahiptir. 

2012 ve 2013 yıllarında dış ticaret açığının sırasıyla %62 ve %49’u net enerji 

ithalatından kaynaklanmıştır. Hızla büyümekte olan enerji talebinin karşılanabilmesi 

için petrol, doğalgaz ve taşkömürü ithalatı sürekli artmaktadır. Bu durum enerjide 

yüksek oranlı dışa bağımlığın sürmesine yol açmakta, cari işlemler dengesi ve enerjide 

arz güvenliği üzerinde baskı oluşturmuştur (Anonim 2016i). 
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2014-2018 Onuncu Yıl Kalkınma Planı Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim 

Programı Eylem Planında 2012 yılı sonunda birincil enerji üretiminde %27 olan yerli 

kaynak payının, 2018 yılı sonunda %35’e yükseltilmesi, 2013 yılında 32 milyar kWh 

olarak gerçekleşen yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin 2018 yılında 57 

milyar kWh’e çıkarılması, plan döneminde 10.000 MW’lık ilave hidrolik kapasitenin 

devreye alınması hedeflenmektedir (Anonim 2016i). 

Türkiye’nin gerek imalat sanayinin gerekse hane halkının elektrik tüketimi artışı 

nedeniyle enerji ihtiyacı artmakta ve elektrik enerjisi ihtiyacı doğalgaz gibi ithal 

kaynaklarla karşılanmaktadır. Bu ise Türkiye’nin dışa bağlı hale gelmesine neden 

olmaktadır.  Bu riskleri giderilmesi ve enerji talebinin karşılanması için Türkiye’de 

2023 yılı sonuna kadar 2 adet nükleer kaynaklı elektrik santralinin faaliyete geçmesi ve 

3. nükleer santralın inşasına başlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Türkiye 

Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Mersin-Akkuyu bölgesinde 

nükleer güç santralı inşa edilmesine ilişkin 27 Aralık 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe 

giren anlaşma doğrultusunda kurulan tamamı Rus sermayeli Akkuyu Nükleer Güç 

Santralı Elektrik Üretim A.Ş tarafından hazırlanan “Güncellenmiş Yer Raporu” 22 

Mayıs 2012 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) değerlendirmesine 

sunulmuş, söz konusu Kurum da 8 Haziran 2012 tarihinde raporun detaylı 

incelenmesine geçildiğini ilgili şirkete bildirmiştir. Yapılan anlaşma neticesinde toplam 

4.800 MW gücünde VVER-1200 tipinde dört ünitelik bir nükleer santralin inşa edilmesi 

öngörülmektedir (Anonim 2016a). 
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5. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

Ülkelerin ekonomik gelişme trendi ile enerji üretimi ile mal ve hizmet maliyetleri 

arasında güçlü bir bağın olduğu bilinmektedir. Türkiye’de mal ve hizmet maliyetleri 

doğrudan etkileyen enerji üretimi ve enerji kullanım maliyetinin, birçok alanda rekabet 

edilebilirliği olumsuz etkilediği bilinmektedir. Ülkenin yerli, yeni ve yenilenebilir enerji 

kaynakları ile enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilecek bir kapasiteye haiz 

olmasına karşın, henüz bu kaynaklar hali hazırda bulunan potansiyelin çok altında 

kalmaktadır. 2016 yılı Haziran ayı sonu verilerine göre toplam 131.334 GWh olan 

elektrik üretiminin 85.115 GWh’i termik santrallerden, 37.427 GWh’i hidroelektrik 

santrallerden, 8.793 GWh’i de diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır. 

2009 yılı ile birlikte yenilenebilir enerji kaynak bazlı üretimde ciddi artışlar 

gözlenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve rüzgâr bazlı üretim 

2002 yılından bu yana yaklaşık 97 katına çıkarak ve 2014 yılı sonu değerine göre rekor 

yenileyerek 2002 yılındaki 153 GWh seviyelerinden 2015 yılı sonu itibarıyla 14.922 

GWh düzeyine ulaşmıştır.  

2016 yılı Haziran ayı sonu verilerine göre elektrik arzının yaklaşık %65’i termik 

santrallerden, %29’u hidroelektrik santrallerden, %7’si de diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarından sağlanmıştır. 2002-2016 Haziran dönemi içerisinde termik ve hidrolik 

kaynaklı elektrik üretim oranları mevcut oranlara kıyasla çok fazla değişkenlik 

göstermezken jeotermal ve rüzgâr kaynaklı elektrik üretim oranları 2002 yılındaki 

değeri olan %0,1’lerden 2016 yılı Haziran ayı sonu verilerine göre %6,7 düzeyine kadar 

yükselmiş olduğu görülmektedir (Çizelge 5.1). 

2009 yılında dünyada yaşanan ekonomik krizin etkileri nedeniyle elektrik üretiminde 

düşüş görülse de bu yıl dışarıda tutulduğunda, 2002 – 2016 yılları arasında elektrik 

üretiminde yaklaşık olarak %9’lara ulaşan artışlar görülmüştür. 2003 yılında; termik 

santrallerden 105.101 GWh elektrik üretilirken, bu rakam 2014 yılı sonu itibarıyla iki 

kat artarak 200.417 GWh’e ulaşmıştır (Şekil 5.1). 
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Çizelge 5.8 Türkiye’de Kaynaklarına Göre Elektrik Enerjisi Üretimi (Anonim 2016a) 

Yıllar 
Termik Santraller 

(%) 

Hidrolik Enerji 

(%) 

Güneş + Rüzgar + 

 Jeotermal Tesisler (%) 

2002 73,9 26,0 0,1 

2003 74,8 25,1 0,1 

2004 69,3 30,6 0,1 

2005 75,5 24,4 0,1 

2006 74,8 25,1 0,1 

2007 81,0 18,7 0,3 

2008 82,7 16,8 0,5 

2009 80,6 18,5 1,0 

2010 73,8 24,5 1,7 

2011 74,8 22,8 2,4 

2012 73,0 24,2 2,8 

2013 71,5 24,7 3,7 

2014 79,5 16,1 4,3 

2015 68,5 25,8 5,7 

2016 Haziran Sonu 64,8 28,5 6,7 

 

 

Şekil 5.1 Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Üretiminin Gelişimi (GWh/Yıl) (Anonim 2016h) 

2003 yılında 35.587 MW olan Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2016 Yılı 

Haziran ayı verilerine göre 76.550 MW’ye ulaşmıştır. Bu veriler göz önünde 

bulundurulduğunda enerji üretim gücü son on üç yıl içinde yaklaşık 2,2 kat artış 

göstermiştir. Hali hazırdaki kurulu gücünün yaklaşık olarak %34’ünü hidrolik, %29’unu 

doğal gaz, %22’sini kömür, %7’i rüzgâr, %1’i jeotermal, %1’si güneş ve %7’si ise diğer 

kaynaklardan oluşmaktadır. İşletmeye alınan yeni santrallerle ile Türkiye’nin elektrik 
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enerjisi kurulu gücünde 2013 yılında 6.986 MW’lik, 2014 yılında 6.303 MW’lik ve 

2015 yılında ise 4.288 MW’lik kapasite artışı gerçekleşmiştir. Elektrik enerjisi kurulu 

gücünde 2010-2015 arası altı yıllık dönemde ortalama yıllık %8,55’lik artışı 

gerçekleşmiştir (Şekil 5.2). 

 

Şekil 5.2 Türkiye’nin Yıllar ve Kaynaklarına Göre Enerji Kurulu Gücü (Anonim 2016h) 

Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücünü oluşturan kaynaklar içerisinde son 14 yıllık 

dönemde en fazla artış oranı rüzgâr ve jeotermal kaynaklı yenilenebilir enerji kurulu 

gücünde gerçekleşmiştir (Çizelge 5.2 ve Şekil 5.3). 

Çizelge 5.2 Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü Oranları (Anonim 2016h) 

Yıllar 
Termik Santrallerin Dağılımı (%) 

Hidrolik  (%) 
Rüzgar, Güneş 

ve Jeotermal  (%) Kömür Doğalgaz Diğer Toplam 

2002 21,9 26,5 13,1 61,5 38,4 0,1 

2003 23,2 28,2 13,2 64,6 35,3 0,1 

2004 22,5 30,8 12,3 65,6 34,3 0,1 

2005 23,5 31,6 11,6 66,7 33,2 0,1 

2006 25,2 31,2 11,1 67,5 32,3 0,2 

2007 24,7 31,5 10,6 66,8 32,8 0,4 

2008 24,1 32,1 9,8 66 33,1 0,9 

2009 23,5 32,5 9,6 65,6 32,5 1,9 

2010 24 32,5 8,6 65,1 32 2,9 

2011 23,6 30,2 10,3 64,1 32,4 3,5 

2012 22 30,1 9,3 61,4 34,4 4,2 

2013 19,6 31,6 9,2 60,4 34,8 4,8 

2014 21,2 30,9 8 60,1 34 5,9 

2015 21,2 29,1 7 57,3 35,4 7,3 

2016 

(Haziran) 
21,7 29,2 6,7 57,6 34,3 8,1 
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Türkiye’nin enerji kurulu gücüne güneş kaynaklı yenilenebilir enerji kaynaklarının 

katılması, bu alanda teknolojik gelişmelerin hızlanması ve bu alana gerek kamunun 

gerekse özel sektörün yatırım yapmaya yönelmesi Türkiye’nin enerji kaynaklarını 

çeşitlendirmesi ve arz güvenliği açısından önemlidir. 

 

Şekil 5.3 Kaynak Bazında Kurulu Güç Oranlarının Dağılımı (2016 Yılı Haziran Sonu 

Verileri) (Anonim 2016h) 

Türkiye’de yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi son zamanlarda yoğun ilgi 

çekmeye başlamıştır. Son yıllarda yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımların arttığı 

görülmektedir. Bu kapsamda, 01/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine 

İlişkin Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönetmelikte; yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla YEK 

Destekleme Mekanizmasının (YEKDEM) kurulması, bu mekanizmanın işletilmesi ve 

üretim lisansına haiz olanlara Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesine yönelik 

esaslar belirlenmiştir (Anonim 2016j). 
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2015 yılında YEKDEM kapsamında faaliyette bulunan şirket sayısı 234 adettir. Bu 

şirketlerin toplam kurulu gücü yaklaşık 5.424 MW düzeyine ulaşmıştır (Çizelge 5.3). 

Her yıl bir önceki seneye göre gerek YEKDEM katılımcı sayısında gerekse enerji 

kurulu gücünde gözle görünür biçimde artış yaşanmaktadır (Anonim 2016j). 

Çizelge 5.3 Yıllara Göre YEKDEM Katılımcı Sayısı (Anonim 2016j) 

Türü 2011 2012 2013 2014 2015 
YEKDEM Katılımcı 

Sayıları 

Hidrolik 4 44 14 40 126 228 

Rüzgar 9 22 3 21 60 115 

Biyokütle 3 8 15 23 34 83 

Jeotermal 4 4 6 9 14 37 

Genel Toplam 20 78 38 93 234 463 

 

2011-2015 yılları arasında jeotermal ve biyokütle üretim santrallerinin adedi ve 

kapasiteleri düzenli bir biçimde büyüme gösterirken, rüzgâr ve hidrolik üretim 

alanlarının adedi ve kapasiteleri dalgalı bir seyir izlemektedir. YEKDEM 

katılımcılarının sayısı ve bunların üretim kapasitelerindeki değişkenlik toptan satış 

piyasası fiyatları ile döviz kurundaki değişimden kaynaklanmaktadır. YEKDEM 

kapsamındaki kurulu güç toplamı 2011 yılında 608 MW iken, 2015 yılı verilerine göre 

5.423,63 MW’a yükselmiştir (Çizelge 5.4). 

Çizelge 5.4 Yıllara Göre YEKDEM Katılımcılarının Kurulu Gücü (Anonim 2016j) 

Enerji Kaynağı 2011 (MW) 2012 (MW) 2013 (MW) 2014 (MW) 2015 (MW) 

Rüzgar 469,00 685,00 76,00 825,00 2.732,14 

Hidrolik 21,00 930,00 217,00 598,00 2.116,33 

Jeotermal 72,00 72,00 140,00 228,00 389,92 

Biyokütle 45,00 73,00 101,00 147,00 185,23 

Genel Toplam 608,00 1.760,00 534,00 1.798,00 5.423,63 

 

Türkiye enerji kurulu gücünün 2015 yılında yaklaşık %7,4’ünü YEKDEM katılımcıları 

oluşturur. YEKDEM katılımcıları 2014 yılında 5.813.746 MWh olan üretimi 2015 
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yılında yaklaşık olarak üç katına çıkarak 17.720.976 MWh seviyesine gelmiştir (Çizelge 

5.5). 

Çizelge 5.5 2012-2015 Döneminde YEKDEM Katılımcılarının Yıllık Üretim Değerleri 

(MWh) (Anonim 2016j) 

Türü 2012 2013 2014 2015 

Biokütle 374.002 750.715 925.516 1.050.796 

Jeotermal 487.364 857.527 1.436.579 2.710.856 

HES 2.296.047 528.646 1.072.832 5.683.331 

Rüzgar 2.081.745 234.000 2.378.819 8.275.992 

Genel Toplam 5.239.158 2.370.888 5.813.746 17.720.976 

2015 yılı üretiminin kaynaklara dağılımına bakıldığında en fazla üretimin sırasıyla 

rüzgar ve hidrolik santraller tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir (Şekil 5.4).  

 

Şekil 5.4 2015 Yılı YEKDEM Üretiminin Kaynaklara Dağılımı (Anonim 2016j) 

2015 yılında YEKDEM ile elektrik enerjisi üreten tesisler Türkiye’nin elektrik 

üretiminin yaklaşık olarak %6,8’ini karşılamışlardır. YEKDEM kapsamında sürdürülen 

teşvik bedelleri aylık ortalama GÖP bedelleri ile karşılaştırıldığında, en alt seviyede 

bulunan teşvik tutarının dahi GÖP tutarının üzerinde yer aldığı izlenmektedir. Mart, 

Nisan ve Mayıs aylarında YEKDEM bedelleri ile GÖP bedelleri arasındaki fiyat 

farkının arttığı görülmektedir (Şekil 5.5).  
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%32,07 
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%46,70 

Biokütle Jeotermal Hidrolik Rüzgar



46 

 

 

Şekil 5.5 2015 Yılı YEKDEM ve GÖP (Gün Öncesi Planlama) Fiyatlarının Aylık 

Değişimi (TL/MWh) (Anonim 2016j) 

5.1 Türkiye’de Hidroelektrik Enerji 

Türkiye teorik hidroelektrik potansiyeli dünya teorik potansiyelinin %1’i, ekonomik 

potansiyeli ise Avrupa ekonomik potansiyelinin %16’sıdır. Ülkenin en önemli enerji 

kaynaklarından biri olan hidrolik potansiyeli, belli başlı 11 havzada toplanmış olup, 

toplam potansiyelin %45’i Fırat ve Dicle havzalarındadır. Hidrolik potansiyelin, 

ortalama yağışlı bir yıl için 140 milyar kWh dolayında olduğu hesaplanmaktadır 

(Anonim 2014a). 

Hidrolik enerji Türkiye’de elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları arasında 

en yüksek orana sahip olan kaynaktır. 2014 yılı EÜAŞ raporunda hidrolik kaynak 

40.303,1 GWh üretim gerçekleştirmiştir. Bu üretim toplam üretimin yaklaşık %16’sına 

denk gelmektedir. Diğer yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payına 

bakıldığında %3,33 ile rüzgar, jeotermal enerji %0,90 ve atıklardan elde edilen enerji 

%0,32 oranında paya sahiptir.  Bu durum Türkiye’de hidrolik enerjinin önemini 

göstermektedir. 
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Enerji sektöründe rekabete açık yatırım imkanlarının arttırılması ve şeffaf bir piyasa 

yapısının sağlanması doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Özel sektöre açılan 

elektrik enerjisi üretiminde, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasına 

yönelik olarak hazırlanan mevzuat düzenlemelerinin de olumlu katkısıyla, HES yapmak 

üzere 2012 yılı aralık sonu itibariyle 12.515 MW’lık 560 santral lisans almış 

durumdadır. 2016 yılı Eylül ayı sonu itibariyle, işletmede bulunan 579 adet HES ile 

26.323 MW’lık kurulu güce sahip olup, bu da toplam kurulu gücün yaklaşık %33,7’sine 

karşılık gelmektedir. 2015 yılında elektrik üretiminin, %25,6’sı hidrolikten elde 

edilmiştir. 

Ayrıca Devlet Su İşleri (DSİ) yatırım programında olup 2015 yılı başı itibariyle inşaatı 

devam eden kurulu gücü 2.000 MW, yıllık ortalama enerji üretimi 6.188 milyar kWh 

olan 4 adet santralin 2017 yılına kadar işletmeye alınması öngörülmektedir. Bu HES’ler 

tamamlandığında DSİ tarafından inşa edilip işletmeye alınan hidroelektrik potansiyeli 

14.295 MW’a ulaşacak olup, bu tesisler ile yıllık 49.500 GWh enerji üretilmesi 

öngörülmektedir (Anonim 2015f). 2015 yılı enerji yatırımlarının enerji kaynaklarına 

göre yüzdelik dağılımı gösterilmiştir (Şekil 5.6). 2015 yılında enerji yatırımlarının yarısı 

hidroelektrik santrallerin kurulumuna yönelik gerçekleştirilmiştir (Şekil 5.6).  

 

Şekil 5.6 Enerji Yatırımlarının Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı (%)(Anonim 2016a) 
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2015-2019 Stratejik Planına göre 2019 yılı için 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı hidrolik enerjide planlanan kurulu güç değeri 

32.000 MW olmuştur (Çizelge 5.6). 

Çizelge 5.6 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Hidrolik Enerjide Planlanan 

Kurulu Güç Değerleri (Anonim 2016a)5 

Hidrolik (MW) 

2015 2017 2019 

25.000 27.700 32.000 

 

2014-2018 Onuncu Yıl Kalkınma Planı Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim 

Programı Eylem Planında, DSİ tarafından HES’lerin inşa ve işletme aşamasında düzenli 

bir şekilde denetlenmesi ve yaptırım uygulamasını sağlamaya yönelik çalışmalar 

yapılacağından bahsedilmiştir. Bu sayede, can ve mal güvenliği ile çevre-doğa 

korunması açısından inşaat ve işletme aşamalarında HES’lerin denetlenmesi amacıyla 

gerekli mevzuat altyapısı oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca anılan bu planda Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından pompaj depolamalı HES’lere (PHES) 

yönelik yol haritası ve planlama yapılacağından bahsedilmiştir. Böylece DSİ tarafından 

planlama çalışmaları başlatılan Gökçekaya PHES projesi dikkate alınarak; Türkiye’de 

PHES kurulabilmesi ve işletilmesine yönelik yönetmelik çıkarılarak yol haritası 

belirleneceği belirtilmiştir. 

5.2 Türkiye’de Biyokütle Enerjisi 

Türkiye’nin kentsel katı atık potansiyeline bakıldığında yılda ortalama 28 milyon ton 

atık üretimi olduğu görülmektedir. Orta verimdeki bir hektar tarladan yılda ortalama 80-

100 ton yaş veya 25-30 ton kuru biyokütle elde edilmektedir (Çizelge 5.7). Ülkenin 

toplam 21.351.000 hektar toplam işlenen tarım alanının %1’inin enerji elde etmek 

amaçlı kullanılması halinde; bir hektar tarladan yılda ortalama 25 ton kuru biyokütle 

                                                           
5
 ETKB Stratejik Planından yararlanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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elde edileceği ve kuru biyokütle ortalama ısıl değerinin 17.5 MJ/kg olacağı kabul 

edilerek, 25.95 milyar kWh potansiyel belirlenmektedir (Özcan vd. 2011). 

Çizelge 5.7 Türkiye’de 2014 Yılın Belediyelerde Toplanan Atık Miktarı (Anonim 2015h)6 

Türkiye Nüfusu 75.627.384 

Toplam Belediye Sayısı 1.396 

Toplanan Atık Miktarı (bin ton/yıl) 28.011 

Kişi Başı Ortalama Atık Miktarı (kg/kişi/gün) 1,08 

Tarım Havzalarında Sıfır Enerji Açığı Sıfır Atık ve Enerji Verimliliği Çalıştayı’nda ülke 

olarak tarımsal ürünlerin atıklarından 32 milyon ton petrole eşdeğer enerji üretimi 

imkânına sahip olduğu belirtilmiştir. Türkiye’deki tarım sektörü kaynaklı yıllık toplam 

biyokütle ağırlığının 117 milyon ton olduğunun ortaya konduğunu, petrol olarak bunun 

enerji eşdeğerinin 32 milyon tona denk geldiğini belirterek, 32 milyon ton petrole 

eşdeğer tarımsal ürünlerin atıklarından enerji üretme imkanının bulunduğunu 

bildirmiştir (Anonim 2015ı). 

Türkiye’de orman kaynaklı biyokütle potansiyeline bakıldığında; orman kaynaklı 

toplam atık miktarı 4.800.000 ton, kurulabilecek gazlaştırma tesisi kapasitesi ise 600 

MW’dır (Anonim 2016a). EPDK’nın 2015 yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporuna 

göre, 2015 yılı üretim faaliyeti kapsamında biyokütle tesislerinin sayı ve kapasitelerinde 

istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2011-2015 yılları itibariyle biokütle katılımcı sayısı ve 

kurulu gücünde her yıl bir önceki yıla göre ortalama %100 artış gerçekleşmiştir (Çizelge 

5.8). 

Çizelge 5.8 Yıllara Göre Biokütle Katılımcı Sayısı (Anonim 2016j) 

Türü 2011 (Adet) 2012 (Adet) 2013 (Adet) 2014 (Adet) 2015 (Adet) 

Biyokütle 3 8 15 23 34 

                                                           
6
 TUİK verilerine dayanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Biyokütle tesislerinin sayısı ve kapasitelerindeki artış yıllar itibariyle istikrarlı bir seyir 

izlemiştir (Çizelge 5.9). İncelenen 2011-2015 döneminde 45 MW’dan 185,23 MW’a 

çıktığı ve kurulu gücün 4,1 kat artış gösterdiği dikkati çekmektedir. 

Çizelge 5.9 Yıllara Göre Biokütle Kurulu Gücü (Anonim 2016j) 

Türü 
Kurulu Güç (MW) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Biyokütle 45 73 101 147 185,23 

Biokütle kullanılarak üretilen elektrik miktarları da yıllara hızlı artış eğilimi göstermiştir 

(Çizelge 5.10). Üretim miktarının 374,0 MWh’den 1.050, 8 MWH’e çıktığı ve 2012-

2015 döneminde 2,8 kat artışın olduğu tespit edilmiştir.  

Çizelge 5.10 Yıllara Göre Biokütleden Yıllık Elektrik Üretim Miktarları (Anonim 

2016j) 

Türü 
Üretim Miktarı (MWh) 

2012 2013 2014 2015 

Biokütle 374.002 750.715 925.516 1.050.796 

ETKB’nın yayınlamış olduğu Mavi Kitapta biyokütle potansiyeli ve hedefi 2023 yılı 

için 1000 MW ve 20 milyon ton eşdeğeri petrol (TEP) olarak belirlenmiştir (Çizelge 

5.11).  

Çizelge 5.11 Biyokütle Potansiyeli ve Hedefi (Anonim 2015e)  

 

Kurulu Güç 

(MW) 

Elektrik Üretimi 

(GWh) 

2023 Hedefi 

(MW) 
Potansiyel (TEP) 

Biyokütle 288,2 1.171,2 1.000 20 milyon 

ETKB’nın 2015-2019 Stratejik Planında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

planlanan kurulu güç değerinin 2019 yılında 700 MW’a ulaşması hedeflenmektedir. 

2014-2018 Onuncu Yıl Kalkınma Planı Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim 

Programı Eylem Planına göre; biyokütle enerji potansiyeli atlası (BEPA) envanterinin 

yıllık olarak güncellenerek bitkisel ürün, kentsel atık, orman ürünleri ve belediye 
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atıklarına yönelik bilgilerin her yıl mart ayı sonuna kadar ETKB’na iletilmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca süt ve besi işletme yerleri hayvan sayıları, atık miktarları ve 

enerji değeri bilgilerinin de anılan Bakanlığa iletilmesi hedeflenmektedir. 

5.3 Türkiye’de Güneş Enerjisi 

Türkiye’nin konum gereği güneş enerjisi potansiyeli oldukça iyi düzeydedir. Ülkede 

yıllık ortalama güneşlenme süresi 2.640 saat (günlük 7,2 saat) ve yıllık ortalama güneş 

radyasyon değeri 1.311 kWh/m²dir (günlük 3,6 kWh/m²). Aylık ortalama güneşlenme 

süreleri bakımından temmuz (365 saat), ağustos (343 saat) ve haziran ayları (325 saat) 

potansiyellerinin yüksek olduğu saptanmıştır (Yılmaz 2012).  

Türkiye’de 1978 yılında Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü kurulmuştur. 2001 

yılında adı geçen Enstitüde güneş pilleri üretmek için çalışmalar başlamıştır. Yine 2001 

yılın Berke Barajında 14 kWh’lık fotovoltaik sistem kurulmuştur. Türkiye’nin brüt 

güneş enerjisi potansiyeli 87,5 milyon TEP olarak belirtilmektedir. Bunun 26,5 milyon 

TEP’i ısı üretimine 8,75 milyon TEP’i ise elektrik enerji üretimine elverişli olduğu 

tahmin edilmektedir (Anonim 2009). 

Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içinde en önemli kaynak olması ve 

Türkiye’de önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen yaygın bir ticari kullanımı 

yoktur. Ülkede termosifon tipi güneş ısısı kolektörleri 1950’den beri kullanılmaktadır ve 

bugün kullanılan sistemin %30’u ise 3-4 m alanda güneş ısısı toplayan ve 150-200 lt 

soğuk su kapasitesi tankı ile tipik, güneş enerjisi ısıtma sistemleridir. Türkiye’de güneş 

enerjisi evlerde sıcak su temininde kullanılmaktadır. 

Kolektörlerden yararlanılarak üretilen ısıl güç 9,3 gigawatt-saat (GWt) seviyelerindedir. 

Fotovoltaik güç sistemleri ise daha küçük kapasitede kurulabilme özellikleri nedeniyle 

yıllardır elektrik şebekesi ulaşmayan ücra yerlerde enerji ihtiyacının karşılanmasında 

şebekeden bağımsız küçük güç birimleri olarak kullanılmasının yanı sıra şebekeye bağlı 

enerji santrali olarak da kullanılmaktadır. Hâlen baz istasyonları, deniz fenerleri, otoyol 
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ve park aydınlatmaları, trafik ikaz sistemleri, su pompalama ve bazı ev ve iş yerleri vb. 

otonom sistemlerde kullanılmakta olup bu kapsamdaki tesislerin toplam kurulu gücünün 

5 MW’a ulaştığı belirtilmektedir.  

En fazla güneş enerjisi alan bölge Güneydoğu Anadolu olup bunu Akdeniz Bölgesi 

takip etmektedir (Çizelge 5.12). Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (GEPA), 

Türkiye güneş enerjisi kaynaklarının niteliklerini ve dağılımını belirlemek amacıyla, 

mülga Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü tarafından 2010 senesinde 

oluşturulmuştur. GEPA’da yer alan güneş kaynağı haritaları ve diğer veriler güneş 

enerjisinden elektrik üretimine uygun bölgelerin belirlenmesinde kullanılabilecek bir alt 

yapı sağlamaktadır. Türkiye’nin eğimi üç dereceden düşük ve yıllık güneşlenme süresi 

metrekarede 1.650 kWh’den yüksek ve santral kurulabilmeye uygun alanlar (4.600 km²) 

göz önüne alınarak Türkiye’nin termik güneş enerjisi potansiyeli EİE tarafından yıllık 

380 milyar kWh olarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 5.12 Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı 

(Anonim 2016k) 

Bölge Toplam Güneş Enerjisi (kWh/m²-Yıl) Güneşlenme Süresi (Saat/Yıl) 

Güneydoğu Anadolu 1.460 2.993 

Akdeniz 1.390 2.956 

Doğu Anadolu 1.365 2.664 

İç Anadolu 1.314 2.628 

Ege 1.304 2.738 

Marmara 1.168 2.409 

Karadeniz 1.120 1.971 

Türkiye’de henüz kurulu büyük ölçekli bir güneş enerjisi santrali bulunmamakla 

beraber, şimdiye kadar kurulmuş sistemlerin toplam kapasitesinin 6,5-7 MW civarında 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu sistemlerin %90’ı şebeke bağımsız sistemlerdir. 

Fotovoltaik sistemlerin Türkiye’de üretilmesi için gerekli yeteneklerin var olup 

olmadığı Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu tarafından araştırılmaktadır (Anonim 

2016k). Diğer yandan Konya-Karapınar bölgesinde 1000 MW kurulu güce sahip büyük 

ölçekli bir GES kurulması amacıyla çalışmalar devam etmektedir. 
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Türkiye’de, büyük çoğunluğu Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olmak 

üzere, 3-3,5 milyon konutta güneş kollektörü bulunmaktadır Bu toplayıcılardan EİE 

verilerine göre 2007 de üretilen enerji miktarı 420 bin TEP’in üstündedir. 

Güneşten elektrik üretimi ise 1000 kW kurulu güç ile pilot uygulamalar seviyesindedir. 

Şu anda 3.000 dolar olan kW maliyetinin 1.500 dolara düşmesi durumunda Türkiye’de 

de güneşten elektrik üretimi uygulamaları yaygınlaşabilecektir. Hem enerji ithalatının 

hem de fosil yakıtların sebep olduğu çevre kirliliğinin azaltılmasını açısından, güneş 

enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ülke enerji politikalarında 

yer verilmesi önem taşımaktadır.  

Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli ve bu potansiyelin bölgelere göre dağılımı 

yönünden, her türlü güneş enerjisi uygulamalarına müsait bir ülke sayılabilir. 

Topoğrafyanın, yerleşim yerlerinin ve tarım vb. alanların dağılımı ve ulaşım gibi 

kısıtlayıcı faktörlerin, bu alanın ancak %1’inin kullanılmasına imkan sağlayacağı kabul 

edildiğinde, Türkiye için, güneş enerjisi gerçek kullanma alanı yaklaşık 7,8 milyon m
2
 

olmaktadır (Kankal vd. 2012). 

ETKB 2023 yılında güneş enerji santrallerinde 600 MWkurulu güce ulaşmayı 

hedeflemektedir (Anonim 2016a). Lisanssız elektrik üretiminde işletmeye giren kapasite 

2015 yılı sonu itibariyle 359,04 MWe olup, bu üretimde en büyük pay ise %82 ile güneş 

santralleri oluşturmaktadır (Çizelge 5.13). 

Çizelge 5.13 Lisanssız Enerji Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı (Anonim 2016j) 

Kaynak Çeşidi Kurulu Güç (MWe) Oran (%) 

Biyokütle 21,44 5,97 

Doğal gaz 36,47 10,16 

Güneş (Fotovoltaik) 292,91 81,58 

Güneş (Yoğunlaştırılmış) 1,70 0,47 

Hidrolik 0,50 0,14 

Rüzgar 6,02 1,68 

Genel Toplam 359,04 100 
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2015 yılında lisanssız elektrik üretimi kapsamında şebekeye verilen enerji miktarı 

222.625 MWh olup, bu miktarın %83,07’si güneşten %16,66’sı ise biyokütleden elde 

edilmiştir (Çizelge 5.14). 

Çizelge 5.14 Lisanssız Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı (Anonim 2016j) 

Kaynak Çeşidi Sisteme Verilen İhtiyaç Fazlası Enerji Miktarı (MWh) Oran (%) 

Biyokütle 37.094,70 16,66 

Güneş (Fotovoltaik) 184.995,03 83,07 

Hidrolik 201,40 0,09 

Rüzgar 393,88 0,18 

Genel Toplam 222.685,01 100 

 

5.4 Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi 

“Türkiye, Avrupa’da rüzgâr enerjisi potansiyeli bakımından zengin ülkelerden biridir. 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve yaklaşık 3.500 km kıyı şeridi olan Türkiye’de 

özellikle Marmara kıyı şeridi ve Ege kıyı şeridi sürekli ve düzenli rüzgâr almakta ve en 

şiddetli rüzgâr hızı Marmara ve Ege kıyılarında bulunmaktadır” (Çelik 2012).  

“Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) Türkiye rüzgâr kaynaklarının 

karakteristiklerini ve dağılımını belirlemek amacıyla, EİE tarafından 2006 yılında 

üretilmiştir. Bu atlasta verilen detaylı rüzgâr kaynağı haritaları ve diğer bilgiler rüzgâr 

enerjisinden elektrik üretimine aday bölgelerin belirlenmesinde kullanılabilecek bir alt 

yapı sağlamaktadır. Yıllık ortalama değerler esas alındığında, Türkiye’nin en iyi rüzgâr 

kaynağı alanları kıyı şeritleri, yüksek bayırlar ve dağların tepesinde ya da açık alanların 

yakınında bulunmaktadır. Açık alan yakınlarındaki en şiddetli yıllık ortalama rüzgâr 

hızları Türkiye’nin batı kıyıları boyunca, Marmara Denizi çevresinde ve Antakya 

yakınında küçük bir bölgede meydana gelmektedir. Orta şiddetteki rüzgâr hızına sahip 

geniş bölgeler ve rüzgâr gücü yoğunluğu Türkiye’nin orta kesimleri boyunca 

mevcuttur” (Anonim 2014b). 
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REPA yer seviyesinden 50 m yükseklikteki rüzgâr potansiyelleri incelendiğinde; Ege, 

Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinin yüksek rüzgar enerjisi potansiyeline sahip 

olduğu anlaşılmaktadır. REPA’ya göre; Türkiye rüzgâr enerji potansiyeli, belirlenmiş 

kriterlerin ışığında rüzgâr sınıfı iyi ile sıra dışı arasında 47.849.44 MW olarak 

belirlenmiştir. Bu topraklar, Türkiye toplamının %1,30’una isabet etmektedir. Orta ile 

sıra dışı arası rüzgâr sınırına ait rüzgârlı arazilere bakıldığında ise 131.756,40 MW’lık 

rüzgâr enerjisi potansiyelinin bulunduğu ve toplam rüzgârlı arazi alanının ise 

Türkiye’nin %3,57’sine isabet ettiği anlaşılmıştır. 

REPA’ya göre Türkiye’deki teorik rüzgâr enerjisi potansiyeli 48.000 MW civarındadır. 

Söz konusu enerji potansiyelinin 38.000 MW’ı kara kısmında ve 10.000 MW’ı da deniz 

üzerinde yer almaktadır. 

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücünde, 2023 yılına kadar 20.000 MW seviyelerine 

ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılında 476 MW gücünde rüzgâr enerjisi 

santralinin (RES) devreye alınması ile Türkiye rüzgâr enerjisi kurulu gücü 1.805 MW’a 

ulaşmıştır. 2011 yılsonu itibariyle, Türkiye’deki enerji kompozisyonunda kurulu güç 

açısından rüzgâr enerjisinin payı %3 seviyesindedir (Çizelge 5.15). “2012 yılı itibariyle 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından elektrik şebekesi bağlantı noktaları 

konusunda olumlu görüş verilen yaklaşık 10.000 MW’lık RES projeleri dikkate 

alındığında, Türkiye’de 8-10 milyar Euro arasındaki reel bir rüzgâr enerji pazarından 

söz etmek mümkündür” (Bahadırhan 2012). Ayrıca, rüzgâr enerji alanındaki 2023 

hedefindeki 20.000 MW dikkate alındığında ise Türkiye’deki rüzgâr enerjisinin pazar 

değerinin, 18-20 milyar Euro aralığına yükselmesi olası gözükmektedir. 

Türkiye’de şebekeye bağlı rüzgâr enerjisi ile elektrik üretimi 1998 yılında başlamış, 

özellikle 2005 yılından itibaren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun (5346 Sayılı Kanun) yürürlüğe 

girmesi ile birlikte, kurulu güç ve enerji arzında neredeyse her yıl %100 üzerinde artış 

göstermiştir (Çelik 2012).  
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Toplam 48.000 MW’lık rüzgâra dayalı elektrik üretim kapasitesinin işletmede olan 

bölümü 1.805 MW, lisans alıp yatırıma başlayan projelerin kurulu gücü ise 4.660 

MW’dır. Lisans sürecindeki 72 projenin kurulu gücü ise 3.066 MW’dır. Toplam 9.500 

MW’lık mevcut, inşa halinde ve lisans sürecindeki kapasite ile toplam potansiyelin 

ancak beşte birinin değerlendirmesinin söz konusu olduğunu ve potansiyelin %80’inin 

hala değerlendirmeyi beklediğini ortaya koymaktadır. 2015 Temmuz verilerine göre; 

işletmede bulunan en fazla RES sırayla %20,70 oranında Balıkesir, %17,18 ile İzmir ve 

%13,44 ile Manisa’da bulunmaktadır (Şekil 5.7). 

Çizelge 5.15 Türkiye’de Yıllara Göre Rüzgâr Kurulu Gücünün Gelişimi (Anonim 

2016m) 

Yıllar Kurulu Güç (MW) 
Yıllık Eklenen Yeni 

Kapasite (MW) 
Yıllık Kurulu Güç Artış Oranı (%) 

2000 18,9 10,2 117,2 

2001 18,9 0,0 0,0 

2002 18,9 0,0 0,0 

2003 20,1 1.2 6,3 

2004 20,1 0.0 0,0 

2005 20,1 0.0 0,0 

2006 65,0 44,9 223,4 

2007 207,0 142,0 218,5 

2008 333,0 126,0 60,9 

2009 801,0 468,0 140,5 

2010 1.329,0 528,0 65,9 

2011 1.805,0 476,0 35,0 

Türkiye’nin rüzgâr enerji potansiyeli ile paralel olarak bölgesel bazda bakıldığında 

birinci sırada %38,17 ile ilk sırada Ege Bölgesi, ikinci sırada %36,19 ile Marmara 

Bölgesi, üçüncü sırada %16,30 ile Akdeniz Bölgesi yer almaktadır. Bu durum ülke 

nüfus dağılımıyla da paralellik göstermektedir (Anonim 2016n). Rüzgâr enerji 

potansiyelinin yüksek olduğu illerde, bölge halkının tüketiminde de büyük paya sahip 

olmaya başlamaktadır. Rüzgarın başkenti olarak bilinen Balıkesir’de 767,3 MW’lık 

kurulu güç bulunmakta olup, bu enerji şehrin elektrik tüketiminin %70’ini 

karşılamaktadır. Balıkesir’de bulunan yaklaşık 300 RES’den 2013 yılında 125 milyon 

dolarlık elektrik üretilmiştir (Anonim 2016b). Elektrik üretiminde kurulu gücün %5,6’sı 

rüzgâr enerjisinden karşılanmaktadır. 2004-2015 yılları arasında elektrik enerji kurulu 
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gücündeki en büyük artış rüzgar gücünde görülmektedir. ETKB’nın verilerine göre 

Türkiye’de işletmedeki rüzgâr santrallerinin kapasite toplamı 2.013,20 MW’dır 

(Anonim 2016a). 

 

Şekil 5.7 İşletmede Bulunan RES’lerin İllere Göre Yüzdesel Dağılımı (Anonim 2016n) 

ETKB’nın 2014 yılı faaliyet raporuna göre; 2014 yılsonu itibarıyla lisans verilen rüzgâr 

enerjisi santralı kurulu gücü 9.563 MW iken, yine rüzgar enerji santralı için ön lisans 

verilen kurulu güç 102 MW olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı sonu itibarıyla işletme 

halinde bulunan rüzgâr santrali toplam kurulu gücü 3.630 MW’tır. 2014 yılı içinde 8663 

MW’lık 165 adet onaylanan elektrik üretim santralinin 39’u RES’dir (Anonim 2016a). 

ETKB’nın yayınlamış olduğu Mavi Kitapta rüzgar enerji üretiminde ulaşılmak istenen 

hedef 2023 yılında 20.000 MW olmuştur. Dünyadaki rüzgâr santrali uygulamalarından 

biri olan deniz üstü rüzgâr santrali Türkiye’de hiç uygulanmamıştır. 3 tarafı denizlerle 

çevrili Türkiye’de denizdeki rüzgâr hızının değerlendirilmesi halinde daha fazla enerji 

elde edilebilecektir.   

Balıkesir 

%21 

İzmir 

%17 

Manisa 

%13 
Hatay 

%9 

Çanakkale 

%6 

Osmaniye 

%4 

İstanbul 

%4 

Kırşehir 

%4 

Mersin 

%3 

Afyon 

%3 

Aydın 

%2 

Tekirdağ 

%2 

Kayseri 

%2 

Uşak 

%1 
Bursa 

%1 

Diğer 

%7 
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5.5 Türkiye’de Jeotermal Enerji 

Türkiye, Alp-Himalaya dağ oluşum kuşağında yer aldığı için jeotermal kaynak 

bakımından zengin bir ülkedir. Türkiye’ de jeotermal enerji çalışmaları MTA Genel 

Müdürlüğünce yaklaşık 45 yıl önce başlatılmış ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla 

190 jeotermal alanın varlığı keşfedilmiştir. Bu alanların %79’u Batı Anadolu’da, %8,5’i 

Orta Anadolu’da, %7,5’i Marmara Bölgesi’nde, %4,5’i Doğu Anadolu’da ve %0,5’i 

diğer bölgelerde yer almaktadır. Bu jeotermal kaynakların %94’ü orta veya düşük 

sıcaklıklı olup, bunlar doğrudan uygulamalar (termal turizm, mineral elde edilmesi, 

ısıtma vb.) için uygun iken, %6’sı ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için 

uygundur. Keşfedilen sahalarda yapılan sondajlı arama sonucunda ülke ısı 

potansiyelinin yaklaşık %12’si olan 3881 MWt ısı enerjisi açığa çıkarılmıştır. Açığa 

çıkarılan bu ısı enerjisinin yaklaşık %30’u (İzmir, Gönen, Simav, Kırşehir, 

Kızılcahamam, Afyon merkez, Sandıklı, Kozaklı, Diyadin, Salihli, Edremit, Sarayköy, 

Bigadiç gibi yerleşim birimlerinin) konut ve termal tesis ısıtmasında (yaklaşık 100.000 

konut eşdeğeri), sera (yaklaşık 1000 dönüm) ve sağlık ve termal turizm (215 adet tesis) 

alanlarında kullanılmaktadır (Anonim 2016o). 

Bugüne kadar Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından 198 adet 

jeotermal alan tespit edilmiş ve 2000 yılından bugüne kadar jeotermal doğrudan 

kullanım ve elektrik üretim amaçlı yaklaşık 900 sondaj kuyusu açılmıştır. 

“Türkiye, dünyanın 7. büyük jeotermal enerji potansiyeline sahiptir. Türkiye’nin 

jeotermal enerji potansiyeli 31.500 MW varsayılmaktadır. İspatlanmış fiili kullanılabilir 

teknik kapasite 4.078 MWt olup %34’ü (1.306 MWt) kullanılmaktadır. Elektrik teknik 

potansiyel ise 600 MWe (4 milyar kWh/yıl, keşfedilen 15 saha) fiili kurulu güç ise 92 

MWe’dir. İTÜ Enerji Enstitüsü, yapılacak yeni saha araştırma ve sondaj çalışmalarıyla, 

bu rakamın 2000 MWe’ye yükseltilebileceğini öngörmektedir. 

Lisans alan JES’lerin kurulu gücü 244.10 MW’dir. Ancak bu gücün 101.6 MW’lik 

kısmında, yatırımların ilerleme oranı hakkında bilgi yoktur. Kalan 142.50 MW’lik 

kurulu gücün, 40 MW’lik kısmının yatırım ilerleme oranı %10’un altındadır. Ayrıca, 
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toplam 359.95 MW kapasitede 15 proje lisans başvuru sürecinin çeşitli aşamalarındadır. 

Yaklaşık 150-200 MWe için de arama, saha çalışmaları devam etmektedir. 1960’lardan 

beri 186 tane jeotermal sahası keşfedilmiştir. Bunların %95’i doğrudan kullanıma 

uygundur” (Kaya 2015). 

EPDK’nın 2013 yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporunda elektrik üretimi için verilen 

lisansların kaynaklara göre dağılımında 2 adet santral 81,5 MWh kurulu güce sahiptir.  

ETKB’nın 2010-2014 Stratejik Planındaki 2014 yılı sonuna kadar jeotermal kurulu 

gücünün 300 MW’a çıkarılması hedefi, 2014 yılsonu itibariyle aşılmış olup, jeotermal 

kurulu gücü 404,9 MW’a ulaşmıştır. Diğer taraftan jeotermal uygulamalar kapsamında 

2002 yılında; sera ısıtması yapılan alan 500 dönüm iken 2014 yılında 3.130 dönüme, 

konut eşdeğeri ısıtma 30.000 konuttan 89.563 konuta ulaşmıştır. 2014 yılı sonu 

itibarıyla 16 adedi elektrik üretimine uygun toplam 98 adet jeotermal saha yatırımcıya 

devredilmiştir. Ayrıca 2014 yılı içinde 2280 MW’lık 421 adet elektrik üretim santralinin 

onaylanan ön projelerinin 10 adedi (189 MW) jeotermal santraldir. Bu yıl içinde 8.663 

MW’lık 165 adet onaylanan elektrik santral projesinin 4 adedi jeotermal santraldir 

(Anonim 2016a). 

Türkiye’de jeotermal enerji kurulu kapasitesindeki artış oranları yüksek görülse de 

jeotermal enerji potansiyelinin 31.500 MW olduğu düşünüldüğünde mevcut kurulu 

gücün potansiyelin altında kalındığı görülmektedir (Çizelge 5.16). 

Çizelge 5.16 Türkiye’de 2002–2014 Döneminde Jeotermal Uygulamalarının 

Karşılaştırılması (Anonim 2016a) 

Kullanım (Kurulu Kapasite) 2002 (MW) 2014 (MW) Artış (%) 

Sera Isıtması (Dönüm) 500 3.130 626 

Isıtma (Konut + Termal) 30.000 89.563 298 

Termal Kullanım 175 350 100 

Elektrik Üretimi (Kurulu kapasite) 15 404,9 2.700 

Görünür Isı Kapasitesi (Jeotermal Sondajlarla 

Ortaya Çıkarılan + Doğal Çıkışlar) 
3.000 5.000 267 
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ETKB’nın 2015-2019 stratejik planında 2015 yılında 360 MW, 2017 yılında 420 MW, 

2019 yılında 700 MW planlanan kurulu güç değerleri gösterilmiştir. Ayrıca elektrik 

enerjisi üretimi, ısıtma ve diğer amaçlara uygun jeotermal sahaların arama çalışmalarına 

ağırlık verileceği ve jeotermalde arama aşaması için uygun teşvik yapısının tasarlanması 

ve diğer tedbirlerle birlikte hayata geçirilmesi amaçlanmış olup, jeotermal enerjiye 

dayalı bölgesel ısıtma planlanmaktadır (Anonim 2016a). ETKB’nın yayınlamış olduğu 

Mavi Kitapta jeotermal enerjide üretiminde 1000 MW kurulum gücüne erişilmesi 

hedeflenmektedir (Çizelge 5.17). 2016 yılı Eylül ayı sonu itibariyle elektrik üretiminin 

yüzde 1,7’sini jeotermal kaynaklardan sağlanmıştır.  

Çizelge 5.17 Jeotermal Enerji Üretiminde Ulaşılmak İstenen Hedef (Anonim 2015e
7
) 

 
Kurulu 

Güç (MW) 

Elektrik Üretimi 

(GWh) 

Isı (bin 

TEP) 
2023 Hedefi MW Potansiyeli 

Jeotermal 404,9 2.249,9 4,99 1000 
31.500 MWt 

2000 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 ETKB tarafından yayınlanan Mavi Kitap’dan yararlanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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6. ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ EDİNİMİ VE KAMULAŞTIRMA  

Enerji projeleri için ilgili kurumlarca verilen lisanslar kapsamında şirketler tarafından 

gerekli işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi açısından kıt kaynak olan arazi temini 

büyük önem arz etmektedir. Arazi temini hususunun sadece teknik açıdan değil, bunun 

yanında sosyolojik, ekonomik ve hukuksal açılardan da ele alınması durumunda hem 

proje maliyetinin azalması hem de üretim tesislerinin işletmeye geçme süresinin 

kısalması bakımından birçok fayda sağlanabilecektir (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 

2011, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2013). 

Yapılması planlanan enerji yatırımı için öncelikle arazi etüt çalışmaları yapılarak en 

uygun yatırım yerinin seçilmesi gerekmektedir. Etüt çalışması kapsamında belirlenen 

arazinin konumu, eğimi, toprak yapısı, topografik yapısı, jeolojik yapısı, ulaşım 

yollarına uzaklığı, bağlantı noktasına olan mesafesi, yerleşim yeri içerisinde olup 

olmaması, tarımsal alanların bütünlüğünü bozup bozmaması, çevresel etkileri, 

kadastrosunun yapılıp yapılmadığı gibi hususlar incelenmelidir. 

Örnek olarak güneş enerji santrallerinin kurulacağı alanın kuru marjinal tarım arazisi 

olması, bunun yanında eğiminin %8’den fazla olması, toprak derinliğinin 50 cm’den az 

olması, çevrede güneş ışığını engelleyecek yükseltilerin bulunmaması, toprak yapısının 

kayalık olmaması, güneşlenme süresinin uzun olması gibi özelliklere sahip olması 

gereklidir. Bu kriterlere dikkat edilmesi tarım arazilerinin zarar görmemesi açısından da 

önemlidir. 

Konunun çevresel etkisi ve sosyal dokuya verebileceği zarar analiz edilmeli, hem 

toprak, su, bitki örtüsü ve iklimin korunması hem de yerleşik insanların göçe 

zorlanmaması ve yaşam kalitesinin düşürülmemesi adına gerekli önlemler alınmalıdır. 

Santral sahası olarak seçilen alanın teknik açıdan uygun olduğunun tespitinden sonra bu 

alanın kullanımına ilişkin yasal kısıtlamaların bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. 

Örneğin sit alanı, içme suyu havzası, askeri yasak bölge, boru hattı, demir yolu 
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geçişleri, koruma alanları, kıyılar vb. kalıp kalmadığının tespiti için gerekli haritalar 

çakıştırılarak ve bir rapor üzerinde birleştirilerek durum tespiti yapılmalıdır.  

Tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarında, milli parklarda, muhafaza 

ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde ilgili 

bakanlığın, doğal sit alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü 

alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim 

tesislerinin kurulmasına izin verilmesi hususu önem arz etmektedir. Çünkü enerji üretim 

tesislerinin tabiatın tahrip edilmesine, flora ve fauna kaybına ve yerel halkla yeni bir 

çatışma alanının yaratılmasına yol açabilecek olması ihtimal dahilindedir. Bu tür 

alanlarda verilecek izinlerde objektif kriterler belirlenmeli ve enerji projelerinde yer 

seçiminden- proje fizibilitesi-montaj-işletme aşamalarına kadar tüm süreçte çevresel 

etkiler öncelikle göz önüne alınarak değerlendirilmeli, halkın kabulü, halkla diyalog 

halinde olma ve halka görüş sorma önemsenmelidir (Altuntaşoğlu 2011). 

Son olarak mülkiyet ve kullanım durumları tespit edilmelidir. Santral sahası için seçilen 

alanda kalan taşınmazların kadastrosunun-imar planının yapılıp yapılmadığı, özel 

mülkiyete mi ait yoksa kamu malı niteliğinde mi olduğu, kamu malı ise Hazine adına 

tescilli alan, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki (DHTA) alan, orta malı, orman, 

mera, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz, endüstri bölgesi, organize sanayi 

bölgesi gibi alanlardan hangisine girdiğinin tespit edilmesi ve bu tespite göre arazi 

kullanımının elde edilmesi için yol haritasının çizilmesi gerekmektedir. 

Özel mülkiyete konu taşınmazlar için öncelikle satın alma yolunun denenmesi, mümkün 

olmaması halinde kamulaştırmaya gidilmesi, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar 

için irtifak hakkı tesisi, kiralama, DHTA alanlar için kullanma izni verilmesi, ormanlar 

için öncelikle Orman ve Su İşleri Bakanlığından kesin izin alınması ve bu kesin izne 

dayanarak irtifak hakkı tesisi, meralar için öncelikle tahsis amacı değişikliğine gidilerek 

bu alanların Hazine adına tescilini sağlanması ve ardından irtifak hakkı tesisi, organize 

sanayi bölgelerinden geçecek hatlar için irtifak kamulaştırması, kamu tüzel kişilerine ve 
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kamu kuruluşlarına ait taşınmazlar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun
8
 30’uncu 

maddesine göre Hazineye devir ve arkasından irtifak hakkı tesisi işlemlerinden uygun 

olanı gerçekleştirilerek, arazi temini işlemleri tamamlanmalıdır. 

Özetlenmesi gerekirse, taşınmazların idari sınırları, kadastro durumu, mülkiyet ve 

kullanım durumu, kısıtlayıcı yasal düzenlemelerin incelenmesi hususunda arazi etüt 

raporlarının hazırlanması, arazi kullanım ve mülkiyet durumu raporlarının hazırlanması, 

mevcut durum planının hazırlanması; konu hakkında ilgili kurum görüşlerinin alınması 

hususunda ise ÇED raporunun alınması, orman arazileri için ön izin alınması, Toprak 

Koruma Kurulunun uygun görüşünün alınması, jeolojik etüt raporunun ve imar 

planlarının onaylanması işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından mülkiyet durumuna 

göre arazi temini işlemlerine geçilir. Bu genel açıklamadan sonra taşınmazların 

mülkiyet durumuna göre izlenecek yol hakkında bilgi verilecektir. 

6.1 Özel Mülkiyete Ait Taşınmazların Kullanım Hakkının Elde Edilmesi 

Enerji yatırımlarında tesisin kurulacağı alan özel mülkiyette kalıyorsa bu taşınmazların 

elde edilmesi için öncelikle doğrudan satın alma usulü tercih edilmelidir. Taşınmazlar 

bu şekilde satın alınamadığı takdirde lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin talebi 

halinde bu taşınmazlar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri doğrultusunda 

yetkili kamu kurumlarınca kamulaştırılarak edinilebilmektedir. 

1982 Anayasası’nın 35’inci maddesinde “Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu 

haklar, ancak kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilir” denilmekte, 46’ncı maddesinde 

ise kamulaştırma kavramı “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği 

hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan 

taşınmazların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, 

kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.” şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

                                                           
8
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 8/11/1983, Sayı: 18215. 
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Kamulaştırma işleminin dayanağını; 1982 Anayasası’nın 46’ncı maddesi ve 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu oluşturmaktadır. Hazine taşınmazları üzerinde lisanslı elektrik 

üretimi için önlisans ya da lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin faaliyete 

geçebilmesi amacıyla gerekli olan özel mülkiyette bulunan taşınmazların kamulaştırma 

işlemleri için Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
9
 ve 364 sıra sayılı Milli Emlak 

Genel Tebliği
10

 uygulanmaktadır. 

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların kamulaştırma işlemi 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’nun 19’uncu maddesinde yer almaktadır. İlk olarak tapuda kayıtlı olmayan 

taşınmazın kamu mallarından olup olmadığı idare, yani kamulaştırmayı yapacak kamu 

idaresi tarafından tespit edilmektedir. İdarenin toplamış olduğu bilgi ve belgelerin 

tamamı taşınmazın bulunduğu asliye hukuk mahkemesine verilerek kamulaştırma bedeli 

belirlenmektedir. İdare tarafından bedelin ödenmesi halinde tapuda Hazine adına tescil 

edilmektedir. 

Santralin kurulacağı alanda özel mülkiyette olan taşınmazlar var ise; maliklerini tespit 

edip rızaen anlaşarak satın alma yöntemiyle bu sahanın mülkiyeti edinilebilmektedir. 

Ancak bu yöntem hukuki sorunlara sebep olduğu için EPDK tarafından 

önerilmemektedir. Diğer yandan taşınmazların rızaen satın alma yöntemiyle edinilmesi 

kolay bir yöntem de değildir. Çünkü üretim tesisinin kurulacağı saha tek taşınmazın 

bulunduğu bir alanla kalsa bile bu taşınmazın birden fazla malikinin bulunabileceği bir 

taşınmaz olması muhtemeldir. Aynı zamanda üretim tesisinin kurulacağı alanlar birden 

fazla sahayı kapsayabilmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynağı kullanan 

santrallerde sahanın öneminin büyük olması ve bu sahanın kullanılmasının zorunluluk 

göstermesi sebebiyle rızaen satın alma işlemi daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle 

yenilenebilir enerji kaynağı kullanan tesislere ilişkin lisans sahipleri genellikle özel 

mülkiyete ait taşınmazlar için EPDK’ya başvuru yapılmaktadır (Oktar 2014). 

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen önlisans ya da lisans sahibi tüzel kişiler, 

6446 Sayılı Kanun’un 19’uncu maddesine göre önlisans ve lisansa konu faaliyet için 

                                                           
9
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 2/11/2013, Sayı: 28809. 

10
 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 10/6/2014, Sayı: 29026. 
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gerekli olan özel kişilerin mülkiyetindeki taşınmazların kamulaştırma taleplerini kamu 

tüzel kişiliğine sahip EPDK’ya iletmektedir. Kurulun uygun görmesi halinde kamu 

yararı kararı alınmaktadır. Üretim faaliyetinde bulunan önlisans ya da lisans sahibi özel 

hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı (MEGM) tarafından kamulaştırma işlemi 

yapılmaktadır. 

6.1.1 6446 Sayılı Kanun kapsamında enerji yatırımlarında kamulaştırma şekilleri   

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma türleri; kısmen kamulaştırma, 

trampa yoluyla kamulaştırma, acele kamulaştırma ve özel kişiler lehine 

kamulaştırmadır. Ancak MEGM tarafından lisanslı enerji yatırımları kapsamında olağan 

kamulaştırma ya da acele kamulaştırma işlemi yapılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma 

kapsamında sadece olağan kamulaştırma ve acele kamulaştırma türleri açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

Olağan Kamulaştırma: İvediliği gerektirecek bir durum olmaması halinde önlisans ya da 

lisansı olan özel hukuk tüzel kişilerinin, üretim faaliyetleri için gereken ve kişilerin özel 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkındaki kamulaştırma işlemlerini ifade 

etmektedir. 

2942 Sayılı Kanun’un 7’nci maddesine göre; kamulaştırma yapacak idare tarafından 

taşınmaz planı hazırlanmaktadır. Bu planda kamulaştırılacak taşınmazların ve 

kaynakların sınırı, yüzölçümü ve cinsini gösteren ölçekli bir plan oluşturulmaktadır. 

Bunun dışında, kamulaştırılacak taşınmazın maliki, tapu kaydı yoksa zilyetleri ve 

bunların adresleri, tapu ve nüfus kayıtlarını içeren belgeleri bulunmaktadır. Ancak 

kamulaştırma planları idare tarafından hazırlanıyor olsa da EPDK tarafından 

gerçekleştirilecek kamulaştırma işlemlerinde bu planları piyasada faaliyet göstermek 

isteyen önlisans ya da lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından hazırlanmaktadır. 

Kamulaştırma planı ve diğer belgeleri hazırlayan önlisans ya da lisans sahibi özel hukuk 

tüzel kişilerinin kamulaştırma taleplerini EPDK’ya iletmesi üzerine EPDK tarafından 

uygun görülmesi halinde kamu yararı kararı alınmaktadır. 
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Elektrik piyasası ile ilgili EPDK tarafından alınan kamu yararı kararı ile önlisans ya da 

lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından kamulaştırılması talep edilen taşınmaza 

ilişkin bilgi ve belgeler üretim faaliyeti için Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırma 

kararı alınmaktadır. 

Taşınmaz için alınan kamulaştırma kararının ardından 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’nun 8’inci maddesine göre idarelerin tapuda kayıtlı taşınmazın 

kamulaştırılmasında satın alma usulü öncelikle uygulanmaktadır. Kamulaştırmayı 

yapacak olan idare tarafından taşınmazın tahmini bedelini tespit etmek için en az 3 

kişiden oluşan kıymet takdir komisyonu görevlendirilmektedir. Yine bu madde 

kapsamında satın alınan veya trampa edilen taşınmaz, kaynak veya irtifak hakkının, 

sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılacağı ve bu şekilde yapılan 

kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davası açılamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Elektrik piyasasında üretim ve dağıtım faaliyetinde bulunmak isteyen önlisans ya da 

lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından kamulaştırma bedeli ödenmektedir. 

Kamulaştırma bedelinin ödenmesi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırma 

bedelini ödeyen önlisans ya da lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine irtifak hakkı 

ya da kullanma izni süresi kadar bedelsiz irtifak hakkı/kullanma izni tesis edilmektedir. 

Acele Kamulaştırma: 2942 Sayılı Kanun’un 27’nci maddesinde; “3634 sayılı Milli 

Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya 

aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen 

olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet 

takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile 

mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10’uncu madde esasları dairesinde ve 

15’inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından 

mal sahibi adına 10’uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda bankaya 

yatırılacak o taşınmaz mala el konulabileceği” hüküm ile tanımlanmıştır. 364 sıra sayılı 

Milli Emlak Genel Tebliğine göre, enerji yatırımları için acele kamulaştırma işlemleri, 

Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır.  
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Acele kamulaştırma işleminde, kamu yararı kararı verilerek yetkili idare tarafından 

onaylanmaktadır. Bakanlar Kurulu kararı alınarak kamulaştırma yapacak idareye acele 

kamulaştırma yapma yetkisi verilmektedir. Bunun üzerine kamulaştırmayı yapacak olan 

idare taşınmazın bulunduğu bölgedeki asliye hukuk mahkemesine başvuruda 

bulunmaktadır. İlgili mahkeme, 7 gün içerisinde taşınmazın kamulaştırma bedelinin 

seçmiş olduğu bilirkişilerce değeri tespit edilmektedir ve taşınmaz malikine bedel 

ödenmektedir (Oktar 2014). 

Acele kamulaştırma işleminde taşınmazın bedeli 2942 Sayılı Kanun’un 15’inci 

maddesine göre bilirkişilerce tespit edilmektedir. Bilirkişiler ise 2942 Sayılı Kanun’un 

11’inci maddesine göre kamulaştırılacak taşınmazın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile 

birlikte giderek taşınmazın değerini tespit etmektedir. Ancak bu bedel nihai 

kamulaştırma bedeli değildir. İdare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve 

taşınmazın idare adına tescili davası açılmadığı sürece, bu belirlenen bedel nihai 

kamulaştırma bedeli değildir. Nihai bedel el koyma işleminden sonra 

gerçekleşmektedir. 

Bakanlar Kurulunun acele kamulaştırma kararına karşı dava açılmaktadır. Bu durum da 

yatırımların faaliyete geçme sürecinin uzamasına neden olmaktadır.  Danıştay’ın 

şimdiye kadar enerjiye ilişkin acele kamulaştırma davalarına ilişkin verdiği kararlarda, 

ivediliği gerektiren bir durum olup olmadığı hususu üzerinde durmaktadır. MEGM’nce 

2015 yılında 6446 Sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi kapsamında yapılan kamulaştırma 

işlemleri kaynaklarına göre incelenmiştir (Çizelge 6.1). Bunlara ilave olarak 6446 Sayılı 

Kanun ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında 115 

adet kamulaştırma kararı alınmıştır. 

Çizelge 6.1 Türkiye’de 2015 Yılında Yapılan Enerji Üretimi Amaçlı Kamulaştırma 

İşlemleri (Anonim 2015i) 

  
Hidroelektrik 

Santrali 

Rüzgar Enerjisi 

Santrali 

Termik 

Santral 

Jeotermal Enerji 

Santrali 

6446 Sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi 

kapsamında üretim faaliyetinde bulunan 

özel hukuk tüzel kişileri lehine alınan 

kamulaştırma kararları (adet) 

40 18 7 2 
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6.1.2 Kamulaştırma sürecinde yaşanan sorunlar 

Kamulaştırma sürecinde kamulaştırmanın tarafları arasında ya da kamulaştırma 

işlemlerinin gerçekleşmesinde birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda 

kamulaştırma sürecinde yaşanan sorunlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır: 

i. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 19’uncu maddesinin uygulanmasında 

güçlükler yaşanmaktadır. Kamulaştırmayı yapacak idare tarafından taşınmazların kamu 

malları araştırmasının yapılması sırasında, söz konusu taşınmazların kamuya ait mallar 

olup olmadığının araştırılması için ilgili kadastro müdürlüklerine, tapu müdürlüklerine, 

il özel idaresine, defterdarlığa, orman müdürlüklerine ve tarım il müdürlüklerine beyan 

ve varsa itirazları sorulmaktadır. Kamu mallarından olmadığı anlaşılan taşınmazlar için 

ilgili idarece kamulaştırma kararı alınarak, Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi 

uyarınca dava açılmaktadır. Açılan davalar nedeniyle kamu malları araştırmaları uzun 

sürebilmektedir.  

ii. Kamulaştırılacak taşınmazların kıymet takdiri için konusunun uzmanı olmayan 

bilirkişilerin seçilmesi, bedellerin tespitinde haksızlıklara ve rayiçten uzak bedellerin 

belirlenmesine yol açmaktaydı. Beş kişilik bilirkişi kurulu oluşturulmasında da 

zorluklar yaşanmaktaydı. Kamulaştırma işlemlerinde bilirkişiliğe ilişkin olarak 

Kamulaştırma Kanunu’nun 15’inci maddesinde 03/11/2016 tarihinde yapılan değişiklik 

ile kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre en az üç kişilik bilirkişi 

kurulunun oluşturulması, ayrıca bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme konusunda 

yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar ya da 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları 

arasından seçilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Anılan değişiklik ile bilirkişilerin 

uzmanlık alanlarının, kamulaştırılacak taşınmazın niteliği göz önüne alınarak 

belirleneceği de hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme ile kamulaştırılma bedellerinin 

daha gerçekçi tespit edileceği düşünülmektedir. 

iii. Lisans sahibi şirketlerin ilgili projeleri için Çevre ve Orman Bakanlığınca verilmiş 

olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporlarına karşı zaman zaman idari 
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davalar açılmakta ve konunun teknik özelliği gereği ilgili mahkemelerce de yürütmenin 

durdurulması kararları verilmektedir. Zira, konu çevre mevzuatına ilişkin olduğu için 

yapılan itirazlar hukuki alt yapıdan çok teknik inceleme gerektirmektedir. Diğer taraftan 

da ilgili şirketlerce projelere başlanması halinde geri dönülemez sonuçlar yaratılabilir 

endişesiyle ilgili mahkemeler bu yönde bir çözüm bulmuşlardır. Ancak, yargılama 

sürecinde bilirkişi raporlarının birbirine zıt olabilmektedir. Bir bilirkişi heyetinin 

değerlendirmesi ÇED raporunun uygun olduğunu söylerken diğer bir kurul aksini 

savunabilmektedir. Bu durum, kamulaştırma çalışmalarına başlanmasını imkansız hale 

getirmekte veya başlanan süreci kesmektedir (Tandoğan 2009). 

iv. Kamulaştırılmak istenilen alanda okul, sağlık ocağı gibi kamu kullanımına tahsis 

edilmiş taşınmazların bulunması halinde ya bedeli karşılığında bu taşınmazlar 

kamulaştırılmakta ya da söz konusu taşınmazın sahibi olan kurum veya tüzel kişilerle 

bir protokol yapılarak yeni bir sağlık ocağı, okul, hastane ve benzeri taşınmazların 

inşası sureti ile bedelsiz olarak taşınmazın tahsisi sağlanmaktadır. Ancak her iki yöntem 

ile de protokol yapılacak kurumların iç işleyişinden ve bürokrasiden kaynaklanan çok 

uzun bir sürece girilmekte ve bu süreç kamulaştırma işlemini geciktirmektedir. 

v. “Kamulaştırılmak istenilen alanda maden ruhsatlarının çıkması halinde ilgili kamu 

kurumlarınca yapılan teftişlerle hangi yatırımın ülkenin kamusal menfaatine daha uygun 

olduğunun tespiti neticesinde, ağırlıkta olan işleme öncelik verilmek suretiyle bir çözüm 

bulunmaya çalışılmakta ancak burada da ciddi çözümsüzlükler ve uzun yıllar sürecek 

dava süreçlerinin başlaması sonucu doğabilmektedir” (Tandoğan 2009). 

Sonuç olarak Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu (2011), Leblebici (2012) ile Tanrıvermiş ve 

Aliefendioğlu (2013) gibi araştırmacılar tarafından da vurgulandığı üzere enerji 

yatırımlarında arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmalarının çok yönlü, meşakkatli ve 

uzun zaman alan bir süreç olduğu, bu sürecin birçok projede iyi yönetilemediği ve arazi 

ediminin tamamlanamaması nedeni ile üretim tesisinin işletmeye açılması sürecinin 

geciktiği açıkça ortaya çıkmaktadır.  
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6.2 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilerine Ait Taşınmazların 

Kullanım Hakkının Elde Edilmesi 

Kamu kurumları ile tüzel kişilerinin sahip olduğu taşınmazların enerji yatırımları 

kapsamında temin edilmesi 2942 Sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde belirtilen esaslar 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu maddede “Kamu tüzelkişilerinin ve 

kurumlarının sahip oldukları taşınmaz, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu 

tüzelkişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. 

Taşınmaza; kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8’inci madde uyarınca 

bedeli tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi 

idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün 

içinde cevap vermez ise anlaşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili 

idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. 

Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde; alıcı idare, devirde anlaşma tarihinden veya 

Danıştay kararının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde, 10’uncu maddede yazılı 

usule göre mahkemeye başvurarak, kamulaştırma bedelinin tespitini ister. Bu durumda 

yapılacak yargılamada mahkemece, 29/6/1938 tarihli ve 3533 Sayılı Kanun hükümleri 

uygulanmaz. 

Mahkemece, 10’uncu maddede öngörülen usule göre kamulaştırma bedeli olarak tespit 

edilen miktarın, peşin ve nakit olarak mal sahibi idareye verilmek üzere belirleyeceği 

bir bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için alıcı idareye 

onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 

uzatılabilir. Alıcı idare tarafından kamulaştırma bedelinin mal sahibi idare adına 

bankaya yatırıldığına dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmazın alıcı idare 

adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin mal sahibi idareye ödenmesine karar verilir ve 

bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin 

olup tarafların bedele ilişkin temyiz hakları saklıdır. Bu suretle devir alınan taşınmaz, 

kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve devir 

amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. 
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Aksi takdirde devreden idare, 23’üncü madde uyarınca taşınmaz malı geri alabilir. Bu 

husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilir.” hükmü yer almaktadır. 

Belirtilen kapsamdaki taşınmazların elde edilmesi için EPDK tarafından alınan kararlar, 

belirlenen devir bedeline veya devir işlemine muvafakat edip etmedikleri hususunda 

ilgili kamu idarelerinden alınacak görüşler doğrultusunda uygulanarak, taşınmazın 

Hazine adına tescili sağlanır ve daha sonra bu taşınmazlar üzerinde lisans sahibi 

şirketler lehine Maliye Bakanlığınca irtifak hakkı tesisi ya da kiralama yapılmak 

suretiyle işlem tesis edilir (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2011, Tanrıvermiş ve 

Aliefendioğlu 2013). 

6.3 Orta Malı Niteliğindeki Taşınmazların Kullanım Hakkının Elde Edilmesi 

Proje alanında mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi taşınmazlar 

özel sicilinde kayıtlı bulunan orta malı taşınmazların bulunması durumunda, EPDK 

tarafından ilgili tarım müdürlüğüne müracaat edilerek 4342 sayılı Mera Kanunu
11

 

kapsamında bu alanların tahsis amaçlarının değiştirilmesi talep edilir. Bu konuda 5751 

Sayılı Kanun ile 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yapılan düzenleme; 

EPDK’nın talebi üzerine 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz 

Piyasası Kanunu
12

 ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
13

 hükümlerine göre, elektrik 

ve doğalgaz piyasası ile petrol iletim faaliyetleri için gerekli bulunan yerlerin tahsis 

amaçlarının değiştirilebileceğini hükme bağlamıştır. İlgili mera komisyonunu ve 

defterdarlığının uygun görüsü üzerine, 20 yıllık ot gelirine göre belirlenen ücretin lisans 

sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenmesi ve tahsis amaçları değiştirilen 

taşınmazların Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi sağlanmaktadır. 

Mera, yaylak, kışlak, harman yeri, panayır yeri gibi paralı veya parasız olarak kamunun 

yararlanmasına tahsis edilen veya kadimden beri bu biçimde kullanılan taşınmazlar orta 

malı olarak ifade edilmektedir. Bunlar; tapu siciline kaydolunmaz ve özel sicilleri 
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 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 25/2/1998, Sayı: 23272. 
12

 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 2/5/2001, Sayı: 24390. 
13

 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 20/12/2003, Sayı: 25322. 
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tutulur (Kardeş 2004). 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 4’üncü maddesinde; mera, yaylak 

ve kışlakların kullanım hakkının bir ya da birden fazla köy veya belediyeye ait olduğu, 

bu yerlerin amacı dışında kullanılamayacağı, zaman aşımı uygulanamayacağı ve 

sınırlarının daraltılamayacağı, buna karşın kullanım hakkının kiralanabileceği hüküm 

altına alınmıştır.  

Mera, yaylak ve kışlakların tespit edilmesi, sınırlarının belirlenmesi ve tahsisi Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılmaktadır. Bu yerlerin haritaları tapu sicil 

müdürlüğüne de gönderilmektedir. Adı geçen Bakanlık il müdürlüğü personelleri, milli 

emlak müdürlüğü temsilcisi, kadastro müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyon, 

mera, yaylak ve kışlağın tahsis amacını tespit etmektedir.  Köy ya da belediye tüzel 

kişiliğine tahsis ederek ilgili valiliğin onayına sunmaktadır. 

4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14’üncü maddesinde tahsis amacının değiştirilmesi 

işlemlerinden bahsedilmektedir. Mera, yaylak ve kışlaklar tahsis amacının dışında 

kullanılamasa da bu durumun istisnaları belirtilmiştir. Bu kanunun 14’üncü maddesi 

uyarınca EPDK’nın talebi üzerine 6446 Sayılı Kanun, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası 

Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, petrol iletim 

faaliyetleri ile elektrik doğalgaz piyasası faaliyetleri için gerekli bulunan yerlerin, ilgili 

müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis 

amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının 

tescilleri ise vakıf adına yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Enerji şirketlerinin gerekli bilgi ve belgelerle EPDK’ya başvurmasını müteakip, EPDK 

tarafından uygun bulunması halinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğüne yatırımcının vermiş olduğu bilgi belgeler 

sunularak tahsis amacı değişikliği talep edilir. Teknik ekibin yerinde yapmış olduğu 

inceleme neticesinde il müdürlüğü görüşünü mera komisyonuna iletir.  

Teknik ekip tarafından hazırlanacak inceleme raporu; bölgedeki hayvan sayısı, hayvan 

cinsi, kaba yem kaynakları, kaba yem üretimi, kaba yem açığı, üretilen kaba yemin 

ihtiyacı karşılama oranı ile tahsis amacının değiştirilmesi halinde kaba yem ihtiyacının 
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nereden karşılanacağı, meranın vasfı, topografyası, toprak yapısı, vejetasyonun yapısı, 

otlatma kapasitesi, yatırım için talep edilen alanın dışında başka uygun alan olup 

olmadığı, yatırımın hangi parasal kaynaktan yapılacağı, köyün toplam merası, teknik 

ekibin kesin görüşü, çiftçi hane sayısı, çiftçi görüşü gibi bilgileri içerir. Teknik ekip, 

lüzum gördüğünde ilgili kurum veya kuruluşlardan ek bilgi ve belgeler isteyebilir ve 

inceleme raporuna bulunmasını istediği ek bilgi ve belgeleri komisyona sunar. Raporun 

sonuç bölümünde yapılacak yatırımın mera bütünlüğünü bozup bozmadığı, köyün kaba 

yem açığının bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa miktarı, açık var ise bu açığın nasıl 

telafi edileceği, alternatif alanların olup olmadığı ile birlikte teknik ekibin kesin görüşü 

yer alır (Yeşilyurt 2011). 

Teknik ekibin raporun komisyon tarafından kabul edilmesi halinde tahsis amacının 

değişikliği uygundur kararı verilir. Ancak tahsis amacı değişikliği yapılmadan önce 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi 

gereğince Başbakanlıktan izin alınarak tahsis amacı değişikliği gerçekleşir. Bunun 

üzerine bu taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilerek Maliye Bakanlığı tarafından 

bedeli karşılığında kiralama veya irtifak hakkı tesis edilir. 

Mera vasıflı taşınmazların tahsis amacı değişikliği işlemlerindeki prosedürün uzun 

olması nedeniyle bu vasıftaki taşınmazların kullanım hakkının temini uzun sürmekte ve 

bu da üretim tesisinin işletmeye giriş sürecini geciktirmektedir.  

6.4 Orman Vasıflı Taşınmazların Kullanım Hakkının Elde Edilmesi 

Orman vasıflı taşınmazlar üzerinde enerji yatırımları yapılması amacıyla kullanım hakkı 

verilmesi hususu 6831 sayılı Orman Kanunu
14

‘nun 17’inci maddesinde ve Orman 

Kanununun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği’nde 

düzenlenmektedir. 
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“Orman Kanununun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği
15

“nde; 

“Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde enerji nakil hattı, trafo 

binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesislerine 

…ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına 

ilişkin tesislere…izin verilebilir.” hükmü yer almaktadır. 

Ormanlık alanda faaliyet göstermek isteyen özel hukuk tüzel kişisi öncelikle 1/25000 

ölçekli harita ve krokiyi, meşcere haritası, 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planı, 

koordinat özet çizelgesi, orman kadastro haritası, hidroelektrik santral tesislerinde 

santral binası, rüzgâr enerji santrallerinde türbin alanları, termik, doğalgaz çevrim, 

nükleer güç santralleri üretme izinlerinde 1/1000 ölçekli mevzi imar planını veya ilgili 

idareden alınacak imar planı gerektiren yapı ve tesislerden olmadığına dair yazıları ile 

ön izin için bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur. İstenilen evrakların tam olması 

halinde talebin Devlet ormanına isabet eden alanlar için ön izin ya da kesin izin raporu 

düzenlenmektedir. İzin verilmesi halinde müracaat sahibine tebliğ edilmektedir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruretin 

bulunması halinde enerji yatırımları için uygun görülmesi halinde yirmi dört aya kadar 

ön izin vermektedir. Ön izin süresi toplam otuz altı ayı geçmemektedir. Bu dönemde 

ormanlık alan yatırımcıya teslim edilmemektedir. Kesin izni engelleyen bir durum 

olması halinde ise ön izin iptal edilmektedir. 

Ön izin döneminde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde anılan Bakanlık 

tarafından kesin izin verilebilir. Bu izin kırk dokuz yılı geçmemektedir. Ancak iznin 

süresi, izin sahibinin talep etmesi, yükümlülüklerinin tamamını yerine getirmesi ve 

orman idaresinin de uygun görmesi halinde yıllık hesaplanacak rayiç bedel üzerinden 

doksan dokuz yıla kadar uzatılabilmektedir. 

“Orman Kanununun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği”nin 8’inci 

maddesinin 18’inci fıkrasına göre; EPDK tarafından düzenlenen ön lisans dışında diğer 
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 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 18/4/2014, Sayı: 28976. 
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kurumlardan alınan izin, onay, ruhsat vb. diğer belgelerle kesin izin için müracaat 

edilmesi durumunda; Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kesin izin verilebilir. Bu 

izin süresi 3 yıldan uzun olmamaktadır. Önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi, 

EPDK’ya müracaat etmesi halinde ön lisans için verilen ek süre kadar izin süresi adı 

geçen Bakanlık tarafından uzatılmaktadır. 

EPDK’dan alınan lisansın idareye teslim edilmesi üzerine lisans süresi kadar izin süresi 

uzatılmaktadır. Önlisans döneminde verilen izne dayanılarak önlisans sahibi lehine 

irtifak hakkı tesis edilmemektedir. Ancak önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi talep 

ederse, lisans İdareye teslim edilerek izin süresinin uzatılma işlemleri bittikten sonra 

irtifak hakkı tesis edilebilir. Yönetmeliğin 25’inci maddesinde aşağıdaki hususlar yer 

almıştır:  

“(1) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesinin talep edilmesi halinde, Bakanlığın 

görüşü ile birlikte, bu talep Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığınca uygun 

görülmesi halinde, adına kesin izin verilen yatırımcı lehine 6831 Sayılı Kanunun 

115’inci maddesine ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 

hükümlerine göre kat irtifakı kurulmaması kaydıyla irtifak hakkı tesis edilir. 

(2) Maliye Bakanlığı irtifak hakkının tapuya tescili sırasında kesin izin sözleşmesinde 

gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. 

(3) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesi halinde resmi senet hükümleri uygulanır. 

(Ek paragraf: RG-20/5/2015-29361) Bağımsız ve sürekli üst hakkı tesisine izin 

verilebilir. Bu hak Bakanlıktan izin alınmadan devredilebilir. Bu durumda, irtifak 

hakkını herhangi bir şekilde devralan kişiler, bir ay içinde Orman İdaresinin ve Maliye 

Bakanlığının belirleyeceği yeni bedel ve şartlarla ilgili tapu müdürlüğünde yeniden 

resmi senet düzenlemek ve yenilenmiş resmi senedi ve/veya taahhüt senedini idareye 

vermek zorundadırlar. Aksi takdirde verilen izin ve üst hakkı iptal edilir. 

(4) İznin iptal edilmesi halinde varsa tapudan irtifak hakkı terkin edilir” hükmü uyarınca 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kesin izin verilen alanlar üzerinde Maliye 

Bakanlığınca irtifak hakkı tesisi gerçekleştirilmektedir. Buna ilave olarak 5346 Sayılı 

Kanun’un 8’inci maddesinde muhafaza ormanlarında ilgili bakanlığın uygun görüşü 
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alınarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin yapılabileceği 

belirtilmiştir. 

6.5 Hazinenin Mülkiyetindeki Taşınmazların Kullanım Hakkının Elde Edilmesi 

Çalışmanın bu kısmında, Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde enerji yatırımları 

hususunda kullanım hakkına ilişkin yapılan işlemlere değinilmiştir. Lisanssız enerji 

yatırımlarında irtifak hakkı tesisine ilişkin işlemler “362 sıra sayılı Milli Emlak Genel 

Tebliği
16

“ (362 Sayılı Tebliğ) başlıklı 7.6’ncı bölümde açıklanmış olup, bu bölümde 

lisansa haiz özel hukuk tüzel kişilerine yönelik irtifak hakkı tesisi edilmesi ve kullanma 

izni verilmesine ilişkin işlemlerden bahsedilecektir. 

18/05/2005 tarihli ve 25819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5346 Sayılı Kanun’un 

8’inci maddesinde; orman vasfına haiz ya da Maliye Hazinesinin özel mülkiyetinde 

veya DHTA bulunan taşınmazlardan 5346 Sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir 

enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi üretimi yapılmak amacıyla kullanılacaklar 

(tesis, ulaşım yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı) hakkında, 

bu taşınmazların kullanılmasına ilişkin bedelin ödenmesi karşılığında Çevre ve Orman 

Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından izin verilebileceği, kiralama yapılabileceği, 

irtifak hakkı tesis edilebileceği veya kullanma izni verileceği hüküm altına alınmıştır. 

5346 Sayılı Kanun’da da belirtildiği gibi, orman vasıflı, Hazine mülkiyetindeki ya da 

DHTA bulunan taşınmazların üzerine kullanım hakkı tesis edilmesinde Maliye 

Bakanlığı veya Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen işlemler ekseninde 

Maliye Bakanlığı özelinde konu ele alınmaya çalışılacaktır. 

6.5.1 İrtifak Hakkı Tesisi 

Hazine mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesinde temel 

mevzuatlara ek olarak 6446 Sayılı Kanun, 5346 Sayılı Kanun, 19/06/2007 tarihli ve 
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26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmelik
17

 (HTİHY) ve 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’ne
18

 (324 Sayılı 

Tebliğ) göre işlemler yürütülmektedir. 

6446 Kanun’un 19’ncu maddesinin 8’nci fıkrasında; “Piyasada üretim veya dağıtım 

faaliyetinde bulunan lisans veya önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, faaliyetleri ile 

ilgili olarak Hazinenin mülkiyetindeki veya DHTA taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı 

tesisi, kullanma izni verilmesi veya kiralama yapılabilmesi için Kurumdan talepte 

bulunur. Bu talebin Kurulca uygun görülmesi hâlinde, Maliye Bakanlığı ile önlisans 

veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri arasında önlisans veya lisans süresi ile sınırlı 

olmak üzere irtifak hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama sözleşmesi düzenlenir. Bu 

sözleşmelerde, sözleşmenin geçerliliğinin önlisans veya lisansın geçerlilik süresi ile 

sınırlı olacağı hükmü yer alır. İrtifak hakkı, kullanma izni veya kiralama bedelini ödeme 

yükümlülüğü, önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir. 

Piyasada kamu tüzel kişiliğini haiz önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerce yürütülen 

üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri için gerekli olan, Hazinenin özel mülkiyetindeki 

veya DHTA taşınmazlarla ilgili olarak irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni 

verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kamu tüzel 

kişileri lehine lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni 

verilir.” hükmü yer almaktadır. 

Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişi, EPDK’ya irtifak hakkı tesisi için 

istenilen belgeleri sunduktan sonra kurumun başvuruyu uygun görmesi halinde irtifak 

hakkı tesis edilmesine karar verilmektedir. İrtifak hakkı tesisine ilişkin işlemler Maliye 

Bakanlığı MEGM ile valilikler (defterdarlık) tarafından 324 ve 327 sıra sayılı Milli 

Emlak Genel Tebliği
19

 uyarınca yürütülmektedir. İşlemlerin valiliklerce yürütülmesi, 

Maliye Bakanlığı nezdindeki işlemler açısından bürokrasiyi azaltmakta ve yatırıma 

geçiş süresini kısaltmaktadır. 
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 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19/6/2007, Sayı: 26557. 
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 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 26/4/2009, Sayı: 27211. 
19

 T.C. Resmi Gazete. Tarih: 24/3/2010, Sayı: 27531. 



78 

 

324 Sayılı Tebliğin Özellik Arz Eden İşlemler bölümünün Enerji Yatırımları başlıklı 

4’üncü maddesinin 2’inci fıkrasında; 

“5346 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca; EPDK tarafından 

düzenlenen üretim lisansına ve bu Kurumun uygun görüşüne istinaden Hazine 

taşınmazları üzerinde hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, 

akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları kullanılarak elektrik 

enerjisi üretim tesisi kurulması veya bu tesislere bağlantı sağlayan ulaşım yolları ile 

şebeke bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattının kurulması amacıyla irtifak hakkı 

tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde; yenilenebilir 

enerji üretimine yönelik kullanma izni ve irtifak hakkı tesisi işlemleri EPDK tarafından 

verilen lisans süresince ve bedeli karşılığında gerçekleştirilecektir.” hükmü yer 

almaktadır. 

324 Sayılı Tebliğin 4’üncü maddesine göre; 31/12/2020 tarihine kadar yenilenebilir 

enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi üretim tesislerinin devreye alınması 

kaydıyla, tesis edilecek irtifak hakkı ya da kullanma izni bedellerinin 10 yıl süreyle 

sözleşmesi gereği tahsil edilmesi gereken bedele yüzde seksen beş indirim 

uygulanmaktadır. Bu 10 yıllık süre EPDK tarafından verilen üretim lisansının tarihinin 

başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İrtifak hakkının tapuya tescil edildiği ya da 

kullanma izni sözleşmesi düzenlendiği tarihten itibaren kalan süre kadar indirim 

uygulanmaktadır. 

5346 Sayılı Kanun’a göre 4706 Sayılı Kanun’un Ek 2’nci maddesine göre irtifak hakkı 

veya kullanma izni bedellerine ek olarak, bu alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde 

edilecek tüm hâsılatın yüzde 1’i oranında Hazinece alınan pay, elektrik enerjisini 

yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üreten tesisleri için bu alanda yaptıkları 

faaliyetlerinde uygulanmamaktadır. 

Hidroelektrik üretim tesislerinin rezervuar alanında bulunan Hazine taşınmazlarına 

yönelik kullanma izin verilmesi ya da irtifak hakkı tesis edilmesi durumunda herhangi 

bir bedel alınmamaktadır. 
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MEGM’nün 2015 yılı faaliyet raporuna göre; Türkiye genelinde 31/12/2015 tarihi 

itibariyle Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz sayısı 3.787.875 adet ve toplam 

yüzölçümü 234.653.846.902 m²dir. DHTA taşınmazlardan işlem görenlerin sayısı 

102.148 adet ve toplam yüzölçümü 11.541.815.815 m²dir. MEGM resmi internet sitesi 

verilerine göre ise bugün itibariyle Hazinenin özel mülkiyetindeki alan 254.330 km², 

DHTA 13.994 km²dir. 

Milli Emlak Otomasyon Programı (MEOP) verilerine göre 2005-2015 tarihleri arasında 

yenilenebilir enerji yatırımı amaçlı kullanılan taşınmazların yüzölçümü 12.191.410,00 

m² olup toplam taşınmaz yüzölçümünün sadece %8,87 oranına tekabül etmektedir 

(Anonim 2015i). 

MEGM tarafından Türkiye genelinde 2005-2015 tarihleri arasında sözleşmesi yapılmış 

yenilenebilir enerji yatırımı amaçlı irtifak hakkı tesisi adet ve yüzölçümü bazında 

aşağıda verilmiştir (Çizelge 6.2) (Anonim 2016ö). Lisanssız olarak yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı irtifak hakkı tesisi işlemleri yakın zamanda uygulamaya başlamış 

olduğundan bu konuda yeterli veri tabanı henüz oluşturulmamıştır.  

Çizelge 6.2 Yenilenebilir Enerji Yatırımı Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (Anonim 2016ö) 

İrtifak hakkı Amacı Adet Yüzölçümü (m
2
) Bedel (TL) 

Yenilenebilir Enerji 

Yatırımı 
641 12.191.410,00 4.534.204,00 

 

6.5.2 Kullanma İzni Verilmesi 

Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde kullanma izni verilmesinde temel 

mevzuatlara ek olarak 6446 Sayılı Kanun, 4342 Sayılı Kanun, 6831 Sayılı Kanun, 

HTİHY ve 324 Sayılı Tebliğe göre işlemler yürütülmektedir. 
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324 Sayılı Tebliğe göre; kullanma izni, tapuya tescil edilmemiş devletin hüküm, 

yönetimi ve tasarrufu altında bulunan yerlere ilişkin bu yerleri kullanmak isteyen kişiler 

lehine İdarece verilen izni ifade etmektedir. 

6446 Sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinin 8’inci fıkrasında; elektrik piyasasında 

faaliyet göstermek isteyen önlisans ya da lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi lehine 

faaliyet için gerekli olan tescil harici olan DHTA taşınmaz üzerinde kullanma izni 

verildiği belirtilmektedir. 

Piyasada faaliyet göstermek isteyen özel hukuk tüzel kişisi kullanma izni için gerekli 

olan bilgi ve belgeleri EPDK’ya sunmaktadır. EPDK’nın başvuruyu inceledikten sonra 

uygun görmesi halinde kullanma izni verilmesi veya kiralama yapılmasına yönelik karar 

verilmektedir. Eğer bu taşınmaz üzerinde sabit bir tesis kurmak planlanıyorsa kullanma 

izni verilmesine, inşa edilmeyecekse kiralama yapılması uygun görülmektedir. 

EPDK tarafından kullanma izni verilmesinin uygun görülmesi kararından sonra Maliye 

Bakanlığı MEGM tarafından 324 Sayılı Tebliğe göre işlemler sürdürülmektedir. Lisans 

sahibi adına lisansın sona ereceği tarihe kadar kullanma izni verilmektedir. 

6.5.3 Kiralama 

Hazine mülkiyetindeki taşınmazların kiraya verilmesinde; temel mevzuatlara ek olarak 

6446 Sayılı Kanun, HTİHY ve 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’ne
20

 göre 

işlemler yürütülmektedir. 

HTİHY kapsamında kiraya verme; bu taşınmazlarla ilgili hakların kiraya verilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. 

Piyasada faaliyet göstermek isteyen önlisans ya da lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi, 

faaliyeti için gerekli olan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz ile DHTA taşınmaz 

                                                           
20

 T. C. Resmi Gazete, Tarih: 20/10/2005, Sayı: 25972. 
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üzerinde kiralama işlemi yapılması için EPDK’ya başvuruda bulunur. EPDK tarafından 

uygun görülmesi halinde Maliye Bakanlığı ile özel hukuk tüzel kişisi arasında kiralama 

sözleşmesi düzenlenir. Kiralama bedelini ödeme yükümlülüğü önlisans ya da lisans 

sahibi özel hukuk tüzel kişisindedir. Kiralama taleplerinin değerlendirilebilmesi için 

kiralanmak istenen alanda sabit ve kalıcı tesislerin yapılmaması gerekmektedir. 

10/09/1983 tarihli ve 18161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 64’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına göre kiraya verilecek taşınır ve 

taşınmazların kira süresi 10 yıldan uzun olmamaktadır. Ancak bu durumun istisnası 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 68’inci maddesinde 

düzenlenmiştir. Anılan maddede; 

“-Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi on yıldan çok olamaz. Ancak, turistik tesis 

kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım, 

doğalgaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on 

yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi mümkündür. 

-Üç yıldan fazla süreyle kiraya verme işlerinde önceden Bakanlıktan izin alınır” hükmü 

yer almaktadır. 

İnceleme sonuçlarına göre; enerji yatırımlarında kiralama işlemi lisans süresince 

yapılabilmektedir. Enerji piyasasında faaliyet göstermek isteyen özel hukuk tüzel 

kişileri Hazine taşınmazları ulaşım yolu ve kablo hattı olarak kullanılmak üzere 

kiralama yapılması talep edilmektedir.  
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7. HAZİNE TAŞINMAZLARININ LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ 

YATIRIMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU 

ÇERÇEVEDE UYGULANAN MEVZUAT HÜKÜMLERİ  

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız yenilenebilir enerji yatırımları yapılmasına ilişkin 

olarak MEGM tarafından temel mevzuatlara ek olarak 6446 Sayılı Kanun, 5346 Sayılı 

Kanun, HTİHY ile 07/02/2014 tarihli ve 28906 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 362 

Sayılı Tebliğ’e göre işlemler yürütülmektedir.  

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen yatırımcının lisans alma ya da şirket 

kurma yükümlülüğü olmadan, elektrik enerjisi gereksinimlerini tüketicilerin tüketim 

yerine yakın olan enerji tesisinden giderilmesi, elektrik enerjisi arz güvenliğinin 

sağlanması, tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarının kolaylıkla sağlanabilmesi amacıyla 

elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yasal düzenlemeler getirilmiştir. 

Çalışmanın bu bölümünde lisanssız yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin işlemlerin 

nasıl gerçekleştirildiği yasal düzenlemeler bazında ele alınacaktır. 

7.1 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

6446 Sayılı Kanun, 30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 4628 sayılı mülga Elektrik Piyasası Kanunu’nda lisanssız elektrik 

üretiminden bahsedilmiş olsa da 6446 Sayılı Kanun ile bu kapsam genişletilmiştir. 6446 

Sayılı Kanun ile lisanssız yürütülebilecek faaliyetlere 4628 Sayılı Kanun’da ek olarak 

imdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisleri, 

belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertaraf edilmesinde 

kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisleri, üretim ve tüketimi aynı ölçüm 

noktasında olan, üretilen enerjinin hepsini dağıtım veya iletim sistemine aktarmadan 

kullanan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri eklenmiştir. Ayrıca 

4628 Sayılı Kanun’da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız yürütülebilecek 

faaliyetlere konu üretim tesisinin kurulu gücü azami 500 kW iken 6446 Sayılı Kanun ile 

1 MW olarak değiştirilmiştir.  
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6446 Sayılı Kanun’a bu maddenin eklenmesi ile daha çok yatırımcı tarafından lisanssız 

elektrik üretimi tesisi kurulmasının teşvik edilmesi ve bu tesislerin devreye girmesi ile 

ülke adına az da olsa doğalgaza bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerji 

potansiyelinin kullanma oranının arttırılması amaçlanmıştır.  

6446 Sayılı Kanun’un 14’üncü maddesine göre; lisans alma ve şirket kurma 

yükümlülüğünden muaf faaliyetler: 

-İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisi, 

-Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi 

-Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak 

üzere kurulan elektrik üretim tesisi, 

-Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan 

kojenerasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek olan kategoride olanları, 

-Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi 

ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 

tesisi, şeklinde düzenlenmiştir. 

 

6446 Sayılı Kanun ile lisanssız elektrik üretim faaliyet kapsamının genişletilmesi ile 

enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, enerji piyasasında faaliyet göstermek isteyen 

küçük ölçekli yatırımcının daha hızlı faaliyete başlaması amaçlanmıştır. Yine 6446 

sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna, rekabetin sağlanması, iletim ve dağıtım 

sistemlerinin teknik yeterliliği ve arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde, lisanssız 

faaliyet yapabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu 

güç üst sınırını kaynak bazında beş katına kadar arttırma yetkisi verilmiştir. Yani 

Bakanlar Kurulu kararı ile lisanssız olarak yapılabilecek yenilenebilir enerji 

yatırımlarının azami sınırının 5 MW’a kadar çıkarılması mümkündür. 

6446 Sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesinde yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik 

edilmesi amacıyla çeşitli kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu maddeye göre,  orman 

vasıflı olan veya Hazine’nin özel mülkiyetinde ya da DHTA bulunan taşınmazlardan; 
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5346 Sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim 

tesislerinde; santral sahası, ulaşım yolları ve şebeke bağlantı noktasına kadar ki enerji 

nakil hattı için kullanılacak olanlar hakkında Orman ve Su İşleri Bakanlığı veya Maliye 

Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verileceği, kiralama yapılacağı, irtifak 

hakkı tesis edileceği veya kullanma izni verileceği düzenlenmiştir. 

Enerji üretimi ve bunun sağlanması için kullanılacak gayrimenkullerin 4342 sayılı Mera 

Kanununa göre belirlenmiş alanlardan (kışlak, yaylak, mera ile kamunun otlak ve 

çayırı) olması hâlinde, bu alanların tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil 

edileceği ve bu gayrimenkullere ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek 

bedel karşılığında irtifak hakkı tesis edileceği ya da kiralama yapılacağı hüküm altına 

alınmıştır. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elektrik üretimi yapan 

tesislerden, bunların ulaşımını sağlayacak yollarından ve almış oldukları lisanslarda 

belirtilen enerji  sistemine bağlantı noktasına kadarki nakil hatlarından, yatırım ve 

işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine 

yüzde seksen beş indirim uygulanacağı ve bunlardan Orman Köylüleri Kalkındırma 

Geliri ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri alınmayacağı düzenlenerek, 

yenilenebilir enerji yatırımlarına bedel ve vergi açısından da teşvikler sağlanmıştır. 

7.2 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 

5346 Sayılı Kanun, 18/5/2005 tarihli ve 25819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

5346 Sayılı Kanun’da yenilenebilir enerji kaynakları olarak hidrolik, rüzgâr, güneş, 

jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi 

ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları sayılmıştır. Bu Kanunla; yenilenebilir 

enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasının yaygınlığının 

arttırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye 

kazandırılmasının sağlanması, yenilenebilir enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması, hava 

kirliliğinin artmasına ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımlarının 

azaltılması, gerek evsel gerek sanayi atıkların değerlendirilmesi, doğanın korunması ve 
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bu amaçların gerçekleştirilmesinde gereksinim duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi 

amaçlanmıştır (Anonim 2005). 

7.2.1 Enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve kullanılması 

5346 Sayılı Kanun’da, yenilenebilir enerji için belirlenen kaynak alanlarının korunması 

için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, kamu veya hazine arazilerinde 

yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar 

planları düzenlenemeyeceği, yenilenebilir kaynak alanı olarak belirlenen yerler imar 

planlarına resen işlenmek üzere ETKB tarafından ilgili mercilere bildirileceği hüküm 

altına alınmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının, elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla ilişkili 

kurum ve kuruluşların görüşü alınarak tespit edilmesi, sınıflandırılması, korunması ve 

kullanılmasına yönelik işlemlerin yönetmelik aracılığıyla düzenleneceği 5346 Sayılı 

Kanun’da hükmolunmuş, buna göre 9 Ekim 2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Yönetmeliği yayımlanmıştır. 

7.2.2 YEK belgesi ve destekleme mekanizması  

“Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi” (YEK Belgesi), EPDK tarafından elektrik üretim 

lisansı sahibi tüzel kişilere, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik 

enerjisinin gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası enerji piyasalarında alım satımında 

kaynak türünün belirlenmesi ve izlenmesi için verilmektedir. 

YEK Belgesinin alınmasına ilişkin usulleri ve koşulları açıklayan Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 01.10.2013 

tarih ve 28782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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5346 Sayılı Kanuna ekli cetveldeki fiyatları geçmemek üzere, YEK Belgeli elektrik 

üretim tesislerine ilişkin 5346 Sayılı Kanun’a göre uygulanacak fiyat, miktar ve süreler 

ile kaynaklar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

YEKDEM, 5346 Sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

üretim faaliyeti gösterenlerin faydalanabileceği fiyat, süreler ve bunlara yapılacak 

ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasıdır. Bu 

mekanizmasının düzenlenmesindeki amaç, yenilenebilir enerjiye dayalı olarak üretim 

yapanlara Devlet desteğinin sunulmasıdır. 

YEKDEM kapsamında üretim yapan üreticilerin ihtiyaç fazlası ürettikleri elektrik, 

işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle, 5346 Sayılı Kanun’a ekli cetvellerde 

belirtilen bedeller üzerinden, dağıtım bölgesinde görevli tedarik şirketleri tarafından 

satın alınmaktadır. Yani YEKDEM’e kayıtlı üreticilerin fazladan ürettikleri elektrik 10 

yıl süreyle satın alınma garantisi altındadır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi üreten tesislerin 

lisanslarında yazılı yıllık üretim miktarı, bunların üretim kaynağına göre mevcut kurulu 

gücünü kullanarak üretebileceği yıllık üretim miktarının üst sınırını göstermektedir. 

YEKDEM’e katılmak istemeyen ve 5346 Sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir 

enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tüzel kişilerin, üretim lisansları 

kapsamında serbest piyasada satış imkanları bulunmaktadır. 

7.2.3 Yenilenebilir enerjilere ilişkin yatırım dönemi uygulamaları 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla azami 1000 kW’lık kurulu güce sahip izole elektrik üretim tesisi ve şebeke 

destekli elektrik üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden kesin projesi, planlaması, 

master planı, ön incelemesi veya ilk etüdü DSİ veya EİE tarafından hazırlanan projeler 

için hizmet bedelleri alınmamaktadır. 5346 Sayılı Kanun çerçevesinde; (i) enerji üretim 

santrali yatırımları, (ii) kullanılacak elektro-mekanik yapı ve sistemin yurt içinde üretim 
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olarak temini, (iii) güneş pilleri ve odaklayıcılı üniteler kullanan elektrik üretim 

sistemleri kapsamında yapılacak ar-ge ve üretim yatırımları ve (iv) biyokütle 

kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi veya yakıt üretimine yönelik ar-ge tesis 

yatırımları, Bakanlar Kurulu kararı ile teşviklerden yararlanabilmektedir. 

Yeterli jeotermal kaynağa sahip bölgelerdeki valilik ve belediyelerin, sınırları içinde 

kalan yerleşim yerlerinin ısı enerjisi ihtiyacını öncelikli olarak jeotermal ya da güneş 

termal kaynaklarından karşılamaları esastır. 

7.2.4 Yenilenebilir enerji tesislerinde yerli ürün kullanımının teşviki 

Yenilenebilir enerji kullanılarak elektrik üreten tesislerde yerli ürün kullanılmasının 

teşvik edilmesi amacıyla, lisans sahibi tüzel kişilerce 5346 Sayılı Kanun kapsamındaki 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması, 31/12/2015 tarihinden önce işletmeye giren 

tesislerde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik techizatın Türkiye’de üretilmiş 

olması halinde, bu tesislerde üretimi yapılarak iletim veya dağıtım sistemine verilen 

elektrik enerjisi nedeniyle, bu kanuna ekli I sayılı cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim 

tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; belirtilen Kanun ekli II sayılı 

cetvelde yazılı fiyatlar ilave edilmektedir. 

7.2.5 Yenilenebilir enerji tesislerinin arazi ihtiyacının karşılanması 

5346 Sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda santral, ulaşım yolları ve şebekeye bağlantı noktasına 

kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak olan Hazinenin özel mülkiyetinde veya 

DHTA bulunan ya da orman vasıflı olan taşınmazlara yönelik olarak Maliye Bakanlığı 

veya Orman ve Su İşleri Bakanlığınca bedeli mukabilinde kiralama/irtifak 

hakkı/kullanma izni işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Belirtilen amaçlarda kullanılacak olan taşınmazların 4342 sayılı Mera Kanunu 

kapsamında bulunan mera, yaylak, kışlak ile kamuya ait otlak ve çayır olması halinde, 
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bu taşınmazlar tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescil edilmekte ve bu 

taşınmazlara ilişkin olarak, bedeli karşılığında kiralama veya irtifak hakkı tesisi 

işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.  

31/12/2020 tarihine kadar elektrik enerjisi üretimine başlayacak 5346 Sayılı Kanun’da 

belirtilen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üreten 

santrallerden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına 

kadarki enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, 

irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine %85 indirim uygulanmakta ve bunlardan 

Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri 

alınmamaktadır. Ayrıca yine Maliye Bakanlığınca, 5346 Sayılı Kanun kapsamındaki 

HES’lerin rezervuar alanında bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki ve DHTA 

taşınmazlar için bedelsiz olarak kullanma izni verilmektedir. 

Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza 

ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde ilgili 

bakanlığın, doğal sit alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü 

alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin 

kurulmasına izin verilmektedir. 

5346 Sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik 

enerjisi üretim tesisleri için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz 

Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun’un Ek 2’nci
21

 maddesi hükümleri uygulanmaz. MEGM’nce hazine 

taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesisi işlemlerinin genel uygulamasında; hazine 

taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi halinde, bu taşınmazların üzerinde inşa 

edilerek işletilen tesislerden elde edilen hasılattan Hazinece belirli oranlarda pay 

alınmaktadır. Enerji yatırımlarında bu oran binde bir olarak belirlenmiştir. 5346 Sayılı 

                                                           
21

 Ek Madde 2 (24/07/2008-5793/28 md.) (taşınmazların kullanılmasından doğan hasılat paylarına ilişkin 

ilgili hüküm): Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı 

veya kullanma izni bedellerine ilave olarak, bu alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde edilecek tüm 

hâsılatın yüzde 1’i oranında Hazinece pay alınır.  
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Kanun kapsamındaki yatırımlardan ise hasılat payı alınmamaktadır. Bu da yatırımcılar 

açısından önemli bir teşvik unsuru olmaktadır. 

7.3 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
22

 (LÜY) 

LÜY kapsamında lisans alma ve şirket kurma muafiyetiyle üretim yapmak isteyen 

gerçek ve tüzel kişilerin öncelikle üretim yapacakları bölgedeki dağıtım şirketi ile 

bağlantı anlaşması imzalaması, ilgili kurumlardan izin alınması, sonrasında üretim 

tesisinin inşa edilmesi ve inşası tamamlanan tesisin ilgili kurum olan Türkiye Elektrik 

Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından geçici kabulünün yapılması gerekmektedir. Bu 

işlemlerin akabinde tesisler üretime geçebilmektedir (Anonim 2013c). Belirtilen 

işlemlerin nasıl gerçekleştirildiği mezkur yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

anlatılmıştır:  

7.3.1 Lisans alma ve şirket kurma muafiyeti 

LÜY ile ön lisans/lisans alma ve şirket kurma zorunluluğu bulunmadan kurulabilecek 

üretim tesisleri belirtilmiştir. Bunlar; 

-Bakanlık tarafından belirlenecek verimlilik değerini karşılayan kategorideki 

kojenerasyon tesisleri, mikrokojenerasyon tesisi, 

-Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının yok edilmesinde 

kullanılmak üzere kurulan üretim tesisi, 

-Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel 

kişilerce, belediyelerce işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik 

imkânın olması ve DSİ tarafından uygun görülmesi halinde kurulan üretim tesisi,  

-İmdat grupları, iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden bağımsız çalışan 

üretim tesisleri, 

                                                           
22

 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 02.10.2013, Sayı: 28783. 
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-Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14’üncü maddesi kapsamında Bakanlar 

Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanarak elektrik enerjisi üreten üretim tesisi, 

-Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi 

ve tüketimi aynı ölçüm noktasında bulunan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak 

elektrik enerjisi üreten üretim tesisleri, olarak LÜY’de sayılmıştır. 

Ön lisans ve lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek veya tüzel kişilerin, ihtiyaç fazlası 

ürettikleri elektrik enerjisini sisteme aktarmaları hâlinde söz konusu elektrik enerjisi, 

ilgili görevli tedarik şirketi aracılığı ile YEKDEM kapsamında değerlendirilmektedir. 

LÜY’e göre elektrik enerjisi üretim tesisi inşa edecek kişilerin (gerçek/tüzel) üretim 

tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur. 

7.3.2 Bağlantı başvurusu 

LÜY kapsamında hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri haricindeki üretim tesislerinde 

üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, bağlantı ve sistem kullanımı 

amacıyla, ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunan yönetmeliğe ekli “Lisanssız 

Üretim Bağlantı Başvuru Formu” ile doğrudan ilgili şebeke işletmecisine başvurması 

gerekmektedir. 

Bu başvurularda başvurucunun başvuru formuyla birlikte; 

-Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım 

hakkını gösterir belgeyi, 

-Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belgeyi, 

-Biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) ile rüzgâr ve güneş 

enerjisine dayalı üretim tesisleri hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanım hakkının elde edildiğine dair belgeyi, 
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-Başvuru ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya 

dekontu, 

-Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren tek hat şemasını, 

-Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından hazırlanacak teknik 

değerlendirme formunu, 

-Koordinatlı aplikasyon krokisini, 

-Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan 

gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya 

koyan bilgileri, eklemesi gerekmektedir. 

LÜY’e göre hidrolik kaynaklar kullanarak elektrik enerjisi üreten bir üretim tesisi 

kurmak isteyen kişilerin (gerçek veya tüzel) sisteme bağlantı ve su kullanım hakkı 

sağlamaları amacıyla, üretim tesisinin inşa edileceği yerin il özel idaresine müracaatta 

bulunması gerekmektedir. 

İl özel idareleri elektrik üretim tesisinin yapımının su rejimi kapsamında uygun olup 

olmadığının tespiti amacıyla her takvim ayı içinde alınan bağlantı başvurularını DSİ’nin 

yetkili bölge müdürlüklerine konu hakkında görüşlerinin alınması amacıyla 

iletmektedirler. DSİ, su rejimi açısından uygunluk bulunup bulunmadığına ilişkin 

kurum görüşünü, kendisine başvurunun ulaştığı ayı takip eden ayın yirminci gününe 

kadar tamamlayarak il özel idaresine göndermektedir. DSİ tarafından konu hakkında 

olumlu görüş gönderilmesi halinde, il özel idaresi üretim tesisi yapımına yönelik olumlu 

görüşün kendisine tebliğ edildiği ayı takip eden ayın ilk beş günü içerisinde bağlantıya 

ilişkin müracaatı ilgili şebeke işletmecisine bildirir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üreten tesislerden üretmiş olduğu 

enerjinin tamamını kendisi tüketen, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında bulunan 

tesisler ile ETKB tarafından belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kojenerasyon 

tesislerine ilişkin bağlantı başvurusu, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte; iletim için 

TEİAŞ’a, dağıtım için ilgili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye 

yapılmalıdır. 
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7.3.3 Bağlantı başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 

Yetkili şebeke işletmecisi, LÜY kapsamında elektrik enerjisi üretim yapmak isteyen 

kişilerden (gerçek veya tüzel) her takvim ayında aldığı başvurular ile il özel idareleri 

tarafından kendisine iletilen başvuruların tamamını izleyen ayın ilk yirmi günü içinde 

değerlendirir ve karara bağlar. Eksik ya da hatalı evrakla başvuranların başvuruları 

değerlendirme kapsamından çıkartılır. Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular 

müracaat tarihi itibariyle veya eksikliklerin tamamlandığına ilişkin belgelerin ilgili 

şebeke işletmecisine teslim edildiği tarih itibari ile değerlendirmeye alınır.  

TEİAŞ’ca belirlenen azami bağlanabilir kapasitenin tahsis edilmiş olması durumunda, 

ilgili trafo merkezine ilişkin yapılan başvurular herhangi bir işlem yapılmaksızın iade 

edilir. 

Bağlantı başvuruları, TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin temsilcilerinden 

oluşan üç kişilik komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon başkanı TEİAŞ 

temsilcisidir. Öncelik değerlendirmesine, komisyon tarafından belirlenen teknik 

değerlendirme verileri ve sonuçlarına göre şebekeye bağlanması muhtemel müracaatlar 

alınır. İlgili şebeke işletmecisi tarafından şebekeye bağlantısı yapılacak olan üretim 

tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede; 

- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi üreten tesis olması, 

- Üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması, 

-Başvuru yapanın son bir yıl içindeki elektrik tüketim miktarının diğer başvuruculardan 

fazla olması, 

-Başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması, 

-Başvurunun tüketim birleştirme hükümleri kapsamındaki müracaat olması, 

-Başvuru sahibinin önceden olumlu bağlantı görüşü verilmiş bir müracaatının 

olmaması, kriterleri sırasıyla uygulanır. 

Rüzgar ve güneş enerjisine ilişkin müracaatlarda, ilgili şebeke işletmecisi tarafından 

yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde bağlantı başvurusu uygun görülenlere ait 
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“Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda” bulunan bilgiler, başvurunun uygun 

bulunma tarihinden itibaren on gün içinde YEGM’ne gönderilir. YEGM teknik 

değerlendirmesini otuz gün içerisinde tamamlayarak teknik değerlendirme raporunu 

ilgili şebeke işletmecisine iletir. 

İlgili şebeke işletmecisi, bu bölümde açıklanan kriterlere göre değerlendirilen 

müracaatlara ilişkin gerekçeli değerlendirme sonucunu ve bağlantı noktası uygun 

görülmeyen başvurular için varsa alternatif bağlantı önerisini, kendi internet sayfasında 

bir ay süreyle ilan eder, HES’lere ilişkin değerlendirme sonuçlarını ise ilgili il özel 

idaresine yazı ile bildirir. 

7.3.4 Bağlantı ve sistem kullanımı için başvuru ve sistem kullanımı 

LÜY kapsamında, başvuru yapılan il özel idaresi, hidrolik kaynak bazlı üretim tesisleri 

bakımından su kullanım hakkı izin belgesi düzenlemeye yetkili kılınmıştır. İl özel 

idaresi, DSİ ilgili bölge müdürlüğü ve ilgili şebeke işletmecisinin uygunluk görüşünün 

birlikte bulunması şartıyla, su kullanım hakkı izin belgesini düzenleyebilir. 

İlgili şebeke işletmecisince, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurularda teknik 

değerlendirme raporu olumlu bulunanlara, hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri 

bakımından ilgili il özel idaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan ve diğer 

kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun bulunan veya şebeke işletmecisi 

tarafından teklif edilen alternatif bağlantı noktası önerisini kabul edenlere, bağlantı 

anlaşmasına çağrı mektubu gönderilir. 

Söz konusu üretim tesisini gerçekleştirecek yatırımcılara bağlantı anlaşmasına çağrı 

mektubunun tebliğ tarihi veya su kullanım hakkı izin belgesinin alınma tarihinden 

itibaren yüz seksen gün süre verilir. Yatırımcılar yüz seksen günlük sürenin ilk doksan 

gününde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini onaylanmak üzere yetkili kurum 

olan TEDAŞ’a sunar. Bu süre içinde proje onayı için müracaat etmeyen yatırımcıların 

bağlantı başvuruları geçersiz kabul edilerek ibraz ettikleri belgeler kendilerine iade 

edilir. 
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Yatırımcıların üretim tesisinin inşasını gerçekleştirmeleri için ilgili mevzuat 

düzenlemeleri çerçevesinde edinilmesi zorunlu proje onayını ve teknik etkileşim iznini 

(rüzgar enerjisine dayalı başvurular için) mevzuatça belirlenen sürede ve şekilde 

eksiksiz olarak ilgili şebeke işletmecisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu 

belgeleri alan şebeke işletmecisinin yatırımcı ile otuz gün içerisinde bağlantı anlaşması 

imzalama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bağlantı anlaşmasının imzalanmasından sonra 

üretim tesisinin yapımına geçilir. İnşaatın bitirilmesi için yatırımcıya 1 ila 3 yıl arasında 

süre verilir. 

Üretim tesisinin yapımı tamamlandıktan sonra TEDAŞ tarafından geçici kabulü yapılır. 

Üretim tesisinin geçici kabulü yapıldıktan sonra bir ay içerisinde yatırımcı ile şebeke 

işletmecisi arasında sistem kullanım anlaşması düzenlenerek elektrik üretim tesisi 

faaliyete geçer. Sistem kullanım anlaşmasında üretim tesislerinin sisteme enerji vereceği 

tarih belirtilmekte olup bu tarih, üretim tesisinin ticari faaliyete başladığı tarihten önce 

olmamalıdır. 

Detaylı olarak açıklanan lisanssız elektrik üretimine ilişkin başvuru süreci, hidrolik 

kaynaklara-hidrolik dışındaki kaynaklara dayalı tesislere ilişkin başvuru süreci şeklinde 

ve özet halinde EK 1 ve EK 2’de verilmiştir.  

7.3.5 Yönetmelik kapsamında kamulaştırma 

EPDK tarafından LÜY kapsamında inşa edilecek üretim tesislerine yönelik 

yatırımcıların taşınmaz ihtiyaçları için herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılamayacağı 

yönetmeliğin 26’ncı maddesinde düzenlenmiştir. 

6446 ayılı Kanun kapsamında inşa edilen HES’lere ilişkin olarak önlisans ya da lisans 

sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için kişilerin 

özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri EPDK tarafından 

değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

tarafından kamu yararı kararı alınmaktadır. Kamulaştırma işlemleri, önlisans ya da 

lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı, dağıtım faaliyetinde 
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bulunan lisans sahipleri için ise TEDAŞ tarafından yapılmaktadır. Buna karşılık bazı 

HES projelerinde satın alma yoluyla firma ya da şahıs tarafından tesisin kurulacağı 

alanın mülkiyeti edinilmektedir.  

Anayasanın Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi başlıklı 168’inci 

maddesinde; “Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir.” hükmü yer almaktadır. Türk 

Medeni Kanunun 715’inci maddesinde ise “Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular 

ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan 

çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu 

olamaz.” hükmü yer almaktadır. 

Danıştay 1. Dairesinin 05/03/2004 tarihli Esas: 2004/17, Karar: 2004/24 sayılı 

Kararı’nda “Hidrolik ve akarsu santrallerinin elektrik üretiminde yararlandıkları doğal 

zenginlik ve kaynaklardan ayrı düşünülmesi olanaksızdır… Anayasanın 168’inci 

maddesi hükmüne göre Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan doğal servetler ve 

kaynakların mülkiyetinin devri söz konusu olamaz, ancak bunların işletme hakkı gerçek 

ve tüzel kişilere süreli olarak verilebilir. Bu nedenle doğal servet ve kaynaklardan olan 

sudan yararlanarak üretim yapan hidroelektrik ve akarsu santralleri doğal servet ve 

kaynaklardan ayrı düşünülemeyeceğinden bunların devri yoluyla özelleştirilmesinin 

mümkün olmadığı” denilmektedir. 

EPDK tarafından, mezkur Danıştay kararına dayanarak, lisans alan şirketlerde lisans 

tarihinden itibaren HES’lerde özel mülkiyete konu taşınmazları kendi adına satın 

alamayacağı, varsa bunların kamulaştırılması ya da taşınmazlar şirketin kendisine ait ise 

Hazineye devredilmesi ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi ya da kiralama yapılması 

gerektiği yönünde değerlendirme yapılarak bu doğrultuda işlem tesis edilmektedir. 

Diğer taraftan LÜY’ün 26’ncı maddesi uyarınca, bu kapsamda tesis edilecek enerji 

santralleri için EPDK tarafından kamulaştırma işlemi yapılamayacak olduğundan, 

lisanssız HES kurulması planlanan alanda özel mülkiyete konu taşınmazın varlığı 
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halinde yatırım yapmak isteyen özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri zor durumda 

kalmaktadır. 

7.4 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinin
23

 amacı; kamu ve hazine 

taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji 

kaynak alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve 

verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim 

tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt 

içinden temin edilmesinin sağlanması, teknoloji transferinin teminine katkı sağlanması 

olarak belirlenmiştir (Anonim 2016p). 

7.4.1 YEKA belirleme ve derecelendirme kriterleri 

YEKA’lar, YEGM tarafından ya da YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yarışması 

ve sonrasında yapılacak çalışmalar sonucunda olmak üzere iki farklı şekilde 

geliştirilebilir (Anonim 2016p). YEKA’ların YEGM tarafından belirlenmesi durumunda 

aşağıda belirtilen idari ve teknik çalışmalar yürütülmektedir: 

- Hali hazır haritalar, enerji potansiyel atlasları ve ölçüm verileri ile bilimsel çalışmalar 

kullanılarak hazine taşınmazları, kamuya ait taşınmazlar ile özel mülkiyete konu 

taşınmazlar üzerinde ön değerlendirmeler yapılır. 

- Ön değerlendirme sonucunda aday YEKA olarak ilan edilebilecek bir alanın tespit 

edilmesi halinde, mevcut ve geliştirilebilecek elektrik iletim altyapısına 

göre TEİAŞ’tan bağlantı görüşü alınarak kapasite tahsisi yapılması istenir. 

- TEİAŞ’tan alınacak bağlantı görüşü doğrultusunda, aday YEKA için detay 

çalışmalarının başlatılması için YEGM’nden olur alınır ve bu alan YEGM internet 

sayfasında aday YEKA olarak ilan edilir. 

                                                           
23

 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 9/10/2016, Sayı: 29852. 
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- İlan edilen aday YEKA bilgileri; üzerinde enerji mevzuatı kapsamında bir faaliyet 

yürütülmemesi ve kaynak verimliliğini etkileyecek imar düzenlemelerinin yapılmaması 

amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. 

- İlan edilen aday YEKA içinde belirlenen enerji kaynağına dayalı enerji santrali 

kurulamayacak sahaların olup olmadığı hususu ilgili kurum ve kuruluşlardan sorulur, 

alınan resmi cevaplar doğrultusunda aday YEKA revize edilir. 

- Aday YEKA içerisinde kullanılabilir alanlar dikkate alınarak toplam kurulu güç 

kapasitesi belirlenir ve bu kapasite üzerinden işlem tesis edilip edilmeyeceği hususu 

YEGM tarafından değerlendirilir. 

- Aday YEKA’ya ilişkin bağlantı kapasitesi ve kullanılabilir alanların kesinleşmesinden 

sonra, gerekmesi halinde kaynak türüne göre yeterli sayıda enerji amaçlı ölçüm 

istasyonu kurulur veya kurdurulur. Bu amaçla taşınmaz sahiplerinden ön izinler alınır. 

-Yeterli sürelerde alınan enerji amaçlı ölçüm verileri kullanılarak gerekli teknik ve 

ekonomik analizler yapılır ve/veya yaptırılır. Bu analizler sonucunda belirlenen kaynak 

potansiyeli ve birim elektrik enerjisi üretim maliyeti tahminleri dikkate alınarak aday 

YEKA’nın yatırıma uygun olup olmadığı hususunda değerlendirme yapılır. Yatırıma 

uygun olduğunun değerlendirilmesi halinde; aday YEKA, YEGM internet sayfasındaki 

ilanından itibaren en geç 1 yıl içerisinde YEKA olarak Resmi Gazete’de ilan edilir ve 

ETKB tarafından, çevre düzeni planları ve imar planlarına resen işlenmek üzere ilgili 

mercilere bildirilir.  

- YEKA olarak ilan edilen alanda çalışmaların yapılabilmesi ve/veya yaptırılabilmesi 

için araziye ilişkin yetkili kurum/kuruluşlar tarafından ETKB’na ön yer tahsisi yapılır. 

- YEKA’lar, bakanlık hedef ve politikaları, kaynak türü, belirlenen kaynak potansiyeli 

ile tahmini birim elektrik enerjisi üretim maliyeti dikkate alınarak 

derecelendirilir.  Yatırıma açılacak YEKA ve önceliği, ETKB tarafından belirlenir. 

- YEKA’nın yatırıma hazır hale getirilebilmesi için YEGM tarafından gerekli görülmesi 

halinde kaynak alanına ilişkin çevresel etki değerlendirme, jeolojik ve jeoteknik etütler, 

kamulaştırma, halihazır haritaların hazırlanması, parselasyon, imar çalışmaları ve 

elektrik iletim alt yapı çalışmaları yapılır ve/veya yaptırılır (Anonim 2016p). 

Kamu ve hazine arazilerinde elektrik enerjisi üretimine uygun YEKA’ların belirlenmesi, 

derecelendirilmesi, korunması ve kullanılmasına ilişkin Yenilenebilir Enerji Kaynak 
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Alanları Yönetmeliği kapsamında, taşınmazların YEKA olarak belirlenmesi sürecini 

YEGM yürütmekte olup, bu alanların belirlenmesi sürecinde hazine taşınmazlarının 

idaresini gerçekleştiren MEGM ile herhangi bir işbirliği süreci yaşanmamaktadır. 

7.4.2 YEKA kullanım hakkı yarışması  

YEKA olarak belirlenen alanın kullanım hakkını alacak olan yatırımcı yarışma ile 

belirlenir. YEKA’da yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretim faaliyeti için; 

ihtiyaçlara göre ETKB tarafından ilan edilen şartnamede yer alan şartları taşıyan, 

belirtilen aksamı yurt içinde üretecek ve/veya yerli malı kullanmayı taahhüt eden tüzel 

kişiler başvuruda bulunabileceklerdir (Anonim 2016p). Burada dikkat edilmesi gereken 

husus söz konusu yatırımların belirli mali kapasite ve uzmanlığı gerektirmesi nedeniyle 

sadece tüzel kişilerin katılabilecek olmasıdır.  

Yarışma komisyonu; toplam üye sayısı tek sayı olmak üzere ETKB’nin belirleyeceği 

kurum ve kuruluşlardan seçilecek bir başkan, en az dört asil üyeden ve asil üyelerin 

bulunamadığı durumlarda yerine görev yapmak üzere yedek üyelerden oluşur (Anonim 

2016p). 

Başvurular, komisyon tarafından değerlendirmeye alınır. Komisyon, uygun görülen 

başvurular için sunulmuş olan bütün bilgi ve belgeleri detaylı olarak inceler. 

Yönetmelikte ve şartnamede belirlenen kriterleri sağlayan, geçerli başvuru sahibi tüzel 

kişiler yarışmaya katılım hakkı kazanır. Yarışmaya katılma hakkı elde eden başvuru 

sahiplerinin mali teklif zarfları yarışma ilanında belirtilen yer, tarih ve saatte başvuru 

sahibi yetkililerinin huzurunda komisyon tarafından açılır. 

Yarışma, ETKB tarafından belirlenip ilan edilen kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım 

tavan fiyatı üzerinden eksiltme usulüne göre yapılır ve tesis edilecek enerji santralleri 

için; 5346 Sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellere göre hesaplanan fiyatlar toplamını 

geçmemek üzere her bir yarışma için tavan fiyat ve alım süresi şartnamede belirlenir.  

 Yarışmada açık eksiltme usulü uygulanır ve en düşük ve son teklife ulaşılınca yarışma 

sonlandırılır. Açık eksiltme; en yüksek mali teklif sahiplerinden başlayarak, teklif 
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edilmiş en düşük mali teklifin altına inilmesi şartıyla yeni fiyat teklifinin istenmesi 

suretiyle yürütülür. Yarışma sonucunda en düşük teklifi veren yatırımcı, YEKA 

kullanım hakkı sözleşmesini imzalamaya davet edilir. 

Türkiye’de bu şekilde YEKA olarak ilan edilen ve kullanım hakkı yarışması düzenlenen 

ilk örnek Konya-Karapınar bölgesidir. Karapınar’da ilan edilen YEKA için 1000 MW 

kurulu güce sahip GES kurulumu amacıyla kullanım hakkı yarışması açılmış ve 

başvurular alınmış olup, yarışma sürecinin yakın zamanda tamamlanması 

beklenmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte dünyanın en büyük 

GES’lerinden biri de Türkiye’de kurulmuş olacaktır. 

7.4.3 YEKA kullanım hakkı sözleşmesinin imzalanması ve ifası 

YEKA kullanım hakkı sözleşmesine davet edilen tüzel kişinin davet edildiği yazının 

tebliğ tarihinden itibaren azami 30 takvim günü içerisinde YEKA kullanım hakkı 

sözleşmesini imzalaması esastır (Anonim 2016p). 

YEKA kullanım hakkı sözleşmesi imzalanmadan önce tüzel kişi; gerekli ticari 

kuruluşunu tamamlayarak ticaret sicil gazetesini, ortaklık yapısını, teminat mektubunu, 

enerji üretim santraline ve imalat için kurulacak fabrikaya dair iş programlarını 

YEGM’ne sunar.  

7.4.4 Önlisans ve lisans süreci  

YEKA kullanım hakkı sözleşmesi imzalanan tüzel kişinin YEKA’da elektrik enerjisi 

üretim faaliyetinde bulunabilmesi için önlisans ve üretim lisansı alması 

zorunludur (Anonim 2016p). 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiren ve 

fabrikayı süresi içerisinde işletmeye alan önlisans sahibi tüzel kişiler EPDK’ya lisans 

başvurusunda bulunur. EPDK, lisans başvuru evraklarının yanı sıra YEGM tarafından 

lisans almasına dair uygunluk yazısı ile lisans işlemlerini devam ettirir. YEGM 

uygunluk yazısını, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ar-ge planlarına uyumlu 
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hareket edildiğinin belirlenmesi halinde düzenler. Enerji üretim santralinde, bu amaçla 

kurulan fabrikada üretilmiş aksam ve tedarik planında belirtilen yerli malı ürünlerin 

kullanılması zorunludur.  

YEKA’lar için alınacak üretim lisansları 30 yıl süreli olup, bu süre sonunda arazi 

kullanım hakkının alındığı kurumun mevzuatı neyi gerektiriyorsa o yönde işlem tesis 

edilir. YEKA’daki elektrik enerjisi üretim tesisinin; YEKA kullanım hakkı sözleşmesi 

ve eklerine uygun olarak kurulumunun yürütülmesi durumunda, geçici kabul tutanağı 

düzenlenir. 

7.4.5 YEKA’dan azami derecede yararlanabilmek için gerekli altyapının 

geliştirilmesine yönelik kurum ve kuruluşların sorumluluklarına ilişkin esas ve 

ilkeler 

YEKA’lardan etkili ve rantabl yararlanılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından belirtilen esas ve ilkelere azami derecede uyulması gerekmektedir. YEGM, 

YEKA’da optimum büyüklüklerde kaynağa göre parselleri ve kurulu güçleri 

belirleyerek gerekli ölçüm ve fizibilite çalışmalarını yaptırır. Arazi izinlerinin 

alınmasında yöntem ve süreçleri azaltıcı yönde çalışmalar yapar. YEKA’nın ulaşım 

altyapısının iyileştirilmesi yönünde girişimlerde bulunur. 

YEKA’larda kurulacak enerji üretim santralleri için gerekli enerji iletim tesisleri TEİAŞ 

tarafından elektrik enerjisi üretim tesisleri ünitelerinin işletmeye giriş programına uygun 

olarak yapılır. 

7.5 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 

Uygulanmasına Dair Tebliğ
24

 (LÜYT) 

Tebliğ ile LÜY kapsamındaki düzenlemelerin açıklanması ve uygulanmasının 

sağlanması amaçlanmıştır. (Anonim 2013d). Bağlantı anlaşmasına ilişkin süreç, 

LÜY’de yer alan düzenlemelerin açıklandığı 7.3’üncü nolu bölümde detaylı bir şeklide 
                                                           
24

 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 2/10/2013, Sayı: 28783. 
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açıklanmış olup, bu bölümde mezkur yönetmelikte değinilmeyen konular açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

7.5.1 Bağlantı başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi 

Hidrolik kaynağa dayalı elektrik üretimi ile hidrolik dışındaki diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde başvuru şekli ve istenilen bilgi-belgeler farklılık 

göstermektedir. 

Hidrolik kaynak kullanılarak elektrik üretimi gerçekleştirilecek yatırımlar için 

başvuruların, üretim tesisinin bulunacağı ilin il özel idaresine yapılması gerekmektedir 

(Anonim 2013d). Başvuru aşamasında yatırımcılar aşağıda yer alan belgeleri ibraz 

ederler: 

- Başvuru dilekçesi, 

- Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, 

- Üretim tesisinin inşa edileceği alana ilişkin mülkiyet belgesi ya da en az iki yıl süreli 

kiralama kontratı; 

1- Üretim tesisin Hazinenin özel mülkiyetinde ya da DHTA bulunan yerlere ya da özel 

bütçeli kamu kuruluşlarının taşınmazına veya orman sayılan alanlar üzerine inşa 

edilmesinin öngörülmesi durumunda, bu taşınmazların kullanım hakkının yatırımcı 

tarafından edinildiğine dair belgenin ibraz edilmesi gerekir. 

2- Hazinenin özel mülkiyetinde ya da DHTA bulunan yerlere ya da özel bütçeli kamu 

kuruluşlarının taşınmazı üzerine inşa edilecek üretim tesisi için taşınmazın kullanım 

hakkının yatırımcı tarafından edinildiğine dair belge alınamamışsa ve yatırım yapılacak 

alan  bir başkasının kullanımına bırakılmamışsa, bu alana ilişkin kullanım iznini 

vermeye yetkili Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, MEGM veya il özel 

idaresi gibi ilgili kurumdan alınacak, taşınmazda bir başkası adına kullanım izni 

verilmediğinin ve kullanım için yatırımcı tarafından başvuru yapıldığını bildirir resmi 

evrak, başvuru aşamasında yeterli kabul edilir. 

- İnşa edilmesi planlanan tesisin teknik özelliklerini de belirten tek hat şeması, 
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- Başvuru ücretinin yetkili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz 

veya dekont, 

- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili 

maddelerinde istenen dokümanlar. 

Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalı tesisler dışındaki tesislerde elektrik 

enerjisi üretimi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar müracaatlarını, üretim tesisini inşa 

edecekleri bölgenin yetkili şebeke işletmecisine doğrudan yaparlar. Başvuruda istenilen 

belgeler aşağıda yer almaktadır: 

- Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, 

- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait mülkiyet belgesi ya da en az iki yıl süreli kiralama 

belgesi; 

1- Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine 

kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının 

edinildiğine dair belgenin sunulması gerekir. 

2- Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim 

tesisinin jeotermal enerji kaynağına dayalı olması halinde ilgili mevzuat 

düzenlemelerine göre arama ruhsatının sunulması gerekir. 

3- Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim 

tesisinin rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi olması halinde tesis 

mahallinin/sahasının ilgili mevzuatına göre tahsis edilmiş olması şarttır. 

- İnşa edilecek tesisin teknik niteliğini de içeren tek hat şeması, 

-Kojenerasyon tesisleri için santralin toplam verimliliğine dair belge, 

-Başvuru ücretinin yetkili şebeke işletmecisinin hesabına aktarıldığına ilişkin dekont, 

-Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurularda; mutlak tarım 

arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, sulu-kuru I, II, III, 

IV. sınıf tarım arazileri ve çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan 

alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu 

bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak resmi evrak. 
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edilmesiyle ilgili olarak 

aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir:  

-Rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) 

dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmez. 

-Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için işletilmekte 

olan jeotermal kaynaklarda 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanunu’na ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme ruhsatı, 

henüz işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için ise arama ruhsatı istenilir. 

-Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinin, kamu veya hazine arazisi ya da orman 

sayılan alanlar üzerinde kurulacak olması halinde, ilgili kuruma başvuru yapıldığının 

belgelendirilmesi yeterlidir. Bu çerçevede başvurular Orman Genel Müdürlüğü, DSİ 

Genel Müdürlüğü, MEGM, il özel idaresine ya da ilgili kuruluşlara yapılır. 

Bağlantı başvuruları yapılırken, üretim tesisi tarafından üretilen elektrikle enerji ihtiyacı 

karşılanacak tüketim tesisinin abone numarası da belirtilir. Üretilen elektriği kullanacak 

hali hazırda bir tüketim tesisinin mevcut olmaması durumunda, kurulması planlanan 

tüketim tesisine ait 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre verilen inşaat 

ruhsatı ya da bunun yerine geçen belgenin geçici kabulden önce ibraz edilmesi 

zorunludur. 

Ayrıca, bağlantı başvuruları yapılırken, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

kapsamında alınması belirtilen belgenin de sunulması gerekmektedir. 

7.5.2 Enerjinin tüketimine ilişkin esaslar 

LÜYT kapsamında elektrik enerjisi üretim tesisi kuracak kişilerin kendi ihtiyaçlarını 

karşılamak için üretim yapmaları esastır (Anonim 2013d). Tebliğ kapsamında elektrik 

enerjisi üretim tesisi kuracak kişiler için aşağıdaki işlemler yapılır:  

-Yenilenebilir kaynak dışındaki diğer kaynakları kullanarak elektrik enerjisi üreten 

santralleri inşa eden yatırımcıların tükettikleri kadar enerjiyi üretmeleri temeldir. Söz 
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konusu üretim alanından sisteme verilen ancak üretim yapan kişiler tarafından 

tüketilmeyen ya da tüketilemeyen enerjinin birim kWh miktarı için 5346 sayılı YEK 

Kanununa ekli I sayılı cetvelde yazılı en düşük teşvik bedeli karşılığı destek ödemesi 

yapılır. 

- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elektrik enerjisi üreten santrallerde sisteme 

verilen ancak üretim yapan kişiler tarafından tüketilmeyen ya da tüketilemeyen 

enerjinin birim kWh miktarı için YEK Kanununa ekli I sayılı cetvelde kaynak bazında 

belirlenen teşvik bedeli karşılığı destek ödemesi yapılır. 

7.6  362 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 

Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak 

lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesisine veya kullanma izni 

verilmesine dair işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği 362 Sayılı Tebliğ’de düzenlenmiştir 

(Anonim 2014c). 

7.6.1 Başvuru şekli ve istenilen bilgi ve belgeler 

362 Sayılı Tebliğ uyarınca; hazine taşınmazına lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak 

isteyen yatırımcıların, sayısal ortamda shape formatında oluşturulan harita üzerinde 

kadastral parsellerin üzerine işlenen üretim tesisi unsurlarını içeren vaziyet planı ile 

planlamış oldukları tesisin üretim kapasitesini gösteren dilekçe ile ilde defterdarlığa, 

ilçede malmüdürlüğüne müracaatta bulunması gerekmektedir. İlgili idare
25

 

yatırımcılardan ilk başvuru aşamasında aldığı bilgi ve belgeler ile lisanssız elektrik 

üretimi için 324 Sayılı Tebliğ’de belirtilen bilgi belgeleri konu hakkında görüşü ile 

birlikte Maliye Bakanlığına iletmektedir (Anonim 2014c). 

Maliye Bakanlığına iletilmesi gereken bilgi ve belgeler: 

                                                           
25

 İdare: Yatırım yapılması planlanan taşınmazının bulunduğu vilayetlerde defterdarlığı (millî emlak 

dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa 

malmüdürlüğünü ifade eder. 
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- Lisanssız elektrik üretim santrali inşası amacıyla irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni 

verilmesi istenilen hazine taşınmazına ait 324 Sayılı Tebliğ’de yer alan belgeler, 

- Güneş enerjisi kaynaklı olarak lisanssız elektrik üretimi tesisleri inşa edilmesi için 

talep edilen taşınmaza ilişkin ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın 

emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde birinden (emlak vergisine 

esas asgari metrekare birim değerinin yüzde birinin 0,10.-TL’ndan az olduğu yerlerde 

bu değer asgari 0,10.-TL olarak dikkate alınır) az olmamak üzere günün emsal ve 

rayiçlerine göre düzenlenecek tahmin edilen bedel tespit raporları, 

- Tesisin inşa edileceği alan hakkında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 

3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanuna göre görüşü, 

- İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi istenilen arazinin bulunduğu bölgede 

yetkili elektrik dağıtım şirketinden, üretim tesisini kuracak yatırımcı ile sistem kullanım 

ve bağlantı anlaşması yapılabileceğine ilişkin alınacak uygun görüş, 

- Hidroelektrik üretim tesisleri dışında yenilenebilir enerji kaynakları kullanan lisanssız 

elektrik üretim tesislerine ait santral sahası alanlarının, lisanslı veya uygun bulunma 

kararı alınmış başka bir proje sahası ile kesişmediği yönünde YEGM’nden alınan 

yerleşim uygunluk yazısı şeklinde sıralanabilir. 

7.6.2 Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimine ilişkin irtifak hakkı 

tesisi için ön izin verilmesi 

Lisanssız elektrik üretimi yapılması maksadıyla kullanılmak istenen Hazine 

taşınmazları için irtifak hakkı/kullanma izni ihale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 17’nci maddesinde belirtilen ilanlar yapılarak, 51’inci maddesinin 1/(g) 

bendi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirilir. 

Hazine taşınmazları üzerindeki lisanssız elektrik üretimi talepleri ve bunlara ilişkin bilgi 

ve belgeler MEGM’nce incelenir ve inceleme sonucunda taleplerin uygun görülmesi 

halinde talep konusu taşınmazlar hakkında pazarlık usulü ile irtifak hakkı/kullanma izni 

ihalesi yapılır, ihale en yüksek teklifi veren yatırımcı üzerine bırakılır. Yapılan irtifak 

hakkı veya kullanma izni ihaleleri Maliye Bakanlığınca onaylanır, ihale onayını 

müteakip, taşınmazın fiili kullanımı olmaksızın; 
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- Gerçekleştirilecek olan yatırıma dair fizibilite raporunun hazırlanması, 

- Taşınmazın imar uygulama işlemlerinin yapılması, 

- İmar planının yaptırılması/ değiştirilmesi ile yetkili mercilerce onaylanması, 

-Uygulama projelerinin hazırlanması, 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği esaslarına göre projelerin 

onaylanması, 

-Yatırım yapılacak araziler hakkında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu’nun 13 ve 14’üncü maddeleri gereğince yetkili idarelerden gerekli izinlerin 

alınması, 

-Üretim tesisinin yeri hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden ÇED ile ilgili 

uygunluk yazısının alınması, 

-İnşa edilecek olan elektrik santralinin TEDAŞ Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 

trafolara bağlantısını sağlamak amacıyla, hazine taşınmazının bulunduğu bölgede 

görevli elektrik dağıtım şirketi ile sistem kullanım ve bağlantı anlaşmasının yapılması, 

-HES’ler için DSİ Genel Müdürlüğü ile su kullanım anlaşmasının yapılması, 

-İlgili mevzuatı uyarınca alınması gereken diğer izin ve ruhsatların alınması, işlemlerin 

gerçekleştirilmesi amacıyla bir yıl süreyle ön izin verilir. 

 

7.6.3 Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimine ilişkin irtifak hakkı 

tesis edilmesi 

Ön izin döneminde yükümlülüklerin yerine getiren yatırımcılar tarafından, enerji 

yatırımı yapılacak taşınmazlar üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni 

verilmesinin talep edilmesi durumunda, Maliye Bakanlığından izin alınmaksızın 

taşınmazın bulunduğu yerdeki valilikler tarafından kullanma izni verilir veya irtifak 

hakkı tesis edilir (Anonim 2014c). 

Hidroelektrik enerjiye dayalı üretim tesisleri ile ilgili projeler için irtifak hakkı tesis 

edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek hazine taşınmazlarının yüzölçümü 

belirlenirken, DSİ Genel Müdürlüğü veya ETKB tarafından uygun görülen yerleşim 



107 

 

yeri projesinde belirlenen alanlar; jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisleri ile ilgili 

projeler için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek hazine 

taşınmazlarının yüzölçümü belirlenirken ise, ETKB tarafından uygun görülen yerleşim 

yeri projesinde belirlenen alanlar dikkate alınır. 

Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin 

işlemlerde LÜY’de düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanır (1 ila 3 yıl 

arasında inşaat süresi verilir). Lisanssız olarak elektrik enerjisi üretecek üretim 

tesislerine yönelik geçici kabuller TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. 

Hazine taşınmazları üzerine enerji yatırımı gerçekleştirecek yatırımcılara, kullanma izni 

sözleşmesinin notere onaylatıldığı veya irtifak hakkının tapuya tescil edildiği tarihten 

itibaren, ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen sürede tesisin faaliyete 

başlaması koşuluyla, kullanma izni veya irtifak hakkı bedeline on yıl süreyle %85 

oranında indirim uygulanır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin Hazine taşınmazlarını 

kullanım süreleri bu tesislerin kurulu gücüne göre belirlenmiştir. Buna göre elektrik 

üretim tesislerinden kurulu gücü; 

- 500 kW’e kadar olan üretim tesisleri için 20 yıla,  

- 500 kW ile 1 MW arasında olanlar için ise 30 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilir. Bu 

sürelerin sonunda hazine taşınmazların üzerinde bulunan tüm yapı ve tesisler, sağlam ve 

işler vaziyette ve üretim prodüktivitesi yüzde seksenin altında bulunmayacak durumda, 

bedelsiz olarak Hazineye geçer. 

7.6.4 Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla yatırımcılar lehine irtifak 

hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen hazine taşınmazları üzerinde 

lisanssız elektrik üretimine ilişkin irtifak hakkı tesis edilmesi 

Hazine taşınmazı üzerine lisansız elektrik üretimi dışında başka amaçlarla lehlerine 

irtifak hakkı tesis edilen yatırımcılar tarafından bu taşınmazların bir bölümünde 1 
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MW’a kadar lisanssız elektrik üretimi yapılmasının talep edilmesi halinde, bir dilekçe 

ile MEGM’ne başvurulması gerekmektedir. Bu dilekçeye, gerekli diğer bilgi ve 

belgelerin yanında taşınmazı kullanma hakkını veren sözleşme örnekleri ile bu 

taşınmazların üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması istenilen alanın işaretlendiği 

koordinatlı krokinin de eklenmesi gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcıların bu talepleri hakkında gerekli inceleme, 

araştırma ve değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeler kapsamında, enerji yatırım 

talebinin uygun bulunması durumunda yatırımcıya; ön izin dönemi yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesi ve yatırım konusu ile ilgili olan idarelerden gerekli tüm izinlerin 

alınması amacıyla altı aya kadar süre verilir. Bu sürenin yeterli olmadığı hallerde bu 

süre, toplamı bir yılı geçmemek koşuluyla valiliklerce (defterdarlık) uzatılabilir. 

Yatırımcının kendisine verilen süre içerisinde mevzuat kapsamında kendisinden istenen 

işlemleri yapması ve konu hakkında ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm 

izinleri almasını müteakip, lisanssız elektrik üretimi yapılmasına izin verilmesi ve bu 

amaçla da irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinde değişikliğe gidilmesi için 

taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğe (defterdarlık) başvuru yapılır. 

Valilikler, yatırımcının lisanssız elektrik üretim yatırımı ile ilgili işlemleri yapıp 

yapmadığını ve yetkili idarelerden gerekli izinleri alıp almadığını inceleme ve 

değerlendirmeye tabi tutar. Bu değerlendirme sonucunda işlemlerin yapıldığı ve 

izinlerin alındığına kanaat getirilmesi halinde, diğer bilgi ve belgelerle birlikte, irtifak 

hakkı veya kullanma iznine ilişkin bedel tespit raporuyla birlikte konu hakkında gerekli 

kararın alınması amacıyla MEGM’ne gönderilir. 

MEGM tarafından yapılan değerlendirme sonucunda lisanssız elektrik üretim tesisi 

yapılmasının uygun görülmesi durumunda, hak sahibi yatırımcıdan mevcut kullanma 

izni veya irtifak hakkı bedeline ilave bedel alınması ve taşınmazı kullanma hakkı veren 

sözleşmelerde değişiklik yapılması istenerek tesisin kurulmasına izin verilir. Belirtilen 

işlemlerin yapılması için konu MEGM tarafından ilgili valiliğe (defterdarlık) bildirilir. 
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Lisanssız elektrik üretimi yapılmasına izin verilen taşınmazın elektrik üretimi amacıyla 

kullanılacak kısmına ilişkin olarak hesaplanacak kullanım bedeli; bu bölümün 

yüzölçümünün, gayrimenkulün önceki kullanımı için tespit edilen cari yıl irtifak hakkı 

veya kullanma izni metre kare birim tutarının iki katıyla çarpılması suretiyle bulunacak 

bedeldir. Ancak, yatırımcıdan alınacak ek kullanım bedeli için 6446 Sayılı Kanun’da 

hükmolunan nispette ve sürede iskonto yapılır. Ayrıca bu alanlar üzerinde 

gerçekleştirilen elektrik üretimi nedeniyle Hazine tarafından hasılat payı alınmaz. 

7.6.5 Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimine ilişkin irtifak hakkı 

tesis edilmesinde yaşanan mevzuat kaynaklı sorunlar 

LÜYT’in 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca, hidrolik kaynak 

kullanarak elektrik üretimini gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, bağlantı 

başvurusunda bulunurken üretim tesisini inşa edecekleri yerin il özel idaresine 

başvurmakta ve üretim tesisi kamu, hazine arazisi ya da orman sayılan alanlar üzerinde 

kurulacak ise bu alanın kullanımının mevzuat hükümleri kapsamında elde edildiğine 

dair evrakın sunulması gerekmektedir. Eğer bu evrak elde edilememişse enerji yatırımı 

yapılacak arazinin ilgili kişilere tahsisine yetkili MEGM, DSİ Genel Müdürlüğü, Orman 

Genel Müdürlüğü veya il özel idaresi gibi yetkili kurumlardan arazi için başvurunun 

yapıldığına ve bu arazinin bir başkasına tahsis edilmediğine dair resmi bir yazının temin 

edilmesi yeterli kabul edilmektedir. 

LÜYT’in 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendine göre; hidrolik haricinde diğer 

kaynakları kullanarak elektrik üretimi yapmak isteyen yatırımcılar, müracaatlarını 

üretim tesisini inşa edecekleri bölgeden sorumlu şebeke işletmecisine yaparlar. 

Yatırımcının elektrik üretim tesisini kurmayı planladığı alanının kamu veya hazine 

arazisi ya da orman sayılan yerler olması durumunda bu taşınmazın ilgili mevzuat 

düzenlemeleri çerçevesinde kullanımının elde edildiğine dair evrakın yatırım yapacak 

tarafından bölgedeki ilgili şebeke işletmecisine ibraz edilmesi zorunludur. 

Ancak hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız 

elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi ve kullanma izni 
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verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 362 sıra sayılı Milli Emlak Genel 

Tebliğine göre, yatırımcılar tarafından irtifak hakkı tesisinin ya da kullanma izni 

verilmesinin talep edilmesi halinde Maliye Bakanlığına sunulacak bilgi belgeler 

arasında Hazine taşınmazının bulunduğu bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketinden, 

irtifak hakkı ya da kullanma izni ihalesinden sonra ihaleyi alan gerçek ve tüzel kişi ile 

sistem kullanım ve bağlantı anlaşması yapılabileceğine ilişkin uygun görüşün iletilmesi 

gerekmektedir. Ön izinden irtifak hakkına geçiş aşamasında da bağlantı anlaşmasının 

imzalanmış olması şart koşulmaktadır. 

Diğer bir anlatımla MEGM’nce irtifak hakkı tesisi için öncelikle bağlantı anlaşmasının 

imzalanması istenilmekte, görevli dağıtım şirketi tarafından ise bağlantı anlaşmasının 

imzalanması için öncelikle irtifak hakkının tesis edilmesi talep edilmektedir. 

LÜYT ile 362 Sayılı Tebliğ arasında aynı konuya ilişkin farklı düzenlemeler bulunması 

nedeniyle MEGM tarafından, Maliye Bakanlığına iletilmiş ya da iletilecek olan 

taleplerin reddedilmesine yönelik 81 il valiliğine yazı gönderilerek, hali hazırda 

hazineye ait taşınmazlarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak lisanssız elektrik 

enerjisi üretim tesisi yapılması faaliyetleri durdurulmuştur. Sadece kısıtlı olarak, daha 

önce lehine başka amaçla irtifak hakkı tesis edilmiş olan kişilerin bu alanda kendi 

ihtiyacını karşılamak için lisanssız enerji yatırımı talepleri, mevcut bir irtifak hakkı 

sözleşmesi olduğu için bağlantı anlaşmasında sorun yaşanmadığından, Maliye 

Bakanlığınca değerlendirilmektedir. 

7.6.6 İrtifak hakkı bedelinin tespiti 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9’uncu maddesinde; tahmin edilen bedelin 

idarelerce tespit edileceği veya ettirileceği, işin özelliğine göre gerektiğinde bu bedelin 

veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatların belediye, ticaret odası, sanayi odası, 

borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulacağı hüküm altına alınmıştır. 
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Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinde 11/09/2014 

tarihinde yapılan değişiklik ile bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve 

özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınmakla birlikte, bu 

bedelin kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesinde ilk yıl için 

taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisi olacağı düzenlenmiştir. 

Anılan Yönetmeliğin 18’inci maddesinde bedel tespit komisyonunun nasıl 

oluşturulacağı düzenlenmiş olup, bedel tespit komisyonu başkan ve üyelerinin idarenin 

taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı ya da gayrimenkul değerleme 

alanında lisans sahibi olan milli emlak müdür yardımcısı, emlak müdür yardımcısı, milli 

emlak uzmanı, milli emlak şefi, diğer şefleri, teknik elemanları ve memurları arasından 

seçileceği hüküm altına alınmıştır. 

Yapılan açıklamalar çerçevesinde; hazine taşınmazları üzerinde verilecek kullanma izni 

ve tesis edilecek irtifak haklarında bedel tespiti, Hazine Taşınmazlarının İdaresi 

Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi gereğince oluşturulan komisyonca, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 9’uncu ve anılan Yönetmeliğin 12’nci maddeleri ile diğer 

ilgili mevzuatta yer alan bedel tespit ve takdirine ilişkin hükümlere göre yapılmakta 

olup, ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli, genel uygulamada taşınmazın 

emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde ikisi olarak tespit ve takdir 

edilmekte olup, bunun istisnaları da mevcuttur. 362 Sayılı Tebliğ’de ilk yıl irtifak hakkı 

bedelinin, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 

birinden az olmamak üzere günün emsal ve rayicine göre tespit edileceği 

düzenlenmiştir. 

Hazine taşınmazlarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri yıllık olarak tespit edilmektedir. İlk 

yıl için tespit edilen irtifak hakkı bedelinden pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmakta, bu 

bedelin arttırılması suretiyle teklif edilen en yüksek bedel, birinci yıl irtifak hakkı bedeli 

olmaktadır. Sonraki yıllar bedelleri ise ilk yıl bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca 

yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle hesaplanmaktadır. 
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2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11’inci maddesinde; bilirkişi kurulunun, 

taşınmaz veya kaynağın cins ve nev’ini, yüzölçümünü, kıymetini etkileyebilecek bütün 

nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, varsa vergi beyanını, 

kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, arazilerde, 

taşınmaz veya kaynağın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde 

getireceği net gelirini, arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan 

emsal satışlara göre satış değerini, yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet 

hesaplarını ve yıpranma payını, bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri 

esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı 

belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından kabul edilen değerleme standartlarına uygun, gerekçeli bir değerlendirme 

raporuna dayalı olarak taşınmazın değerini tespit edeceği düzenlenmiştir. 

Aynı kanun maddesinde, kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma 

sebebiyle taşınmaz veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğünün kamulaştırma 

bedeli olduğu düzenlenmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca irtifak hakkı 

tesisinde bedel, taşınmazda meydana gelecek değer düşüklüğü dikkate alınmak suretiyle 

bir defaya mahsus belirlenirken, Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesisinde 

bedel, yıllık olarak tespit edilmekte olup, bu durum eleştiri konusu yapılmaktadır. 
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Enerji, toplumun gelişmesi ve ilerleyebilmesi için tarihin her döneminde önemli 

kaynaklardan biri olmuştur. Ülke ekonomileri için önemli kaynaklardan biri olan enerji, 

ülkelerin dış politikasına da yön verecek itici güce sahiptir. Dünya 21. yy.’da enerji 

üretiminin büyük kısmı birincil enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Dünyada petrol, 

doğalgaz ve kömür kullanımının küresel enerji bileşimindeki payı %82 civarındadır. 

2035 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminin payının artması ile bu oranın %75’e 

gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

Çalışmada ifade edildiği üzere, dünyada enerji üretim ve tüketim dağılımına 

bakıldığında, her enerji kaynağının bulunduğu alan ile enerji tüketiminin yapıldığı 

alanın eşleşmediği görülmektedir. Bu durum, ülkeleri enerji alanında birbirine bağımlı 

hale getirmekte olup enerji arz güvenliğini de tehdit etmektedir. Tükenme riski 

olmayan, çevreye duyarlı ve fosil yakıtlara alternatif olan yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı, ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını azaltabilmek, enerji arz 

güvenliğini sürdürülebilirliğini sağlamak ve cari açığı azaltmak adına önemli bir 

alternatif niteliğindedir.   

Ekonomik büyüme, sanayideki gelişmeler, nüfusun hızlı artışı, teknolojinin gelişmesi, 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji ihtiyacını hızlı biçimde artırmaktadır. Buna 

paralel olarak yıllar itibariyle elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi de artmaktadır. Sanayi 

sektörünün zorunlu girdilerinden biri olan enerji, bir yandan ülke ekonomisinin 

büyümesini sağlarken, diğer taraftan da cari açığı arttıran ithalat kalemleri arasında yer 

almaktadır. Ekonomik büyümenin lokomotifi olan sanayi sektörünün en çok enerji 

tüketen sektör olması, ülke ekonomisini kırılgan hale getirmektedir. 

Türkiye’de yurt içinde üretilen enerjinin çok üzerinde enerji tüketimi gerçekleşmektedir. 

Bir diğer deyişle ülkenin enerji üretimi ithalata dayalıdır. Yine çalışmada ifade edildiği 

üzere, Türkiye yüksek yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olmakla birlikte bu 

kaynaklar yeterince kullanılamadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle atıl durumdaki bu 

kaynakların tüketimini artıracak politikaların geliştirilmesi durumunda yurt içi 
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kaynaklardan elektrik üretimi artacak ve bu da ülke ekonomisine olumlu katkıda 

bulunacaktır. Ayrıca bu sayede hem enerjideki dışa bağımlılık azalacak, hem de çevre 

kirliliğinin azalmasına katkı sağlanacaktır. 

Hazine taşınmazlarının idaresini üstlenen MEGM’nce arz odaklı çeşitli yöntemler 

uygulanarak Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. MEGM 

verilerine göre, 2005-2015 tarihleri arasında hazine taşınmazlarının sadece %8,87’lik 

kısmı yenilenebilir enerji yatırımları amacıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda atıl 

durumdaki Hazine taşınmazları üzerinde enerji yatırımı yapılması amacıyla politikalar 

üretilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

İnceleme sonuçlarına göre Türkiye’nin hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji 

yatırımı uygulamalarında yetersiz kalma nedenleri ile bunların iyileştirilmesine yönelik 

bazı kurumsal ve uygulamaya dönük tespitlerde bulunulmuştur. Hazine taşınmazlarının 

yenilenebilir enerji yatırımları için değerlendirilmesinde sürecin daha hızlı, etkin ve 

verimli ilerleyebilmesi amacıyla kurumsal ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. Yapılan tespitler neticesinde ulaşılan sonuç ve öneriler maddeler 

halinde sıralanmıştır: 

i. Yenilenebilir enerji yatırımına yönelen kişilerin, talep edilen alanın enerji potansiyeli 

ile hukuki ve fiili durumu hakkında bilgi eksikliğinin olması ve talep edilen hazine 

taşınmazlarının kullanım hakkının elde edilme sürecinin uzun olması nedenleriyle 

yatırım yapılması zorlaşmaktadır. Bu konuda kurumlar arası koordinasyonun 

sağlanması ile hazine taşınmazları daha hızlı değerlendirilebileceği düşünülmektedir.  

YEGM, enerji alanında yenilenebilir enerji potansiyel atlası yayımlamıştır. Bu 

kapsamda ülkenin tamamında illere göre rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal ve dalga 

enerjisi potansiyellerini gösteren atlaslar bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji 

potansiyelinin yüksek olduğu alanlar ile bu alana denk gelen hazine taşınmazlarının 

bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle YEGM’nün tespit ettiği yenilenebilir enerji 

potansiyelinin yüksek olduğu alanlara denk gelen hazine taşınmazlarının çakıştırılması 
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ile elde edilecek enerji alanı taslağı sayesinde hem yatırımcılar açısından süreç kısalmış, 

hem de hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılmış olacaktır. 

Enerji yatırımlarının bir an önce hayata geçirilebilmesi, verimli ve etkili bir yatırımın 

yapılabilmesi için kamu ve hazine arazilerinde elektrik enerjisi üretimine uygun 

YEKA’ların belirlenmesi sürecini YEGM yürütmektedir. Bu alanların belirlenmesi 

sürecinde hazine taşınmazlarının idaresini gerçekleştiren MEGM ile herhangi bir 

işbirliği sürecinin yaşanmaması, işlemlerin gerçekleşmesi sırasında belirlenen hedeflere 

ulaşılmasında aksaklıklara yol açacaktır. YEKA süreci devam ederken Hazine 

taşınmazlarının başka amaçlarla kiralanması, irtifak hakkı tesisine konu olması ya da 

satılması halinde enerji yatırımları açısından ciddi aksaklıkların yaşanacağı aşikardır. 

Bu nedenle YEKA belirlenme sürecinde MEGM’nün yer almasının, sürecin daha 

verimli ve hızlı ilerleyebilmesi için önemli olduğu düşünülmektedir. 

Belirtilen çalışmaları yürüten teknik elemanlar ile uzmanların koordineli çalışması 

neticesinde potansiyelin yüksek olarak belirlendiği alanlara yoğunlaşarak kurumlar arası 

karşılıklı veri paylaşımı yapılması yatırım yapma sürecini hızlandıracaktır. Bu 

uygulamaya benzer bir çalışma 2011 yılında ETKB ile dönemin Çevre ve Orman 

Bakanlığı arasında gerçekleştirilmiştir. HES ile ilgili bütün proje çalışmalarında 

bulunan idareciler ve jeoloji çalışmalarında bulunan yapı Çevre ve Orman Bakanlığına 

kaydırılmıştır (Enerji Enstitüsü 2015). ETKB ile dönemin Çevre ve Orman Bakanlığının 

HES için yürüttükleri bu çalışmanın benzerinin YEGM ile MEGM arasında 

yapılmasının da bürokratik süreci kısaltacağı düşünülmektedir. 

ii. LÜYT ile 362 Sayılı Tebliğ arasında aynı konuya ilişkin farklı düzenlemeler 

bulunması nedeni (MEGM’nce irtifak hakkı tesisi için öncelikle bağlantı anlaşmasının 

imzalanması istenilmekte, görevli dağıtım şirketi tarafından ise bağlantı anlaşmasının 

imzalanması için öncelikle irtifak hakkının tesis edilmesi talep edilmektedir.) ile 

MEGM tarafından, Maliye Bakanlığına iletilmiş ya da iletilecek olan taleplerin 

reddedilmesine yönelik 81 il valiliğine yazı gönderilerek, mevzuattaki sorun 

giderilinceye kadar, hazineye ait taşınmazlara yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılarak lisanssız elektrik enerjisi üretim tesisi yatırımı yapılmasına yönelik 
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taleplerin değerlendirilmesi durdurulmuştur. Sadece kısıtlı olarak, daha önce lehine 

başka amaçla irtifak hakkı tesis edilmiş olan kişilerin bu alanda kendi ihtiyacını 

karşılamak için lisanssız enerji yatırımı talepleri, mevcut bir irtifak hakkı sözleşmesi 

olduğu için bağlantı anlaşmasında sorun yaşanmadığından, değerlendirilmektedir. 

İki tebliğ arasındaki uyuşmazlık dolayısıyla hazine taşınmazları üzerinde lisanssız 

elektrik üretim faaliyetine ilişkin talepler değerlendirilememektedir. Enerji yatırımlarına 

ilişkin uygulamada, lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen yatırımcının 

bir dağıtım şirketi ile anlaşması gerekmektedir. Eğer bir dağıtım şirketi ile 

anlaşılamazsa ya da bağlantı noktasının doluluk oranı yüksek ise yatırımcıların faaliyete 

geçmesi mümkün değildir. Bu nedenle mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılarak, 

öncelikle bağlantı anlaşmasının yapılabileceğine dair izin kâğıdının alınması gerektiği, 

alınan izin kâğıdının ardından 362 Sayılı Tebliğ’e göre irtifak hakkı tesisi ya da 

kullanma izni işleminin gerçekleştirilmesinin daha doğru olacağı düşünülmektedir. 

iii. 6446 Sayılı Kanun kapsamında inşa edilen HES’lere ilişkin olarak lisans sahibi özel 

hukuk tüzel kişileri lehine, EPDK tarafından uygun görülmesi halinde, Maliye 

Bakanlığınca kamulaştırma işlemi yapılmaktadır. EPDK tarafından, bu çalışmanın LÜY 

kapsamında kamulaştırma bölümünde tartışılmış olan, Danıştay 1. Dairesinin Esas: 

2004/17, Karar: 2004/24, Tarih: 05/03/2004 sayılı kararı ile 1982 Anayasası’nın 

168’inci maddesine dayanılarak, HES alanında kalan özel mülkiyete konu taşınmazların 

lisans sahibi şirketler tarafından lisans tarihinden itibaren satın alınamayacağı, varsa 

bunların kamulaştırılması ya da taşınmazlar şirketin kendisine ait ise Hazineye 

devredilmesi ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi ya da kiralama yapılması gerektiği 

yönünde değerlendirme yapılarak bu doğrultuda işlem tesis edilmektedir. 

HES’lerin kullandığı suyun kaynağından ayrı kullanılmasının mümkün olmaması, 

suyun doğal servet ve kaynak statüsünde Anayasa hükmünce korunuyor olması 

nedeniyle HES’lerin kurulduğu alanın özel mülkiyete konu olmasının hukuka aykırı 

olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu alandaki her yerin kamulaştırılarak tapuda 

Hazine adına tescil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Diğer yandan LÜY’ün 26’ncı 

maddesi uyarınca bu kapsamda EPDK’nın, inşa edilecek elektrik enerjisi üretim 
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tesislerinin kullanacağı alanlara yönelik olarak herhangi bir kamulaştırma işlemini 

gerçekleştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu durumda lisanssız HES kurulması 

planlanan alanda özel mülkiyete konu taşınmazın varlığı halinde nasıl bir yol izleneceği 

konusu açıkta kalmaktadır. Lisanslı üretim söz konusu olduğunda santral sahasındaki 

özel mülk için kamulaştırma yapılırken, lisanssız üretimde aynı durum ortaya çıktığında 

kamulaştırma yapılmamakla birlikte bu sahada özel mülkiyetin olması da uygun 

görülmemektedir. Bu konuda gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılarak lisanssız HES 

yatırımları için kamulaştırma yapılmasının önünün açılması gerektiği düşünülmektedir. 

iv. Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla yatırımcılar lehine irtifak hakkı 

tesis edilen veya kullanma izni verilen hazine taşınmazlarının bir kısmında hak 

lehtarları tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılamak da dahil olmak üzere 1 MW’a kadar 

lisanssız elektrik üretimi yapılması halinde, bu yatırımın yapılacağı alan için, mevcut 

irtifak hakkı bedeline ilave olarak tekrardan bedel alınmaktadır. Amaç yenilenebilir 

enerji yatırımlarını desteklemek iken, kaldı ki irtifak hakkı tesis edilmiş alandan da 

zaten irtifak hakkı bedeli alınır iken, lisanssız yenilenebilir enerji yatırımı söz konusu 

olduğunda ilave irtifak hakkı bedeli alınmasının yerinde olmadığı ve bu uygulamanın bu 

yatırımların teşviki politikası ile çeliştiği değerlendirilmektedir. Bu nedenle, lisanssız 

enerji dışında başka amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilmiş olan hak lehtarları 

tarafından irtifaklı alanın bir kısmında lisanssız enerji yatırımının da talep edilmesi 

durumunda ilave irtifak hakkı bedeli alınmaması yönünde ilgili mevzuatta düzenleme 

yapılmasının gerektiği düşünülmektedir. 

v. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasında Devlet desteği büyük önem 

taşımaktadır. Almanya’da güneş enerji santrallerinin kurulumundaki hızlı artışın 

arkasında devlet desteği bulunmaktadır. Almanya’da 2000 yılında çıkarılan bir kanun 

ile elektrik üreticilerinin bölgedeki dağıtım şirketlerine önceden belirlenmiş fiyatla uzun 

vadeli elektrik satma imkânı tanınmıştır. Bu yolla yatırımcılara finansal açıdan güven 

sağlanmış olacaktır. Almanya güneş enerji santrallerinin kurulumunda teşvik 

uygulamalarını sık sık değiştirmiştir. Santrallerin kurulum maliyetinin azalmasıyla 

devletin uyguladığı teşvik de azalmaya başlamıştır. 2017 yılında ise güneş enerji 

santrallerinin kurulumundaki teşvik sisteminin tamamen kaldırılması planlanmaktadır. 
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Türkiye’de de devlet desteği sağlanarak yenilenebilir enerji yatırımlarının artabileceği 

düşünülmektedir. Almanya’da olduğu gibi yenilenebilir enerji yatırım maliyetleri 

azalana kadar devlet desteği devam etmelidir. Bu alanda özel sektör belli bir gelişim 

seviyesine geldiğinde ise serbest piyasa koşullarına bırakılmalıdır. Devletin sabit fiyat 

ve alım garantisi teşviki ile yatırımcılar, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

yatırımlar yapabileceği değerlendirilmektedir. 

vi. Türkiye için arazi kullanım politikasının belirlenmesi önem arz etmektedir. Enerji 

üretim tesislerinin inşa edileceği arazilerin; tarım arazileri, ormanlık alanlar ve 

meraların yok olmasını engelleyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

enerji tesislerinin planlanması aşamasında üretim tesislerinin kurulacağı alanlar 

belirlenirken gerekli özen gösterilerek, bitkisel üretimi, hayvancılık ve ormanlık 

alanların zarar görmemesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

GES için başvuru yapılan arazinin kuru marjinal tarım arazisi olması gerekmektedir. 

GES başvurularında öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden taşınmazın 

mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi, sulu tarım arazisi olmadığına 

ve çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin 

uygunluk belgesi alınır. Marjinal kuru tarım arazisinin eğimi yıllık aldığı yağış 

miktarına göre %8 ya da %12’den fazla olmalı, toprak derinliği ise 50 cm’den az 

olmalıdır. GES başvuruları değerlendirilirken bu kriterlere dikkat edilmesi tarım 

arazilerinin korunması açısından önem arz etmektedir. 

vii. Türkiye’de alternatif enerji kaynakları konusunda ve Hazine taşınmazları üzerinde 

yapılacak yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji yatırımlarının teşvik edildiği hususunda, 

kamuoyunda yeterli derecede farkındalık yaratılabilmiş değildir. Kamu sektörü ve özel 

sektör işbirliği çerçevesinde bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi, izin 

prosedürleri konusunda açık ve anlaşılır kılavuzların hazırlanması, bu konuda 

sempozyum gibi etkinliklerin düzenlenmesi, enerji projelerinin hayata geçirilmeleri 

konusunda merkezi ve yerel kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve 

bürokratik engellerin sadeleştirilmesi halinde bahse konu yatırımların artacağı ve bu 

yatırımlar için izin sürecinin kısalacağı düşünülmektedir. 
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viii. Enerji üretim tesislerinde kullanılan ekipmanların yurtiçinde imalatını teminen, 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), üniversiteler, üretici 

sanayi kuruluşları, meslek örgütlerinin katılımıyla; rüzgâr türbinleri bileşenlerinin, 

fotovoltaik panellerin, yoğunlaştırmalı güneş elektrik üretim sistemleri bileşenlerinin, 

jeotermal ve biyokütle ekipmanlarının, hidrolik türbinlerin, yurt içinde üretimini 

öngören strateji ve planlar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Enerji sektörü içinde kamu 

yenilikçi bir organizasyonla yol gösterici ve yönlendirici olmalıdır. Bu nedenle, enerji 

sektörü alanında kamu reformist bir yaklaşım göstererek bu alanda oyun kurucu görevi 

üslenerek yol gösterici ve yönlendirici olmalıdır. 

ix. Çevre dostu yenilenebilir enerjilere geleceğin enerjisi gözüyle bakılmakla birlikte, bu 

enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin depolanması sorunu devam etmektedir. 

Rüzgâr, güneş gibi doğal kaynaklardan enerji üretimi hava koşullarına bağlı olduğundan 

ihtiyacı karşılayabilmek için çok elektrik üretilen günlerde, talebin üzerindeki elektriğin 

depolanabilmesi adına dünyada bilimsel ve teknik çalışmalar yapılmaktadır. 

Doldurulabilir piller ve elektromobilite bu çalışmalar arasındadır. Almanya’da 

halihazırda elektriğin depolanması için “pompaj depolamalı santraller” 

kullanılmaktadır. Türkiye’de de benzer çalışmaların yapılarak yenilenebilir enerji 

kaynaklarından üretilen elektriğin depolanmasına yönelik çözümler bulunmalıdır. 

x. Alternatif enerji yatırımcılarının desteklenmesi ve bu tür yatırımların artması adına, 

bankacılık sektörü tarafından sağlanan kredi finansmanı kapsamında uygulanan faizler 

için destek sağlanarak yatırımlar daha cazip hale getirilmelidir. 

xi. 6446 Sayılı Kanun kapsamında Hazine arazilerinin enerji tesisleri için kullanımı, 

irtifak hakkı tesisi yoluyla gerçekleştirilmekte olup, irtifak hakkı bedellerinin tespitinde 

uygulanan yasal düzenlemelerden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu, 4706 sayılı Hazine Taşınmazlarının Ekonomiye Kazandırılması 

Hakkında Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri 

arasında farklılıklar olduğu gibi, uluslararası değerleme standartları ile de çeliştiğinden 

uygulamada Hazine arazilerinin enerji yatırımlarına tahsisinde yapılan değerlemelerde 

önemli sorunların yaşandığı dikkati çekmektedir. Gerek enerji şirketleri, gerek Milli 
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Emlak teşkilatında enerji yatırımlarında irtifak hakkı değerlemesinin daha sağlıklı ve 

uluslararası standartlara uygun gerçekleştirilmesi için gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarının söz konusu kurumlarda görev almalarının yerinde olacağı açıktır. 

Bunun dışında değerlemede kullanılacak ölçütlerin de açıkça 6446 Sayılı Kanuna göre 

arazi edinimi ile ilgili hükümlere açıklık getirilmesi ve uygulamada farklı il ve ilçelerde 

Milli Emlak Müdürlüğü / Mal Müdürlüğünün uygulamaları arasında birlik sağlanması 

zorunluluğunun olduğu vurgulanmalıdır. Bu yolla yerli ve özellikle yabancı 

yatırımcıların arazi edinimi ve kamulaştırma / irtifak bedelleri ile ilgili sorunlarına 

çözüm bulunması da mümkün olacaktır.  
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EK1 Hidrolik Kaynaklara Dayalı Tesislerde Elektrik Üretiminde Bağlantı 

Başvuru Süreci Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgeler başvuru 

sahibine iade edilir. 

 

LÜY Madde 7 / Fıkra 2’de yer alan belgeler ile İl Özel İdaresine başvurulur. 
 

İl Özel İdaresi takip eden ayın ilk 5 günü içinde başvuru rejimi açısından üretim 

tesisinin yapımında sakınca bulunmadığına ilişkin değerlendirmesi için DSİ 

Bölge Müdürlüğüne ulaştırır. 

İl Özel İdaresi, DSİ tarafından su rejimi açısından yapımında sakınca bulunmayanlar (şartlı olanlar dahil) ile uygun 
bağlantı görüşü bulunan (alternatifler dahil) başvuruları 1 ay süre ile duyurur. 

 

İnceleme Olumlu 

mu? 

Tüm başvurular toplu halde takip eden ayın ilk 20 günü içinde İlgili Şebeke 

İşletmecisi tarafından değerlendirilir. 

Değerlendirme sonuçları İl Özel İdaresine bildirilir. 

1 ay içinde bağlantıya ilişkin şartları ve alternatif bağlantı görüşünü kabul eden başvuru sahibi İl Özel İdaresine müracaat eder. Bu kişiler 

için İl Özel İdaresi tarafından "Su Kullanım Hakkı Belgesi" düzenlenir. 

Üretim tesisinin devreye alınması 

DSİ Bölge Müdürlüğü takip eden ayın 20’nci günü listeyi ilan edip ilgili İl 

Özel İdaresine gönderir. 

İl Özel İdaresi su rejimi açısından yapımında sakınca bulunmayan başvuruları 

(şartlı verilenler dahil) ilan eder ve takip eden ayın 5’inci gününe kadar İlgili 

Şebeke İşletmecisine gönderir. 

Su kullanım hakkı belgesine sahip kişiler 180 gün içinde LÜY Madde 9/ Fıkra 3'de yer alan belgeler ile ilgili Şebeke 
İşletmecisine bağlantı anlaşması yapmak için başvuruda bulunur. 
 

Hayır 

Belgeler eksiksiz 

mi? 

Başvuru il 

özel idaresine 
geri 

gönderilir. 

Belgeler eksiksiz mi? 

 

İlgili Şebeke İşletmecisi, 

eksikliklerin 10 iş günü 

içinde tamamlanması için 
bildirimde bulunur. 

 

10 iş günü içinde belgeler 

tamamlandı mı? 

 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Ret 

Sunulan belgelerin eksiksiz olması halinde 30 gün içinde bağlantı anlaşması imzalanır. 

3 yıl içerisinde üretim tesisinin kurulması 

Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum tarafından geçici kabul yapılması ve akabinde 1 ay içinde Sistem Kullanım Anlaşması 

Yapılması 
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EK2 Hidrolik Kaynaklara Dayalı Tesisler Dışındaki Tesislerde Elektrik 

Üretiminde Bağlantı Başvuru Süreci Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

LÜY Madde 7 / Fıkra 1’de yer alan belgeleri ile İlgili Şebeke 

İşletmecisine başvurulur. LÜY Madde 7 / Fıkra 2’de yer alan belgeler 

ile İl Özel İdaresine başvurulur. 

Tüm başvurular toplu halde takip eden ayın ilk 20 günü 

içinde İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından değerlendirilir. 

Çağrı mektubu alan kişiler 180 gün içinde LÜY 

Madde 9 / Fıkra 3'de yer alan belgeler ile İlgili 

Şebeke İşletmecisine bağlantı anlaşması yapmak 

için başvuruda bulunur.  

Belgeler eksiksiz  

İlgili Şebeke İşletmecisi, eksikliklerin 10 iş 

günü içinde tamamlanması için bildirimde 

bulunur. İlgili Şebeke İşletmecisi, eksikliklerin 
10 iş günü içinde tamamlanması için bildirimde 

bulunur. 

10 iş günü içinde 

belgeler tamamlandı 

mı? 

Evet 

Hayır 

Evet 

        Hayır 

Ret 

Başvuru rüzgâra dayalı mı? 

Başvuru uygun 

(alternatif dahil) 

bulundu mu? 

Ret ve 

belge 

iadesi 

10 gün içinde YEGM’e teknik 

değerlendirme için gönderilir. YEGM 30 

gün içinde sonuçlandırır ve İlgili Şebeke 

İşletmecisine bildirir. 

Rapor olumlu mu? 

Ret ve Belge 

iadesi 

İlgili Şebeke İşletmecisi değerlendirme neticesini ve 

bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa 

alternatif bağlantı önerisini kendi internet sayfasında 1 ay 

süreyle ilan eder. 

Kendisine alternatif bağlantı görüşü verilen başvuru 

sahibi İlgili Şebeke İşletmecisine, 1 ay içerisinde 

bağlantı görüşünü kabul ettiğini yazılı olarak bildirir. 

  

İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından "Bağlantı Anlaşmasına 

Çağrı Mektubu" verilir. 

 

Hayır 

Hayır 

Evet 

Hayır 
Evet 

Evet 

Sunulan belgelerin eksiksiz olması halinde 

30 gün içinde bağlantı anlaşması imzalanır. 

 

Üretim tesisinin kurulması (Tesis tipi ve bağlantı seviyesine göre 1-2 yıl içerisinde) Bakanlık veya Bakanlığın 

yetkilendirdiği kurum tarafından geçici kabul yapılması ve akabinde 1 ay içinde Sistem Kullanım Anlaşması Yapılması 

Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum tarafından geçici kabul yapılması ve akabinde 1 ay içinde 

Sistem Kullanım Anlaşması Yapılması 

 

 Üretim tesisinin devreye alınması 
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