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ÖZET 
Günümüzde gittikçe artmakta olan enerji talebi, konvansiyonel enerji kaynaklar n n ekosistem üzerindeki 
olumsuz etkisi ve arz güvenli i; yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklar n n önemi ve kullan m zorunlulu u ortaya 
ç km t r. Bu enerji kaynaklar  içinde halen en popüler olanlar ; Rüzgar Enerjisi, Güne  Enerjisi,  Jeotermal 
Enerjisi, HES ve Küçük Ölçekli Hidro Elektrik Santrali (KÖHES). Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Maliyet 
Analizleri yap larak, sürdürülebilir Enerji yat r mlar n n yap lmas ; Yenilenebilir Enerji Kaynaklar  tabanl  
Enerji Üretim teknolojilerinde de geli me, büyüme ve maliyet dü meleri sa layacakt r. Bunun sonucu olarak 
çevreye daha az zarar verilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir Enerji Kaynaklar , Güne , Rüzgar, Jeotermal, KÖHES, Maliyet Analizi 
 
   
1. G R  
5346 say l  Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçl  Kullan m na li kin 
Kanunu 10.05.2005 tarihinde yay nlanm t r. 
18/4/2007 tarihinde  yap lan de i ikler ile beraber; 
a) Perakende sat  lisans  sahibi tüzel ki iler, bu 
Kanun kapsam ndaki yenilenebilir enerji 
kaynaklar ndan elektrik enerjisi üreten YEK Belgeli 
tesislerin i letmede on y l n  tamamlamam  
olanlar ndan, bu maddede belirlenen esaslara göre 
elektrik enerjisi sat n al rlar. 
b) Bu Kanun kapsam ndaki uygulamalardan 
yararlanabilecek YEK Belgeli elektrik enerjisi 
miktar na ili kin bilgiler her y l EPDK taraf ndan 
yay nlan r. Perakende sat  lisans  sahibi tüzel 
ki ilerin her biri, bir önceki takvim y l nda satt klar  
elektrik enerjisi miktar n n ülkede satt klar  toplam 
elektrik enerjisi miktar na oran  kadar, YEK Belgeli 
elektrik 
enerjisinden sat n al rlar. 
c) Bu Kanun kapsam nda sat n al nacak elektrik 
enerjisi için uygulanacak fiyat; her y l için, 
EPDK’n n belirledi i bir önceki y la ait Türkiye 
ortalama elektrik toptan sat  fiyat d r. Ancak 
uygulanacak bu fiyat 5 Euro Cent/kWh kar l  
Türk Liras ndan az, 5,5 Euro 
Cent/kWh kar l  Türk Liras ndan fazla olamaz. 
Ancak 5,5 Euro Cent/kWh s n r n n üzerinde serbest 
piyasada sat  imkân  bulan yenilenebilir enerji 
kaynaklar na dayal  lisans sahibi tüzel ki iler bu 
imkândan yararlan rlar. 
Bu madde kapsam ndaki uygulamalar 31/12/2011 
tarihinden önce i letmeye giren tesisleri kapsar. 
Ancak Bakanlar Kurulu uygulaman n sona erece i 
tarihi, 31/12/2009 tarihine kadar Resmî Gazetede 
yay mlanmak art yla en fazla 2 y l süreyle 
uzatabilir. 

Görüldü ü gibi YEK* kapsam nda Elektrik 
Üretiminde 10 y ll k bir al m (31.12.2011’den önce 
i letmeye girmesi ko uluyla) ve al m fiyat garantisi 
vermektedir. 
Bu kanun kapsam na giren Enerji Kaynaklar ; 
Bu Kanun kapsam ndaki yenilenebilir enerji 
kaynaklar : Rüzgâr, güne , jeotermal, biyokütle, 
biyogaz, dalga, ak nt  enerjisi ve gel-git ile kanal 
veya nehir tipi veya rezervuar alan  onbe  
kilometrekarenin alt nda olan hidroelektrik üretim 
tesisi kurulmas na uygun elektrik enerjisi üretim 
kaynaklar d r. [1] 
 
2. YEN LENEB L R ENERJ  
KAYNAKLARI VE MAL YET 
ANAL Z  
 
2.1. Güne  Enerjisi 
 
Güne ten iki ekilde Elektrik üretilmektedir. Bunlar; 

 Güne  Kolektörleri 
 Güne  Panelleri, Güne  Pilleri 

2.1.1. Güne  Kolektörleri 
Güne in s s n  Kolektörler yard m  ile toplayarak 
olu an s  ile Elektrik üretimi gerçekle tirilmektedir. 
Kullan lan Kolektöre ba l  olarak a a daki tipleri 
mevcuttur. 

 Düzlemsel Kolektörler, 
 Parabolik Oluk Kolektörler, 
 Parabolik Çanak Tipi Kolektörler, 
 Merkezi Al c  Tipi Kolektörler 

2.1.2. Güne  Panelleri, Güne  Pilleri  
Yüzeylerine gelen güne  n  do rudan elektrik 
enerjisine dönü türen yar iletken maddelerdir. 
Hücreler de i ik teknolojilere sahiptir:   
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 Kristal silikon teknoloji. Monocrystalline, 
Multicrystalline ve Ribbon-sheet olmak üzere 
üç ana tip kristal silikon teknoloji vard r. 
Verimlilik % 12 – 17 aras ndad r. Bu teknoloji 
pazarda % 90 paya sahip en yayg n olan d r. 
 nce Film teknolojisi. Dört tip ince film 

teknolojisi vard r. Maliyeti daha ucuzdur, fakat 
verimlilik dü üktür (% 5-13).  

 
2.1.3. Maliyet Analizi 
E E’den al nan Tablo-1’de Güne  Enerjili 
sistemlerin Maliyeti gösterilmektedir. Üretilen 
Elektrik enerjisinin maliyet hesaplar  Santralin 
kurulaca  bölgeye ba l  olarak de i mektedir. 
Santralin kurulaca  alan n Güne lenme süresi ve 
Global Radyasyon De erleri göz önüne al narak 
yat r m yap lmal d r. 
Tablo-1 incelendi inde net bir ekilde görülece i 
gibi YEK kapsam nda maksimum 0,055 €/kWs al m 
garantisi mevcuttur. Ancak Güne  kolektörleri ve 
Güne  Panellerinin i letme giderleri maksimum sat  
de erinin alt ndad r. [2]    
 
 
 
 

Ancak mevcut ko ullarda Güne  Enerjisinin di er 
Yenilenebilir yada fosil yak t kullanan santralleri 
destekleyici teknoloji olarak kullan lmas  uygundur. 
 
Yurt d nda yap lan desteklemeler ise; 
spanya: Sabit fiyat uygulamas  vard r, 50 MW alt  

CSP santralleri için 25 y l boyunca 0.269375 €/kWh 
sabit fiyat garanti edilmektedir.  
Portekiz: Güne ten üretilen elektrik için sabit fiyat 
uygulamas  vard r, 10 MW alt  CSP santralleri için  
0.27 €/kWh, 10 MW üstü CSP santralleri için 0.16-
0.20 €/kWh sabit fiyat garanti edilmektedir. 
Fransa:Sabit fiyat uygulamas  vard r, 12 MW kurulu 
güç ve 1500saat/y l i letme süresi ile s n rl  olmak 
üzere, 0.30 €/kWh (deniza r  ülkelerde 0.40 
€/kWh), e er binalara ba lan rsa art  0.25 €/kWh 
(deniza r  ülkelerde 0.15 €/kWh) sabit fiyat garanti 
edilmektedir. Bu tarifenin d ndaki üretim için 0.05 
€/kWh fiyat uygulan r.  
Yunanistan: % MW kurulu güce kadar ana karada 
0.25€/kWh, adalarda 0.27€/kWh sabit fiyat 
uygulamas  vard r.  
srail: 20 MW üzeri 16.3UScents/kWh, 100 kW ile 

20 MW santrallerde 20 y l için 20.4UScents/kwh 
sabit fiyat uygulan r. [3] 
 

Tablo 1.  Güne  Enerjisi Teknolojisi ve Özellikleri 
Sistem Verimi % Enerji maliyeti 

Teknoloji Türü 
Elekt. Is  

Maks. Ç k  
S cakl  oC 

lk Yat r m 
Maliyeti $ Elekt. 

$/kWh Is  $/kWh 
Düzlemsel Koll. - 50-70 80 250-1000 - 0.0013-0.004 
Parabolik Oluk 14 46 380 2800 kWe 0.15 0.0053 
Parabolik Çanak 24 79 700 5000 kWe 0.28 - 
Merkezi Al c  15 46 600-700 3000 kWe 0.16 0.004 
Tek Kristal Silisyum 12 - - 6000 kWe 0.29 - 
Çok Kristal Silisyum 10 - - 6000 kWe 0.29 - 
Tek nce Film 4 - - 5000 kWe 0.25 - 
Çoklu nce Film 7 - - 5000 kWe 0.24 - 
 
 
2.2. Rüzgar Enerjisi 
 
Rüzgar enerjisi, güne  radyasyonunun yer 
yüzeylerini farkl  s tmas ndan kaynaklan r. Yer 
yüzeylerinin farkl  s nmas , havan n s cakl n n, 
neminin ve bas nc n n farkl  olmas na, bu farkl  
bas nç da havan n hareketine neden olur. Güne  

nlar  oldu u sürece rüzgar olacakt r. Rüzgar, 
güne  enerjisinin dolayl   ürünüdür. Dünyaya ula an 
güne  enerjisinin yakla k % 2 kadar  rüzgar 
enerjisine çevrilir. Dünya yüzeyi düzensiz bir 
ekilde s n r ve so ur, bunun sonucu atmosferik 

bas nç alanlar  olu ur, yüksek bas nç alanlar ndan 
alçak bas nç alanlar na hava ak  olu ur. 
 
Rüzgardaki mümkün güç miktar : 
w = 1/2rAv3 e itli i ile verilir. 
w = güç/enerji 
r= hava yo unlu u 

A= kanat alan  
v= rüzgar h z  
 
E E taraf ndan Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlas  
(REPA) yay nlanm t r. Rüzgar Enerjisi yat r m  
yap lmadan önce yat r m n uygulanabilir olmas  için 
dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken en önemli 
noktalar; 

 50 metredeki Rüzgar h z  7 m/s veya üzeri 
olmal d r. 

 50 metredeki Kapasite faktörü %35 veya 
üzeri olmal d r. 

 Trafo Merkezleri yada Enerji letim 
Hatlar na yak n yerler tercih edilmelidir. 

 Rüzgar türbinlerinin ortalama ömrü 25 
y ld r. 
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A a da bulunan Maliyet Analizinde; 1 MW 
gücünde %35 kapasite faktörüne sahip bir noktada 
kurulan Rüzgar Gülüne göre hesaplanm t r. [2] 
 
lk Yat r m Bedeli : 1.750 USD/kW (Yat r m Bedeli 

ve Lisans Bedelleri dahildir. Bu bedelin 
bulunmas nda Günümüzde 1 MW ve üstü rüzgar 
türbinlerinde ortalama türbin fiyat  1400 
USD/kW’t r. 
Montaj bedeli + di er masraflar ( rüzgar analizi, 
projelendirme v.s) yakla k % 25: 350 USD/kW 
Toplam kurulum bedeli : 1750 USD/kW olarak 
al nm t r.)   
 
Toplam lk Yat r m Bedeli : 1.750 USD / kW * 
1.000 kW  
    : 1.750.000 USD 
    : 1.350.000 Euro 
Y ll k Elektrik Üretim Miktar  

: 1.000kW*365*24s*0,35  
  : 3.066.000 kWs 
 
Üretilen Elektri in YEK kapsam nda sat lmas  
durumunda Sat  Bedeli: 0,055 Euro/kWs’dur. 
 

letme maliyeti yakla k olarak 0,010 Euro/kWs’tir. 
  
Y ll k Üretilen Elektri in Kar : 
3.066.000kWs*(0,055-0.010) Euro/kWs 
 
Y ll k Kar: 137.970 Euro 
 
Geri Dönü  Süresi : 1.350.000 Euro / 137.970 Euro 
    : 9,8 Y l 
 
2.3. Jeotermal Enerji 

Jeotermal enerji yerkürenin iç s s d r. Bu s  
merkezdeki s cak bölgeden yeryüzüne do ru yay l r. 
Jeotermal kaynaklar rezervuar s cakl klar na göre 
öyle s n fland r lmaktad r: 

 Yüksek s cakl kl  alanlar (150 °C'dan 
fazla), 

 Orta s cakl kl  (70 °C - 150 °C), 
 Dü ük s cakl kl  alanlar (70 °C'dan dü ük) 

 
Orta ve Yüksek s cakl kl  alanlardan ba l ca elektrik 
üretiminde, dü ük s cakl kl  alanlardan ise 
s tmac l k ba ta olmak üzere di er kullan mlarda 

yararlan lmaktad r. 
  
Elektrik Üretiminde; rezervuar n s cakl na ba l  
olarak a a da belirtilen türbinlerden en uygunu 
seçilmelidir. Türbin çe itleri; 

 Atmosferik Ekzozlu Konvansiyonel Buhar 
Türbinleri 

 Yo unla t rmal  Konvansiyonel Buhar 
Türbinleri 

 Çift Kademeli Buharla t rma 
 Çoklu Buharla t rma 
 kili Çevrim Santalleri 
 Hibrit Fosil Jeotermal Sistemler 

 
kili Çevrim Santralleri en s k kullan lan türbin 

türüdür. [5] 

Jeotermal Elektrik Enerjisi Üretimi: 

MWe = Debi X T X Joule Katsay s  X 10-3 

At m S cakl  = 85 ºC 

T  = Üretim S cakl  – At m 
S cakl  

Joule Katsay s  = 4,18 

Birim maliyet hesaplar n n proje ömrünün tamam n  
kapsad  dü ünüldü ünde kapasite faktörü 
varsay m nda gerçekçi olacakt r. 85% kapasite 
faktörü literatürde de s kl kla kullan lan bir de erdir. 
 
A a da bulunan Maliyet Analizinde; 1 MW 
gücünde, ve bu gücü üretebilecek debi ve Rezervuar 
s cakl na sahip Jeotermal bir kaynakta kurulan 
Jeotermal Enerji Santraline göre hesaplanm t r. 
 
lk Yat r m Bedeli : 2.500 USD/kW (Yat r m Bedeli 

ve Lisans Bedelleri dahildir. Bu bedelin 
bulunmas nda; Ülkemizde 2005 öncesinde i letmeye 
al nan jeotermal santrallerinin yat r m maliyetlerinin 
her ey dahil yakla k olarak 1,500 – 2,000 $/kW 
aras nda oldu u tahmin edilmektedir. Bununla 
birlikte son iki y lda dünya enerji piyasalar nda girdi 
fiyatlar na ba l  olarak güç santrali yat r m 
maliyetleri yakla k 30 - 50% oran nda art  
göstermi tir. Bu geli melere paralel olarak ortalama 
jeotermal santral yat r m maliyeti in aat faizi dahil 
2,500 $/kW olarak öngörülecektir.) [5] 
  
Toplam lk Yat r m Bedeli : 2.500 USD / kW * 
1.000 kW  
    : 2.500.000 USD 
    : 1.900.000 Euro 
 
Y ll k Elektrik Üretim Miktar  

: 1.000kW*365*24s*0,85  
  : 7.446.000 kWs 
 
Üretilen Elektri in YEK kapsam nda sat lmas  
durumunda Sat  Bedeli: 0,055 Euro/kWs’dur. 
 

letme maliyeti yakla k olarak 0,011 Euro/kWs’tir. 
  
Y ll k Üretilen Elektri in Kar : 
7.446.000kWs*(0,055-0.011) Euro/kWs 
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Y ll k Kar: 327.624 Euro 
 
Geri Dönü  Süresi : 1.900.000 Euro / 327.624 Euro 
    : 5,8 Y l 
 
2.4. HES-KÖHES 
 
Mini ve mikro tesislerin temel özelli i baraj gölü 
gibi büyük yat r mlara gerek duyulmamas d r. 
Mevcut akarsudan bir su alma yap s  ile al nan su 
akarsuya paralel e imi çok az bir kanal ile 
ta nmakta ve uygun dü ü sa land  yerde tesis 
kurulmaktad r. 
Hidrolik tesislerin güçlerine göre yap lan yeni 
s n fland rma mini ve mikro tesislerin de eklenmesi 
ile a a daki ekilde olu maktad r. 
P > 100 MW Büyük hidrolik tesisler 
100 MW > P > 20 MW Orta büyüklükteki tesisler 
20 MW > P > 1 MW Küçük tesisler 
1000 kW > P > 20 kW Mini tesisler 
20 kW > P (Güç) Mikro tesisler [6] 
Bir akarsuyun belli bir en kesitinden birim zamanda 
geçirdi i su miktar na o suyun o andaki debisi denir 
ve a a daki formülle hesaplan r: 
 
Q = V*A 
 
A: Akarsuyun ortalama kesit alan  (m²), 
V: Akarsuyun ortalama h z  (m/s) 
Q: Ortalama Debi (m³/s) 
 
Bir akarsudan potansiyel olarak güç geli tirebilmek 
için gerekli olan temel elemanlar ak m ve dü üdür. 
Üretilen güç a a daki formülle hesaplan r: 
 
P = e*H*Q*g 
 
P: Elektrik gücü ç kt s  (kW) 
e: Verimlilik aral  (0.75 - 0.88)  veya (75% - 88%) 
H: Dü ü (m) 
Q: Dizayn debisi (m³/s) 
g: Yerçekimi ivmesi (9.81 m/s/s) 
 
Küçük ölçekli hidroelektrik uygulamalarda, "e" 
verimlilik de eri %81 al n rsa a a daki e itlik 
kullan labilir.  
 
P (kW) = 7.95 * H (m) * Q (m³/s) 
 
Mikro-HESlerde kullan lan Türbin Tipleri: 

 Pelton Türbini 
 Turgo Türbini 
 Francis Türbini 
 Kaplan Türbini 
 Crossflow Türbini 
 Propeller Türbini 

 
Türbin seçimi Debi ve H za göre yap lmaktad r.  
 

A a da bulunan Maliyet Analizi; 1 MW gücünde, 
ve bu gücü üretebilecek debi ve H za sahip bir 
akarsuyun üzerine kurulan rezervuar alan  onbe  
kilometrekarenin alt nda olan hidroelektrik üretim 
tesisi (KÖHES) Enerji Santraline göre 
hesaplanm t r. Kapasite Faktörü %80 olarak 
al nm t r. 
 
lk Yat r m Bedeli : 1.250 USD/kW (Yat r m Bedeli 

ve Lisans Bedelleri dahildir. Bu bedelin 
bulunmas nda Günümüzde türbin fiyat  750-1.200 
€/kW’t r. Ortalama 1.000 € al nabilir. Montaj bedeli 
+ di er masraflar ( debi analizi, projelendirme v.s) 
yakla k % 25: 250 €/kW Toplam kurulum bedeli : 
1.250 €/kW olarak al nm t r.)  [7]  
  
Toplam lk Yat r m Bedeli : 1.250 USD / kW * 
1.000 kW  
    : 1.250.000 Euro 
 
Y ll k Elektrik Üretim Miktar  

: 1.000kW*365*24s*0,80  
  : 7.008.000 kWs 
Üretilen Elektri in YEK kapsam nda sat lmas  
durumunda Sat  Bedeli: 0,055 Euro/kWs’dur. 
 

letme maliyeti yakla k olarak 0,010 Euro/kWs’tir. 
  
Y ll k Üretilen Elektri in Kar : 
7.008.000kWs*(0,055-0.010) Euro/kWs 
 
Y ll k Kar: 315.360 Euro 
 
Geri Dönü  Süresi : 1.250.000 Euro / 315.360 Euro 
    : 4 Y l 
 
SONUÇLAR 
 
Yap lan Maliyet Analizlerinde görülece i gibi ; 

 Güne  Enerjisi tabanl  Elektrik Üretim 
Santralleri YEK kapsam nda incelendi inde yat r m 
yap lmas  Geri Dönü ü olmayan bir teknolojidir.  
Ancak Güne  Enerjisi tabanl  yeni geli tirilen; 
Yap mc s  olan Jörg Schlaich ve Rudolf 
Bergermann' n kurdu u irkette bu i in mucidi 74 
ya ndaki Jörg Schlaich’ n tan m yla "Solar Tower 
Technology” ad  verilen 1 kilometre boyunda ve 150 
metre çap nda dev bir dikey boru güne  nlar  
yoluyla güçlü bir rüzgâr yarat lmas  
amaçlanmaktad r. 
Yapay olarak olu turulan hava ak m yla elektrik 
üretilmektedir. Kulenin taban  geni  bir 
"greenhouse" (sera) yakla k 30 ila 40 km. karelik 
bir alan  vard r. letme prensi ise: Sert PVC'den 
imal edilmi  "sera alan "n n içinde ola anüstü s nan 
hava "bir baca gibi" kuleye yönelmekte ve büyük bir 
anafor yaratarak h zla yukar ya devinmektedir. 
Olu an binlerce tonluk "rüzgâr gücü" uygun 
noktalara yerle tirilmi  türbinleri çal t rmaktad r. 
Ölçüler bu kadar devasa boyutlarda oldu undan 
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"Solar Tower" n verimsiz ve rüzgârs z araziler 
üzerine kurulmas  daha verimlidir. "Sera" alt ndaki 
yüksek s cakl k "baca"ya yöneldi inde güçlü hava 
ak m  saatte 60 ila 70 km'lik h za ula maktad r.  
Güne  Enerjisinin daha küçük projelerde Elektrik  
Üretimi amac yla kullan lmas  yada ba ka Elektrik 
Üretim Teknolojileri ile beraber kullan lmas  tavsiye 
edilmektedir. 
Güne  Enerjisinin günlük hayatta yayg nla t r lmas  
ve Enerji kayna  olarak kullan lmas  için ilgili 
Kamu Kurumlar  veya EMO ba kanl nda bir 
çal ma yap lmal d r. Avrupa Birli i ülkelerinde 
oldu u gibi Güne  Enerjisini destekler kanunlar 
ç kar lmal d r. 
   

 Rüzgar Enerjisi tabanl  sistemlerin dü ük 
i letme maliyetleri ile Geri Dönü  Süreleri yakla k 
10 y ld r. Devlet YEK kapsam nda 10 y ll k al m 
garantisi vermi tir. Rüzgar Güllerinin ortalama ömrü 
25 y ld r. Bu nedenle yat r m yap lmas  oldukça 
verimli olan bir Yenilenebilir Enerji Kayna d r. 

 Jeotermal Enerji tabanl  sistemlerin dü ük 
i letme maliyetleri ile Geri Dönü  Süresi yakla k 6 
y ld r. Devlet YEK kapsam nda 10 y ll k al m 
garantisi vermi tir. Bu nedenle yat r m yap lmas  
oldukça verimli olan bir Yenilenebilir Enerji 
Kayna d r. 

 KÖHES tabanl  sistemlerin dü ük i letme 
maliyetleri ile Geri Dönü  Süresi yakla k 4 y ld r. 
Rezervuar alan  onbe  kilometrekarenin alt nda olan 
hidroelektrik üretim tesisleri YEK kapsam ndad r ve 
10 y ll k al m garantisi vermi tir. Bu nedenle yat r m 
yap lmas  oldukça verimli olan bir Yenilenebilir 
Enerji Kayna d r.  

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklar  
yat r mlar nda en önemli nokta yat r m  yap lan 
yerin seçimidir. Yat r m yap lmadan önce yat r m n 
yap laca  kayna n tüm performans ve fizibilite 
testleri yap lmal d r. 

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklar  ile ilgili en 
önemli noktalardan biri de 4628 nolu Elektrik 
Piyasas  Kanununun; 
 
(Ek f kra: 18/4/2007-5627/15. md.) (De i ik: 
9/7/2008-5784/3. md.) Yenilenebilir enerji 
kaynaklar na dayal , kurulu gücü azami be  yüz 
kilovatl k üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi 
kuran gerçek ve tüzel ki iler, lisans alma ve irket 
kurma yükümlülü ünden muaft r. Bu tüzel ki ilerin 
ihtiyaçlar n n üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin 
sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve 
mali usul ve esaslar Kurum taraf ndan ç kart lacak 
bir yönetmelikle belirlenir.1 

                                                 
1 “Yaln zca kendi ihtiyaçlar n  kar lamak amac yla; 
yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal , kurulu gücü 
azami ikiyüz kilovatl k üretim tesisi ile mikro 
kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel ki iler, 
lisans alma ve irket kurma yükümlülü ünden 

Maddesi kapsam nda 500 kW’ n alt nda kurulu güce 
sahip Yenilenebilir Enerji Kaynakl  yat r mlar 
yapmak iyi bir çözümdür ancak bu konu ile ilgili 
henüz teknik ve mali esaslar yay nlanmam t r. 
Konunun Yenilenebilir Enerji Kaynaklar  aç s ndan 
önemine binaen bir an önce gerekli yönetmeliklerin 
yay nlanmas  gereklidir.  
 
 
KAYNAKLAR 
 
1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  

www.enerji.gov.tr 
2. Elektrik leri Etüd daresi 

www.eie.gov.tr 
3. http://www.enerjiplatformu.org/ 
4. Jeotermal Enerji Teknolojisinde Yeni 

Geli meler, Umran SERPEN, 
5. Jeotermal Güç Ekonomisi: Genel Bak , Adil 

Caner ENER, Niyazi AKSOY 
6. Mini ve Mikro Düzeyde Hidrolik Enerjiden 

Yararlanma Yollar , Ender DUYMU , A. 
Özden ERTÖZ 

7. TEMSAN 
www.temsan.gov.tr 

                                                                        
muaft r.” f kras  metne i lendi i ekilde 
de i tirilmi tir. 


