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KPMG’nin enerji ve doğal 
kaynaklar sektörüne ilişkin 
hizmet veren global ekibi 
tarafından Türkiye ve 30 
ülkenin katkılarıyla hazırlanan 
“Yenilenebilir Enerjiye 
Yönelik Vergi ve Teşvik 
Uygulamaları“ raporunun 
2015 versiyonu yayımlandı. 
Yenilebilir enerjide küresel 
ölçekteki önemli gelişmeler 
ve beklentiler bu raporda yer 
aldı. Raporun özetiyle birlikte 
Türkiye’deki yenilenebilir enerji 
uygulamalarındaki durumu 
analiz ettik.

Yenilenebilir enerji:
Dünya ve Türkiye 
uygulamalarına bakış



Yenilenebilir enerjide  
global trendler
2015’te küresel ölçekte 
yenilenebilir enerji ile ilgili 
önemli gelişmeler raporda 
aşağıdaki şekilde özetleniyor: 

• Dünyada yenilenebilir enerji 
yatırımları 2011’den sonra 
ilk kez 2014’te (yüzde 17 
oranında) artış gösterdi. 

• 2014’te dünyada hayata 
geçirilen yeni üretim 
kapasitesinin yüzde 
48’i yenilenebilir enerji 
kaynaklarından oluştu.

• 2014 itibariyle, dünyada 
toplam enerji üretiminin 
yüzde 9,1’i yenilenebilir enerji 
kaynaklarından geliyor. 

• Gelişmekte olan ekonomiler, 
yenilenebilir enerji 
yatırımlarında gelişmiş ülkeleri 
yakalamaya başladılar. 

• Bu sektörde en yüksek 
yatırım finansmanı Çin ve 
Japonya’da güneş enerjisi 
yatırımları ile Avrupa’da ‘off-
shore’ rüzgar yatırımlarına 
sağlandı.

• Daha uzun vadeli perspektifle 
baktığımızda, önümüzdeki 
25 yıllık dönem için aşağıdaki 
beklentiler öne çıkıyor. 

• Dünyada enerji talebi yaklaşık 
yüzde 30 artacak (OECD 
tarafından açıklanan orta-uzun 
vadeli büyüme tahminlerine 
göre).

• Bu talebi karşılayan enerji 
üretiminin en az yüzde 
50'si yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılanacak 
(2015 yılı itibariyle yüzde 10'un 
altında).

• Teknolojik gelişmeler 
neticesinde güneş ve rüzgar 
enerji yatırımlarının maliyeti 
azalmaya devam edecek.

• Güneş ve hidro enerji 
yatırımları daha çok Çin 
ve diğer gelişmekte olan 
ülkelerden kaynaklanacak.
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Raporun sonunda yer alan analizde 
Türkiye’nin 2014 yılı verilerine göre 
bazı alanlarda dünyada ilk 5’e girdiğini 
görüyoruz. Bu verileri incelediğimizde 
aşağıdaki ilgi çekici bilgilere ulaşılıyor: 

Türkiye, 2014 yılında hidroelektrik 
yatırımlarında 1.352MW’lık kapasite 
artışıyla Çin, Brezilya ve Kanada’nın 
hemen ardından dünyada en çok 
hidroelektrik kapasite artışı yapan  
4. ülke konumunda. 

2015 yılında devreye giren 
2.032MW’lık hidroelektrik kapasite 
ile Türkiye, bu alanda dünya çapında 
gösterdiği öncülüğü daha da ilerletti. 

2014 yılında Türkiye, devreye giren 
209 MW’lık jeotermal kapasite ile 
Kenya’nın hemen arkasında dünyada 
jeotermal kapasitesini en çok arttıran 
2. ülke oldu. 

2015 yılında da yine 209 MW’lık 
jeotermal elektrik üretim tesisisin 
devreye alınmasıyla toplam jeotermal 
elektrik üretim kapasitesi 614 MW’a 
ulaşarak ve son 2 yılda toplam 
jeotermal kapasitesi 3 katına çıktı. 

Güneşten elektrik enerjisi üretiminde 
2015 yılı sonunda yalnızca 203 
MW’lık bir kurulu güce ulaşmışken 
(toplam kapasitenin yaklaşık binde 
3’ü) ülkemiz güneş kaynaklı su 
ısıtıcılarında, özellikle güneydeki 
bölgelerimizde kullanılan gün-ısı 
sistemleriyle, dünyada bu alanda lider 
ülkeler arasında. 

Türkiye dünyada güneş kaynaklı su 
ısıtıcıları toplam pazarında Çin, ABD 
ve Almanya’nın arkasında 4. sırada, 
2014 yılındaki pazar artışında da Çin’in 
hemen arkasında 2. sırada yer alıyor. 

Bu veriler, dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de yenilenebilir enerji 
üretim kaynaklarına daha fazla yatırım 
yapılması eğilimini destekliyor, Uzun 
süredir bekleyen bazı projelerin 2014 
ve 2015 yılında hayata geçirilebildiğini 
göstermesi açısından da sevindirici. 

“Yenilenebilir Enerji İçin Vergi ve Teşvik Uygulamaları“ raporunun 2015 
versiyonu içinde yenilenebilir enerji yatırımlarının global ölçekte gelişimi, 
uygulanan vergi ve teşvik politikalarının bu gelişime etkileri ve ülkeler arası 
karşılaştırmalı analizler yer alıyor. Bu raporun bir özetini sunarken aynı 
zamanda Türkiye için çok önemli bir gündem maddesi olan yenilenebilir 
enerji politikalarında Türkiye’nin durumunu, eğilimlerini ve önerilerimizi ortaya 
koyan değerlendirmelerimizi de paylaşmak istedik. 

Türkiye dünyada ilk 5'te! 
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Yatırımların artışını 
destekleyen faktörler 
neler? 
Dünyada çevresel etkiler ve 
sürdürülebilir bir kalkınma için 
farkındalık arttıkça, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ilgi de 
engellenemez bir şekilde artıyor. 

Dünyada enerji açığı olduğu 
bilinen görece az gelişmiş 
ülkelerde (Afrika ve Asya’nın bir 
bölümü) kalkınmayı desteklemek 
için gerekli enerji üretiminin 
önemli bir bölümünün bu 
ülkelerin sahip olduğu güneş, su 
ve rüzgar gibi doğal kaynaklardan 
karşılanması mümkün görülüyor. 

Diğer taraftan, Kuzey Amerika 
ve Avrupa’da ‘pro-sumer‘ olarak 
adlandırılan kişilerin kendi 
tüketimleri için enerji üretebilme 
imkanına sahip olmasını sağlayan 
küçük ölçekli yatırımlarda rekor 
miktarda bir artış gözleniyor. 

Özellikle bu alanda teknolojik 
gelişmeler yatırımların 
yapılabilirliğini destekliyor. 
Örneğin 2008’den günümüze 
güneş enerji panellerinin ortalama 
maliyetinin, teknolojik gelişmeler 
sayesinde yüzde 80 oranında 
düştüğünü görüyoruz. 

Ayrıca yenilenebilir enerjinin 
popüler bir konu olması enerji 
sektörüne özgü olmayan pek 
çok yatırımcıyı da yenilenebilir 
enerji yatırımı yapmaya çekiyor. 
Örneğin; Google firması kendi 
ihtiyacının yüzde 100 oranında 
yenilenebilir enerji üretiminden 
sağlanması ve bu sektörde 
yapılacak yatırımlar için 2 milyar 
USD bütçe ayrılması konusundaki 
kararını 2015 yılı içinde duyurdu. 

Yenilenebilir enerji sorunsuz değil! 
Bu bilgileri okuyunca dünyanın geleceğini kurtaracak ışığın, 
yenilebilir enerji kaynaklarından doğduğu gibi çok iyimser bir 
bakış kazanabilirsiniz. Ama bu kaynak sınırsız ve sorunsuz bir 
kaynak değil. Önemli bir büyüme potansiyeli barındırmasına 
rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sınırlayan 
bazı faktörler var: 

Sanıldığının aksine, yenilenebilir enerji kaynakları da doğal 
kaynakları tüketebilir. Örneğin, tarım arazileri üzerinde güneş 
ve rüzgar üretim tesisleri kurulması uzun vadede (nüfus 
artışıyla birlikte) gıda ve enerji üretimi arasında bir çelişki 
yaratabilir. Barajlar ve benzer hidro santraller çevreyi olumsuz 
etkileme potansiyeli barındırıyor. Bu sebeple bu kaynaklara 
yapılabilecek yatırımların doğal bir sınırı bulunuyor. 

Benzer sebeplerle, doğal kaynaklara dayalı enerji üretimi, eğer 
yakın gelecekte ileri teknolojik gelişmeler olmazsa, yoğun 
enerji talebini karşılamaktan uzak. Örneğin coğrafi olarak 
küçük ve izole bir bölgeye yüksek kapasiteli bir doğalgaz 
çevrim santrali kurmak mümkünken, güneş veya rüzgar 
enerjisine dayalı kapasite artışı için daha geniş alanlara ve 
daha çok sayıda yeni tesis kurulmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu 
da o coğrafi bölgeyi başka amaçlarla (yerleşim, tarım, sanayi 
vb) kullanmayı engellediği için alternatif bir maliyet yaratıyor. 

Rüzgar, güneş ve su gibi doğal kaynaklar üretkenlik 
bakımından değişkendir. Güneşin parladığı ya da rüzgarın 
estiği günler ülkede elektrik talebinin yüksek olduğu günlerle 
eşleşmezse beklenmedik enerji kesintileri yaşanabilir. Bu 
sebeple, kesintisiz ve sürdürülebilir bir enerji portföyü içinde 
yenilenebilir enerjinin rolü çok ağırlıklı olamaz (Eğer teknolojik 
gelişmelerle yüksek miktarda enerji depolayabilen süper 
pil yapılmazsa…) Yenilenebilir enerjinin diğer bilinen enerji 
kaynaklarına göre çevre dostu olduğu bir gerçek. Ama bu hiç 
çevre etkisi olmadığı anlamına gelmez. Rüzgar santrallerinin 
hava akımlarına etkisi, güneş panellerinin küresel ısınmaya 
etkisi gibi henüz sonuçlanmamış bazı araştırma ve tartışmalar 
bu gibi yatırımların çok büyük ölçekte yapıldığında ciddi 
çevresel sorunlar doğurabileceğine işaret ediyor. Örneğin, 
Kuzey Amerika’da rüzgar türbinlerinin düşük frekanslı ses 
yaydığı ve çevredeki insan ve hayvan yerleşimlerini rahatsız 
ettiği iddiasıyla davalar açıldığı biliniyor. 

Bu gibi yatırımlar görece düşük maliyeti ve kısa geri ödeme 
süresi sebebiyle küçük yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. 
Ancak enerji verimliliğinin çok önemli bir konu başlığı olarak 
öne çıktığı durumda küçük yatırımcı ve işletmelerin elindeki 
bu tesislerin verimli işletilebilmesi sorunlu görünüyor. Bu 
gibi yatırımların büyük işletmeler tarafından topluca yapılıp 
işletilmesi de ilgili ülkenin finansman piyasalarına bağlı. 
Örneğin, Çin’de bu gibi yatırımlar kamu kaynaklarıyla ve büyük 
enerji çiftlikleri modelinde hayata geçirilebiliyor. 

Bu gibi gerçekler dikkate alındığında, yenilenebilir enerjinin 
hem küresel ölçekte hem de Türkiye özelinde önemli 
olduğunu ve bu alandaki yatırımların sürmesinin beklendiğini 
kesin olarak söyleyebiliriz. Ancak bununla beraber, sağlıklı 
bir enerji arz/talep dengesi ve sürdürülebilir kalkınma için 
yenilenebilir enerji kaynaklarının ideal ölçülerde kullanılması 
hedeflenmelidir.
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Dünyada uygulanan vergi 
ve mali teşvikler neler? 
Dünyada yenilenebilir enerji 
yatırımlarını teşvik etmek için 
yapılan uygulamalara baktığımızda 
özellikle elektrik üretimini 
destekleyen tarifeler yoluyla 
mali teşviklerin (feed-in-tariff) 
ve şirketlerin elektrik üretim 
portföyünde yenilenebilir enerji 
kaynaklarına zorunlu pay vermesini 
sağlayan düzenlemelerin 
(renewable-portfolio-standarts) ön 
plana çıktığını görüyoruz. 

Yatırımcıların kişisel ısınma / 
soğutma ihtiyaçları için yapılan 
yenilebilir enerji yatırımlarında 
ise doğrudan mali desteklerin 
(subsidy) daha çok uygulandığını 
görüyoruz. Birçok ülkede, 
merkezi yönetimler veya 
belediyeler düzeyinde enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımıyla 
ilgili belirleyici düzenlemeler 
devreye giriyor. Bu gibi enerji 
verimliliği düzenlemelerini yerine 
getiren ev ve işyerlerine vergi 
indirimi gibi teşvikler sağlanıyor. 
Ayrıca bu alanda yatırım yapan 
şirketlere özel vergi teşvikleri (tax 
incentives) veya finansman gibi 
destekler uygulandığını görüyoruz. 

Türkiye’de uygulanan politika ve teşviklerin küresel 
örneklerle karşılaştırılması 
Türkiye’de sektöre uygulanan en belirgin teşvik özel belirlenmiş tarifeler yoluyla 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek elektriğe USD bazlı ve uzun 
vadeli alım garantisi verilmesi olarak görülüyor. Hatta yenilebilir enerji üretimi 
yatırımları için kullanılan ekipmanlar Türkiye menşeli ise, özel tarife artırılarak 
uygulanıyor. Özellikle yerel piyasada TL bazlı elektrik fiyatlarının düştüğü, USD 
/ TL kurunun arttığı 2015 yılında tarife bazlı bu teşvik çok daha cazip hale geldi. 
Sektörde uzun zamandır planlama aşamasında bekleyen bazı yatırımlar hayata 
geçmeye başladı. 

Diğer taraftan, Elektrik Piyasası Kanunu’na göre ödenmesi gereken bazı 
harçlar ve ücretler (bağlantı sistem kullanım bedeli gibi) yenilenebilir enerji 
için indirimli olarak uygulanıyor. Ayrıca, kalkınma ajansları eliyle bazı küçük 
ölçekli enerji yatırımlarına destek veriliyor. Türkiye’de bunun dışında vergi 
teşvik rejimi içinde yenilebilir enerjiye özel bir istisna yapılmıyor. Genel teşvik 
(yatırım malı tedarikinde gümrük vergisi ve KDV istisnası gibi) uygulamalarından 
yararlanabiliyor. Gelişmiş ülkelerdeki teşviklere baktığımızda çok yönlü ve farklı 
kitleleri hedef alan daha sofistike uygulamalar görüyoruz. Örneğin; ABD’de 
şirketler yenilenebilir enerji yatırımlarından hak kazandıkları vergi kredilerini 
(investment-tax-credits) kendi kullanabildiği gibi diğer şirketlere de satabiliyor. 
Avrupa’da ise daha çok uzun vadeli ve düşük maliyetli kredilere erişim imkanı ile 
sektör teşvik ediliyor. 

Son yıllarda yenilenebilir enerjiye en yüksek yatırımı gerçekleştiren Çin’de ise 
kurumlar vergisi, KDV, taşıt alım vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi birçok 
kalemde istisna ve indirim sağlanması yolu ile mali teşvikler uygulanıyor. 
Yatırımların finansmanı ise doğrudan veya dolaylı olarak kamu kaynaklarından 
sağlanabiliyor. Ayrıca enerji verimliliğini destekleyen yatırım ve projeler devlet 
katkısıyla destekleniyor. 

 Tabloya 
baktığımızda; 
Türkiye’nin enerji 
üretim portföyünde 
doğalgazın ağırlığının 
yüzde 50’lerden 
2015 yılı itibariyle 
yüzde 40’ın altına 
indiğini, 2024 yılına 
ilişkin öngörüde ise 
yüzde 36 düzeyine 
erişeceğini yani 
doğalgazın ağırlığının 
azalmakla birlikte 
ana kaynaklardan 
birisi olacağını 
görüyoruz. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim 2008 yılında yüzde 17 düzeyindeyken bu 
oranın 2015 yılında yüzde 30’un üzerine çıkmış durumda; 2024 yılına ilişkin öngörüde ise yüzde 
33 düzeyine erişeceğini görüyoruz. Yani son yıllarda bu alanda yapılan yatırım artışının etkisini 
gördükten sonra gelecek 10 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarındaki artışın Türkiye’nin genel enerji 
üretim potansiyelindeki artış ile paralel olacağını söyleyebiliriz. 
Doğalgazın görece olarak ağırlığını düşüren diğer etkenin ise kömür kaynaklı (özellikle teşvik edilen 
yerli kömür kaynaklarını baz alan) enerji üretim yatırımlarındaki artış olması bekleniyor. 
Bu dağılımda, nükleer enerji üretimi henüz öngörülmedi. Nükleer alanındaki yatırımların belirsizliği 
sürüyor. Ancak hayata geçmesi halinde Türkiye’nin (gelecekte tahmin edilen) enerji üretiminin 
yaklaşık yüzde 10’unu oluşturacağı söylenebilir. 
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Bu örneklere baktığımızda ve Türkiye’de yenilebilir enerji 
yatırımlarının önünde yer alan pratik sorunları (yatırımların 
bugüne kadar istenen ölçekte hayata geçirilememesinin 
sebeplerini) gözlemlediğimizde belli başlı öneriler ortaya 
çıkıyor: 

Öncelikle uygulanan USD bazlı tarifenin ne kadar kalıcı 
olduğu, hangi koşullarda gözden geçirilip artırma / 
azaltmaya tabi tutulabileceği konusunda kamu idaresiyle 
yatırımcılar arasında şeffaf bir iletişim ve yol gösterici 
bir düzenlemeye ihtiyaç var. Mevcut tarife her ne kadar 
(mevcut koşullarda) cazip görünse de bu tarifenin 
değişip değişmeyeceği veya koşullar değişirse iyileştirilip 
iyileştirilmeyeceği konusu yatırımcılar için belirsizlik 
oluşturmaya devam ediyor.

Yatırımların finansmanı konusu ise yatırımcıların türüne 
(örneğin; küçük veya büyük ölçekli, yerli veya yabancı) 
göre ayrı değerlendirilmesi gereken bir düzenleme. 
Örneğin şu anda kalkınma ajansları yoluyla sağlanmaya 
çalışılan destek yerel ve küçük ölçekli üreticiler için 
doğru bir yöntem olabilir. Ama Türkiye’nin enerji üretim 
portföyünde yenilenebilir enerjinin payının anlamlı bir 
şekilde artırılması için daha büyük ölçekli yatırımların 
da finanse edilebilir olması gerekiyor. Bugüne kadar 
gördüğümüz, bu projelerin özel finansman kaynaklarına 
erişmesi zor ve pahalı bir alternatif. Özkaynakları 
kuvvetli olmayan şirketler de bu yatırımları hayata 
geçirmekte zorlanıyor. Bu sebeple pek çok proje ya 
planlama aşamasında kalıyor ya da uygulaması gecikiyor. 
Bu yatırımların finanse edilebilmesi için kolaylaştırıcı 
düzenlemeler üzerinde çalışılmalı. 

Vergi teşviklerinde yukarıda belirttiğimiz gibi sektöre özgü 
hiçbir düzenleme yok. Genel teşviklerden yararlanmak, 
elindeki kaynakları yatırıma yönlendirmeyi düşünen bir 
yatırımcı için belirleyici olmaktan uzak. Kurumlar vergisi 
indirimi gibi özel bir teşvik verilse bile bu teşvikler ileride 
elde edilecek karın vergilemesine ilişkin olduğu için yine 
de yatırım kararlarını belirleyecek derecede modele etki 
etmiyor. Belki bazı ülkelerde uygulandığı gibi yenilenebilir 
enerji yatırımı harcamaları üzerinden bir vergi kredisine 
(taxcredit) hak kazanılması ve bunu sadece kurumlar 
vergisi değil tüm vergilere ve kamu borçlarına mahsuben 
kullanma imkanı verilmesi yatırım modellerini daha 
olumlu etkileyebilir. 

Daha çok altyapı ile ilgili diğer bir sorun ise bu 
gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının çoğunlukla 
yerleşim yerlerinden uzak ve dağınık olarak tesis 
edilmesi sonucunda bu tesislerin ana dağıtım hattına 
bağlanmasıyla ilgili teknik ve mali konular. Bu konuda 
da idare elektrik üretim, dağıtım ve iletim şirketleri 
arasında gereken koordinasyonu yaparak ve teknik 
bağlantı altyapısını iyileştirici maliyetlerin kamu ve 
özel sektör arasında adil paylaşımını sağlayan bir 
düzenleme önererek yatırımların önündeki bir başka 
engeli kaldırabilir. Türkiye’nin enerji üretim portföyünde 
yenilenebilir enerji yatırımların payını daha hızlı ve daha 
verimli olarak artırmak için kamu idaresi eliyle (kamunun 
daha geniş finansman olanaklarıyla) daha büyük ölçekli 
yatırımlar hayata geçirilerek daha sonra tamamen veya 
kısmen özelleştirme yolu ile özel sektöre devredilmesi 
alternatif bir model olarak değerlendirilebilir. Bu durumda 
küçük ölçekli ve görece olarak daha verimsiz özel sektör 
yatırımlarının teşvikine aktarılacak kaynak daha verimli 
olarak kullanılabilir. 

Türkiye için yenilenebilir enerjiyi 
destekleyici politika önerileri 
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Bunlar bizim öngördüğümüz bazı sorunlara, 
dünya örneklerini ve kendi gözlemlerimizi de 

temel alarak getirdiğimiz çözüm önerileri. Enerji 
önemli ve popüler bir tartışma alanı. Ancak 

Türkiye’nin piyasa dengesi ve gelecek beklentileri 
çerçevesinde bu yatırımların zamanlaması, ölçeği 
ve verimliliği daha detaylı tartışılmalı. Tartışmasız 

ki bu konuda en doğru yaklaşımı sektör oyuncuları 
yatırımcılar, işleticiler, finansörler ve tüketiciler ile 

kamu idaresi belirleyecek.

 Bunun için gerekli olan açık ve yapıcı iletişim 
kanalların açılması ve işletilmesinde hem 

sektörü temsil eden kurumlara hem de kamu 
idaresini temsil eden kurumlara önemli görev ve 
sorumluluk düşüyor. Sektörde okuyan, araştıran 

ve kendisini sorumlu hisseden danışmanlar 
olarak görüşlerimizi ve önerilerimizi paylaşmaktan 

memnuniyet duyuyoruz.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız bazı teknik ve mali 
konular tabii ki önemli. Ama diğer yandan Türkiye elektrik 
piyasasında bir yeni denge arayışı olduğunu ve bu arayışın 
da enerji yatırımları konusunda önemli bir kaygı ortaya 
koyduğunu görmek gerekiyor. 

Alternatif enerji kaynaklarının (petrol, doğalgaz ve 
kömür) arzında ve piyasa dengesinde (arz/talep) devam 
eden belirsizlik küresel ölçekte de önemli bir sorun. 
Dünyada petrol fiyatları hızla düşmeye devam ederken 
(ve bu düşüşün ne kadar süreceği bilinmezken) dünyada 
petrolün başlıca enerji kaynağı olmaya bir süre daha 
devam edeceğini kabul etmeliyiz. 

Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde enerji üretimi için 
verimli ve temiz bir kaynak olarak kabul edilen doğalgaz 
arzı bol miktarda sürerken, bu ülkelerin enerji üretiminde 
doğalgazın payının önemli oranda azalacağını düşünmek 
doğru olmaz. Son 10 yılda ABD merkezli olarak ortaya 
çıkan kaya gazı teknolojisi ve okyanuslarda sondaj 
yapılmasını mümkün kılan teknolojik ilerlemeler sayesinde 
global ölçekte petrol ve doğalgaz kaynaklarının arz 
kapasitesi daha da arttı. 

Türkiye’de şu anda enerji üretimi alanında doğalgaza 
olan bağımlılığı azaltmak için kömür kaynaklı termik 
santral yatırımları ön plana çıkartılıyor ve nükleer enerji 
yatırımları planlanıyor. Bir yandan da yenilenebilir enerji 
yatırımları desteklenmeye devam ediyor. Bu gibi elektrik 
arzını ve piyasa fiyatını etkileyecek önemli yatırımlar 
gündemdeyken ülkenin genel büyüme beklentisi (özellikle 
enerji tüketimi yoğun olan sanayi ve üretim sektörlerinin 
büyüme beklentisi) düşüyor. 

Yani elektrik arzı artıyor ve daha da artırılması planlanıyor. 
Ama elektrik talebinin ne ölçüde artacağı konusunda farklı 
tahminler var. 

Bu durumda piyasada dengenin nerede oluşacağını 
öngörmek güçleşiyor ve düşen elektrik fiyatları sebebiyle 
(2015 yılında olduğu gibi) bazı üretim tesislerinin 
önümüzdeki yıllarda da atıl durumda kalması riski olabilir. 
Bu perspektiften baktığımızda büyük ölçekli üretim 
yatırımlarının (örneğin nükleer) ne kadar verimli olacağı, 
zamanlamasının doğru olup olmadığı, ileride beklenen 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda belki bu yatırımların 
da atıl hale gelebileceği gibi sorular gündeme gelmeli ve 
değerlendirilmeli diye düşünüyoruz.

Elektrik piyasasında yeni denge arayışı 

Türkiye’de sektöre sağlanan en 
belirgin teşvik, "özel tarifeler yoluyla 

yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilecek elektriğe USD bazlı ve 

uzun vadeli alım garantisi verilmesi" 
şeklinde uygulanıyor. Yenilenebilir 

enerji üretimi yatırımları için kullanılan 
ekipmanlar Türkiye menşeli ise 

tarife daha da artıyor. Ancak dünya 
örnekleriyle karşılaştırdığımızda 

Türkiye’de sağlanan diğer teşviklerin 
sınırlı kaldığını görüyoruz.

www.kpmg.com/tr/tr/sayfalar/
kpmg-yenilenebilir-enerji-vergi-tevsik-
arastirmasi.aspx




