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ENERJİDE 
ROTA 
GÜNEŞE 
DÖNDÜ

Son dönemde devlet 

teşvikleri ve enerji 

politikalarında alınan 

kararlar, güneş 

enerjisi sektörünün 

büyümesinde etkili 

oldu. TEİAŞ verilerine 

göre Türkiye'nin 

toplam güneş enerjisi 

santrali kurulu gücü 

5 bin MW’yı geçerken 

orta vadede yatırım 

maliyetlerinin düşmesi 

ile enerji alanında 

rotanın güneş 

enerjisine döneceği 

belirtiliyor.
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BİN 47 MW

Türk�ye'n�n 2018 

�t�barıyla elektr�k 

enerj�s� kurulu 
gücü

89 
BİN MW

Türk�ye'n�n 2018 

�t�barıyla güneş 

enerj�s�ndek� kurulu 

gücü

5.2  

ORAN
Toplam kurulu güç 

�ç�nde GES’�n payı

% 5.9
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E
nerjide dışa bağımlılığı azalt-

mak için çalışmalarına hız veren 

Türkiye, özellikle yenilenebilir 

enerji alanında yatırımlarını sür-

dürüyor. Son dönemde devlet teşvikleri 

ve enerji politikalarında alınan kararlar, 

güneş enerjisi sektörünün büyümesinde 

etkili oldu. Şubat 2019 sonu TEİAŞ verileri-

ne göre Türkiye'nin toplam güneş enerjisi 

santrali (GES) kurulu gücü 5 bin 238 MW’a 

ulaşırken, Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile 

sektör giderek artan bir ivmeyle büyüyor.

Mevcut kanun gereği 2020 sonuna 

kadar devam edecek olan ve 10 yıl teşvi-

ki içeren YEKDEM mekanizmasının sektör 

gelişimi için önemli olduğunu bildiren uz-

manlar, bu projenin 2021 tarihi itibarıyla 

çizeceği yeni rotanın, sektörün geleceğine 

yön verecek en önemli hususlardan biri 

olduğuna dikkat çekiyor.

YEKDEM projesinin 2020 yılından sonra 

uygulamasının güncellenmesi ve piyasa 

gerçeklerini dikkate alan bir yaklaşımla 

devam ettirilmesi önem taşıyor. Böylesi 

bir destek mekanizmasının piyasaya ve 

yatırımcılara çok güçlü bir sinyal vereceğini 

belirten uzmanlar, Türkiye’nin 2005 yılın-

dan beri sistematik biçimde desteklediği 

yenilenebilir enerji yatırımlarının öngörü-

len hedefler çerçevesinde yapılabilmesi 

için bu tür bir mekanizmanın, hem finans 

sektörü hem de yatırımcılar açısından yol 

gösterdiğini vurguluyor. 

“Alım garantisi ile yatırımın 

teşvik edilmesi gerekiyor”

Ancak fiyattan ziyade mutlaka alım ga-

rantisi ile yatırımın desteklenmesi gerekiyor. 

Alım garantileri, finanse edilebilirlik nokta-

sında Türkiye’ye yatırım ve yatırımcı çekmek 

açısından çok önemli.

Özellikle güneş enerjisi santralleri 

(GES) teknolojisinin gelişimiyle birlikte 

maliyetlerin ucuzlaması ve üretilen elekt-

riğin dolar cinsinden sabit fiyat ve alım 

garantisiyle satılabildiğine dikkat çeken 

uzmanlar, bu kapsamda kârlı bir yatırım 

haline gelen GES’lerin yatırımcıların dik-

katini çektiğini söylüyor. Şubat 2019 sonu 

TEİAŞ verilerine göre Türkiye'nin toplam 

GES kurulu gücü 5 bin 238 MW’a ulaştı. 

Toplam kurulu gücün 89.047 MW olduğu 

düşünüldüğünde kurulu güçler içinde 

GES'in payı yüzde 5.88'i buldu.

 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 

Derneği'nden (GENSED) edinilen bilgilere 

göre güneş enerjisi santrali kurulu gücü 

2017 sonunda yaklaşık 3 bin 400 MW olarak 

gerçekleşti. GES kurulu gücü 2018 yılın-

da yaklaşık bin 600 MW'lık yeni kurulum 

ile 2018 sonu itibarıyla 5 bin 238 MW’a 

ulaştı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 

(YEKA’lar) dışında her yıl bu güçlerde kuru-

lumların gerçekleşmesi için gerekli düzen-

lemelerin yapılması gerekiyor. 

“Akıllı şebeke ve depolama

teknolojileri desteklenmeli”

Güneş enerjisi sektörünün gelişmesi 

için akıllı şebeke ve depolama gibi yardım-

cı teknolojilere destek verilmesinin altını 

çizen uzmanlar, Ar-Ge faaliyetleri ve kalifiye 

personel eğitimlerinin desteklenmesi ge-

rektiğini vurguluyor. Ayrıca mevzuat deği-

şikliği ve yeni düzenleme yapılırken sektör 

görüşlerinin alınması, teşviklerin, uygulama 

alanları ve piyasa koşullarına göre çeşitlen-

dirilmesi önem arz ediyor.  

Güneş paneli üretiminde hücrelerin 

dışarıdan getirilip monte edilmesi işlemi 

Türkiye’de birçok firma tarafından gerçek-

leştiriliyor. YEKA’ların dışında bazı panel 

üreticileri tarafından hücre üretimi için 

gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladık-

ları ve piyasa koşulları el verdiğinde hücre 

üretimine başlayacakları biliniyor. Panel 

üretiminde kullanılan cam, alüminyum çer-

çeve, junction box gibi parçaların Türkiye’de 

üretimi yapılıyor. 

İnverterin de birkaç firma tarafından 
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yerli üretimi yapılmakta olup YEKA’larla 

birlikte yerli inverter üreticilerinin sayıları-

nın artacağı düşünülüyor. Sehpaların ise 

hem arazi hem de çatı uygulamaları için 

çok sayıda firma tarafından yerli üretimin 

yapıldığı biliniyor. Montajda kullanılan özel 

kablo ve konnektörlerin de yerli üretimi 

yapılıyor. Bunlara ilave olarak YEKA1 ihalesi 

kapsamında ingottan başlayarak panel 

üretimi yapacak yıllık 500 MW kapasiteli 

bir panel üretim fabrikasının Ankara’da 

kurulması planlanıyor.  

Güneş enerjisi kurulu 

gücü 100 katına çıktı

Güneş enerjisine dayalı elektrik üreti-

mi kurulu güçte yüzde 5’i yakaladı. Güneş 

enerjisi kurulu gücünü dört yılda 100 kat 

artırarak 2018 sonu itibarıyla 5.2 GW'a çı-

karan Türkiye, 2017 yılında globalde güneş 

enerjisi kurulu gücünü en çok artıran beşin-

ci ülke oldu. Bu doğrultuda yıllık 1.5 GW'lık 

pazarın sürekliliğinin sağlanmasının sektö-

rün önünü görebilmesi açısından önem 

arz ettiği görüşünde birleşen uzmanlar, 

sektörde yaklaşık 30 yerli panel üreticisi, üç 

adet yerli invertör, çok sayıda konstrüksiyon 

üretimi gerçekleştiren firmaların bulundu-

ğunu kaydediyor. Bunların dışında Karapı-

nar YEKA ihalesi kapsamında yıllık 500 MW 

kapasiteli FV güneş modülü üretim fabrika-

sının devreye alınması sektörün büyüme-

sinde etkili olacak. Ayrıca Ankara'da Ar-Ge 

merkezinin kısa vadede kurulması sektöre 

ivme kazandıracak. Güneş enerjisi istihdam 

verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 50 bin 

kişi güneş enerjisi sektöründe çalışıyor.

Çin, küresel yenilenebilir

enerji harcamalarında birinci

Uluslararası araştırmalara göre, gelecek 

20 yıl boyunca, tarihteki herhangi bir yakıt-

tan daha hızlı gelişim gösterecek iki kaynak 

güneş ve rüzgar enerjisi olacak. Rüzgar, 

güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynak-

larının 2040 yılına kadar küresel elektrik 

arzının yaklaşık yüzde 30’unu karşılayacağı 

tahmin ediliyor. Küresel yenilenebilir enerji 

harcamalarında 100.1 milyar dolar ile Çin 

liderliğini korurken 2017 yılına göre yatı-

rımlarında yüzde 32 düşüş görülen ülkenin 

güneş enerjisi yatırımlarındaki yüzde 53’lük 

azalma, dünya çapındaki düşüşün de kilit 

faktörlerinden biri oldu. 2018’de temiz ener-

ji yatırımlarında yüzde 12 artışla 64.2 milyar 

dolar ile ikinci en büyük pazar ABD olurken, 

Avrupa’nın temiz enerji yatırımları yüzde 27 

artış ile 74.5 milyar dolara ulaştı.

Ülkelere göre 2018 temiz enerji yatırım-

larına bakıldığında, Çin’in yine lider olduğu 

görülüyor. Ancak güneş enerjisi taahhütleri-

nin değerinin düşmesinden dolayı 2017’de 

kırılan rekora oranla yüzde 100 gerileme 

yaşandı. Türkiye bir önceki yıla göre yüzde 5 

düşüş yaşasa da, 2.2 milyar dolar ile 2018'de 

yenilenebilir enerjiye 2 milyar dolardan fazla 

yatırım yapan ülkeler arasında yer aldı.

Güneş enerjisi sektörünün, ekonomi 

ve toplumsal açıdan önem arz eden istih-

dam sorununa da katkı sunduğunu belirten 

uzmanlar, sektörde maliyetin sistematik 

olarak düştüğünü ve güneş elektriğinin, 

günümüzde ‘en ucuz elektrik’ kaynağı ola-

cağına dikkat çekiyor. Türkiye’de orta vade-

de yatırım maliyetlerinin düşmesi ile enerji 

alanında rotanın güneş enerjisi olacağına 

vurgu yapılıyor. Kurulu üretim kapasiteleri 

ve enerjide risk teşkil eden dışa bağımlılık 

göz önünde bulundurulursa,  belirlenen he-

deflerin büyütülmesi ve verilen desteklerin 

artmasıyla sektörün teknolojik yetkinliği ve 

globalde rekabet gücü artacak.
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rafından hücre üretimi için gerekli altyapı 

çalışmaları tamamlandı ve piyasa koşulları 

elverdiğinde hücre üretimine başlaya-

caklar. Panel üretiminde kullanılan cam, 

alüminyum çerçeve, junction box gibi 

parçaların Türkiye’de üretimi yapılıyor. İn-

verterin de birkaç firma tarafından yerli 

üretimi yapılmakta olup YEKA’larla birlikte 

yerli inverter üreticilerinin sayıları artacak. 

Sehpaların ise hem arazi hem de çatı uy-

gulamaları için çok sayıda firma tarafından 

yerli üretimleri yapılıyor. Bunlara ilave ola-

rak YEKA1 ihalesi kapsamında ingottan 

başlayarak panel üretimi yapacak yıllık 500 

MW kapasiteli bir panel üretim fabrikasının 

Ankara’da kurulması planlanıyor.   

“Güneş enerjisinin payı

her geçen gün artıyor”

Yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgâr, 

güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden 

elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akın-

tı enerjisi ve gel-git ile kanal, nehir tipi veya 

rezervuar alanı on beş kilometrekarenin 

altında olan hidroelektrik üretim tesisi ku-

rulmasına uygun elektrik enerjisi üretim 

kaynakları olarak tanımlanıyor. Türkiye’de 

kurulu güç içinde yenilenebilir enerji sant-

ralleri üretimi profili yıllara göre artış gös-

termeye devam ediyor. 2000 yılında yenile-

nebilir enerji santrallerinde üretilen elektrik 

Türkiye toplamının yüzde 25’lik kısmını 

oluştururken, söz konusu oran 2018 yılı 

sonu itibarıyla yüzde 33 seviyesine yükseldi. 

2018 yıl sonu verilerine göre, yenilenebilir 

enerji kaynakları içinde güneş enerjisinin 

payının elektrik üretimi bakımından yüzde 

9’lara ulaştığı görülüyor. 

Güneş enerjisi santrali (GES) kurulu 

gücü şubat 2019 sonu TEİAŞ verilerine 

göre toplam 5 bin 238 MW’a ulaştı. Top-

lam kurulu gücün 89 bin 47 MW olduğu 

düşünüldüğünde kurulu güçler içinde 

GES'lerin yüzde 5.88'lik bir paya ulaştığı 

görülüyor. Türkiye'nin güneş enerjisi potan-

siyeli 1.400-2.000 kWh/m² aralığında glo-

bal ışınım potansiyeline sahip. Türkiye'nin 

kuzeyinde, Orta Karadeniz ve Marmara 

Bölgesi’nde bin 400 ila bin 500 kWh/m² 

olan ışınım değerleri, güneye inildikçe ar-

tıyor ve Orta Anadolu ve Ege’de bin 600 ila 

bin 800 kWh/m² değerlerine ulaşıyor. Orta 

ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden başlayarak 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bin 900 

kWh/m² değerine yaklaşan ışınım değerleri, 

Akdeniz Bölgesi’nde güneşlenme potansi-

yeli en yüksek olan bölgeyi işaret eden bin 

900 kWh/m² seviyesine ve üzerine çıkıyor. 

Gösterilen veriler Avrupa’nın genel ortala-

masının çok üzerinde olan değerler. Güneş 

enerjisi kaynak bazında düşünüldüğünde 

Türkiye’nin geleceği için enerji bağımsızlı-

ğının temelini oluşturacak.

“Bugüne kadar 600 MW’lık 

GES lisansı verildi”

Türkiye’de güneş enerjisi uygulama 

alanları Lisanslı, Lisanssız, YEKA’lar ve şebe-

ke desteksiz uygulamalar olarak dört ana 

bölüme ayrılıyor. Bugüne kadar 600 MW’lık 

GES lisansı verilmiş olmakla birlikte hayata 

geçen lisanslı GES kurulu gücü 82 MW’larda 

ve bir kısmı da montaj aşamasında. Genel-

de araziye kurulan Lisanslı GES’ler ürettiği 

enerjinin tamamını şebekeye satabiliyor. 

Lisanssız projelerde ise yaklaşık 6 bin 500 

MW çağrı mektubu verildi ve bugüne kadar 

5 bin 100 MW devreye alındı. Tüketim ihti-

yacını karşılamak amaçlı kurulan lisanssız 

santraller tüketim ihtiyaç fazlasını şebekeye 

satabiliyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak 

araziye kurulan lisanssız GES’lerin bundan 

sonra öz tüketim amaçlı çatı kurulumları ile 

devam edeceği öngörülüyor. 

“GÜNEŞ ENERJİSİ, ENERJİDE 
BAĞIMSIZLIĞIN TEMELİ OLACAK”

Hakan ERKAN 
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 
Derneği Genel Sekreteri 

T
ürkiye'nin 2017 yılı sonunda 

yaklaşık 3 bin 400 MW’larda ta-

mamlanan güneş enerji sant-

rali (GES) kurulu gücü 2018 yılı 

sonu itibarıyla 5 bin MW’a ulaştı. 2017 yılı 

içinde gerçekleşen yıllık 2 bin 500 MW’lık 

kuruluma göre bir miktar daha az kuru-

lum oldu. 2017 yılı sonunda dağıtım be-

delindeki artıştan dolayı kurulumda bu 

yükseliş kaydedildi. Bu sebeple 2018 yılı 

için gerçekleşen bin 600 MW’lık kurulum 

sektör açısından olumlu bir gelişme olarak 

değerlendiriliyor. YEKA’lar dışında her yıl 

bu güçlerde kurulumların gerçekleşme-

si için gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekiyor. Güneş enerjisi sektörünün ge-

lişmesi için akıllı şebeke ve depolama gibi 

yardımcı teknolojilere destek verilmesi, Ar-

Ge faaliyetleri ve kalifiye personel eğitimle-

rinin desteklenmesi lazım. Ayrıca mevzuat 

değişikliği ve yeni düzenleme yapılırken 

sektör görüşlerinin alınması, teşviklerin, 

uygulama alanları ve piyasa koşullarına 

göre çeşitlendirilmesi önem arz ediyor. 

Güneş paneli üretiminde hücrelerin 

dışarıdan getirilip monte edilmesi işlemi 

Türkiye’de birçok firma tarafından yapılıyor. 

YEKA’ların dışında bazı panel üreticileri ta-

Yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneş enerjisinin payının 
elektrik üretimi bakımından yüzde 9’lara ulaştığı görülüyor. 
Güneş enerjisi kaynak bazında düşünüldüğünde Türkiye’nin 
geleceği için enerji bağımsızlığının temelini oluşturacak.
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Kurulu güç bazlı değerlendirdiğimizde 

ise ilk 5 ülke sırasıyla Çin (130.6 GW), Ja-

ponya (48.6 GW), ABD (42.9 GW) , Almanya 

(42.4 GW) ve İtalya (19.7 GW). 

Türkiye, solar termal sektöründe ise 

Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun büyük üreti-

cisi ve ihracatçısı konumunda bulunuyor. 

Türkiye’de solar termal alanında çatılarda 

20 milyon metrekare güneş kolektörü yer 

alıyor. 

Son yıllarda, solar termal çözümlere 

olan talep düşüş gösterse de yurtdışında 

bu alanda talebin arttığı gözlemleniyor. 

Avrupa’daki çatı kurulumlarını termal güneş 

enerjisi firmaları yani tesisatçılar yapıyor. 

Türkiye’de yaklaşık 3 bin montajcı termal 

güneş enerjisi alanında çalışıyor. Şu anda 

çatılardaki PV kurulumları için hazır bir bayii 

ve montajcı ağı fazlası ile mevcut.

Kişi başına ortalama yılda 

3 bin kWh enerji tüketiliyor

Globalde Türkiye bulunduğu coğra-

fi konumu ile güneş enerjisi için uygun 

bölgelerinden biri. Ortalama yıllık toplam 

güneşlenme süresi 2 bin 640 saat. 1 MW 

kurulu gücünde bir tesisten yılda ortalama 

1 milyon 750 bin kWh’lik bir enerji sağ-

lanabilir. Kişi başına ortalama yılda 3 bin 

kWh enerji tüketen Türkiye’de, potansiyeli 

en azdan yükseğe doğru sıralarsak en az 

ışınım alan bölge Orta ve Doğu Karadeniz 

Bölgesi ve ardından Marmara ve Kuzey 

Ege Bölgeleri’dir. 

Güney Ege, Batı Akdeniz ve Orta Ana-

dolu Bölgeleri orta derecede ışınım alan 

bölgelerdir. Doğu Akdeniz ve Doğu Ana-

dolu Bölgeleri ışınım değerleri iyi olan böl-

geler olmakla birlikte Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi'nin sağ en alt ucu ise ışınım değer-

leri en yüksek olan bölgedir.

Güneş enerjisi sektörü için 2018 yılı artık 

yeni saha tipi lisanssız projeler için kapasi-

telerin verilmediği; ancak, çatı pazarı için 

mevzuatın kalan çok ufak eksikler ile dü-

zeltildiği, çatıda kurulumun önünün açıldığı 

yıl oldu. Türkiye cephe PV kurulumlarında 

ise henüz ticari herhangi bir uygulama 

şu aşamada bulunmuyor. Sadece birkaç 

firmanın deneysel uygulamaları var. Çatı 

sistemlerinde ise şu anda yaklaşık olarak 

kurulu gücün yüzde 10’u çatılardan sağla-

nıyor. Bunun ne kadarının endüstriyel, ne 

kadarının öz tüketim amaçlı olduğu nok-

tasında ise henüz sağlıklı bir veri akışı yok. 

Ama mahsuplaşma ile birlikte çatılardaki 

kurulumlar hızla artacak.

“Alım garantisi ile 

yatırımlar desteklenmeli”

Güneş ve rüzgâr başta olmak üzere 

yenilenebilir enerji teknolojilerinin mev-

cut elektrik sisteminde hâkim konuma 

gelip gelmeyeceğinin değil, bunun ne 

zaman olacağının ve nasıl yönetileceğinin 

tartışılması gerekiyor. Bu da doğru yatı-

rımlar ile mümkündür. Türkiye'nin güneş 

enerjisi potansiyeli çok yüksek. Devletin 

özel sektör yatırımcısının yerine kendisini 

koyması gerekiyor. 

İki önemli kavramın da altının doldu-

rulması lazım: Yapılabilirlik ve finanse edi-

lebilirlik. 2020 yılı sonunda YEKDEM meka-

nizması son bulacak. Ancak fiyattan ziyade 

mutlaka alım garantisi ile yatırımın destek-

lenmesi gerekir. Alım garantileri finanse 

edilebilirlik noktasında Türkiye, yatırım ve 

yatırımcı çekmek için olmazsa olmaz. Diğer 

yandan, malzemeler gittikçe ucuzluyor. 

Doğru bir ihale modeli ile Türkiye’ye katkı 

sağlayacak sonuçlara ulaşılabilir. Türkiye’nin 

güneş enerjisi kurulu gücünün 2023 yılında 

en az 14 GW, 2030 yılında ise en az 38 GW’a 

yükselmesi gerekiyor. 

“TÜRKİYE, KURULU GÜCÜNÜ EN 
ÇOK ARTIRAN BEŞİNCİ ÜLKE OLDU”

Kutay KALELİ
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu 
Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı

G
üneş enerjisi istihdam verilerine 

göre, Türkiye’de yaklaşık 50 bin 

kişi güneş enerjisi sektöründe 

çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda, 

güneş enerjisindeki kurulu gücün 2023 

yılında en az 14 GW, 2030 yılında ise en az 

38 GW’a yükselmesi bekleniyor.

Türkiye’de 2014 yılı sonunda sadece 

40 MW olan güneş enerjisi kurulu gücü, 

Temmuz 2018’in sonunda 4 bin 800 MW 

seviyesine yükseldi. Güneş enerjisi top-

lam kurulu gücün yüzde 5’ini aştı, aylık 

üretimde güneş enerjisinin payı Nisan 

2018’de yüzde 3 seviyesine çıktı. 2014’ün 

sonundan bu yana elektrik enerjisi kurulu 

gücündeki net artışın yüzde 25’i güneş 

enerjisi alanında gerçekleşti. 

Türkiye; Çin, ABD, Hindistan ve Japon-

ya’nın ardından 2017 yılında PV güneş 

enerjisi kurulu gücünü en çok artıran be-

şinci ülke oldu. Dünyada güneş enerjisinin 

kullanımı noktasında şu anda Çin Halk 

Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri 

ve Avrupa Birliği üye ülkeleri özellikle de 

Almanya önemli pazarlar. Bununla birlik-

te son dönemde hareketliliğin oldukça 

arttığı bir diğer pazarlar da Kuzey Afrika, 

Hollanda ve Portekiz. 

Güneş enerjisinde Türkiye'nin 5.2 GW üzerinde kurulu gücü 
bulunuyor. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi ise kurulu 
güçte yüzde 5’i yakaladı. Güneş enerjisi kurulu gücünü dört yılda 
100 katına çıkaran Türkiye, en çok artış yapan beşinci ülke oldu. 


