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ÖZET 
 

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin getirdiği maliyet 

düşüşleri bu alandaki yatırımları da hızlandırmış durumda. Sektördeki ilerlemeyi 

desteklemek için ise uygun finansman imkanlarının yanında tamamlayıcı 

teknolojilerle iş birliğini destekleyecek mekanizmalar da sıklıkla tartışılıyor. Bu 

raporda, güneş enerjisi yatırımları odağında gelişmeler özetlenmekte ve FV 

(Fotovoltaik) + depolama teknolojileri iş birlikleri ele alınmaktadır. Söz konusu 

sistem yatırımlarına ilişkin Türkiye’de 7 coğrafi bölgede, benzer karakteristiklere 

sahip hanelerdeki ölçümlerin temel alındığı fizibilite hesapları da ayrı bir başlık 

altında sunulmaktadır.  

Dünyada da gittikçe artan oranda talep gören FV + depolama yatırımlarının 

gerek yenilenebilir enerji yatırımlarının gerekse depolama teknolojilerinin gelişimine 

olanak sağlamak amacıyla farklı mekanizmalarla desteklendiği görülüyor. Raporda 

ayrıca, Türkiye için de örnek oluşturabilecek bu destek mekanizmalarına da yer 

verilmektedir. 

 

Küresel Yenilenebilir Enerji Yatırımları Eğilimleri 
 

Yenilenebilir enerji yatırımları, akıllı şebekeler, dijital enerji, enerji depolama 

ve elektrikli araçlar gibi diğer akıllı enerji teknolojileriyle birlikte ele alındığında 

2018 yılında 332,1 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaştığı görülmektedir.(Şekil 

1).2005 yılındaki 55 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü ile karşılaştırıldığında gelinen 

bu seviye oldukça dikkat çekicidir. Her ne kadar 2014-2018 yılları arasındaki 

yatırımların 341 milyar dolar etrafında dalgalandığı görülse de,  kapasite olarak 

bakıldığında yatırımların arttığı, ancak düşen maliyetlerle birlikte söz konusu 

yatırımların parasal değerinin daha düşük seviyelerde kaldığı bilinmektedir.. 

Yatırımların artışında itici coğrafya Asya-Pasifik ülkeleri olurken burada da bölgenin 

toplam yatırımının yüzde 60’ını barındıran Çin öncü durumdadır. 

Teknolojiler bazında bakıldığında ise güneş enerjisi 2009 yılından bu yana 

yeni yatırımlarda lider konumdadır.  2018 yılındaki 131 milyar dolarlık yatırım 

miktarı 2017 yılındaki seviyesinden yüzde 24 daha düşük olsa da kapasite bazında 

artışın 2017 yılına göre yüzde 4 seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.(SolarPower 

Europe, 2018). 2017 yılında yeni kapasite kurulumunda yaşanan yüzde 30’luk artışın 

ardından gelen bu düşük büyüme, Çin’in güneş enerjisi teşvik sisteminde yaptığı 

değişiklikler sonucu yatırımların durağanlaşmasından kaynaklanırken, yatırım 

değerindeki düşüşün arkasında ise düşen maliyetler yatmaktadır. 



Şekil 1: Küresel temiz enerji yatırımları teknoloji dağılımı (yeni yatırımlar, milyar Dolar) 

Kaynak: BNEF, Clean Energy Investment Trends (2018) 

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, toplam enerji arzına eklenen yeni 

kapasiteler açısından değerlendirildiğinde, 2018 yılında yeni yenilenebilir enerji 

yatırımlarının fosil yakıt kaynaklı enerji yatırımlarından daha yüksek bir seviyede 

gerçekleştiği görülmektedir. (IEA, 2019a).  Söz konusu kapasite artışlarıyla birlikte, 

güneş enerjisinde toplam kurulu güç 486 GW’a gelirken, rüzgâr enerjisi kurulu gücü 

ise 564 GW seviyesine ulaşmıştır. (Şekil 2). Son 10 yıldaki eğilim, güneş enerjisinde 

yıllık ortalama yüzde 42, rüzgâr enerjisinde ise yüzde 17’lik bir artışa işaret 

etmektedir. Her iki kaynak için de bu artışlar, toplam yenilenebilir enerji kaynakları 

ortalaması olan yıllık yüzde 8’lik artışın üzerindedir. Böylelikle güneş enerjisi kurulu 

gücü 10 yıl içerisinde 32 katına, rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise 5 katına ulaşmıştır. 



Şekil 2: Kaynaklara göre, kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi (MW) 

 

Kaynak: IRENA, Renewable Energy Capacity Statistics (2019) 

Gelecek bölümde de bahsedileceği üzere, yenilenebilir enerji maliyetlerindeki 

hızlı düşüş eğilimi, önümüzdeki dönemde de enerji yatırımlarına yön verecek olan en 

önemli etkendir. 2019-2024 yılları arasında yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 

50 oranında artacağı, bu artışın yarısının FV yatırımlarından geleceği ve dağıtık FV 

yatırımlarının ise neredeyse kara-tipi rüzgâr yatırımları kadar artacağı 

öngörülmektedir(IEA, 2019a). Bu süreç içerisinde Çin’in en büyük dağıtık güneş 

pazarı haline gelirken, ticari ve sanayi çatı kurulumlarındaki büyümenin ise daha 

elverişli fiyat dinamikleri ve enerji arz-talep dengesi doğrultusunda hane çatılarındaki 

kurulumlarından daha hızlı olması bekleniyor. Tüm bu hızlı gelişmelere rağmen, 

dağıtık FV kurulumlarında ulaşılacak seviyenin küresel çatı-üstü potansiyelinin ancak 

yüzde 6’sı seviyesinde olacağı da çarpıcı bir diğer öngörüdür (IEA, 2019a). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel enerji arzından alacağı payın yükselmesi 

ise, enerji depolama yatırımlarına olan talebin de artacağına işaret etmektedir(Şekil 3).  



Şekil 3: Literatürde yer alan çalışmalara göre enerji depolama kapasitesi ihtiyacı  

 

Kaynak: Zerrahn v.d., 2018. 

 

 



 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Depolama Maliyetlerindeki Gelişmeler 
 

Özellikle, güneş enerjisi yatırımlarındaki yüksek oranlar nedeniyle dikkat 

çeken, ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının genelinde izlenebilen yeni kapasite 

yatırımlarındaki hızlı artışın arkasındaki en önemli etken gelişen teknolojiler 

vasıtasıyla ve genişleyen pazarlarla birlikte hızla düşen fiyatlardır. 2009-2018 

döneminde gerçekleşen seviyelendirilmiş enerji maliyetlerine şebeke ölçeğinde 

bakıldığında, FV uygulamalarında yaşanan yüzde 89’luk düşüşün diğer yenilenebilir 

ve fosil yakıt kaynaklarını geride bıraktığı görülüyor (Şekil 4). Güneşi yüzde 70’lik 

düşüşle rüzgâr takip ediyor. Doğal gazda, doğal gaz kombine çevrim santrallerinde ve 

kömürde sırasıyla yüzde 37, 32 ve 2 seviyelerinde yaşanan maliyet düşüşleri 

yenilenebilir kaynaklardaki gelişmeleri yakalayamıyor. Nükleer ve jeotermaldeki 

maliyet artışları (sırasıyla yüzde 26 ve 20) ise diğer kaynakların aksi yönde bir 

gelişme olarak kaydedilmektedir. Bu gelişmeler, şebeke ölçeğinde güneş ve rüzgârın 

seviyelendirilmiş maliyetlerini diğer tüm kaynaklardan daha ucuz bir noktaya 

taşımıştır. 2018 yılında güneş 40 $/MWh, rüzgâr ise 41$/MWh seviyelerindeki 

maliyetlerle, en yakın rakipleri olan doğal gaz kombine çevrim santralleri (56 

$/MWh) ile arasındaki farkı önceki yıllara göre daha da açmış durumdadır. 

Şekil 4: Yıllar itibarıyla seviyelendirilmiş enerji maliyetleri (şebeke ölçeği) 

 

Kaynak: Lazard (2019b) 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını hızlı bir şekilde rekabetçi hale getiren fiyat 

düşüşlerinin önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor. 2020 yılına kadar FV 

yatırımlarının seviyelendirilmiş maliyetinde yüzde 40’lık ek bir düşüş gerçekleşmesi 

beklenirken (IRENA, 2018b), 2050 yılına kadar bu düşüşün yüzde 71’e ulaşacağı 

tahmin ediliyor (BNEF 2018). Rüzgâr için ise bu tahminler sırasıyla yüzde 17 ve 58.   



Maliyetlerde bugüne kadar yaşanan ve gelecekte de yaşanması beklenen 

düşüşler, yenilenebilir enerji yatırımlarının geleceğinde önemli rol oynuyor olsa da, 

yeni yatırımların önünün açılmasında en önemli unsurlardan biri batarya depolama 

teknolojileridir. Doğa koşullarına bağlı olarak kesintili bir şekilde enerji üretme 

imkanına sahip olan yenilenebilir enerji teknolojileri, bu özellikleri nedeniyle 

yeterince yaygın bir uygulama alanı bulamamaktadır. Batarya yatırımlarıyla ise bu 

sorunun aşılması mümkün hale gelmektedir.. 

Şebeke-bağlantılı ya da sayaç-arkası gibi iki farklı ölçeklerde düşünülebilecek bu 

yatırımlar hem tüketicilere hem de şebeke yöneticilerine avantajlar sağlıyor. Tüketici 

tarafındaki avantajlar; 

• Hanelerin kendi üretiminden en yüksek seviyede faydalanmasının sağlanması,  

• Üretilen fazla elektriğin fiyatların yüksek olduğu saatlerde sisteme 

satılabilmesi,  

• Elektrik kesintilerine karşı önlem olarak kullanılması, 

• Daha ileri aşamalarda şebekeden tamamen bağımsız hale gelinmesi olarak 

sıralanabilir.  

 

Şebeke-bağlantılı, büyük ölçekli bataryalar ise; 

• Pik tüketim saatlerindeki anlık ihtiyacın karşılanmasında, 

• Voltaj ve frekans dalgalanmaların engellenmesi yoluyla şebeke güvenliğinin 

ve esnekliğinin sağlanmasında,  

• Bölgesel elektrik taleplerinin ise daha düşük yatırım maliyetleriyle 

karşılanmasında fayda sağlamaktadır.  

 

Son yıllarda, yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasında kritik önemi 

olan batarya maliyetlerinde önemli düşüşler kaydedilmiştir. 2010 yılında yaklaşık 

1.000 $/kWh olan lityum iyon batarya fiyatları, 2017 yılına geldiğinde yüzde 84’lük 

bir düşüşle 170 $/kWh seviyesini yakalamış durumdadır (BNEF, 2019). 2030’da 

karşılaşacağımız fiyatların ise, yüzde 64’lik ek bir düşüşle, 62 $/kWh civarında 

olacağı öngörülüyor. Batarya fiyatlardaki bu hızlı düşüş eğiliminin elektrikli araç 

sektöründeki gelişmeleri de takip ettiğinin altını çizmek gereklidir. Elektrikli araç 

sektörünün talebi, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, 

bataryalar için genişleyen bir piyasa ve hızlanan inovasyon ve yatırımlar aracılığı ile 

düşen maliyetler anlamına geliyor. 

Uygun fiyatlı bataryalar hem elektrikli araçlar, hem de yenilenebilir enerji 

uygulamalarının yapılabilirliğini destekliyor. Söz konusu üç sektörün tamamlayıcılığı, 

sektörlerin gelişimi açısından hızlandırıcı bir nitelik taşıyor. Tahminler, bugün 359 

GW civarında bulunan toplam enerji depolama kapasitesinin, 2050 yılına kadar ek 

1,291 GW hacminde batarya yatırımı ile gelişeceği ve bu ek kapasitenin de yüzde 



40’ının sayaç-arkası, küçük ölçekli segmentte gerçekleşeceğine işaret ediyor (BNEF, 

2019). 

2050 yılına kadar yeni enerji üretimi alanındaki 13,3 trilyon Dolar’lık yatırımın, 

yaklaşık olarak 10 trilyon Dolar’lık kısmının yenilenebilir enerji alanında olacağı ön 

görülüyor. Yenilenebilir enerjide ise güneş ve batarya teknolojilerinin toplam 

bütçenin yarısına denk gelen seviyede yatırım alacağı (sırasıyla, 10,3 trilyon ve 843 

milyar Dolar) hesaplanıyor. 2050 yılı itibarıyla güneş enerjisinin küresel elektrik 

üretimindeki payı yüzde 22’ye ulaşırken, bu yatırımların yüzde 33’ünün (küresel 

üretimin yüzde 5’inin) sayaç-arkası güneş enerjisi yatırımlarından sağlanacağı ön 

görülüyor.  Bu tahminlerden, uygun fiyatlı bataryaların önümüzdeki dönemde dağıtık 

enerji yatırımlarını daha da fazla güçlendirmesinin beklendiği anlaşılıyor. Böylelikle, 

2050 yılına kadar güneş ve rüzgârın elektrik üretiminde toplam payının yüzde 50 

seviyesine çıkabileceği ifade ediliyor.  

Fiyat gelişmelerinin ardında elbette teknolojide yaşanan gelişmeler var. 

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanmakta olan rakamlar enerji teknolojileri 

araştırma ve geliştirmesine 2017 yılı itibarıyla 18 milyar Dolar harcama yapıldığını 

gösteriyor (Şekil 5). Bu harcama, 2017 sabit fiyatları ile bakıldığında, 2000 yılındaki 

harcamaların yüzde 80 üzerindedir. Enerji teknolojileri içerisinde yer alan enerji 

depolama teknolojileri Ar-Ge’si de bu artan harcamalardan yıllar içerisinde daha fazla 

pay alan teknoloji alanlarından bir tanesidir.  1990-2000 yılları arasında yıllık 100 

milyon Dolar Ar-Ge harcaması ile toplam enerji Ar-Ge’sinin yüzde 1’inden daha az 

pay alan enerji depolama teknolojileri, ekonomik kriz dönemindeki genişlemeci 

politikalardan olumlu etkilenmiştir. 2018 yılına gelindiğinde ise toplam harcamalar 

içerisindeki payını yüzde 2’ye çıkarmıştır. Hidrojen, yakıt pilleri ve diğer depolama 

teknolojileriyle birlikte ele alındığında, toplam enerji Ar-Ge harcamaları içerisindeki 

pay yüzde 11 olmuştur. 

Şekil 5: Enerji depolama teknolojileri Ar-Ge harcamaları 

 



Kaynak: IEA, Energy RD&D Budget Database (2019) 

Her ne kadar teknolojideki ilerleme beklenenden de hızlı bir fiyat düşüşüne 

imkan tanımış olsa da, hali hazırda konutlarda uygulanan FV ve sayaç-arkası 

depolama sistemleri seviyelendirilmiş maliyetleri, alternatif depolama uygulamalarına 

göre daha yüksektir (Şekil 6).  

Şekil 6: Seviyelendirilmiş depolama maliyetleri (destekler hariç, $/kW-yıl) 

 

Kaynak: Lazard (2019a) 

FV + Depolama Teknolojileri: Fizibilite Koşulları 
 

FV ve depolama sistemleri tekno-ekonomik fizibilitesi üzerine yapılan 

çalışmalar, tüketici talep profillerinin, yatırımı düşünülen teknolojilerin teknik ve 

ekonomik özellikleri ve yatırım bölgesinin teknik potansiyeli kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle yatırım yapılacak olan alanın yalnızca coğrafi olarak 

değil, tüketim profili olarak da ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Öz-

tüketim oranlarının yanlış hesaplanması durumunda, toplam maliyet ve geri ödeme 

süreleri de yanlış hesaplanacağından yanlış yatırım kararlarına yol açacaktır (Jamil 

v.d., 2012). Ayrıca, kurulu FV pik gücünün, ona eşlik eden bataryanın kullanılabilir 

kapasitesine oranının da maliyet-etkin bir sistem büyüklüğünün belirlenmesinde, öz-

tüketim, sistem bağımsızlığı ve ekonomik verimlilik gibi alanları etkileyen önemli bir 

gösterge olduğu ortaya çıkmaktadır (Linssen v.d., 2017).  Öz-tüketim oranları arttıkça 

elektrik arzının toplam maliyeti düşmektedir. FV sistemlerine eklenecek olan batarya 

yatırımları, öz-tüketim oranlarını artırarak söz konusu yatırımları çok daha ekonomik 



hale getirmektedir. Yatırımların geri ödeme sürelerinde elektrik fiyatları, modül 

fiyatları, inverter fiyatlarının da etkili rol oynadığı görülmektedir (Kharseh ve 

Wallbaum, 2018). 

 

Bu bulgular ışığında FV + batarya sistemleri fizibilite analizi aşağıdaki 

şemada olduğu gibi tasarlanabilir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Yapılan çalışmalar, sayaç-arkası FV + depolama sistemlerinin kullanıcılar 

açısından kayda değer faydalar sağladığını göstermektedir. Bu faydalar arasında 

elektrik faturaları üzerinden (öz-tüketim ve şebekeye satılan elektrik) sağlanan 

ekonomik faydalar kadar, tüketicilerin elektrik kesintilerine karşı daha dirençli hale 

gelmeleri gibi başka yan-faydalar da bulunmaktadır. 

 

Literatürde “enerji dirençli binalar” olarak tanımlanan ve ana şebekedeki 

problemler nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine karşı jeneratör gibi konvansiyonel 

yöntemler ya da FV + batarya gibi yeni teknoloji çözümleri ile dayanıklı hale 

getirilmiş binalar, kesinti durumuna hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmektedirler. 

Böylelikle, elektrik kesintileri nedeniyle meydana gelebilecek ekonomik kayıpların 

önüne geçilebilmektedir. Dizel jeneratörlerde sağlanacak yedek güç, yakıtın 

mevcudiyeti ile sınırlıyken, FV + batarya sistemlerinde karşılaşılan darboğaz ise 

günün hangi saatinde ya da yılın hangi mevsiminde olunduğuna göre bataryanın şarj 

seviyesinde yaşanabilecek değişkenliklerdir. Bu nedenle bataryaların ne zaman ve 



hangi kaynaktan (üretim fazlası ya da şebeke) şarj edileceğinin kararı, FV + batarya 

sistemlerinin sunacağı hizmet kalitesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan 

hesaplamalar, fizibilite analizlerine eklenecek “dayanıklılık” getirileri ile birlikte, 

daha büyük ölçekli FV + batarya sistemlerinin yatırımcılar açısından finansal açıdan 

daha anlamlı olabileceğini göstermektedir (Simpkins v.d., 2016). Söz konusu 

sistemlerin sağlayacağı “dayanıklılık” getirileri, analize konu olan binanın hangi 

amaçla kullanıldığına göre (mesken, hastane, veri merkezi, v.b.) değişecektir.  

 

 

 

 



 FV + Depolama Fizibilitesi: Türkiye Örneği 
 

Yukarıda da bahsedildiği üzere, fizibilite çalışmalarının sağlıklı sonuç 

verebilmesi için teknik potansiyeli etkileyen farklı coğrafi koşullar kadar, farklı talep 

profillerine de dikkat etmek gerekmektedir. Türkiye için yapılan fizibilite analizine 

temel oluşturmak üzere, 7 bölgede benzer karakteristiklere sahip 7 adet hanede ölçüm 

sistemleri kurulmuştur. 1  Montaj yapılan hanelerin yerleri ve özellikleri aşağıda 

gösterilmektedir. 

 

Farklı bölgelerdeki tüketim alışkanlıklarına ve bölgesel ışınım potansiyellerine 

göre Solar Panel, Batarya büyüklükleri seçilirken ekonomik açıdan da ölçeklendirme 

yapılarak tasarımlar yapılmıştır.  

 

  
 

 
 

 
1 Seçilen ailelerin yaşadıkları evlere uygun enerji tüketim ölçümü ve loglaması için İtalyan üretici 
Astrel Group firması bünyesinde ve EV otomasyonu konusunda sektörde önemli bir yeri olan 4-
noks firması ürünleri seçilmiştir. 



 
Her bölge için aylık bazda tüketimler Şekil 7’de gösterilmektedir. 

  

 
Şekil 7: Bölgelere göre aylık tüketimler (kWh) 

 
     Şekil -7  

 

Grafikten de görüleceği üzere, bölgesel faktörlere göre enerji tüketimlerinde 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Farklı ışınım ve tüketim alışkınlıklarına göre enerji 

ihtiyaçlarının FV ve batarya ile karşılanması durumu, Marmara Bölgesi için ayrıntılı 

bir şekilde aşağıdaki bölümde gösterilmektedir. Diğer bölgeler için yapılan hesapların 

sonuçları ise takip eden bölümlerde özetlenmiştir. 

 

Marmara Bölgesi:  

 
Tablo 1: Aylara göre tüketim (Marmara Bölgesi, kWh) 

 
 

Marmara Bölgesinin son 10 yıllık güneşlenme potansiyeli Şekil 8’de yer almaktadır. 



Şekil 8: On yıllık güneşlenme potansiyeli (Marmara Bölgesi, kWh/m2) 

 

 
 

Bir yıllık güneşlenme potansiyeli ise Şekil 9’da yer almaktadır. 

 
Şekil 9: Bir yıllık güneşlenme potansiyeli (Marmara Bölgesi, kWh/m2) 

 

 
 

 

Bir günlük enerji ve güç tüketim değerleri ise Şekil 10 ve Şekil 11’de verilmektedir. 

 
Şekil 10: Bir günlük enerji tüketimi (Marmara Bölgesi, kWh) 

 
 



Şekil 11: Bir günlük güç tüketimi (Marmara Bölgesi, kW) 

 
 

 

Bir aylık tüketim grafiği ise Şekil 12’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 12: Bir aylık güç üretim ve tüketimi (Marmara Bölgesi, kW) 

 
 

Tüketim alışkanlıklarına baktığımızda, yıllık, aylık ve günlük tüketim 

alışkanlıklarında benzerlikler mevcuttur. Günlük tüketimde günün belirli saatleri 

dışında tüketim daha stabildir. Tüketimin zaman zaman yüksek olduğu zamanlarda 

enerjinin bir kısmının daha önce depolanmış bir enerji ile karşılanması durumunda 

oluşan enerji dengesi   Şekil 13’te yer almaktadır.  

 
Şekil 13: 1,5 kWp FV panel ve 4 kWh kapasiteli depolama kullanılması durumu (kW) 

  

Şekil 13’te görüleceği üzere Marmara Bölgesi’ndeki tüketici için 1,5kWp 

solar enerji sistemine ilave 4 kWh depolama yapılması durumunda, tüketici Ocak ve 

Şubat ayları haricinde, şebekeden enerji çekmeden kendi ihtiyacını 

karşılayabilecektir.  

 

 

 



 

Benzer analiz sonuçlarına göre; 

 

Akdeniz Bölgesi:  

 

Akdeniz Bölgesi’ndeki tüketici için 7kWp solar enerji sistemine ilave 6kWh 

depolama yapılması durumunda, tüketici Ocak ayı haricinde şebekeden enerji 

çekmeden kendi ihtiyacını karşılayabilecektir.  

 
Tablo 2: Aylara göre tüketim (Akdeniz Bölgesi, kWh) 

 
 
Şekil 14: 7 kWp FV panel ve 6 kWh kapasiteli depolama kullanılması durumu (Akdeniz Bölgesi, kWh) 

 
 

İç Anadolu Bölgesi:  

 

İç Anadolu Bölgesi’ndeki tüketici için 3 kWp FV enerji sistemine ilave 6 kWp 

depolama yapılması durumunda, tüketici şebekeden enerji çekmeden kendi ihtiyacını 

karşılayabilecektir.  

 

 
Tablo 3: Aylara göre tüketim (İç Anadolu Bölgesi, kWh) 

 
 



Şekil 15: 3 kWp FV panel ve 6 kWh kapasiteli depolama kullanılması durumu (İç Anadolu Bölgesi, kWh) 

 

 
 

 

Ege Bölgesi:  

 

Ege Bölgesi’ndeki tüketici için 10 kWp solar enerji sistemine ilave 15 kWh 

depolama yapılması durumunda, tüketici Ocak ve Şubat ayları dışında şebekeden 

enerji çekmeden kendi ihtiyacını karşılayabilecektir.  

 
Tablo 4: Aylara göre tüketim (Ege Bölgesi, kWh) 

 
 
Şekil 16: 10 kWp FV panel ve 15 kWh kapasiteli depolama kullanılması durumu (Ege Bölgesi, kWh) 

 

 
 



Güney Doğu Anadolu Bölgesi:  

 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tüketici için 2 kWp solar FV sistemine 

ilave 6 kWh depolama yapılması durumunda, tüketici Aralık, Ocak ve Şubat ayları 

dışında şebekeden enerji çekmeden kendi ihtiyacını  karşılayabilecektir.  

 
Tablo 5: Aylara göre tüketim (Güney Doğu Anadolu Bölgesi, kWh) 

 
 
Şekil 17: 2 kWp FV panel ve 6 kWh kapasiteli depolama kullanılması durumu (Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi, kWh) 

 

 
 

Karadeniz Bölgesi:  

 

Karadeniz Bölgesi’ndeki tüketici için 3Kwp solar enerji sistemine ilave 6Kwh 

depolama yapılması durumunda, tüketici Aralık, Ocak ve Şubat ayları haricinde 

şebekeden enerji çekmeden kendi ihtiyacını  karşılayabilecektir.  

 
Tablo 6: Aylara göre tüketim (Karadeniz Bölgesi, kWh) 

 
 

 



Şekil 18: 3 kWp FV panel ve 6 kWh kapasiteli depolama kullanılması durumu (Karadeniz Bölgesi, kWh) 

 

 
 

Doğu Anadolu Bölgesi:  

 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tüketici için 2,5Kwp solar enerji sistemine ilave 

4Kwh depolama yapılması durumunda, tüketici Ocak ayı haricinde şebekeden enerji 

çekmeden kendi ihtiyacını karşılayabilecektir.  

 
Tablo 7: Aylara göre tüketim (Doğu Anadolu Bölgesi, kWh) 

 
 
Şekil 19: 2,5 kWp FV panel ve 4 kWh kapasiteli depolama kullanılması durumu (Doğu Anadolu Bölgesi, 

kWh) 

 
 

 

FV + Depolama: Destek Politikaları 
 



Depolama teknolojileri maliyetlerinin hane uygulamaları için henüz yeterince 

uygun hale gelmemiş olması, ülkeleri bu konuda politikalar geliştirmeye 

yönlendirmektedir. Böylelikle bir yandan depolama teknolojilerinin yaygınlaştırılması 

ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarından en yüksek verimin alınması 

sağlanırken, diğer taraftan da henüz tam olarak olgunlaşmamış olan batarya 

piyasasına talep yönlü bir destek verilmesi amaçlanmaktadır. Ülke örnekleri aşağıda 

sıralanmaktadır: 

• İsviçre’nin en büyük üçüncü eyaleti olan Vaud, 2018 yılı sonunda açıkladığı 3 

milyon $’lık teşvik paketi ile hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıları FV 

ve batarya birleşik uygulamalarında desteklemeyi, böylelikle de yatırımcıların 

kendi elektrik üretimlerinden daha yüksek oranda faydalanmalarını 

hedefliyor. Söz konusu teşvik paketi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 

programına ayrılan toplam 100 milyon $’lık bütçenin bir parçasıdır.  

• Amerika Birleşik Devletleri bir yandan büyük ölçekli ve bağımsız enerji 

depolama birimlerine özel teşvik mekanizmalarını tartışırken, diğer taraftan 

da pek çok eyalette bireysel yatırımcılar için güneş enerjisi ile birlikte 

kullanılmak üzere, küçük ölçekli sayaç-arkası depolama sistemlerinin de 

desteklendiği görülüyor: 

o 2001’deki enerji krizine bir cevap olarak, pik yükü yönetmek üzere 

Kaliforniya eyaleti tarafından tasarlanan Self Generation Incentive 

Program (SGIP) sistemi, ABD’nin en uzun zamandır işlemekte olan 

yenilenebilir enerji teşvik sistemlerinden bir tanesidir. Başlangıcında, 

temiz ve dağıtık küçük ölçekli enerji yatırımlarını desteklemek üzere 

tasarlanmış olan program, yıllar içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda 

genişletilerek enerji depolama ve büyük ölçekli yatırımları da 

kapsayacak bir tasarıma ulaşmıştır. 2001 yılından bu yana işlemekte 

olan program dahilinde, kapsamlı bir izleme ve değerlendirme 

mekanizması da bulunuyor. Ortaya çıkan başarılı sonuçlar ışığında, 

2018 yılı sonunda programın 2025 yılına kadar devam etmesi yönünde 

karara imza atıldı.  

o New York eyaleti, FV ve depolama uygulamaları için teşvikler, uygun 

finansman imkanları, eğitimler ve farkındalık yaratma çalışmalarından 

oluşan kapsamlı bir faaliyet yürütüyor. Söz konusu yatırımların, NY-

Sun destek programı altında anlaşmalı yükleniciler aracılığı ile düşük 

maliyetle gerçekleştirilmesi sağlanırken, düşük gelirli aileler için 

Affordable Solar teşvik mekanizması ile ek teşvikler getiren eyalet; 

düşük faiz-uzun vade imkanları ile de bireysel ve kurumsal 

yatırımcıları destekliyor. 



o 2050 yılına kadar emisyonlarını 1990 seviyesinin yüzde 80 altına 

indirmeyi hedefleyen Massachusetts eyaleti, doğal gaz santralleri 

tarafından karşılanan pik talebin yarattığı finansal ve çevresel 

maliyetlerin azaltılması için başlattığı SMART (Solar Massachusetts 

Renewable Target) programı aracılığı ile bir yandan 5MW’a kadar 

olan güneş enerjisi yatırımlarına güç alım anlaşmaları, uygun kredi 

imkanları, vergi indirimleri gibi teşvikler sunarken, diğer taraftan da 

güneş enerjisi yatırımıyla birlikte depolama yatırımı düşünenler için 

de ek destekler sağlıyor.  

o Güneş enerjisi potansiyeli açısından oldukça avantajlı bir durumda 

olan Nevada eyaletinde, kamuya ait ve tek elektrik şebeke yöneticisi 

olan şirkete verilen ve çatı-üstü güneş enerjisi kurulumlarına daha 

yüksek fiyat belirleme imkanı sağlayan izin, eyalette güneş enerjisi 

yatırımlarını ve dolaylı olarak da sektörü uzun süren bir durgunluğa 

sürüklemişti. Bu sürecin ardından 2017 yılında eyalet meclisi 

tarafından onaylanan yenilenebilir enerji kanun tasarısı, elektrik 

tarifelerinin güneş enerjisi ve depolama uygulamalarının bir arada 

yapılmasını destekleyecek seviyede belirlenmesine imkan sağlıyor.  

o Maryland eyaleti 2017 yılında aldığı bir kararla bireysel ve kurumsal 

enerji depolama yatırımcılarını vergi indirimleri yoluyla teşvik 

etmekte. Depolama yatırım maliyetinin yüzde 30’u kadar vergi 

indirimi sağlayan bu mekanizmada bireysel yatırımcılarda $5.000, 

kurumsal yatırımcılarda $75.000 üst sınır olarak kabul ediliyor. 2018-

2022 döneminde işleyecek ve yıllık toplam $750.000’lık bir vergi 

indirimini hedefleyen teşvik yoluyla daha fazla yenilenebilir 

uygulamasının sisteme dahil edilmesi amaçlanıyor. 

• Enerji dönüşümü çerçevesinin mimarı olan Almanya, bu dönüşümün 

başarısının yenilenebilir enerji yatırımlarının depolama kapasitesiyle 

desteklenmesine bağlı olduğu gerçeğinden yola çıkarak küçük ölçekli güneş 

enerjisi kurulumlarının yanında, depolama yatırımı da yapanlara teşvik 

veriyor. Yeni yatırımlara verilen bu teşvik kapsamında, batarya maliyetlerinin 

bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Teşvik mekanizmasının tasarlandığı 

2013 yılında yüzde 30 olan bu oran, söz konusu sistemlerin düşen maliyetleri 

doğrultusunda 2017 yılında yüzde 10’a kadar indirildi. Teşvik kapsamında 

ayrıca, yatırımcılara kamu bankaları tarafından sağlanan düşük faizli kredi 

desteği gibi bileşenler bulunuyor. 2017 yılında verilmiş olan toplam €123 

milyon tutarındaki teşvikle 6.900 adet bireysel yatırımcının desteklendiği 

raporlanıyor.  



SONUÇ 

Görüldüğü üzere, güneş ve depolama teknolojilerini destekleyen politikalar 

farklı ülkelerde, piyasaların özelliklerine göre kendine yer buluyor. Yenilenebilir 

enerji yatırımlarının yaygınlaşmasını ve yaratılan piyasa ile teknolojik gelişmenin, 

maliyet düşüşlerinin yaşanmasını sağlayan bu yaklaşımlar, yenilenebilir enerji 

konusunda küresel gündem ile oldukça entegre olan Türkiye açısından da örnek 

oluşturabilecektir.   

 

Türkiye için yapılan projeksiyonlar, 2050 yılı itibarıyla kurulu kapasitenin 

yüzde 75’inin, üretimin ise yüzde 66’sının rüzgâr ve güneş kurulumlarından 

karşılanabileceğini gösteriyor (BNEF, 2019). Yenilenebilir enerji kurulumlarındaki bu 

artışlarda FV yatırımları, yeni yatırımların yüzde 44’ünü oluştururken, diğer 

teknolojileri geride bırakmaktadır. Küreselde de beklendiği gibi, sayaç-arkası 

kurulumların payının bu gelişmede önemli bir rol oynayacağı düşünüldüğünde, söz 

konusu yatırımların batarya kurulumları ile birlikte ele alınması yatırımların etkinliği 

açısından oldukça kritik bir önem taşıyor. FV + batarya sistemlerine, henüz 

gelişmekte olduğu bu aşamada sağlanacak destekler, sürdürülebilir bir piyasanın 

oluşturulmasına katkı sağlarken, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerini 

yükseltmesine de olanak sağlayacaktır. 
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