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MALİYE BAKANLIĞI
(Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü)
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı Eylem
14 numaralı maddede yer alan hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim
kaldırılması veya uygulamada bazı iyileştirmeler yapılması konusunu
sektörün önünün açılmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz
memnuniyetle karşılıyoruz.

Planı içerisinde
lisansı harcının
önemsiyor ve
bu yaklaşımı

Ülkemizin elektrik üretiminde önemli bir paya sahip olan hidroelektrik santraller toplam
kurulu gücün % 34’ünü oluşturmakta ve yıllık elektrik üretiminin ortalama % 25’ini
sağlamaktadır. 2010 – 2014 yılları arasında yıllık ortalama % 11 düzeyinde büyüyen
hidroelektrik santrallere dayalı üretim kapasitesinin artışında 2014 yılından bu yana
yavaşlama görülmektedir. Bahse konu yıl içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
çıkarılan bir düzenlemeyle Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında özelleştirme bedeli, lisans
ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim
faaliyetinde bulunanlardan gayri safi iş hasılatı üzerinden her yıl için % 1,5 oranında harç
alınması öngörülmüştür. Düzenlemenin çıkarıldığı yıldan bu yana bahse konu yatırımların
artış hızı yıllık % 5 düzeyine gerilemiştir.
Uygulamanın hidroelektrik santrallerin inşaatı sırasında etrafa verilen zararın giderilmesini
amaçladığı belirtilmekle birlikte, harç kapsamına giren santrallerin çoğunluğunun yeni
yapılan santraller olmadığı görülmektedir. Öte yandan, santrallerin inşası sırasında etrafa
verilen zararların yine santral sahipleri tarafından karşılandığı düşünüldüğünde, bahse
konu harcın esasen bir karşılığının olmadığı anlaşılacaktır.
Hidroelektrik santrallere ilişkin yatırım kararları mevcut dönemin elektrik fiyatları ile lisans
bedeli, su kullanım hakkı bedeli gibi diğer giderler hesaplanarak verilmekte; bankalara olan
ve uzun yıllara yayılan kredi yükümlülükleri buna göre hesaplanmaktadır. Söz konusu
dönemde öngörülmesi mümkün olmayan bir maliyeti yaratan bu düzenleme nihayetinde
yatırımcılar açısından fizibilite hesaplamalarında yer almayan menfi bir durumu

yaratmaktadır. Öte yandan elektrik fiyatlarının bahse konu yatırımların yapıldığı döneme
kıyasla oldukça düştüğü, sistem kullanım bedeli gibi önemli giderlerin ise öngörülemeyen
oranda arttığı da göz önünde bulundurulduğunda, ortaya çıkan maliyetler pek çok tesisi
kredi yükünü ödeyemez duruma getirmiştir.
Piyasanın öngörülebilirliğini zedeleyecek, yeni yatırımları caydıracak ve operasyonda olan
tesislerin işletmesini durduracak nitelikte maliyetlere yol açan bu düzenlemenin uygulama
yükünü hafifletecek biçimde gözden geçirilmesi ve nihai olarak kaldırılması gerektiğine
inanmaktayız.
Bu vesileyle kamu-özel sektör işbirliğine verdiğimiz önemi bir kez daha vurgular,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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