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Santrallere verilen bu destek çokça 

yanlış dile getirildiği gibi DEVLET 

BÜTÇESİNDEN DEĞİL, elektrik 

piyasasının kendi iç dinamiklerinden 

fonlanmaktadır. Mekanizma, YEKDEM 

maliyetini, elektrik tüketicilerine, 

tükettikleri oranda yansıtmaktadır. 

MALİYETE KATLANAN, FAYDAYI GÖRECEK 

OLAN, ELEKTRİĞİ KULLANANDIR. 
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YEKDEM 

kapsamında 

santrallere verilen 

destek nereden 

karşılanmaktadır? 
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2021 senesinde, tamamı yenilenebilir 

kaynağa dayalı elektrik üreten; lisanslı 

tarafta 0,2 MW – 626 MW güç aralığında 

çeşitli güçlerde 910 santral, 680 farklı 

şirket; lisanssız tarafta 0,001 MW – 5 

MW güç aralığında 7746 santral, 

binlerce şirket; YEKDEM’den 

faydalanmaktadır.  

 

Bu haliyle, mekanizmadan 

yararlanmanın, imtiyazlı belli sayıda 

şirket yerine, tabana kadar yayıldığı 

aşikardır. 

YEKDEM’den 

toplamda kaç 

şirket 

faydalanmaktadır? 

 

2 

Her yıl 3 GW Güneş 



Bu destekten yararlanan santrallerin işletme 
maliyetleri fosil yakıtlı santrallere göre çok 
daha ucuzdur. İşletmelerinin ilk 10 yılından 
sonra, neredeyse sıfır maliyetli elektrik 
üreterek şebekeye verecek ve serbest piyasa 
fiyat dinamikleri çerçevesinde elektrik fiyatını 
aşağıya çekeceklerdir. Bugün bile, 
YEKDEM’den arındırılmış olarak hesaplanan, 
PTF (piyasa takas fiyatı) ile takip edilen 
serbest piyasa üretici elektrik fiyatını aşağıya 
çekmektedirler (yenilenebilir enerji santralleri 
gün öncesi piyasasına “0” veya “0”a yakın 
teklif fiyatı girmektedir). 
 
Şöyle ki; 
 
2015 – 2020 ‘yi kapsayan 6 yıllık süreçte 
 
a. Enflasyon %105,0 
b. Dolar kuru %213,9 
c. PTF  %102,7 artmıştır.  
 
İthal kömür ve doğalgaz fiyatlarının dolar ile, 
yenilenebilir hariç yerli kaynakların enflasyon 
ile artacağı düşünüldüğünde; YEKDEM’den 
faydalanmanın yoğun olduğu yukardaki 
senelerdeki PTF fiyat artışının bunların altında 
kalması yenilenebilir santrallerin çokluğu ile 
açıklanabilir.  
 
Özetle eğer YEKDEM ile desteklenen 
santraller olmasaydı; elektrik fiyatları bugün 
olduğu noktadan çok daha yukarda olurdu. 

YEKDEM 

kapsamındaki 

santrallerin, 

serbest piyasa 

elektrik 

fiyatlarındaki 

artışı dizginleyici 

etkisi var mıdır? 
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2021 senesinde YEKDEM’de olan, lisanslı 

21.529 MW’ın santral arasında, YEKDEM’den 

son yararlanma yılı  
 

2021 olan 2.218 MW (60 adet) 

2022 olan 2.447 MW (88 adet) 

2023 olan 2.877 MW (92 adet) 

2024 olan 2.805 MW (106 adet) 

2025 olan 3.352 MW (106 adet) 

TOPLAM 13.699 MW (452 adet)  

santral bulunmaktadır.  
 

Yani bugün YEKDEM’deki santrallerin kurulu 

güç olarak ÜÇTE İKİSİ, önümüzdeki 5 yılda 

YEKDEM’den çıkarak ÇOK UCUZA elektrik 

üretmeye devam edecektir. Yeni gireceklerin 

aldıkları destek de yeni belirlenen TL bazlı 

alım garantileriyle  neredeyse piyasa fiyatında 

olduğu için hiçbir yük getirmeyecektir. 2015 

senesi öncesinde kurlar çok düşükken, 

YEKDEM’den yararlanan santral sayısı da yok 

denecek kadar azdı. O zaman, bunca 

yenilenebilir kaynağa dayalı FAYDALI santral 

için sadece 2015-2025 arası bir maliyete 

katlanıldığı ve 10 yıl için katlanılan bu 

maliyetin getirilerinin buna fazlasıyla değdiği 

söylenebilir. 

YEKDEM için ne 

kadar süre bir 

maliyete 

katlanılmaktadı? 4 
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Bu santrallerin üreteceği yıllık 92,5 milyar 

kWh elektriğin  

 

• Eşdeğer fosil yakıtlardan üretildiği 

duruma göre, atmosfere salınacak 

yaklaşık 55,5 milyon ton CO₂ gaz salımı 

engellenmekte 

 

• İthal doğalgazdan üretildiği duruma 

göre, yurtdışına çıkacak 4,81 MİLYAR 

USD’nin ülkemizde kalması 

sağlanmaktadır. 

 

Ayrıca;  

 

Bahsi geçen 8656 adet santralin 

işletilmesi, bakım onarımı, yerli ekipman 

üretimi, ekipman tedarik ve taşıması, 

montaj ve inşaatı süreçlerinde yüksek 

miktarda istihdam yaratılmaktadır. 

 

Tüm bunlar YEKDEM’in çok önemli 

kazançlarıdır. 

YEKDEM’in 

önemli kazançları 

nelerdir? 5 
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@solar3gw solar3gw.org 

Hedefimiz her yıl 3GW  

Kaynaklar: 2021 nihai YEK listesi, TÜİK, TCMB, TEİAŞ, EPİAŞ, GOLD Standard 


