
1 

9467 sayılı ve 23.07.2020 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 
İncelemesi  

Yazan: Can ARIHAN* 

Başta elektrik, doğalgaz ve petrol olmak üzere enerji kaynakları, hayatımızın her alanında 
ihtiyaç duyduğumuz, hem toplum hem de birey olarak çok çeşitli alanlarda mutlaka temin 
etmemiz gereken kaynaklardır. 21. yüzyılın dijitalleşmiş ve teknolojiye entegre olmuş insan 
hayatında elektriğin yokluğu (elbette diğer enerji kaynaklarının yokluğu da çok ciddi 
sorunlara sebebiyet verecektir) ise günlük hayatımızın ve toplumumuz işleyişinin çok kısa bir 
süre içerisinde durma noktasına gelmesine neden olacaktır. Enerji alanında çalışan uzmanların 
“enerji güvenliği” (İngilizce: energy security) olarak nitelendirdiği kavram, (enerji yatırımının 
finansmanı ve çevresel etkiler ile birlikte) Enerji Hukuku’nda göz önünde bulundurulması 
gereken üç temel husustan biridir ve enerjide, özellikle elektrikte, arz güvenliğinin ne kadar 
önemli olduğunun altını çizer.1 Milli kaynaklarla ülkemizin hemen her köşesinde kurulabilen 
yenilenebilir enerji kaynakları tesisleri (örneğin güneş, rüzgar, jeotermal, biokütle enerji 
santralleri) ithalat ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olmaksızın elektrik arzının 
sağlanmasını ve aynı zamanda çevreye verilen hasarın en aza indirilmesini sağlayacaktır. Bu 
bağlamda, 25.03.2020 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik 
kapsamında çıkartılan 23.07.2020 tarih ve 9467 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu2 
(buradan itibaren Kurum olarak anılacaktır)  Kararı3 ile yenilenebilir enerji kaynaklarının 
desteklenmesi amacıyla, isteyen tüketiciler için, Yeşil Tarife uygulamasına geçilmesi 
kararlaştırılmıştır.     

Kurum’un bahis olunan kararı ile hayata geçirilen Yeşil Tarife sayesinde bu tarifeye geçen 
elektrik tüketicilerin sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektriği tüketmesi 
sağlanacaktır. Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (buradan itibaren Bakanlık 
olarak anılacaktır), özellikle döviz kurundaki yıkıcı dalgalanmalar sebebiyle çeşitli ülkeler ile 

1 Detaylı bilgi için bknz. Raphael J. Heffron, Energy Law: An Introduction (Cham: Springer, 2015), 3. 
2 Bu yazımızda Kurum kavramı, karışıklıkları önlemek amacıyla, aynı zamanda toplam 7 üyeden oluşan ve 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun en üst makamı olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nu da 
kapsayacak anlamda kullanılmaktadır. 
3 Karar için tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200724-24.pdf 
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uzun süreli yapılan doğal gaz sözleşmelerinin (ülkemizde tüketilen elektriğin önemli bir kısmı 
doğal gazdan üretilmektedir) ağır külfetler haline gelmesi sonucu, atıl durumdaki yerli ve 
yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini sağlayacak projelere ciddi teşvik ve destekler 
sunmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (İngilizce: International Energy Agency) tarafından 
hazırlanan raporlarda4 ve çeşitli diğer araştırmalarda belirtildiği üzere yüksek potansiyeline 
rağmen Türkiye’de (hidroelektrik santralleri hariç) yenilenebilir enerji hak ettiği değeri 
görmemektedir. Güneş alma süresi coğrafi konumundan dolayı çok yüksek olan, birçok 
bölgesi rüzgar enerjisi paneli kurmaya elverişli olan, yer altı su kaynakları sebebiyle jeotermal 
enerjiden yararlanılması mümkün olan Türkiye’de, Devlet’in vereceği teşviklerle de birlikte 
yenilenebilir kaynaklar çok cazip bir potansiyel teşkil etmektedir. Petrol ve doğalgazda uzun 
yıllardır %90’dan fazla dışa bağımlı olan ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarını 
öncelemesi, enerji alanında bağımsızlaşmasının adeta bir ön koşulu olarak göze çarpmaktadır. 
Çizilen bu genel portreden yola çıkılarak Yeşil Tarife hususunda şu çıkarım yapılabilir ki, her 
ne kadar yenilenebilir enerji sektörünün gelişimine çok radikal bir katkı sunamayacağı 
muhtemel olsa da, Kurum tarafından bu adımın atılmış olması yenilebilir enerjinin 
ülkemizdeki yerini muhakkak genişletecektir.     

 

Şöyle ki, çeşitli kampanyalar ile kamuoyunun gözünde bir mal, hizmet veya inovasyonun 
değerinin artması sayesinde o mala talebin artacağı su götürmez bir gerçektir. Örnek vermek 
gerekirse; çocuk işçi çalıştırılmadan, hijyen koşulları sertifikalandırılmış tesislerde, (dini 
hassasiyetleri yüksek kişiler açısından) dinen uygun koşullarda üretilen mallara tüketiciler 
daha yüksek bir talep sergilemektedir. Eğer bir firma Yeşil Tarife’ye geçip bunu çeşitli 
kanallardan kamuoyuna duyurursa, çevreye duyarlılığı yüksek kişiler tarafından (her geçen 
gün bu kişilerin sayısının arttığı görülmektedir) bu firmanın ürünlerinin tercih edilmesi 
muhtemeldir. Bu şekilde gelirleri artan firmalar tüm pazarlarda diğer firmalara bir örnek teşkil 
edecek ve Yeşil Tarife’nin uygulama alanı genişleyecektir. Böylelikle de tüm ülke çapında 
yenilebilir enerjiden üretilen elektriğe olan talep artacaktır. Aynı şekildeki bir trendin 
meskenlerdeki (kişilerin oturdukları evler) elektrik tarifelerindeki değişiklikte söz konusu 
olması muhtemeldir. Çünkü termik veya nükleer santrallerin (ülkemizde an itibariyle aktive 
edilmiş bir nükleer santral bulunmamaktadır) doğaya verebileceği zararların farkında olan 
vatandaşlar, Yeşil Tarife’ye daha yüksek bir tercih gösterip kendi tanıdıklarını da bu tarifeye 
geçmeye teşvik edeceklerdir.  

 

 
4 Raporlar için bknz. IEA, “Turkey - Countries & Regions,” IEA, June 15, 2015, 
https://www.iea.org/countries/turkey. 
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Elbette, normal tarifelerden (bilindiği üzere elektriğin fiyatı orta/alçak gerilim, çift/tek terimli 
olmaya ve elektriğin tüketildiği mekanın statüsüne göre değişmektedir) fiyat olarak farklı 
olması sebebiyle tüketicinin Yeşil Tarife’ye göstereceği tercihin yüksekliği tartışmalı olsa da, 
özellikle çevre duyarlılığı yüksek kişiler ve pazarlama stratejisinde Yeşil Tarife’nin 
sağlayacağı fırsatlardan yararlanmak isteyen firmaların bu tarifeye sıcak bakabileceği 
kesindir. Aynı şekilde, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının ülkemizin bağımsızlığına ve 
geleceğine sağlayacağı, yukarıda bahsedilen ve bunlar haricindeki, faydaların farkında olan, 
bilinçli vatandaşların da Yeşil Tarife’ye geçmesi mümkündür. Yazımızın sonuna gelirken 
şunu da eklemeyi yararlı görüyoruz ki, gelişen teknolojiler (örneğin daha efektif güneş 
enerjisi pillerinin üretilmesi) yenilenebilir enerjiden üretilecek elektriğin fiyatını daha 
aşağılara çektikçe Yeşil Tarife’ye olan talep de gittikçe artacaktır.5   

 

 
5 Yazımız boyunca okuyucuyu teknik detaylarla meşgul etmemek gayesiyle yenilebilir enerji santralinde üretilen 
elektriğin doğrudan Yeşil Tarife’ye geçmiş olan tüketiciye iletilmesinin nasıl mümkün olabileceğine dipnotlarda 
değinmeyi uygun gördük. Aslında bu teknik olarak mümkün değildir. Çünkü ülkemizde tüketiciye elektrik sunan 
tüm elektrik santralleri (hangi kaynaktan üretilirse üretilsin) TEİAŞ tarafından yönetilen, tek ulusal iletim 
şebekesine bağlıdır. Bu şebeke de elektriği bölgelerdeki dağıtım şirketlerine ulaştırmaktadır. Elektriği tüketiciye 
dağıtmakla yükümlü olanlar bu dağıtım şirketleridir. Kablolarda veya ulusal iletim şebekesinde dolaşan 
elektriğin, günümüz teknolojisiyle, hangi kaynaktan geldiğini tasnif etmek mümkün (ve aynı zamanda mantıklı) 
değildir. Bununla birlikte sisteme verilen ve sistemden çekilen elektriği ölçmek mümkündür. Yeşil Tarife 
uygulamasında, yenilenebilir enerji santrallerinden sisteme verilen elektrik ölçülerek bu miktarın Yeşil Tarife’ye 
geçen kişilere aktarıldığı kabul edilecektir. 
 

 




