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ÖZET 

Son on yılda ~ %7’lik bir enerji talebi artışı ile gelişmekte olan bir ekonomi ve hızla büyüyen 

bir enerji pazarı olarak Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine çok önem 

vermektedir. 2011 yılında, Yenilenebilir Enerji Teşvik Kanununda yapılan somut 

değişikliklerle bu önem vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yenilenebilir 

enerji kaynaklarının gelişiminde yenilenebilir enerji destek programlarının ve yönetmeliğin 

etkilerini değerlendirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelini analiz etmek ve 

geçmişten günümüze nasıl kullanıldığına yönelik bir değerlendirme yapmak ve bu çok önemli 

alanda temel konuların ve zorlukların tartışılmasına katkıda bulunmak için sonuçlar 

çıkarmaktır. 
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politika etkileri 

ASSESSING THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY PROMOTION 

POLICIES IN TURKEY 

Turkey, as an emerging economy and fast-growing energy market, with an energy demand 

growth of ~ 7% in the last decade, has placed significant emphasis on the development of its 

renewable energy sources. This emphasis has been further reiterated by tangible amendments 

in the Renewable Energy Promotion Law in 2011. The aim of this paper is thus to assess the 

effects of this renewable support schemes and Regulation on the development of renewable 

energy in Turkey, analyze the potential and evaluate the realization of the renewable sources 

so far and draw conclusions in order to be able to contribute the discussion of key issues and 

challenges in this very important field.  
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