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BAŞLARKEN

Kimiz?

İklim krizinin çözümü için, yenilenebilir enerjinin;
elektrik üretimi, ulaşım ve ısınma alanlarında tek
kaynak olması gerektiği bilinciyle bir araya gelmiş
Türkiye güneş enerjisi sektörü paydaşlarıyız.

Neyi amaçlıyoruz?

Ülkemizin, yüzyılımızda gerçekleşmekte olan "enerji
devrimi"ne, tüm dünya ile eşzamanlı olarak ayak
uydurabilmesi yolunda, iklim değişikliği ve güneş
enerjisi alanında farkındalığını arttırmayı; bu yolla
her yıl düzenli bir güneş enerjisi kapasitesinin
şebekemize bağlanması için gerekli teknik ve
mevzuat altyapısını oluşturmayı amaçlıyoruz.

Misyonumuz

Eskinin dönüşümüyle ya da tamamen yeni kapasite
yaratılmasıyla, her yıl en az 3 GW güneş enerjisi
gücünün şebekeye bağlanmasını sağlamak.

Vizyonumuz

Teknolojik anlamda yenilikçi, hukuksal anlamda
paydaşların bütününün yararına çözümler üreterek;
güneş enerjisi kapasite artışını istikrarlı ve
sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmak.

Hedefimiz güneşte
her yıl 3 GW 
kurulu güç
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Kısaltmalar ve Kaynaklar

Kısaltmalar

GES: Güneş Enerjisi Santrali
YETA: Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları
YEKA: Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları
EPC: Engineering, Procurement and Construction ( Taahhüt firmalarını nitelemektedir)
OSB: Organize Sanayi Bölgesi
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
EBRD: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
IRR: Internal Rate of Return ( İç Karlılık Oranı)
EİGM: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Kaynaklar

Enerji.gov.tr
Teias.gov.tr
Epdk.org.tr
Irena.org
Ise.fraunhofer.de
Solarpowereurope.org
Enerjiatlasi.com
Emo.org.tr
The 2019 U.S. Energy & Employment Report
Renewable Energy and Jobs -2018 IRENA Report
Solar 3GW  paydaşları görüş ve modelleri
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Güneş Enerjisi Sektörü
İş Modelleri YÖNETİCİ ÖZETİ
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SOL

• İyileştirilmiş Öztüketim
Modeli

• Yenilenebilir Enerji Tedarik 
Anlaşmaları (YETA) 

• İhalesiz, Teşviksiz Lisanslı 
İş Modeli 

Solar3GW Türkiye’de güneş enerjisi piyasasının gelişimi için aşağıdaki 3 modeli 
önermektedir;

ÖZTÜKETİM TEMELLİ

TİCARİ  TEMELLİ

• Önerilen bu modellerden öztüketim modeli halihazırda piyasada 
bulunmakta olup, belli gelişim noktaları çerçevesinde iyileştirilmesi 

önerilmektedir.

• Ticari temelde önerilen YETA ve ‘’İhalesiz,Teşviksiz Lisanslı model ’’ 

esnek, modern ve özel sektör dinamizmine uygun yapıda modellerdir.

• Bu modellerin 2021 sonrasında güneş enerjisi piyasasının  geleceğini 
karbon-nötr zemine uygun olarak şekillendireceği öngörülmektedir. Arz, 

piyasa koşullarında oluşan talebe cevap verecek şekilde oluşacak, bu da 

piyasanın dengesini doğal ve verimli biçimde kurmasına yardımcı 

olacaktır.
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Ülkemizde güneş enerjisi sektörü dünyadaki hızlı gelişimine paralel olarak son yıllarda
ivme kazanarak gelişmektedir. Güneş enerjisi pazarının son yıllardaki dikkat çeken
gelişiminde YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması) kapsamında
verilen teşvikler ve hızla ucuzlayan panel ve işçilik maliyetleri önemli rol oynamıştır.

Güneş enerjisi toplam kurulu gücü 2019 sonu itibariyle yaklaşık 6 GW erişmiş olup,
2021 Mayıs ayı itibariyle de yaklaşık 7 GW’ı bulmuştur. Bu kurulu gücün büyük kısmı
lisanssız projelerden gelmektedir ancak 2016 sonu lisanssız projelerin öztüketim
temelli yapılabileceği konusunda değişiklik yapılmış ve yeni lisans verilmediğinden de
dolayı pazarın gelişim hızı yavaşlamıştır.

Güneş enerjisi, tabiatı itibariyle küçük ölçekten büyük ölçeğe çok çeşitli çapta
kurulumlara elverişli, geldiği nokta itibariyle ucuz elektrik sağlayan bir kaynaktır. Bu
kaynaktan azami şekilde yararlanmanın önemli bir yolu, bu kaynağa dair iş
modellerinin önünü açmaktır. Bu şekilde, güneş enerjisi beklenen ekonomik faydayı
sağlayabilecektir.

Raporda iki ana kırılımda toplam 5 iş modelinden bahsedilmektedir. Bu iki ana kırılım;
öztüketim temelli ve ticari temelli olarak iş modellerini ikiye ayırmaktadır. Bu iş
modellerinden ‘’öztüketim modeli’’, ‘’lisanslı, ihaleli ve teşvikli model’’ ve ‘’YEKA modeli’’
(Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) halihazırda pazarda varolan modeller olup, ‘’YETA
modeli’’ (Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları) ve ‘’İhalesiz, Teşviksiz, Lisanslı
model’’inin pazarda henüz bir uygulaması bulunmamaktadır.

Solar3GW, pazarın sağlıklı ve tutarlı gelişimi için temelde üç model önermektedir;
iyileştirilmiş öztüketim modeli, YETA modeli ve ihalesiz, teşviksiz, lisanslı model. Bu
üç model de elektrik talebine paralel olarak ortaya konabilecek, serbest piyasa
dinamikleriyle uyumlu özelliklere sahiptir.
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‘’Öztüketim modeli’’, aynı dağıtım bölgesinde olmak üzere aynı ya da ayrı üretim ve
tüketim noktalarında olacak şekilde tasarlanabilmektedir. Sadece çatı ve cepheyle
sınırlı kalmaksızın uygun arazi, deniz, göl vb. gibi alanlara lisanssız GES mevzuatı
uyarınca kurulabilmesi öngörülmektedir. Yeni inşa edilecek ve kentsel dönüşümle tekrar
yapılacak tüm binaların enerji tüketimlerinin güneş enerjisinden sağlanmasının zorunlu
hale getirilmesi bu model çerçevesinde atılacak önemli bir adımdır.

‘’YETA (Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları) modeli’’ artan elektrik talebinin,
sürdürülebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş ile sağlanabilmesine imkan verir. Bu
model ile, elektrik ihtiyacı olan taraf ile elektrik tedarik eden taraf kamu kaynakları
kullanılmaksızın buluşturulur ve piyasaya somut bir talep vasıtasıyla giren bu
santrallerin öngörülebilir bir mekanizmayla finansmanı sağlanır. Üretilen temiz enerji,
sabit fiyat garantileriyle tüketicilere ulaştırılır. Model, herhangi bir teşvik içermediğinden
serbest piyasa fiyat oluşumlarını negatif etkilemez.

‘’İhalesiz, teşviksiz, lisanslı model’’ ile kurulumlar, tamamen özel sektör tarafından ilgili
bölgedeki elektrik ihtiyacının analiz edilmesiyle bölgenin şebeke yeterliliği ve
ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek ve projelendirilecektir. Bu model ihalesiz
olduğundan, kapasite tahsisi gibi pek çok farklı devlet kurumunun koordinasyonunu
gerektiren uzun bürokratik süreçlere gereksinim olmayacak, kamu kaynaklarını asgari
düzeyde kullanacaktır.

Ticari modellerin sürdürülebilir şekilde piyasa mekanizmasına dahil edilebilmesi için;
devlet garantisi veya alacak sigortası gibi teminatların sağlanması, finansal
YETA’ların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca serbest bırakılması, lisanssız
projelerin YETA kapsamında ticarete konu edilebilmesi için ilgili yönetmeliğin revize
edilmesi, ihalesiz, teşviksiz lisanslı GES’ler için gerekli mevzuat altyapısının
oluşturulması gibi birtakım adımlar atılmalıdır.

Solar3GW tarafından önerilen bu üç model de ülkemizin, yerli ve temiz enerji
kaynaklarının kullanımını arttırmayı amaçlayan politikasıyla tam uyumlu, iklim
değişikliğiyle mücadelede de güneş enerjisinin son derece etkin bir şekilde
kullanımını öngörmektedir. Serbest piyasa dinamikleri çerçevesinde herhangi bir
teşviğe ihtiyaç duymaksızın işleyebilecek bu modeller ile ülkemiz elektrik piyasası
çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yönde gelişimini sürdürecektir.
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Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü GENEL BAKIŞ

YETİŞMİŞ İŞGÜCÜ/ 
DENEYİM

Özellikle 2015-2019 yılları
arasındaki yüksek büyümeyle
çok ciddi bir yetişmiş insan
kaynağı ve uygulama bilgi-
becerisine sahip olunmuştur.

Güneş enerjisi kurulu
kapasitesi beklenenin
ötesinde büyüme göstermiş, 
her seferinde konulan
hedeflerin güncellenmesine
sebep olmuştur.

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü

HEDEFİN ÜSTÜNDE 
BÜYÜME

Türkiye hem ışınım değerleri
hem de elverişli ve uygun
coğrafi konumu nedeniyle şu
ana kadar gösterdiği
büyümeyi katlayacak
potansiyele sahiptir.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE 
YÜKSEK POTANSİYEL 
AVANTAJI
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GÜNEŞ ENERJİSİ KURULU GÜÇ GELİŞİMİ (MW), 2013-2019

GENEL BAKIŞ

18 40 249
833

3,421

5,063

5,995

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü
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Kaynak: TEIAS

Lisanssız Elektrik Üretim

Yönetmeliği’nin («Yönetmelik») 
yatırımcının yolunu lisanslı

üretime göre büyük bir oranda

açmasıyla büyüme en hızlı 2015-
2019 yılları arasında gerçekleşti.

Lisanssız elektirik üretim 

mevzuatında 2017’den itibaren
yapılan değişikliklerin

yansımalarıyla 2018 itibariyle

güneş enerjisi sektöründe
büyümede yavaşlama oldu.

600 MW kapasite sınırı olan

lisanslı güneş enerjisi
yatırımlarında da büyüme

lisanssıza kıyasla çok kısıtlı

kaldı. 

Türkiye’de güneş enerjisi, ağırlıklı

olarak arazi tipi ve endüstriyel tip 
çatı kurulumlarıyla yaygınlaştı.

Türkiye enerji sektörü, uygun

koşullar oluştuğunda bu kaynağın
hedeflerin üstüne çıkarak, ne 

kadar hızlı yaygınlaşabileceğine

şahit oldu.

2017 senesinde ihale edilen 
YEKA GES 1 projesinde, 2020 

itibariyle fabrika kurulumu

tamamlandı ve arazi 
kurulumlarına başlandı. Bu 

kapasite ile kurulu GES gücü 
1.000 MW daha artacak.
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İŞ MODELLERİ3



Güneş Enerjisi Sektörü
İş Modelleri

I- ÖZTÜKETİM ÜZERİNE KURULU İŞ 
MODELİ

•Üretim ve tüketim aynı noktada ve aynı
dağıtım bölgesinde
•Üretim ve tüketim farklı noktalarda ve aynı
dağıtım bölgesinde

olmak üzere bu model iki seçenekli olarak
düşünülmektedir.

TANIM ve AYRIMLAR

II-TİCARİ TEMELE DAYALI İŞ MODELLERİ

İş modelleri, özü itibariyle yatırımcısı açısından elektrik satışından ticari bir kazanç gözeten ve
gözetmeyen olarak temelde ikiye ayrılmıştır. Elektrik satışından ticari kazanç gözetmeyen ancak elektriğini
güneşten üreterek orta ve uzun vadede elektrik giderlerinin sabit ve öngörülebilir olmasını sağlayarak kişi
ve kurumların kendilerine fayda sağlayan model, öztüketim modeli olarak; ticari kazanç gözeten ve farklı
koşullara sahip iş modelleri olarak önerilen modeller de ticari temele dayalı iş modelleri olarak
sunulmaktadır. Ticari temele dayalı iş modelleri iş modelleri yapıları itibariyle piyasa güdümlü ve ihale bazlı
olarak iki grup altında incelenmektedir.

Bu çalışmada öztüketim modeli altında tek bir iş modeli, ticari temele dayalı iş modelleri altında ise dört
ayrı iş modeli ele alınmıştır. Bahsi geçen bu modeller, piyasada belli bir düzenleme uyarınca
uygulanabileceği düşünülen seçeneklerdir. Halihazırda hepsi aktif bir şekilde uygulanmamaktadır.

TÜRKİYE GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ UYGULANABİLİR  İŞ MODELLERİ

a. PİYASA GÜDÜMLÜ
a. YETA Modeli: Yenilenebilir Enerji Tedarik

Anlaşmaları. Kurumsal tüketicinin, kurulum
öncesinde enerji tedariğini uzun dönem
anlaşmalar ile, tercih ettiği proje geliştiriciden
sağladığı modeldir. (İngilizcesi ‘Green PPA’dir.)

b. İhalesiz, Teşviksiz, Lisanslı Model: Sadece 
şebeke kapasitesi ve isterlerine göre başvuru ile 
bağlantı görüşü verilen, ürettiği elektriği serbest 
piyasada satacak GES modeli.

b. İHALE BAZLI
a. İhaleli, Lisanslı Model: Kapasitenin devlet 

tarafından belirlenerek, ihale edildiği, en düşük 
fiyatı veren yatırımcının GES’i kurduğunda, 
ihalede verdiği fiyattan elektriğini sattığı GES 
modeli.

a. YEKA Modeli (YEKA GES-3): İlan edilen bölge 
ve güçlerde, yine ilan edilen yerlilik oranında 
bileşenlerin kullanılacağı, yatırımcının 
belirleyeceği yenilenebilir kaynak alanlarına 
kurulup, ihalede verilen fiyat ile elektriğin 
satılacağı GES modeli.

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü
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Güneş Enerjisi Sektörü
İş Modelleri TANIM ve AYRIMLAR

Solar3GW tanımlanan bu iş modelleri arasında öztüketim modeli ve piyasa güdümlü olan 2 modeli
önermektedir;

1. İyileştirilmiş Öztüketim Modeli
2. YETA Modeli
3. İhalesiz, Teşviksiz Lisanslı Model

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü
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Piyasa Uygulaması Solar3GW Önerisi

Öztüketim Modeli Var ✓
YETA Modeli Yok ✓
İhalesiz, Teşviksiz, 
Lisanslı Model

Yok ✓

İhaleli, Teşvikli, 
Lisanslı Model

Var ✕

YEKA Modeli Var ✕



1- ÖZTÜKETİME DAYALI İŞ MODELİ ETKİ ANALİZİ
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1. Kayıpların önlenmesi
2. Cari açığın düşürülmesine katkı
3. İşletmelerin rekabet avantajı sağlamalarına katkı
4. Karbon piyasalarına yönelik avantaj sağlama durumu
5. Çevreye olumlu etkisi
6. İstihdama olumlu etkisi

İtici Güçler

1. Finansal güçlükler
2. Fiziksel başvuru sürecinin zaman kaybı yaratması
3. TEİAŞ trafo merkezi kapasite sınırları
4. Öztüketim modeli için çatı ve cephe sınırlandırması olması
5. Şebeke işletmecisi tarafından kapasitelerin net ve güncel

bir şekilde aktarılmaması

Engeller ve
kısıtlamalar
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1. Kayıpların önlenmesi

Öztüketim amaçlı yıllık kurulu güç 1.650 MW

Üretim ve Tüketim Aynı Noktada Mesken Kurulu Güç 165 MW

Mesken-Önlenen Kayıp Miktarı 45,8 GWh

Ticari*- Kurulu Güç 660 MW

Ticari- Önlenen Kayıp Miktarı 196,6 GWh

Üretim ve Tüketim Ayrı Noktada Kurulu Güç 825 MW

Önlenen Kayıp Miktarı 120,3 GWh

Önlenen toplam Kayıp Miktarı/Yıl 362,7 GWh

Türkiye’de iletim ve dağıtım şebekesine baktığımızda elektriğin üretildiği noktadan son tüketiciye ulaştığı
noktaya kadar ciddi kayıplara uğradığını görmekteyiz.

Son 10 yılın kayıplarının ortalamasına baktığımızda;

Üretim sırasındaki iç ihtiyaç: %4,6
İletim Kaybı: %2,2
Dağıtım Kaybı: %12

rakamları çıkmaktadır. Bu veriler dikkate alındığında öztüketim modelinin yaygınlaşmasıyla iletim ve dağıtım
şebekelerinden ortaya çıkan kayıpların önüne geçilebilecektir. Kurulu güç rakamları artabilir ya da azalabilir
ancak bu model dahilinde düşünülen senelik 1.650 MW’lık öztüketime hizmet eden kurulu güç Türkiye şartları
altında uygun politikalarla ve finansman koşullarıyla desteklendiğinde oldukça mümkün görünmektedir.
Öztüketim amaçlı 1.650 MW kapasitenin hane ve ticari segmentlerden taleple geleceği düşünülmektedir.
Üretim ve tüketimin aynı noktada olduğu kurulumlarda önlenen kaybın üretime oranı %15,8, üretim ve tüketim
aynı dağıtım bölgesinde fakat farklı noktalarda olduğu durumda önlenen kaybın üretime oranı %6,8 olacaktır.
Bu modelle her sene kurulacak elektrik santrallerinin engel olabileceği kayıp üretim miktarı toplamda 362,7
GWh/yıl olacaktır.

Tablo 1: Öztüketim modeli için önerilen yıllık kapasitenin ve önlenen yıllık
kayıp miktarının dağılımı

ETKİ ANALİZİ
İtici Güçler
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TOPLAM ENGELLENEN KAYIP MİKTARI
362.655.150  kWh

AC (MW) DC (MW)

Derneğimizin Senelik
Güneş Elektrik Santrali
Hedefi (AC)

3.000 3.900

Öztüketim Modeli Güneş
Elektrik Santrali Hedefi 1.650 2.145

Ticari Amaçlı Güneş Elektrik
Santralleri Hedefi 1.350 1.755

Üretim ve Tüketim Aynı Noktada
Üretim ve Tüketim Ayrı

NoktalardaEv Tipi Ticarethane ve Sanayi Tipi

Kurulu Güç AC
(MW)

165 660 825

Kurulu Güç DC 
(MW)

214,5 858 1.072,5

Yıllık Üretim
(kWh)

289.575.000 1.244.100.000 1.769.625.000

Engellenen Kayıp
Yüzdesi %15.8 %15.8 %6.8

Engellenen Kayıp
Miktarı 45.752.850 196.567.800 120.334.500

Kayıpların önlenmesine dair modelin ayrıntıları

Kaynak: TEIAS, Solar3GW Analizi
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İtici Güçler (devam)
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2. Cari açığın düşürülmesine katkı

3. İşletmelerin rekabet avantajı sağlamalarına katkı

Ülkemiz enerjide dışa bağımlılığı yüksek bir ülke olması nedeniyle her sene bunun için ciddi bedeller ödemekte ve
cari açığı bu nedenle artmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın önüne geçmek için yenilenebilir kaynakların
kullanımı büyük önem arzetmektedir. Güneş enerjisi santralleri, öztüketim modelinde hanelerin, ticarethane ve
sanayi kuruluşlarının kendi elektrik taleplerini yine kendi elektrik arzlarını karşılayabilmelerine olanak sağlayan
ucuz ve yerli bir elektrik kaynağıdır. Bu avantajıyla, ülkemizdeki ithal enerji kaynaklarını ikame ederek cari açığın
düşürülmesine olumlu açıdan katkı sağlanacağı açıktır. TEİAŞ tarafından yayınlanan Türkiye Elektrik üretiminin
kaynaklara göre gelişimi (2000-2019) istatistiğinde son 10 yıl incelenirse ithal edilen kaynaklarla üretilen elektriğin
toplam üretimin %52.9’ine denk geldiği görülecektir. Önerilen model ile 10 yıllık bir dönemde enerji için
kömür ithalatı %60 veya doğalgaz ithalatı %64 oranında azaltılabilir.

İşletmelerin en önemli giderlerinden olan elektrikten ettikleri tasarruf, aynı zamanda bu kuruluşlara uzun vadede,
ürettikleri iç ve dış piyasaya sattıkları ürünler ve sundukları hizmetler üzerinden bir maliyet avantajı sağlamakta,
bu kuruluşların rekabet avantajını arttırmaktadır. Bu alanda elde ettikleri potansiyel tasarruf, karlılığı, karlılık da
işletmelerin piyasa güçlerini arttırarak, yeni yatırımların önünü açmaktadır. Ayrıca pandemi nedeniyle
faaliyetlerine ara veren fabrikalar, ticarethaneler, minimum bakım ve onarım ihtiyacıyla elektrik üretimine ve
satışına devam etmişler, böylelikle ticari kayıplarının azalmasına katkı sağlamışlardır.

4. Karbon piyasalarına yönelik avantaj sağlama durumu

Türkiye an itibariyle karbon piyasasında gönüllü olarak yer almaktadır; ancak gelecekte zorunlu piyasaya
geçildiğinde ve buradaki işlem hacmi yoğunlaştığında kurulu her GES kapasitesi ülkeye ekonomik avantaj
yaratacaktır. Türkiye karbon piyasasının önde gelen oyuncuları arasında girebilecek potansiyele sahiptir. Elektrik
tüketiminin dalgalandığı dönemlerde özellikle karbon piyasasında da iş yapabiliyor olmak, üretici açısından
büyük önem taşıyacaktır. İhracatta yüksek hacimli iş yapan ve bu hacmi daha da arttırma potansiyeline sahip
olan Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin karbon salımını azaltmaya yönelik master planını içeren ‘Yeşil Mutabakat’a
uyum sağlamasıyla ihracatını sürdürülebilir kılması ve uzun dönemde de daha da arttırması mümkün.
Bilançosunda belli bir ihracat gelir ağırlığı olan şirketler faaliyetlerini karbon salımının azaltılmasına yönelik
düzenledikleri takdirde rekabet avantajlarını koruyabilecekler.

ETKİ ANALİZİ
İtici Güçler (devam)
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5. Çevreye olumlu etkisi

6. İstihdama olumlu etkisi

Güneş enerjisinden üretilen her 1 GWh, sadece 23 Ton-CO2/GWh* sera gazı emisyonuna neden olmaktadır.  
Buna karşılık doğalgaz ile 499 Ton-CO2/GWh,ithal kömürde ise 888 Ton-CO2/GWh sera gazı emisyonu
yapılmaktadır. Bu değerler göz önüne alındığında güneş enerjisinin çevresel etkisinin önemi açıkça ortaya
çıkmaktadır. Çevresel anlamda termik uygulamalara göre hava kirliğinin azaltılması yönünde çok ciddi olumlu
etkileri olacaktır. Önerilen öztüketim modeli ile 10 yıllık dönemde  doğalgaz ile üretim yapan santrallerin yerini
alması halinde  22 Milyon Ton CO2 sera gazı emisyonunun önüne geçilecektir. 

Ülkemizde 2019 yılında 30,450 kişi güneş enerjisi sektöründeki işgücüne dahil olmuştur. Aynı yıl yapılan
932 MW’lık kurulum da göz önüne alındığında, MW başına ortalama 33 kişinin istihdam edildiği görülmektedir.
Öztüketim için çok mümkün görülen ve ekonomik etki analizinde paylaşılan yıllık 1.650 MW’lık bir kurulum olması
halinde her yıl bu sektörün istihdama katkısının 54.450 kişi civarında olacağı düşünülmektedir. Bu rakam hem
kurulum hem de işletim süreçlerindeki geçici ve kalıcı istihdamı temsil etmekle birlikte, sektör öztüketime yönelik
kurulumlarına devam ettiği müddetçe kurulum tarafındaki istihdama da talep sürekliliğini koruyacaktır. Toplam
kurulu güç aynı olmak kaydıyla, çok sayıda küçük ölçekli GES’in, az sayıda büyük ölçekli GES’ten daha fazla
istihdam yarattığı bilinmektedir. Modelin uygun politika koşullarıyla desteklenmesiyle istihdama kaydadeğer bir
katkı sağlayacağı aşikardır.

Bu, diğer enerji kaynaklarına göre kıyaslandığında;
• Baraj Tipi Hidro Elektrik Santrallerden 2,2 kat
• Kömür Elektrik Santrallerinden 2,8 kat
• Rüzgar Elektrik Santrallerinden 2,9 kat
• Doğalgaz Elektrik Santrallerinden 3,5 kat
• Nükleer Elektrik Santrallerinden 3,8 kat
• Jeotermal Elektrik Santrallerinden 36 kat
daha fazla istihdam anlamına gelmektedir.*

Kaynak:EMO*

ETKİ ANALİZİ
İtici Güçler (devam)

*Kaynak: IRENA, US Energy & Employment Report 
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6. İstihdama olumlu etkisi (devam)

Bir başka açıdan; tarıma dayalı güneş enerjisi sistemlerinin önünün açılmasıyla, uygun ışık koşullarında, verimli 
tarım ürünlerinin elde edilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için güneş enerjisinden elektrik 
ihtiyacının karşılanmasıyla üreticinin kırsal kalkınmaya ve istihdama destek vermesi sağlanmış olur. 
Ekonomik kaygıların arttığı, birçok sektörde istihdam problemlerinin yaşandığı bu dönemde yenilenebilir enerji 
sektöründeki firmalar bu olumsuzluklardan asgari düzeyde etkilenmiş olup, üretim, uygulama ve danışmanlık gibi 
yan kollarda istihdam talebinde artış gözlemlenmiştir.

ETKİ ANALİZİ
İtici Güçler (devam)
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1. Finansal güçlükler

2. Fiziksel başvuru sürecinin zaman kaybı yaratması

Teminatlı kredi kullandırma ve özkaynak zorunluluğu yatırımcılar için caydırıcı olabilmektedir. Yatırımcı özkaynağı
sağlasa dahi finansman miktarını da ya firma ya da farklı tipte kefaletler ile garanti altına almak zorunda kalmaktadır 
ki bu da firmaların kendi işleri için kullanabilecekleri teminat limitlerini bloke etmek anlamına gelebilir.
Bunun yerine devletin öztüketim projelerinde belli büyüklüğün üstündeki projelere bir teminat veya uygun maliyetli 
kefalet sigortası desteğinin olması halinde bu projelerin finansmanı %100 dış finansman şeklinde dahi 
tamamlanabilecek ve projelerin önü çok açılacaktır.

Bu iş modelinin tüm başvuru süreç ve prosedürleri online sistemler üzerinden uzaktan erişim ile olmalıdır.
Özellikle çağrı mektubu başvuruları ile ilgili kurul toplantısının yapıldığı ilgili süreç ve işlemler tamamen dijital
ortamda gerçekleştirilmelidir. Bu sayede öncelikle 1 ay başvuru süresi bekleme, 3 hafta değerlendirme ve
sonuçların açıklanması süreci ile ilgili tamamen zaman tasarrufu yapılmış olur. Sonuçların olumlu ilan edilmesinin 
ardından ise bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun yazılması ve yatırımcıya teslim edilmesi süresinde de en 
hızlı yol tercih edilmelidir. Bu sürecin e-devlet uygulaması olarak yapılması, hem modelin sağlıklı takibi, hem de 
tüm dünya olarak yaşamak zorunda kaldığımız ve yeniden yaşamak durumunda kalabileceğimiz pandemi ve 
benzeri süreçlerde sürecin doğasına uygun sağlıklı ve şeffaf bir ilerleme sağlayabilecektir.

3. TEİAŞ trafo merkezi kapasite sınırları

TEİAŞ, öztüketim için üretim tesisi kuracak tüketiciler için, trafo merkezlerinde uygunluk durumuna bakmaktadır.
Ancak, ürettiğini anlık olarak tamamen tüketecek tesislerde, yani üretimi sürekli sayaç gerisinde kalacaklarda
dahi, trafodaki toplam yenilenebilir kurulu gücünün bağlanabilme durumuna bakmakta; mevcutta, başvurulan
trafo merkezine bağlanmış başka yenilenebilir tesisler ile trafo dolmuş ise, bu yeni %100 öztüketim yapacak
santrallere bağlantı izni vermemektedir. Bu konu TEİAŞ nezdinde anlatılarak, ürettiğini anlık olarak tüketecek ve
şebekeye hiç vermeyecek tesislerin, aslında şebekeyi rahatlatıcı etkisi olduğu açıklanmalı, şebeke işletmecisine
bu konuda gerekli taahhütler verilmelidir. TEİAŞ da, bu taahhütlerin elektriksel anlamda yerine getirildiğini teknik
olarak da garanti edecek gerekliliklerin yerine getirildiğini ve ekipmanın tedarik edilip devreye alındığını, tesis
geçici kabulünde kontrol edebilir. Öte yandan, gelişen teknoloji ile, şebeke işletmecisi, ürettiğini tamamen
tüketmeyecek ama şebekeye verecek GES'ler için dahi, kurulumda gerekli şartları belirleyip, bunları geçici
kabulde kontrol ettiği takdirde, bu santrallerin şebekeye etkisini (kapasitif yüklenme, ani yük dalgalanmaları gibi)
azaltabilecek, böylece trafo merkezlerine bağlanabilecek GES kapasitelerinde daha az kısıta gidebilecektir.

ETKİ ANALİZİ
Engeller ve Kısıtlamalar
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4. Öztüketim modeli için çatı sınırlandırılması olması

Sadece çatıyla sınırlandırılmış kurulumlar öztüketim modeli dahilinde yararlanılabilecek alanlara yönelik kısıtlama
getirmekte, sektörün bu model çerçevesinde gelişim potansiyelini kısıtlamaktadır. İhtiyaca göre sınıflandırma
yapılmaksızın, çatı, cephe ve arazi, deniz, göl vb. alanlara GES kurulması için lisanssız mevzuatın revize edilmesi
gerekmektedir. 

5. Şebeke işletmecisi tarafından kapasitelerin net ve güncel bir
şekilde aktarılmaması

Şebeke işletmecisinin  yürüttüğü süreç yatırımcı tarafından takip edilememekte, yatırımcı sadece sonuçlara
yönelik bir bildirim almaktadır. Sürecin bu şekilde işleyişi, sistemdeki aksayan noktaların yeterince
anlaşılamaması ve dolayısıyla düzeltilememesine bu da zaman kayıplarına neden olmaktadır. Şebeke
işletmecisinin yürüteceği sürecin mevzuat değişikliği ile yatırımcı tarafından daha görünür hale getirilmesi, trafo
kapasitelerinin net ve güncel olarak düzenli bir şekilde aktarılması sektörün sağlıklı gelişimi için gereklidir.

ETKİ ANALİZİ
Engeller ve Kısıtlamalar
(devam)
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PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

• Türkiye 2019 sonu itibariyle, çok hızlı bir 
büyümeyle  6 GW kurulu güce ulaşmıştır ve  hem 
tecrübesi hem de potansiyeli itibariyle Avrupa’nın en 
önemli pazarlarından biri olarak görülmektedir. 

• Yüksek sayıda  organize sanayi bölgesi (OSB), 
fabrika, ticarethane ve uygun konut çatısı bulunması 
Türkiye’nin ölçek ekonomileri açısından bölgedeki 
en avantajlı konumlardan birini yakalayabilecek 
olmasına imkan sağlamaktadır. 

• Ticarethaneler içinde sadece alışveriş merkezi 
sayısı 400’ün üzerinde olup , son dönemde 
kurulmuş ve kurulması planlanan büyük hastane ve 
adliyeler dahil pek çok kamu kuruluşu da öztüketim 
modeli açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır.

• Konutlar açısından bakıldığında, büyük şehir 
merkezlerinin dışında kalan tüm bölgeler konut 
elektriği üretimi için  elverişli bir potansiyel teşkil 
etmektedir. Müstakil ve çatısı uygun konutlara 
bakıldığında Türkiye’nin bu segmentte en az 600 
MW’lık bir potansiyel yakalaması mümkün 
görünmektedir. 

• İlerleyen süreçte, elektriğin herkes için alınır satılır 
ve paylaşılabilir bir ürün haline gelmesiyle piyasa  
katlanan bir şekilde büyüyecektir. 

• Öte yandan, ülkemizde 15,000 civarında elektrikli 
araç ve 10 milyon özel araç bulunmakta, elektrikli 
araçların sayısının pazardaki gelişmelerle birlikte 
giderek artacağı öngörülmektedir. Cazip iş modelleri, 
araç şarj istasyonlarının gelişmesi, ve özellikle atıl 
durumda bulunan otopark üstlerinin kullanılmasıyla 
öztüketim modeli üzerinden kayda değer bir piyasa 
büyüklüğüne ulaşılması beklenmektedir.                                                             

Çatı
5%

Saha
95%

Çatı Kurulumları-Saha Kurulumları, 2019, Türkiye

5.995 MW

Çatı
34%

Saha
66%

Çatı Kurulumları-Saha Kurulumları, 2019, Global

599.380 MW

Kaynak: PV Installations Tracker IHS Markit
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ÖNERİLEN 
İŞ MODELİ
AKIŞ ŞEMASI

Süreç, oluşturulan sistem (e-devlet vb.) üzerinden şeffaf bir şekilde işler. Sistemde yönetmelik değişikliği
yapılarak kurulum noktasındaki çatı yada cephe zorunluluğu kaldırılmalıdır. Benzer şekilde öz tüketim modelinde
aynı dağıtım bölgesinde olmak kaydı ile üretim ve tüketim noktalarının aynı yerde olma zorunluluğu
kaldırılmalıdır.

Öztüketim İş Modeli Akışı

2- ÖZTÜKETİME DAYALI İŞ MODELİ

Solar3GW 
Önerisi

• Yatırımcı tesisinin ihtiyacını analiz eder.
• Tüketim ihtiyacı ve sözleşme gücüne uygun olarak GES gücünü belirler.
•GES gücünün kurulacağı alanı çatı ve cehe kısıtı olmaksızın, aynı dağıtım
bölgesindeki araziyi de hesaba katarak belirler

• Dijital olarak (e-devlet vb.) öztüketim başvurusunu yapar.
• Başvuruda istenen evrakları sisteme dijital olarak yükler. 

Başvuru
Yatırımcı

•EDAŞ dijital ortamda yapılan başvuruyu aynı ortamda inceler.
•Yüklenen tüm evraklar yönetmelikle yazılı şekli ile sunulmuş ise çağrı mektubunu 
sisteme yükler.

Basvuru
Şebeke İşletmecisi

•Başvuru sahibi tüm kriterleri karşılayabileceğini düşündüğü takdirde bağlantı
görüşünü kabul ettiğini sistem üzerinden şebeke işletmecisine bildirir. 

•Sistemde yüklü olan bağlantı görüşü ve çağrı mektubunu elektronik veya mobil 
imza kullanarak imzalar. 

Basvuru
Yatırımcı

•Sistem üzerinden proje kabul numarası alır. Aldığı kabul numarası ile bağlantı
görüşüne uygun olarak çizilmiş projeyi onaylanmak üzere posta yolu ile şebeke
isletmecisine iletir. 

Proje
Yatırımcı

•Sistem üzerinden varsa projenin eksikleri bildirilir. Eğer yoksa projenin onaylandığı
sisteme kayıt edilir. 

•Onaylanan projenin bir nüshasını posta yolu ile yatırımcıya iletilir.
Proje Onay

Şebeke İşletmecisi

•Şebeke isletmecisi tarafından bağlantı anlaşması sisteme yüklenir. 
•Yatırımcı tarafından bağlantı anlaşması elektronik imza veya mobil imza  ile 
imzalanır. 

Bağlantı Anlaşması

•Öztüketim iznini alan başvuru sahibi kendisine tanınan inşaat süresinde tesisi
geçiçi kabule hazır hale getirir.

•Onaylı projeler doğrultusunda tesis geçiçi kabulü yapılarak sistem işletmeye alınır.  
Tesis Geçici

Kabulü

Bu işmodeli neden gereklidir, sektöre ne faydası olur?
- Öztüketim modeli ile sözleşme gücüne uygun olarak tükettiği elektriği karşılamak isteyen yatırımcılar, catı
ve cephesinde yeterli yer olmadığı için kuramadıkları sistemleri kurabilmeleri için gerekli fırsatı yakalamış
olurlar.
- Sektörün sürekliliğini sağlarken düzenli bir ekonomik büyüme sağlanır.



1- ÖZTÜKETİME DAYALI İŞ MODELİ

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü

25
2020 Sonrası Büyüme için İşMODELİ Önerileri

YATIRIMIN GERİ 
DÖNÜŞÜ

Son yıllardaki elektrik tüketim bedellerindeki artışlar,
güneş enerjisi sistem maliyetlerindeki ciddi düşüşler ile
birleştiğinde öztüketim modelinin geri dönüş süreleri
açısından cazibesi büyük oranda artmıştır. Öztüketim
amaçlı kurulumlar, ölçeğine bağlı olarak değişmekle
birlikte özellikle ticarethane ve sanayi tesislerinin yüksek
elektrik tüketim giderleri nedeniyle amortisman süreleri
7-8 senelerden 4-6 senelere kadar gerilemiştir. %100
özkaynak finansmanında mevcut elektrik fiyatları
üzerinden geri dönüş süresi 4 seneye kadar
düşebilirken, uzun vadeye yayılmış %100 finansman
koşullarında dahi tesis sahibine cazip sürelerde geri
dönüş sağlamaktadır. Ayrıca 12 Mayıs 2019’da çıkan
Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca öztüketim
modeli için sözleşme gücünde GES gücüne müsaade
edilmekte ve tüketilenden fazla üretilen elektriğin geçerli
tarifeler üzerinden 10 yıl süreyle dağıtım sistemine satışı
yapılabilmektedir. Ayrıca teşvik belgesi alınması halinde
KDV istisnası uygulaması mevcuttur.

Ek olarak, gelişmiş diğer piyasalarda görüldüğü üzere
ilerleyen dönemde öztüketim modeli; çatı kiralama,
enerji verimliliğinin fonlanması ve karbon kredileri gibi
ikincil piyasa ürünlerine de imkan tanıyacaktır. Böylece
karlılık sadece yatırım süreciyle sınırlı kalmayacak,
devamında ikincil piyasalar ve türev piyasalarında da
devam edecektir. Türkiye’de son dönemde yatırım
bankacılığı ve güneş enerjisi portföy yatırım ürünleri de
oluşmaktadır.

Bir başka açıdan, uzun vadede, etki analizinde belirtildiği
gibi üretilen ürünün veya verilen servisin maliyetine
yansıtıldığında ise daha geniş bir perspektifle kar
getirisi daha da artmaktadır.

YEKDEM ile elektrik satışı yapan geçmiş örneklerde proje

IRR'ları %9,4 ile %12,7 aralığında iken, öztüketim modelinde

elektrik birim fiyatının TL olarak yıllık %10 arttığı senaryoda

IRR %16,4 ile %18,1* aralığında olmaktadır.

Önerilen öztüketim modelinde elektrik fiyatlarına gelecek %10

yerine yıllık %20 zam olması halinde %16,4 olan IRR değeri

%18,2 değerine yükselmektedir.

•İlgili proje IRR değerleri %25 özkaynak, %75 kredi olacak

şekilde çalışılmıştır.

Özkaynak finansmanında ve aylık mahsuplaşma şeklinde
4-6 yılın arasında bazen daha altındaki süreçlerde geri
dönüş sağlanabilmektedir. Sadece yatırım sürecinin
başında, bağlantı anlaşması, çağrı mektubu, tedarik ve
uygulamalar ve tesisin kabulü gibi 6-9 aya varan süreçler
sebebiyle, yatırımcı finansman sürecini en az 4 ay geri
ödemesiz şekilde planlamalıdır.

Sistem Büyüklüğü Geri Dönüş ( Yıl)*

0-10 kW 7-9 yıl

10-500kW 6-8 yıl

500 kW ve üzeri 4-6 yıl

*Bu geri dönüş süreleri, finansman tipine, maliyetlere, bağlı bulunulan 
tarifeye ve kurulumun yapıldığı koordinata göre değişmektedir.

Mevcut finansman koşullarında, yatırımcı finansmana
ulaşabilecek nitelikte olduğu sürece Türk bankaları,
uluslararası fonlar ticari kredi, proje finansman kredileri
şeklinde finansman sağlamaktadır, ayrıca leasing
olanakları da mevcuttur.

Ancak ek olarak%18 KDV oranının yerli panel kullanımı
halinde kaldırılması, güneş enerjisi fotovoltaik kurulumları
yapmak isteyenler için düşük faizli kredi finansmanı bu iş
modelinin yaygınlığını arttıracaktır. Yerli panel
üreticilerine ise teşvik özelliği taşıyacaktır.
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1 a. Sanayi Tesisi Sahipleri
b. Ticarethane Sahipleri (AVM, Hastane, Market, 

vb. İşletme Sahipleri)
c. Kamu Kurumları
d. Ev Sahipleri

Yatırımcılar

3 a. Yerli Bankalar
b. Uluslarası Fonlar
c. EBRD

Finans Kuruluşları

Yatırımcılar

Tedarik
Zinciri

Finans Kuruluşları

Kamu
Kurumları
ve Sivil
Toplum
Örgütleri

2 a. Panel Üreticileri
b. İnverter Üreticileri
c. Metal Aksam Üreticileri (Çelik, Alüminyum)
d. Kablo Üreticileri
e. Elektrik Pano Üreticileri
f. Bağlantı Elemanı Üreticileri
g. Trafo üreticileri
h. Yüksek Gerilim Şalt Sistemi Üreticileri
i. Uzaktan İzleme Sistemi Firmaları
j. Mühendislik Firmaları
k. Uygulama Firmaları
l. Toptan Satış Firmaları
m. Perakende Satış Firmaları
n. Denetim Firmaları
o. Test Firmaları
p. EPC Firmaları
q. Lojistik Firmaları
r. Gümrükleme Firmaları
s. Sigorta Firmaları
t. Hafriyat Firmaları
u. Özel Güvenlik Firmaları
v. Vinç Firmaları

Tedarik Zinciri

4 Kamu Kurumları ve Sivil Toplum
Örgütleri

SEKTÖR
PAYDAŞLARI

Öz tüketim modeli ve ticari model paydaşları hemen
hemen ayrı olmakla beraber, öztüketim modeli
yatırımcı profili mesken, ticari ve endüstriyel olarak
daha fazla bir alt segment kapsamına sahip olduğu
için son kullanıcı türü açısından daha geniştir.

a. EPDK
b. Enerji Bakanlığı
c. TEİAŞ
d. EDAŞ’lar
e. Dernekler
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GÜNEŞ ENERJİSİ 
POLİTİKASI 

Kanun koyucu öztüketim modelinin devamı için iradesini,
Mayıs 2019 tarihli yönetmelik değişikliğinde, bu modelin
çizgilerini net bir şekilde çizerek ortaya koymuştur. Hatta
burada, öztüketim için GES kuracak tüketiciye, ürettiği ve
tükettiği elektriği aylık olarak mahsuplaşma şansını
tanımıştır (daha önceden saatlik olan mahsuplaşmanın
yerine); bu elbette, sadece belirli saatlerde üretim yapan
GES’ler için büyük avantajdır. Değişiklikte bununla da
kalmayıp, aylık mahsuplaşma sonunda üretilen elektrikte
fazlalık olması durumunda; bu fazla elektriği tüketicinin
kendi abone grubuna ait tarife fiyatından satma imkanı da
getirilerek fizibilitelerin daha da iyileşmesi sağlanmıştır.

Sürdürülebilir enerji arz güvenliğini sağlamak Türkiye’nin
enerji politikasının nihai hedefi olmuştur. Tüm strateji
belgelerinde yinelenen bu hedef , Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planında ilk
amaç olarak tanımlanmıştır. Bu amacın ilk hedefi de ‘yerli
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu
gücünün toplam kurulu güce oranının %59’dan %65
seviyesine yükselmesi sağlanacaktır’’ şeklinde
tanımlanmıştır.

Stratejik plan, önerilen iş modelini amaç ve hedef olarak
desteklemekle ve tarafımızdan önerilen öztüketim iş
modeline uygun olmakla birlikte hedef niceliklerinin
güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Stratejik plan
uyarınca 2019 sonrası 4 yıl için sisteme eklenmesi
beklenen güneş kurulu gücü 5.250 MW’tır.

Stratejik planda aynı amaç için koyulan hedefte
lisanssız elektrik üretimine ilişkin mevzuatın
uygulama ve gelişmelere bağlı olarak
güncellenmesi konusunda gerekli değişikliklerin
yapılması için hedef yıl 2020 olarak belirtilmektedir.
Dolayısı ile önereceğimiz yeni iş modelleri için
yapılması gerekli mevzuat değişikliği zamanlaması
ETKB Stratejik planı ile örtüşmektedir.
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YASAL MEVZUAT

Ancak önerilen bu modelin tam 
anlamıyla etki analizinde yer verilen
faydaları sağlaması için mevcut
mevzuatta birtakım iyileştirmeler ve
revizyonların yapılmasına ihtiyaç vardır. 
Bu revizyonlar şu şekildedir;*

x

• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

• 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun

• Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik
Üretim Yönetmeliği

Öztüketime dayalı bu iş modeli kapsam
olarak mevcuttaki lisanssız elektrik
üretimine ilişkin mevzuata
dayanmaktadır. İlgili mevuzat altyapısı
şu şekildedir;

• Aynı dağıtım bölgesinde olmak üzere üretim ve 
tüketim noktaları ayrı noktalarda bulunabilmesi.

•Öztüketim modeli için ihtiyaca göre sınıflandırma 
yapılmaksızın, çatı, cephe ve arazi, deniz, göl vb. 
alanlara, tarımsal uygulamalar için tarım arazilerine  
GES kurulması için lisanssız elektrik üretim 
mevzuatının revize edilmesi.

• TEİAŞ trafo merkezi kapasitelerinin arttırılması

• Çatı güneş enerjisi sistemlerinde yeni inşa edilecek 
ve kentsel dönüşümle yeniden yapılanacak tüm 
binaların enerji tüketimlerini güneş enerjisinden 
sağlanmasının zorunlu hale getirilmesi

• Kendi iç ihtiyacını karşılayacak öztüketim modeli 
çerçevesinde kurulacak olan sistemler için 
yönetmelikte kapasite sorgusunun kalkması.
(Orta ve büyük ölçekli çatı GES'ler bağlı bulunduğu 
TEİAŞ trafo merkezinde belirli bir kapasite teşkil 
etmemesine rağmen resmi olarak bir kapasite 
sorgusuna tabidir. Bu durum gerek prosedürel
gerekse projenin hayata geçmesi konusunda yatırımcı 
açısından engel teşkil etmektedir. )

*9 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan mevzuat 
değişikliğiyle ‘İyileştirilmiş Öztüketim Modeli’ne 
yönelik birtakım iyileştirmeler yapılmıştır.
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Bu bölümde başlangıç bölümünde bahsedildiği gibi ticari amaçlı 4 ayrı iş modeline yer 
verilmiştir;

A. PİYASA GÜDÜMLÜ

a. YETA Modeli (Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları): Kurumsal tüketicinin, 
kurulum öncesinde enerji tedariğini uzun dönem anlaşmalar ile, tercih ettiği proje
geliştiriciden sağladığı modeldir. (İngilizcesi ‘Green PPA’dir .)

b. İhalesiz, Teşviksiz, Lisanslı Güneş Enerjisi Santrali (GES) Modeli:  Sadece 
şebeke kapasitesi ve isterlerine göre başvuru ile bağlantı görüşü verilen, ürettiği 
elektriği serbest piyasada satacak GES modeli.

B. İHALE BAZLI

a. İhaleli, Lisanslı Güneş Enerjisi Santrali (GES) Modeli: Kapasitenin devlet 
tarafından belirlenerek, yine ilan edilen bölgelerde ihale edildiği, en düşük fiyatı 
veren yatırımcının GES’i kurduğunda, ihalede verdiği fiyattan elektriğini sattığı GES 
modeli.

b. YEKA Modeli (YEKA GES-3):  İlan edilen bölge ve güçlerde, yine ilan edilen 
yerlilik oranında bileşenlerin kullanılacağı, yatırımcının belirleyeceği yenilenebilir 
kaynak alanlarına kurulup, ihalede verilen fiyat ile elektriğin satılacağı GES modeli.

Bu modeller, aynı bölüm başlıkları altında değerlendirilmiştir.

29
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1. Cari açığın düşürülmesine katkı
2. Karbon piyasalarına yönelik avantaj sağlama durumu
3. Çevreye olumlu etkisi
4. İstihdama olumlu etkisi
5. Şebeke stabilizasyonunun sağlanmasına yönelik etkisi

İtici Güçler

Engeller ve
kısıtlamalar

Maddelerin
Geçerli Olduğu

Modeller

YETA İhalesiz, Teşviksiz
Lisanslı GES

İhaleli, Lisanslı
GES

YEKA
(YEKA GES-3)

1,2,4,5,6 1,3 1,3 2

1. Şebeke işletmecisi tarafından konulabilecek sınırlar
2. Finansman güçlüğü
3. EPDK tarafından lisans başvurusu alınmaması
4. YETA mevzuat altyapısının hazır olmaması
5. Lisanssız projelerin YETA kapsamında

değerlendirilememesi
6. Uzun dönemli kontrat imzalamanın önünde ticari ve

kültürel engeller
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1. Cari açığın düşürülmesine katkı

2. Karbon piyasalarına yönelik avantaj sağlama durumu

Piyasa güdümlü modellerin etkinleştirilmesiyle, güneş enerjisinden sıfır marjinal maliyetle üretilen elektriğin
şebekedeki payı hızla arttırılabilir ve ithal edilen yüksek maliyetli termik kaynaklardan üretilen enerji ile ikame
edilebilir. Üstelik yöntemi doğru belirlenmiş ve kuralları iyi konulmuş piyasa güdümlü bir tasarım şüphesiz hem
maliyetleri hem de verimliliği optimize edecektir.  Hammadde maliyeti olmayan, sınırsız bir kaynaktan üretilen
güneş elektriği , ilk kurulum maliyetlerinin de kendini giderek düşen fiyatlarla kısalan sürelerde amorti etmesiyle 
enerjideki cari açık yükünü önemli miktarda hafifletecektir.

3. Çevreye olumlu etkisi

Türkiye an itibariyle karbon piyasasında gönüllü olarak yer almaktadır. Ancak gelecekte zorunlu piyasaya
geçildiğinde ve buradaki işlem hacmi yoğunlaştığında kurulu her GES kapasitesi ülkeye ekonomik avantaj
yaratacaktır. Türkiye karbon piyasasının önde gelen oyuncuları arasında girebilecek potansiyele sahiptir. Elektrik
tüketiminin dalgalandığı dönemlerde özellikle karbon piyasasında da iş yapabiliyor olmak, üretici açısından
büyük önem taşıyacaktır. Bu bağlamdaki en önemli ve somut uygulama AB'nin yeşil mutabakat çerçevesinde
devreye almak istediği sınırda karbon vergisi uygulamasıdır. Bu doğrultuda, AB'nin zorunlu bir karbon
şeması olmayan sınır komşularından ithal ettiği spesifik sektörlere ait ürünlere, ithalat esnasında bir karbon
vergisi uygulaması söz konusudur.

ETKİ ANALİZİ
İtici Güçler

Güneş enerjisinden üretilen her 1 GWh, sadece 23 Ton-CO2/GWh* sera gazı emisyonuna neden olmaktadır.  
Buna karşılık doğalgaz ile 499 Ton-CO2/GWh,ithal kömürde ise 888 Ton-CO2/GWh sera gazı emisyonu
yapılmaktadır. Bu değerler göz önüne alındığında güneş enerjisinin çevresel etkisinin önemi açıkça ortaya
çıkmaktadır. Çevresel anlamda termik uygulamalara göre hava kirliğinin azaltılması yönünde çok ciddi olumlu
etkileri olacaktır. 

Kaynak:EMO*
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4. Istihdama Olumlu Etkisi

5. Şebeke stabilizasyonunun sağlanmasına yönelik etkisi

GES yatırımları inşaat aşamasında daha fazla  olmak üzere  işgücüne toplamda önemli bir katkı sağlamaktadır.
Kurulan bu tesislerin güvenliği, işletme ve bakımı şehirlerden farklı olarak kırsalda da ciddi bir iş olanağı
yaratmaktadır. Ülkemizde 2019 yılında 30.450 kişi güneş enerjisi sektöründeki işgücüne dahil olmuştur. Aynı yıl
Yapılan 932 MW’lık kurulum da göz önüne alındığında, MW başına ortalama 33 kişinin istihdam edildiği
görülmektedir. Ticari temele dayalı iş modelleri için çok mümkün görülen ve ekonomik etki analizinde paylaşılan
yıllık 1.350 MW’lık bir kurulum olması halinde her yıl bu sektörün istihdama katkısının 44.550 kişi civarında
olacağı düşünülmektedir. Modelin uygun politika koşullarıyla desteklenmesiyle  istihdama kaydadeğer  bir katkı
sağlayacaktır. 

GES kurulumları, doğru şebeke uygulamalarıyla birleştirildiğinde iddia edildiğinin tam aksine şebeke 
stabilizasyonunun sağlanmasına yardımcı olacaktır. Tepe törpüleme denilen, güneş enerjisinin puant
saatlerdeki yükü alması, enerji şebekesi üzerindeki yükü de dengelemektedir. Bu faydadan yararlanabilmek için
şebeke işletmecisinin sistem dengelemesine yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve dengeleme uzlaştırma
mekanizmalarında etkinliğin arttırılması gerekmektedir. 

ETKİ ANALİZİ
İtici Güçler (devam) 

Kaynak:EMO*
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ETKİ ANALİZİ
Engeller ve Kısıtlamalar

2. Finansman Güçlüğü

Bankaların uzun vadeli bir sözleşmeye dayalı bu iş modeline finansman sağlaması şirketlerin mali durumu
nedeniyle sınırlı kalabilir. Globalde uygulanan YETA temelli modellerde genellikle A/A+ kredi notuna sahip büyük
kuruluşlar ile YETA yatırımcıları arasında yapılan uzun vadeli kontratların, Türkiye’de bunu sağlayabilecek
kuruluş sayısı azlığı nedeniyle finansman önünde bir risk teşkil etmesi mümkündür. Bu riski aşabilmek için belirli
kriter kontrollerinden geçmiş ve finansman tedarik sözleşmelerini imza seviyesine getirmiş YETA'lara devlet
garantisi veya devlet garantili uygun maliyetli kefalet sigortası gibi imkanlar sağlanabilirse, YETA iş modelindeki
yatırımları sadece Türkiye içinden yatırımcılarla sınırlı kalmayacaktır. 
YEKA konusunda ise yerli ürün kullanma zorunluluğu nedeniyle uluslararası finansman kuruluşlarının 
finansman sağlama konusundaki  isteksizliklerinin güçlüğe neden olacağı düşünülmektedir.

Geçerli olduğu iş modelleri: YETA, YEKA

1. Şebeke işletmecisi tarafından getirilen/getirilebilecek sınırlar

TEİAŞ, şebeke işletmecisi sıfatı ile, şebekedeki arz devamlılığını tehlikeye atmamak adına gerekli önlemleri
almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, yenilenebilir enerji santrallerinden biri olan GES’lerdeki ani yük değişimleri
(ani bulut gelmesi) ve her an emre amade olmayan güçleri nedeniyle (gece ya da tamamen kapalı günler),
şebeke işletmecisini bu santrallere trafo merkezlerinde tanıdığı kapasitelerde aşırı temkine itmektedir. Oysa,
gelişen teknoloji ve düşen maliyetler ile, hem GES’lerin daha fazla DC yüklemesi ile kapasite kullanım oranları
artarken, batarya depolamanın da entegre edilmesi ile bu santrallerin baz yük santraller gibi çalışma imkanı
artmaktadır.

Geçerli olduğu iş modelleri: YETA, İhalesiz Teşviksiz Lisanslı GES, İhaleli Lisanslı GES, 

3. EPDK tarafından lisans başvurusu alınmaması

Bilindiği üzere, EPDK, gerek GES’lere verilen teşvikler gerekse politika yapıcının yerli kaynak, yerli ekipman
kullanılması gibi konularda aldığı kararlar doğrultusunda belirli dönemlerde lisans başvuruları almaktadır. Ancak
kanun yapıcının karar almakta gösterdiği tereddütler ve EPDK ile bu kurumlar arasındaki iletşimin uzamasından
kaynaklı, lisans başvurularının açılması çok zaman gecikmelere uğramaktadır. Oysa, özellikle tavsiye ettiğimiz
ihalesiz, teşviksiz, lisanslı modelde, EPDK’nın GES lisans başvurusu almak için belli zamanları belirlemesine
gerek kalmayacak, bir kere başvuru sistemi açıklandıktan sonra, bu sistem çerçevesinde başvurular her zaman
açık olacaktır.

Geçerli olduğu iş modelleri: İhalesiz Teşviksiz Lisanslı GES, İhaleli Lisanslı GES,
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5. Lisanssız projelerin YETA kapsamında değerlendirilememesi

Ülkemizdeki mevzuat, henüz, bir tüketicinin, kendi üreticisini seçerek ve uzun süreli bir ikili anlaşma
yoluyla elektriğini bu üreticiden anlaşılan fiyat çerçevesinde alacağı taahhüdü ile verilecek bir lisansa, yenilenebilir
enerji santrali kurulmadan önce izin vermemektedir. Üreticiler ikili anlaşmaları ancak EPİAŞ sistemine kayıt
olduktan sonra yapabilmekte ki bu da üretim tesisinin devreye girmesi ile eşzamanlı olabilmektedir. Oysa
oluşturulacak bir YETA kontrat altyapısı ile, mevzuat, büyük tüketicilerin, üreticilerini, tesis kurulmadan önce de
seçmesine, başka deyişle, bu önceden seçilmiş üreticiye, tüketici ile yaptığı anlaşma çerçevesinde lisans
vermeye uygun hale getirilebilir.

Lisanssız projelerin YETA ile değerlendirilmesi, bu kapsamda üretilen elektriğin ticarete konu edilememesi
nedeniyle mümkün değildir. Bu da istenen finansal yararı sınırlandıracaktır. 

ETKİ ANALİZİ
Engeller ve Kısıtlamalar
(devam)

Geçerli olduğu iş modelleri: YETA

Geçerli olduğu iş modelleri: YETA

6. Uzun dönemli kontrat imzalamanın önündeki ticari ve kültürel engeller

Kurun oynak yapısı, genel olarak da yukarı seyri nedeniyle, uzun dönemli, 2-3 seneyi aşan kontrat yapmanın
önünde engel teşkil etmektedir. Öte yandan, değişen  makro ekonomik göstergeler ve politikalar nedeniyle  bu
anlaşmayı belirli bir çerçevede koruyan bir mekanizma mevcut değildir. 

Geçerli olduğu iş modelleri: YETA

2- TİCARİ TEMELE DAYALI İŞ MODELLERİ

4. YETA mevzuat altyapısının hazır olmaması



Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü

35
2020 Sonrası Büyüme için İş MODELİ Önerileri

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

• Türkiye, gelişmekte olan bir pazardır. Özellikle son
5 sene içinde hem hedeflenenin hem de beklenenin
üzerinde büyüyerek, uygun koşulları oluştuğunda
potansiyelini ne kadar rahat kullanabileceğini ortaya
koymuştur.

• Pazar özellikle ticari segmentte, endüstriyel çatılar
ve arazi kurulumları üzerinde önemli bir ilerleme kat
etmiştir.

• 2019 sonu itibariyle 5.995 MW olan pazar
büyüklüğünün %4,6’sı çatı kurulumları, %95,4’ü
saha kurulumları olarak gerçekleşmiştir.

• Özellikle büyüme gösteren son kullanıcı segmenti
ticaridir. Bu ve daha büyük kurulumları içeren
piyasadaki enerji üreticilerine seslenen segmentin
önümüzdeki yıllarda da bu bölümde incelenen iş
modelleri uyarınca yıllık en az 3 GW bir büyümeye
baz teşkil edeceği öngörülmektedir. Dolayısıyla
pazarın potansiyeli, uygun politika koşulları, trafo
kapasiteleri ve mevzuat altyapısı izin verdiği sürece
yüksek büyümeye elverişlidir.

• Bu modellerden YETA, ‘İhalesiz, Teşviksiz Lisanslı
GES’ ve ‘İhaleli, Lisanslı GES’ senelik olarak
öngörülen 3 GW büyümeyi sağlayabilecek
modellerdir. Bunlar dışında kalan YEKA modeli 10,
15 ve 20 MW olarak ayrı ihale edilecek 74
yenilenebilir kaynak alanıyla, toplamda 1,000 MW ek
bir pazar büyüklüğüne hizmet edecektir.

Lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinin en başta
şebekeye YEKDEM üzerinden satışı mümkün
kılmasıyla, Türkiye’deki güneş enerjisi yatırımları
canlanmış ve 2014’ten itibaren her sene olağanüstü
bir ivmelenmeyle gerçekleşmiştir. Ancak yatırımlar,
2017’de yönetmeliğin öztüketim odaklı olacak şekilde
tekrar revize edilmesiyle 2018’den itibaren
yavaşlama göstermiştir. Yönetmelik her ne kadar
öztüketimi hedeflese de şebekeye elektrik satışını
mümkün kılması, güneş enerjisi piyasasının bugünkü
gelişim seviyesine gelmesinde oldukça önemli bir rol
oynamıştır.

Lisanslı
3%

Lisanssız
97%

Güneş Enerjisi Lisanslı-Lisanssız Kurulumlar, 
2019, Türkiye

5.995 MW

Kaynak: TEIAS

2- TİCARİ TEMELE DAYALI İŞ MODELLERİ



Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü

36
2020 Sonrası Büyüme için İş MODELİ Önerileri

ÖNERİLEN 
İŞ MODELLERİ 
AKIŞ ŞEMALARI: YETA

Bağlantı anlaşmasında, en başta verilen bağlantı görüşündeki şartlara uyulması teminat altına alınmıştır. Tesis
çalışırken de zaten anlaşmaya uyulduğu, mevzuat çerçevesinde sürekli kontrol edilmekte, uyulmadığı takdirde
kanunun öngördüğü yaptırımlar uygulanmaktadır. Burada önemli olan santralin piyasa erişim hizmetlerinin
yenilenebilir enerjinin şebekeye etkin entegrasyonunu mümkün kılacak ve sistem işletmecisinin yükünü azaltacak
şekilde tasarlanması gerekliliğidir. Böylece şebeke işletmecisi, yenilenebilir bir enerji santralinin şebekeye bağlı
olmasından, ancak bir baz yük termik santral bağlı olduğundaki kadar etkilenir. Yatırımcı, tesiste üreterek sisteme
verdiği elektrik enerjisini, YETA yaptığı firmaya bu anlaşma çerçevesinde satar. Finans bulma ve tesiste bu
çerçevede sattığı elektrik enerjisi ile yatırımını çevirme riskini, basiretli bir tacir gibi kendi alır. Devletten herhangi bir
teşvik talebi bulunmaz.

Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) Modeli AkışıSolar3GW 
Önerisi

• Proje geliştiren, yenilenebilir enerji alıcısının (off-taker) ihtiyaçlarına göre projeyi 
yapılandırır

• Şebekenin kısıtları ve gelişim planı göz önüne alınarak doğru lokasyon tayin edilir
• Optimizasyonun sağlandığı noktada sistem işletmecisine bağlantı anlaşması ve 
EPDK’ya başvurusu yapılır

Süreç 
Proje Geliştirici / 

Yatırımcı

• Proje geliştirici ve yenilenebilir enerji tüketicisi erken aşamada finans 
kurumu/bankayı YETA sürecine dahil ederek projenin hayata geçebilmesi için 
gerekli kaynağı optimum yapıda kurgular.

•Taraflar yatırımın hayata geçmesi durumunda santralin nasıl bir piyasa erişim ve 
enerji yönetimi modeli olacağının yol planını da geliştirmelidir.       

Basvuru
Finans Kurumu

•Şebeke işletmecisi bağlantının mümkün olabilmesi için gerekli teknik isterleri içeren
detaylı bağlantı görüşünü başvuru sahibine iletir.

•Bu bağlantı görüşü gerekiyorsa santralin baz yük enerji santrali gibi çalışacağı
gereklilikleri de içerir, gerilimdeki ani düşüş ve yükseliş kriterlerini de belirler.

Basvuru
Şebeke İşletmecisi

•Başvuru sahibi tüm kriterleri karşılayabileceğini düşündüğü takdirde bağlantı
görüşünü kabul ettiğini şebeke işletmecisi ve EPDK’ya bildirir. 

Başvuru
Yatırımcı

•Lisanslama süreci mevzuata uygun şekilde, gerekli teminatlar alınarak ve
mevzuatta belirtilen süreler dahilinde devam eder.

•Proje geliştiren, tesis projelerini şebeke işletmecisi ve EİGM’ye onaya sunar.
Lisanslama

•Bu onay sürecinde, tesisin bağlantı görüşünde belirtilmiş gerekliliğine uygunluğu
hem EİGM hem şebeke işletmecisi tarafından da kontrol edilir.

•Mevzuatın tüm gereklilikleri yerine getirildiğindeproje geliştiren lisans verilir.
Lisanslama

•Lisansını alan başvuru sahibi kendisine tanınan inşaat süresinde tesisi geçiçi kabule
hazır hale getirir.

•Projeler doğrultusunda tesis geçiçi kabulü yapılarak sistem işletmeye alınır.
•Geçici kabul itibariyle, önceden belirlenmiş piyasa erişim sağlayıcısı, santralin şebeke 
operatörüne karşı finansal sorumluluk ve risklerini üstlenerek piyasa işlemlerini 
yönetir. 

• Santralin dengesizlikleri üreticinin sorumluluğundadır. Dengesizlik maliyetleri, normal 
bir lisanslı yenilenebilir enerji santrali gibi yönetilir ve faturalandırılır

Tesis Geçici
Kabulü
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Bu işmodeli neden gereklidir, sektöre ne faydası olur?

- Büyümeye devam eden elektrik talebinin sürdürülebilir ve temiz enerji kaynaklarıyla sağlanabilmesine
imkan verir ve bunu yaparken de kamu kaynaklarına başvurulması gerekmez. Böylelikle sosyal fayda
optimize edilmiş olur.

- Bu modelin sunduğu öngörülebilir borç servisi mekanizması ile sisteme girmesi elzem olan
yenilenebilir santrallerin finansmanı mümkün hale gelecektir.

- Model herhangi bir teşvik mekanizması içermediğinden serbest piyasada fiyat oluşumlarını negaitf
etkiyecek bir unsur teşkil etmez.

- Üretilen temiz enerji sabit fiyat garantileri ile endüstriyel tüketicilere ulaştığında:

• Özellikle son kaynak tarifesine endeksli kontratlarla elektrik alan ve spot fiyatlara endeksli
volatil maliyeti olan büyük sanayi tüketicilerinin elektrik maliyetleri sabitlenmiş/bütçelenebilmiş
olacaktır. Bu sanayideki rekabetçiliği arttıracak bir unsurdur.

• Tüketicilerin, kendi taahhüt ettikleri yahut ihracat yapabilmeleri için önerilen yahut şart
koşulan iklim değişikliği ve çevresel hedeflerine ulaşabilmeleri sağlanacaktır.

Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) Modeli AkışıSolar3GW 
Önerisi

ÖNERİLEN 
İŞ MODELLERİ 
AKIŞ ŞEMALARI: YETA
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ÖNERİLEN 
İŞ MODELLERİ 
AKIŞ ŞEMALARI: 
İHALESİZ; TEŞVİKSİZ 
LİSANSLI MODEL

Bağlantı anlaşmasında, en başta verilen bağlantı görüşündeki şartlara uyulması teminat altına alınmıştır. Tesis
çalışırken de zaten anlaşmaya uyulduğu, mevzuat çerçevesinde sürekli kontrol edilmekte, uyulmadığı takdirde
kanunun öngördüğü yaptırımlar uygulanmaktadır. Böylece şebeke işletmecisi, yenilenebilir bir enerji santralinin
şebekeye bağlı olmasından, ancak bir baz yük termik santral bağlı olduğundaki kadar etkilenir.Yatırımcı, tesiste
üreterek sisteme verdiği elektrik enerjisini, herhangi bir fiyat garantisi olmaksızın, serbest piyasada oluşan
fiyattan ya da ikili anlaşma yaptığı bir firma ile bu anlaşma çerçevesinde satar. Finans bulma ve tesiste bu
çerçevede sattığı elektrik enerjisi ile yatırımını çevirme riskini, basiretli bir tacir gibi kendi alır. Devletten herhangi
bir teşvik talebinde bulunmaz. Aslında önerilen model, doğalgaz santralleri için yürütülen lisanslama ve
devreye alma akışı ile hemen hemen aynıdır.

İhalesiz, Teşviksiz Lisanslı İş Modeli AkışıSolar3GW 
Önerisi

• Yatırımcı şebekenin isterlerini çalışır
• Üretim ihtiyacı bulunan bölgelerdeki trafo merkezlerie uygun güçteki GES ile
lisans başvurusunda bulunur.

Başvuru
Yatırımcı

•EPDK başvuruyu şebeke işletmecisine iletirBasvuru
EPDK

•Şebeke işletmecisi bağlantının mümkün olabilmesi için gerekli teknik isterleri
içeren detaylı bağlantı görüşünü başvuru sahibine iletir.

•Bu bağlantı görüşü gerekiyorsa santralin baz yük enerji santrali gibi çalışacağı
gereklilikleri de içerir, gerilimdeki ani düşüş ve yükseliş kriterlerini de belirler.

Basvuru
Şebeke İşletmecisi

•Başvuru sahibi tüm kriterleri karşılayabileceğini düşündüğü takdirde bağlantı
görüşünü kabul ettiğini şebeke işletmecisi ve EPDK’ya bildirir. 

Başvuru
Yatırımcı

•Lisanslama süreci mevzuata uygun şekilde, gerekli teminatlar alınarak ve
mevzuatta belirtilen süreler dahilinde devam eder.

•Yatırımcı, tesis projelerini şebeke işletmecisi ve EİGM’ye onaya sunar.
Lisanslama

•Bu onay sürecinde, tesisin bağlantı görüşünde belirtilmiş gerekliliğine
uygunluğu hem EİGM hem şebeke işletmecisi tarafından da kontrol edilir.

•Mevzuatın tüm gereklilikleri yerine getirildiğinde yatırımcıya lisans verilir.
Lisanslama

•Lisansını alan başvuru sahibi kensidine tanına inşaat süresinde tesisi geçiçi
kabule hazır hale getirir.

•Projeler doğrultusunda tesis geçiçi kabulü yapılarak sistem işletmeye alınır.  
Tesis Geçici

Kabulü
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İhalesiz, Teşviksiz Lisanslı İş Modeli AkışıSolar3GW 
Önerisi

Bu iş modeli neden gereklidir, sektöre ne faydası olur?

- Bu iş modeli ile, yeni GES kurulması için ihale düzenlenmesi, özel bölgelerde kapasite tahsisi gibi pek çok
farklı devlet kurumunun koordinasyonunu gerektiren uzun bürokratik süreçler ortadan kalkacaktır.

- Kurulumlar her bölgede, bölgenin şebeke yeterliliği ve ihtiyaçlarına göre yapılacaktır. Ayrıca bu ihtiyaçlar
özel sektör tarafından analiz edilecek, doğru ve hızlı tespit edilecektir; böylece özel sektör dinamizminden
azami yararlanılacaktır.

- Bu model ile bir taraftan ülke temiz ve yerli kaynaktan elektrik üretim tesisleri kazanırken, bir yandan
sektöre, ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir ve istikrarlı kapasite yaratılacaktır. YEKDEM mekanizması gibi bir
teşvik ve destekleme mekanizması devrede olmadığından, bu model ile kurulacak GES’ler, sektör üzerinde
yük teşkil etmeyecektir. Bu model ile yatırım yapacaklar, basiretli bir tacir gibi, kendi ticari riskleri
hesaplayarak yola çıkacağından, tüm model serbest piyasa dinamikleri çerçevesinde şekillenecektir.

ÖNERİLEN 
İŞ MODELLERİ 
AKIŞ ŞEMALARI: 
İHALESİZ; TEŞVİKSİZ 
LİSANSLI MODEL
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YATIRIMIN GERİ 
DÖNÜŞÜ

YETA; araziye kurulu GES elektriğinin şebeke üzerinden müşteriye satışı veya müşterinin çatısına kurulum ve ‘’sayaç 
arkası’’ satış olarak yapılandırılabilir. Bu model IRR beklentileri açısından yapılan kurulumların tipi ve ölçeğine göre farklı 
sonuçlar vermektedir. Araziye kurulumlarda yakalanabilecek ölçek ekonomisi ile çatılara kurulumun maliyet hesapları 
farklı ve dolayısıyla satış ve IRR beklentileri de farklı olacaktır. Her halükarda Avrupa ve ABD gibi daha gelişkin YETA 
pazarlarından görülebileceği üzere YETA yatırımcılarının gelir beklentisi serbest piyasa fiyatlarının altında fiyatlanabilir. 
Buna rağmen yine de karlı yatırımlar olacaktır. TRY bazlı YETA modellerinde bile iyi karlar elde edebilmek mümkünken, 
YETA müşterisi için de enflasyon beklentileri altında fiyatlanmış bir elektrik sözleşmesi sağlamak mümkün olacaktır. 
Ayrıca ölçek ekonomisine dayalı arazi YETA'larında birden fazla müşteriye satış izni ile daha büyük YETA'lara ve haliyle 
daha uygun elektrik satış fiyatlarına ulaşmak mümkün olabilecektir.

Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmalarına dayalı İş Modeli (YETA)

İhalesiz, Teşviksiz Lisanslı GES Modeli

Türkiye elektrik fiyatları dönem dönem değşiklik gösterse de son 10 yılda 4,5 cent/kWh'in altında kalmamıştır. Modelde 
elektrik teşviksiz satılacağından, satış fiyatı olarak bu minimum fiyatı almak mantıklıdır. Özellikle son yıllarda, GES 
kurulum maliyetlerinin hızla düşmesiyle ile geri dönüş süresi lisanslı GES'ler için kısalmıştır. Buna göre mevcut maliyetler 
ile, depolamasız bir santral IRR'ı %10,5 civarındadır. Şebeke işletmecisinin dengeli bir güç sağlanmasını talep etmesi 
halinde; 4 saat depolamalı GES'in IRR'ı %5,7; 16 saat depolamalı bir GES'in (gece de güç sağlayabilecek) IRR'ı ise  
%4,8 olarak gerçekleşmektedir.*

İhaleli, Lisanslı GES Modeli

Modelde, EPDK daha önce belirlediği bölgelerde, belirlenen güçler ile lisans başvurusu alacak; aynı bölge veya trafoda 
belirlenen güç üzerinde başvuru olması durumunda, satılacak elektriğin birim fiyatı üzerinden eksiltme yolu ile ihale 
yapılacaktır. Geçmiş 600 MW'lık lisanslı GES ihalelerine bakıldığında; ihaleler her ne kadar MW güç başına sabit bir 
katkı bedelinin arttırımı yoluyla yapılsa da; yatırımcıların o dönemde %7-8 aralığında IRR'ları sağlayacak fiyatlar verdiği 
görülmüştür. Bu yönde yeni açılacak ihalelerde de verilecek birim elektrik fiyat tekliflerinin %8 civarı IRR sağlaması 
oldukça muhtemeldir. IRR'lar USD cinsi olarak hesaplanmıştır.

2- TİCARİ TEMELE DAYALI İŞ MODELLERİ
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YATIRIMIN GERİ 
DÖNÜŞÜ

YEKA modeli ( YEKA GES-3)

Modelde, EPDK daha önce belirlediği bölgelerde, belirlenen güçler ile lisans başvurusu alacak; aynı bölge veya trafoda 
belirlenen güç üzerinde başvuru olması durumunda, satılacak elektriğin birim fiyatı üzerinden eksiltme yolu ile ihale 
yapılacaktır. Geçmiş 600 MW'lık lisanslı GES ihalelerine bakıldığında; ihaleler her ne kadar MW güç başına sabit bir 
katkı bedelinin arttırımı yoluyla yapılsa da; yatırımcıların o dönemde %7-8 aralığında IRR'ları sağlayacak fiyatlar verdiği 
görülmüştür. Bu yönde yeni açılacak ihalelerde de verilecek birim elektrik fiyat tekliflerinin %8 civarı IRR sağlaması 
oldukça muhtemeldir. Bu IRR'lar USD cinsidir. Temmuz 2020’de yayınlanmış ihale şartnamesiyle, yarışmaların TRY 
cinsinden yapılacağı duyurulmuştur. Ayrıca fiyat üzerine bir eskalasyon da konmuştur. Buna göre kredilerin de TRY 
cinsinden kullanılacağı düşünülmektedir. Yatırımcıların kredi faizleri oranından yüksek IRR beklemeleri normaldir. 

Bu modelde anlaşmanın 
taraflarının profillerine göre 

zaman planı farklılık 
gösterecektir

YETA

• Depolamasız 7 yıl geri 
dönüş, ekonomik ömür 
30 yıl
• 4 saat depolamalı 13 yıl 
geri dönüş, ekonomik ömür 
25 yıl
• 16 saat depolamalı 15 yıl 
geri dönüş, ekonomik ömür 
25 yıl

İhalesiz, 
Teşviksiz 

Lisanslı GES 
Modeli

Geri dönüş 9 yıl 
(USD cinsi), 
ekonomik ömür 30 
yıl

YEKA modeli
(YEKA GES-3)

Geri dönüş 9 
yıl, ekonomik 
ömür 30 yıl

İhaleli, 
Lisanslı GES 

Modeli

Model Bazında Yatırımın Geri Dönüşü

Tüm iş modelleri, Türk bankaları proje finansman kredileri, EBRD kaynaklı kredilerle finanse edilebilmektedir. 
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1 Bağımsız Elektrik Üreticileri
Yatırımcılar

3 a. Yerli Bankalar
b. Uluslarası Fonlar
c. EBRD

Finans Kuruluşları

Yatırımcılar

Tedarik
Zinciri

Finans Kuruluşları

Kamu
Kurumları
ve Sivil
Toplum
Örgütleri

2 a. Panel Üreticileri
b. İnverter Üreticileri
c. Metal Aksam Üreticilleri (Çelik, Alüminyum)
d. Kablo Üreticileri
e. Elektrik Pano Üreticileri
f. Bağlantı Elemanı Üreticileri
g. Trafo üreticileri
h. Yüksek Gerilim Şalt Sistemi Üreticileri
i. Uzaktan İzleme Sistemi Firmaları
j. Mühendislik Firmaları
k. Uygulama Firmaları
l. Toptan Satış Firmaları
m. Perakende Satış Firmaları
n. Denetim Firmaları
o. Test Firmaları
p. EPC Firmaları
q. Lojistik Firmaları
r. Gümrükleme Firmaları
s. Sigorta Firmaları
t. Hafriyat Firmaları
u. Özel Güvenlik Firmaları
v. Vinç Firmaları
w. Batarya Üreticileri

Tedarik Zinciri

4 Kamu Kurumları ve Sivil Toplum
Örgütleri

SEKTÖR
PAYDAŞLARI

a. EPDK
b. Enerji Bakanlığı
c. TEİAŞ
d. EDAŞ’lar
e. Dernekler

Türkiye’de güneş enerjisi hızlı bir büyüme 
sergiledikçe, hem dahil olan oyuncu kategorileri 
çeşitlenmekte, hem de  bu kategorilerde oyuncu 
sayısı artmakta ve sektör giderek derinlik 
kazanmaktadır. Sektöre dair bu büyümenin devam 
etmesiyle, güneş enerjisi istihdam açısından da 
önemli bir kaynak olmaya devam edecek, sektör 
edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeyi bu şekilde ülke 
dışına daha da fazla taşıyabilecektir.

2- TİCARİ TEMELE DAYALI İŞ MODELLERİ
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POLİTİKA KOŞUL ve
ÖNERİLERİ

• Sektör paydaşları özellikle finans kuruluşları teşvik edilmeli, 
teminat paketleri kullanılmalı, özellikle alacak sigortası gibi 
teminatlar iş modeli özelinde değerlendirilmeli, iş modelinde 
yer alan finansal YETA'lar sermaye piyasası mevzuatı 
açısından serbest bırakılmalı.
• Çatı YETA'larının önü açılmalı, çatıya YETA’yla sistem kuran 
şirket müşterisine sayaç öncesi elektrik satabilmeli ve elektrik 
fazlası olan dönemlerde şebekeye de belirli bir fiyattan veya 
en azından serbest piyasa fiyatlama mekanizması ile elektrik 
satabilmeli.  
• Çatı YETA'larda çatı mülkiyeti üzerinde YETA kapsamında 
sistem kurucusuna hak tesis edilebilmesi (çatının mülkiyetinin 
ayrıştırılabilmesi) beklenen önemli bir mevzuat 
düzenlemesidir. 

YETA

Solar3GW öneri iş modeli olup, henüz politik altyapısı 
teklif aşamasındadır. Ancak, gerek Türkiye’nin cari 
açığını düşürebilmek için yenilenebilir kaynaklara 
yönelme politikası, gerekse bunu yaparken maliyet ve 
dolayısıyla teşvikleri minimize etmek stratejisi 
doğrultusunda, modelin yakın zamanda mevzuat 
altyapısının oluşturulması bekhedeflenmektedir

İhalesiz, Teşviksiz Lisanslı
GES Modeli

Yenilenebilir Kaynak Alanları Yönetmeliği ile, özel şirketler 
tarafından ihale yoluyla YEKA belirlenebileceği ve ihale 
edilen kapasitelerde buralara GES kurulabileceği 
düzenlenmiştir. 2019 Mart ayından beri nispeten küçük 
kapasitelerde YEKA GES ihalelerinin olacağı, T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üst düzey yetkilileri 
tarafından pek çok defalar dile getirilmiş, Temmuz
2020’de yarışma ilanı yayınlanmıştır.  İlan uyarınca, 
toplam 1.000 MW gücündeki bağlantı kapasitesinin, 10 
MW, 15 MW ve 20 MW olarak toplam 74 yenilenebilir
enerji kaynak alanına bölünerek yarışmaların
düzenleneceği duyurulmuştur. Her bir yarışma için
başlangıç tavan fiyatı TL üzerinden, 35 kuruş/kWh olarak, 
elektrik enerjisi alım süresi de 15 yıl olarak belirlenmiştir.

YEKA modeli (YEKA GES-3)

26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 sayılı 
‘’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun’’un 26. 
Maddesi, 5346 sayılı ‘’Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’daki ilgili 
maddeyi değiştirerek, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen 
elektriğin birim fiyatlarını TL cinsine çevirmiştir. Böylece kanun 
yapıcı, YEKDEM’i, 2020 sonrasında tamamen sonlandırmak 
yerine, TL cinsi fiyatlarla devam ettireceğini göstermiştir. Bu da 
bu iş modeli için politikanın, iş modelinin yakında yeni 
kapasitelerle tekrar ihale edilip uygulanacağını göstermektedir.

İhaleli, Lisanslı GES Modeli

Solar3GW 
Önerisi

Solar3GW 
Önerisi
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YASAL MEVZUAT

• Borçlar Kanunu
• Elektrik Piyasası Kanunu
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu
• Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği
• Elektrik Şebeke Yönetmeliği
• Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

*Altyapısı mevcut olmakla birlikte bu iş modelinin uygulanması için ek 
mevzuat değişikliğine ve eklemelere ihtiyaç vardır.

YETA*

• Elektrik Piyasası Kanunu
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu
• Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
• Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği

İhalesiz, 
Teşviksiz 
Lisanslı 
GES Modeli

İhaleli, 
Lisanslı 
GES Modeli

• Elektrik Piyasası Kanunu
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kanunu
• Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
• Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine 
İlişkin Yönetmelik 
• Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan 
Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği 

YEKA 
modeli
(YEKA 
GES-3)

• Elektrik Piyasası Kanunu
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kanunu
• Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
• Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine 
İlişkin Yönetmelik 
• Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
• Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan 
Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği 
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SOLAR3GW 
ÖNERİSİ4
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Solar3GW Önerisi

Solar3GW tarafından önerilen iş modelleri

Öztüketim Modeli
Yenilenebilir Enerji 
Tedarik Anlaşmaları 

(YETA)

İhalesiz, Teşviksiz 
Lisanslı GES Modeli

Solar3GW, Türkiye’de güneş enerjisinin gelişimin özellikle bu 3 model çerçevesinde çok daha sağlam

ve verimli bir şekilde gerçekleşeceğini düşünmekte ve bu modelleri önermektedir.

Solar3GW Çözüm Önerileri

Öztüketim Modeli

ü Öztüketim modelinde yatırımcıların kendi teminat limitlerini bloke etmemeleri için devlet belli bir
büyüklüğün üzerindeki öztüketim projeleri için bir teminat ya da uygun maliyetli kefalet sigortası fonu
oluşturabilir. Bu şekilde projelerin finansmanı %100 dış finansman şeklinde tamamlanabilir.
ü Öztüketim modelinin tüm başvuru süreç ve prosedürleri online sistemler üzerinden uzaktan erişim
ile yapılarak, bürokratik süreç kısaltılıp kolaylaştırılabilir. Sürecin e-devlet uygulamasına dahil edilerek
olabildiğince dijital ortamdan işletilebilmesi, modelin sağlıklı takibi, verilerin analizi, çıkan sorunların şeffaf
bir şekilde ele alınabilmesi, daha nitelikli ve hızlı çözümü için de imkan sağlayacaktır. 
ü %100 öztüketim için üretilecek enerjinin şebekeye verilmeyeceği taahhüdü ile öztüketime konu olan
proje yatırımcıları trafo merkezi uygunluk durumuna yönelik TEİAŞ değerlendirmesinden muaf
tutulmalıdır. 
ü TEİAŞ, öztüketim fazlasını şebekeye verecek GES’ler için kurulumda şebekenin sağlıklı işleyişine
yönelik olarak gerekli şartların belirleyebilir ve geçici kabul esnasında tüm bunların uygunluğunu
denetleyebilir. Bu şekilde şebekeyi etkileyebilecek kapasitif yük veya ani yük dalgalanmaları gibi
sorunların aşılması mümkün olup, GES kapasitelerinin onayında daha sağlıklı ilerlemek mümkün
olacaktır.
ü Lisanssız mevzuat çatı kısıtı, çatı, cephe, arazi vb. olacak şekilde ihtiyaca yönelik olarak revize
edilmeli, öztüketim modeli dahilinde yararlanabilecek alan sınırı genişletilmelidir.
ü Şebeke işletmesinin kendi tarafında yürüttüğü süreç tüm paydaşlar nezdinde daha şeffaf bir hale 
getirilmeli, trafoların kapasiteleri net ve güncel bir şekilde düzenli olarak paylaşılmalıdır. Böylelikle
yatırımcılar, süreç içinde çıkan sorunlarda sorumluluk alabilecekleri alanları daha net görerek, daha hızlı
harekete geçebilecekler,  böylelikle bürokratik süreç de hızlanacaktır. 
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Solar3GW Önerisi

Solar3GW Çözüm Önerileri

Öztüketim Modeli (devam)

ü Öztüketimleri dahilinde GES kurulumu yapmak isteyenler için %18 KDV oranının yerli panel 
kullanımı halinde kaldırılması ve düşük faizli kredi finansmanı bu iş modelinin yaygınlığını arttıracaktır. Bu 
uygulama, yerli panel üreticilerine ise teşvik özelliği taşıyacaktır.
ü TEİAŞ trafo merkezi kapasitlerinin arttırılması şebekenin öztüketim dahilindeki potansiyelinin
gerçekleşmesi için ve ayrıca verimlilik yönünde de önemli bir adımdır.
ü Kentsel dönüşümle yeniden inşa edilecek tüm yapıların enerjisini güneşten sağlamaları zorunlu hale 
getirilmelidir.

Ticari Temele Dayalı İş Modelleri

ü Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmalarının(YETA) etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için devlet
garantisi veya devlet garantili uygun maliyetli kefalet sigortası , alacak sigortası gibi teminatlar
sağlanmalıdır.
ü Finansal YETA’lar sermaye piyasası mevzuatı açısından serbest bırakılmalıdır.
ü Lisanssız projelerin de YETA kapsamında değerlendirilebilmesi, üretilen elektriğin YETA 
çerçevesinde ticarete konu edilebilmesi için ilgili yönetmelik revize edilmelidir.
ü Çatı YETA’larda çatı mülkiyeti üzerinden YETA kurucusuna hak tesis edilebilmesine yönelik gerekli
mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 
ü TEİAŞ, şebekeye bağlanacak GES’lerin sisteme risk yaratacağını düşündüğü konuları göz önünde
bulundurarak sistem yatırımcılarına yönelik belli teknik kıstaslar ortaya koymalı, bu kıstaslara uyan
sistemlere kapasite onayı vermelidir.
ü İhalesiz, teşviksiz lisanslı GES modeli için gerekli mevzuat altyapısı oluşturulmalı, böylelikle
yatırımcı potansiyeli yeni lisans kapasitesi için uzun bir süre bekletilmemelidir.
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