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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) 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar 

 

Enerji.gov.tr 

Teias.gov.tr 

Epdk.org.tr 

Irena.org 

Ise.fraunhofer.de 

Solarpowereurope.org 

Enerjiatlasi.com 

Emo.org.tr 

BloombergNEF 

PV Magazine, 

Forbes 

Financial Times 

The 2019 U.S. Energy & Employment Report 

Renewable Energy and Jobs -2018 IRENA Report 

Solar 3GW  paydaşları görüş ve modelleri 
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Yönetici Özeti 

Türkiye Toplam Kurulu Güç Değişiminde Etken Paradigmalar 

ÖZTÜKETİM 

BÜYÜK ÖLCEKLİ 

YATIRIMLARDAN KÜÇÜK 

ÖLÇEKLİ YATIRIMLARA GEÇİŞ 

DEPOLAMA 

ENTEGRE FOTOVOLTAİK 

SİSTEMLER 

MİKRO ŞEBEKELER 

Yeni nesil piyasa tasarımı, tek başına ve aynı zamanda bir bütünün parçası olarak etkileşimli bir şekilde 

gelişmeye devam edecek olan bu paradigmaların hayata geçmesi ve düzenlenmesi konusunda 

etkinleştirici bir rol oynayacak. Dağıtık üretim ve bunun akıllı tüketimi bu tasarımı daha çok şekillendiriyor 

olacak. Güneş enerjisi de dağıtık üretime en elverişli kaynak olarak, bunun gelişiminde daha fazla öne 

çıkacak. 

 
Gelecek 10 Sene İçinde Kurulu Güç Gelişiminde Etkili Olacak Ana Faktörler 

KÜRESEL ISINMA, 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

ve YEŞİL ANLAŞMA 

GİDEREK DÜŞEN 

TEKNOLOJİ 

MALİYETLERİ 

YERLİ KAYNAK 

POLİTİKASI ve ARZ 

GÜVENLİĞİ 

Teknoloji maliyetlerinin olağanüstü bir hızda düşüşü, ve bu düşüşün temiz enerji teknolojilerine özellikle 

güneş enerjisi ve depolamaya yönelik olmasıyla birlikte, bu iki başlık gelecek 10 sene içindeki kurulu güç 

karmasına en önemli etkiyi sağlayan faktörler olacak. 

Yeni Nesil 

Piyasa 

Tasarımı 

Yıllık %4,7 
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Yönetici Özeti 

Gelecek 10 Sene İçinde Elektrik Talebinde Etkili Olacak  Ana Faktörler 

Nüfus artışıyla doğal olarak artan elektrik talebi, şehirleşmenin, devam eden dijital dönüşümün, 

elektrikli araçların, veri merkezlerinin, gelişen yerli sanayinin yarattığı taleple misliyle artıyor 

olacak. Bu artışın ağırlık kazanan enerji verimliliği uygulamalarıyla daha sağlıklı bir çizgide 

ilerlemesi öngörülüyor. 

NÜFUS ARTIŞI ŞEHİRLEŞME DİJİTAL 

DÖNÜŞÜM 

ELEKTRİKLİ 

ARAÇLAR 

VERİ 

MERKEZLERİ 

ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ 

YERLİ SANAYİ 

GELİŞİMİ 
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Yönetici Özeti 

Her Sene 3 GW Güneş Enerjisi Kurulumu 

Neden Gerekli ve Nasıl Mümkün? 

NEDEN? 
Artan talep 

nedeniyle 

Ekolojik  

açıdan 

Düşen 

maliyetleriyle 

ekonomik bir 

kaynak 

Cari açığı 

azaltıcı 

etkisi 

Yerli Sanayiye 

Katkısı Açısından 

İstihdama 

yüksek 

katkı 

potansiyeli 

Şebeke yükünü 

hafifletici etkisi 

açısından 

Arz güvenliğine 

olumlu etki 

NASIL? 

Azalan 

maliyetleriyle 

en düşük 

LCOE  

Temiz enerji 

kaynağı olması 

açısından 

finansmana 

kolay 

erişebilme  

Düşen 

depolama 

maliyetleriyle 

baz yük 

kaynağa 

dönüşebilme 

potansiyeli 

Ulaşılabilirlik 

Açısından, 

Uygulama 

Alanı Çeşidi ve 

Çokluğu 

Mevcut  

enerji 

santrallerde 

ikincil kaynak 

Yüzer 

GESler 

Agrofotovoltaik 

Çatılar 

Otopark ve  

yol üstleri 

Demiryollarıyla 

entegre  

GESler 

Şehir  

Mobilyaları 

Bina 

Cepheleri 

Eski maden, 

taşocağı  

sahaları 

Kömürlü 

termiklerin eski 

maden 

sahalarına 
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2011 2015 2019 

Doğalgaz 13.144 18.528 25.902 

Kömür 12.550 15.522 15.522 

Hidro 17.137 25.868 28.503 

Rüzgar 1.729 4.503 7.551 

Güneş 2 249 5.995 

Jeotermal  114 624 1.515 

Diğer 8.237 7.854 1.477 

Türkiye Elektrik Sektörü 

Kaynak Bazında Kurulu Güç Gelişimi (MW), 

2011,2015, 2019 

A-GEÇMİŞTEN BUGÜNE 

Kaynak: TEIAS 

52,9 GW 

73,2 GW 

91,2 GW 

%38,4 

%24,6 

KURULU GÜÇ GELİŞİMİ 

 

• Türkiye kurulu gücünün termik ağırlıklı 

gerçekleşen büyümesi 2011’den bu yana 

yenilenebilir enerji kaynaklarının katılımıyla 

seyir değiştirmiş, 2019 sonu itibariyle enerji 

karmasında yenilenebilir enerji payı oldukça 

belirgin hale gelmiştir. 

 

• 2011’e değin büyümesini sürdüren, kurulu 

gücün ana pay sahipleri olan kömür, doğalgaz 

ve hidro  takip eden yıllarda da büyümelerini 

sürdürmüşlerdir. 

 

• Bu büyüme de YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Destek 

Mekanizması) kapsamında kaynak bazında sağlanan 

tarifeler önemli rol oynamıştır. Ayrıca  bu teknolojilerin 

sürekli düşen fiyatları ve ülkenin elektrik piyasası 

paydaşlarının hızlı adaptasyonu, bu kaynaklara yapılan 

yatırımların hızını arttırmıştır. 

KURULU GÜÇ İÇİNDE YENiİLENEBİLİR 

ENERJİ PAYI  (2011-2019) 

%10,3         %26,0  
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Türkiye Elektrik Sektörü 

• Geçmiş 9 yılda yenilenebilir enerji kaynakları 

paylarını toplam kurulu güç içinde söz sahibi 

olacak miktarda arttırmalarıyla elektrik piyasası 

yatırımlarının değişip gelişmesine önayak 

olmuşlardır. 

 

• Tüm kaynakların önemli büyüme gösterdiği 

rahatlıkla söylenebilirken, bu kaynaklar içinden 

güneş, hem tarifenin hem teknolojisinin düşen 

maliyetlerinin avantajıyla büyük bir sıçrama 

yapmıştır. 

             52,9 GW 73,2 GW          91,2 GW 
Toplam  
Kurulu Güç 
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• Güneş enerjisi, özellikle 2015’ten 2019’a kadar olan 

toplam kurulu güç gelişiminde ölçeklenebilir bir kaynak 

olmasıyla yani hem çatılarda hem arazi üzerinde çok farklı 

büyüklüklerde kurulabilmesiyle de tüm yenilenebilir 

kaynakların ötesinde bir gelişim göstermiştir. 

 

• Uygun koşulların kararlı bir şekilde oluşturulmasıyla güneş 

enerjisi başı çekecek şekilde yenilenebilir enerji 

kaynaklarının gelecek dönemde enerji talebini karşılayan 

karmada baskın hale geleceğini hem dünyadaki hem 

ülkemizdeki eğilim ve trendlere bakarak söylemek son 

derece mümkündür. 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Bazında 

Kurulu Güç Gelişimi (MW), 2011, 2015, 2019 

Her YIL 3 GW Güneş Türkiye Enerji Sektörü Dönüşümü 
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Türkiye Elektrik Sektörü 

Kaynak Bazında Üretim ve Talep Gelişimi (GWh), 

2011,2015,2019 

Kaynak: TEIAS 

KAYNAK BAZINDA ELEKTRİK 

ÜRETİMİ 

 

2011’den 2019’a elektrik üretiminde kaynak 

kırılımlarında meydana gelen değişimle, enerji 

bağımlılığında en yüksek payı olan doğalgaz 

payını %45’den %19’a düşürürken, hidro ve 

yenilenebilir enerji santrallerinin payı kayda 

değer bir şekilde artmıştır.  

 

Kaynak Bazında Üretim Dağılımı (%),  2011,2019 

2011 2015 2019 

Doğalgaz 104.048  99.219  56.523  

Kömür 66.218  76.166  110.794  

Hidro 52.339  67.146  88.884  

Rüzgar 4.724  11.653  21.750  

Güneş   379  9.812  

Jeotermal  694  3.425  8.929  

Diğer 1.373  4.019  7.579  

Elektrik Talebi 229.396  261.785  294.442  

%14,1 
%12,5 

Doğalgaz 
45% 

Kömür 
29% 

Hidro 
23% 

Rüzgar 
2% 

Güneş 
0% 

Jeotermal  
0% 

Diğer 
1% 

2011 

Doğalgaz 
19% 

Kömür 
36% 

Hidro 
29% 

Rüzgar 
7% 

Güneş 
3% 

Jeotermal  
3% Diğer 

3% 
2019 
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B-GELECEK 

 

 

 

Öztüketim Entegre  

Fotovoltaik 

Sistemler 
Büyük Ölçekli 

Yatırımlardan Küçük 

Ölçekli Yatırımlara 

Geçiş 

Depolama 

 

Büyük ölçekli yatırımlardan küçük ölçekli 

yatırımlara geçiş 
 

• Şebekeye baz yük kaynağı olarak yapılan büyük ölçekli 

yatırımlardan, her yenilenebilir enerji kaynağının kendi 

koşullarına uyacak şekilde kW bazlı kurulumlardan MW 

ölçeğine kadar geniş bir bantta yapılan kurulumlara geçiş 

daha da artarak devam edecek 
 

• Öztüketim bazında toplanan yaklaşık 1 GW’ı bulan 

küçük ölçekli kurulum taleplerinin neredeyse YEKA ( 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihaleleri kadar bir 

kapasite yaratabileceği beklenmekte 

 
 

Öztüketim 

• Mayıs 2019’da yapılan mevzuat değişikliğiyle çatılarda 

öztüketime dayalı gelişim teşvik edilmiş, çatı ya da arazi 

kurulumları fark etmeksizin ticari amaçlı kurulumların önü 

kapanmıştır.  
 

• Düşen güneş enerjisi teknolojisi fiyatlarından ötürü 

öztüketim amaçlı kurulumlar ölçeklerine göre oldukça 

cazip hale gelmiştir. 

• Başkaca bir politika değişikliği olana kadar çatılardan 

gelişecek olan güneş enerjisi kapasitesi kurulu kapasite 

olarak ağırlıklı olarak sanayi çatılarından ve takiben 

konut çatılarından büyüme gösterecektir.  

 

 

• Enerji Bakanlığı tarafından 2020 itibariyle öztüketime dayalı 

çatı sistemi kurulumu için 900 sanayi tesisinden toplam 800 

MW, 1,200-1,300 konuttan da toplam 10 MW başvuru 

alındığı açıklanmıştır. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da 

senelik 1-1.5 GW bir kapasiteyle artış göstereceği 

düşünülmektedir.  

 

Depolama 

• Li-ion batarya fiyatlarındaki dramatik düşüşle yenilenebilir 

enerji santrallerinin özellikle hızla düşen maliyetleriyle güneş 

enerjisi santrallerinin bir baz yük kaynağı olarak faaliyet 

göstermesi mümkün olacak. 

 

Entegre Fotovoltaik Sistemler 

Gelecek 10 yılda kurulu güç niteliğindeki artışın sadece 

kaynak bazlı olmayacağı aynı zamanda mümkün olduğunca 

verimlilik yönlü bir yol izleyeceği de öngörülmekte. Bu 

doğrultuda güneş enerjisinin çatı kurulumlarına ek olarak, 

agrofotovoltaik, yüzer GES, bina cephelerine entegre 

uygulamalar, kentsel GES kurulumları olarak da elektrik 

talebine verimli bir şekilde cevap vermesi beklenmekte. 
 

Mikro Şebekelerin Gelişimi 

• Yaygınlaşan dağıtık sistemler, dijitalize elektrik üretimi, 

yapay zekanın da entegrasyonuyla mikro şebekeler de 

yerinde elektrik üretip tüketmenin bir sonraki katmanı olarak 

altyapı içinde yerini alacak. 
 

 

Mikro 

Şebekeler 

Her YIL 3 GW Güneş Türkiye Enerji Sektörü Dönüşümü 
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Merkezi Şebeke Altyapısından Dağıtık 

Şebeke Altyapısına Geçiş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Howell, Rezgui, Hippolyte; Towards the next generation of smart grids 

Merkezi Enerji Santralleri 

kömür& 
gaz 

nükleer hidro 

Yüksek 
Gerilim 

Şebekesi 

Orta 
Gerilim 

Şebekesi 

Alçak 
Gerilim 

Şebekesi 

Yüksek Gerilim 
Müşterileri 

Alçak Gerilim Müşterileri 

kömür& gaz nükleer hidro güneş bio rüzgar 

Yüksek Gerilim 
Müşterileri 

Enerji Merkezi 

Mikro Şebeke 

Kazan 
Çok kaynaklı 
Santral 

Merkezi Isıtma/ Soğutma Ağı 

Çoklu-Enerji Sistemi 

Dizel 
jeneratör 

Mikro Şebeke 

Elektrikli 
Binek Araç 

Şarj İstasyonu 

Talep Tarafı 
Kontrolörü 

Talep Tarafı 
Yönetimi 

Aktif Tüketici 
Sanal Güç Santrali 

Elektrik 
Depolama 

Dağıtık 
Üreticiler 

Sanal  
Güç 

 Santrali 
Kontrolörü 

Değişen tüm bu paradigmalarla 

dağıtık üretim ve bunun akıllı tüketimi 

geleceğin enerji sektörünü giderek 

daha fazla şekillendiriyor olacak. 

Güneş enerjisi de dağıtık üretime en 

elverişli kaynak olarak, bunun 

gelişiminde önemli bir rol oynayacak. 

Her YIL 3 GW Güneş Türkiye Enerji Sektörü Dönüşümü 

Türkiye Elektrik Sektörü 

Türkiye’de toplam kurulu kapasite gelişiminde etkili olan/olacak 

paradigma değişimleri 

B-GELECEK 

12 



 

 

 

o Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yadsınamaz etkisine karşı 

Avrupa'nın öne sürdüğü 'Yeşil Mutabakat'  hedefi olarak 2050 yılı 

itibariyle karbon-nötr bir AB coğrafyası  

o Yeşil mutakabat uyarınca yeşil finansmana yönelim 

o Finansmanı giderek kısıtlanan fosil-yakıtlı santraller 

o İhracat konusunda temiz enerji kıstaslarının giderek artması ve zorunlu 

hale gelmesi 

o Fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara dönüşüm 

Küresel Isınma, İklim 

Değişikliği ve Yeşil 

Mutabakat 

o Özellikle güneş enerjisi sistemlerinde ve bataryalarda düşen maliyetler 

o Cazip kurulum maliyetlerinin güneş enerjisi sistem kurulumlarında teşvike 

ihtiyaç duymadan yapılabilecek konuma gelmesi 

Giderek düşen teknoloji 

maliyetleri 

Yerli Kaynak Politikası ve 

Arz Güvenliği 

o Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik 

politikalar; TL bazlı teşvik, YEKA, öztüketim modeli, yerli ekipman 

kullanımı 

o Yerli kömürde özellikle 2020 sonrası ilk yıllarda politika ve teşvik 

sebepli artış 
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Gelecek 10 sene içinde kurulu güç gelişiminde etkili olacak ana faktörler 

Türkiye Elektrik Sektörü B-GELECEK 
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• Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle kurulu 

güç değişimine yönelik politikalar  tüm dünyada 

yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlığıyla 

şekillenmektedir. 

 

• Avrupa Birliğinin başını çektiği bu mücadele de 

geleceğe dönük hedefler konulmuş, taahhüde giren 

ülkeler sıkı bir şekilde takip edilmiş ve ciddi ilerleme 

kaydedilmiştir. 

 

• Elektrikli araç kullanımının özellikle ABD  ve Çin gibi 

büyük pazarlarda giderek artmakta ve diğer ülkelere 

doğru yayılım göstermektedir. Ancak burada önemli 

olan sadece elektrikli araç ağırlığının artması değil, 

aynı zaman bu elektriğin  ağırlıklı olarak yenilenebilir 

enerji kaynaklarından sağlanmasıdır. Dolayısıyla bu 

ikisi arasındaki orantısal artış oldukça önemlidir. 

KÜRESEL ISINMA; İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ VE YEŞİL 
MUTABAKAT 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Topluluğu 

Kuzey Kutup Dairesinde 20 Haziran 2020’de 

sıcaklıkların 38°C’ye yükseldiğini, bunun 

normalin 17°C üzerinde olduğunu, dünyadan 

bazı bölgelerin daha hızlı ısındığını ve küresel 

ısınmanın artışta olduğunu açıkladı.  

AB ‘nin giderek daha kararlı 

ve sıkı bir politika takip 

etmesi neticesinde 1990 ve 

2018 yılları arasından sera 

gazı emisyonlarının %23 

oranında düşürülmesi  

mümkün olmuştur. 
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Kaynak: European Commission Website, Financial Times 

•  Enerji dönüşümünde hiç şüphesiz  çok belirleyici bir 

rol oynayan HSBC, JPMorgan Chase ve Goldman 

Sachs gibi lider finans kuruluşları yakın geçmişte İklim 

Değişikliği konusunda misyon üstlenen ‘Task-Force’ 

gibi projelere desteklerini açıklarken, BNP Paribas, 

Royal Bank of Scotland gibi bazı büyük global bankalar 

yeni kömür santrallerini daha fazla finanse 

etmeyeceklerini açıklamışlardır. 
 

• İkea, H&M, Philips, Nestle gibi  büyük şirketler de  

RE100 girişiminde yer alarak  %100 yenilenebilir enerji 

taahhüdüne girerek  geniş tedarik zincirlerinde kayda 

değer bir etki yaratmayı başarmışlardır. 

Paris Anlaşması uyarınca AB’nin Hedefleri 
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• Özellikle geçmiş 5 senede ülkemizde kurulu güç 

içinde gelişimine tanıklık ettiğimiz yenilenebilir enerji 

sistemlerinin, düşen teknoloji fiyatlarıyla bundan 

sonraki yıllarda kurulu güç gelişiminde giderek 

payını arttırması  öngörülüyor. 

 

• Özellikle güneş enerjisinin, tüm yenilenebilir enerji 

kaynakları arasında an itibariyle tüketicisine en 

uygun elektriği sağlayan enerji kaynağı olmasıyla 

hem dünyada hem ülkemizde büyümesini hızla 

sürdürmesi bekleniyor. 

 

• Depolama fiyatlarındaki düşüşle kesintili 

karakteristiğe sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının 

özellikle ikinci 5 yılda baz yük santrali olarak da 

kurulu güç içinde payının artması öngörülüyor. 

GİDEREK DÜŞEN TEKNOLOJİ 
MALİYETLERİ 

 

•  Özellikle elektrikli araçların daha da 

yaygınlaşmasıyla batarya maliyetlerinin düşme 

hızının devam etmesi bekleniyor.  Böylelikle elektrik 

depolamanın hayatımıza beklenenden daha önce 

girmesi ve yenilenebilir enerji santrallerinin özellikle 

güneş enerjisi santrallerinin bir baz yük santrali 

olarak kullanılması elektrik piyasası dinamiklerine 

büyük bir değişim getirecek. 

Güneş elektriğine verilen en düşük teklif  bu 

yıl içinde Abu Dabi’de kurulacak olan 2 

GW’lık  El Dafra tesisi  için verilen 1.35 dolar 

cent/ kWh. 

Güneş Enerjisi Kurulum 

Maliyetleri –Türkiye 

 

2014: 1,100 ,000 USD/MWp 

2016: 950,000 USD/MWp 

2018: 750,000 USD/MWp 

2020: 450,000 USD/MWp 

 

 

 

0,58 0,5 
0,31 0,26 

2014 2016 2018 2020 

Panel Fiyatı (€/Wp) 

577 

288 
176 156 

2014 2016 2018 2019 

Li-Ion Batarya Fiyatları ( $/kWh) 

Kaynak: BloombergNEF, PV Magazine, Forbes, Solar 3GW  
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•  Gelecek dönemde kurulu gücü  yakın geçmişte 

olduğu gibi  ağırlığını giderek arrtıran yerli kaynak 

politikası şekillendiriyor olacak. Bu doğrultuda  yeni 

devreye giren tesislerde , yerli üretimle entegre bir 

yerli kaynak kullanımına şahit olacağız. 

 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına bu politika 

uyarınca kapsamlı bir destek mekanizması 

sağlanmış ve hem bu sayede hem de elverişli pazar 

koşullarının da oluşması sonucu bu kaynaklar 

önemli miktarda büyüme sergilemişlerdir. 

 

• Yerli üretimi her seferinde toplamda 1,000 MW bir 

güç için düzenlenen  Yenilenebilir Enerji Kaynak 

Alanları (YEKA)  ihalelerinde de somut koşullar 

çerçevesinde teşvik edilmiş, yerli tedarik zincirine 

yönelik önemli adımlar atılmıştır.  

 

• Bu politika uyarınca yerli kömür de 

desteklenmektedir. Kurulu kapasite artışında 

özellikle 2020’li yılların başında bu kaynaktan gelen 

bir kapasite artışı da beklenmektedir.  

 

 

 

YERLİ KAYNAK POLİTİKASI  ve 
ARZ GÜVENLİĞİ 

Yerli  Katkı  Payı alan 

RES sayısı 

 

2014: 14 RES 

2018: 91 RES 

Kule, kanat,  jeneratörün 

%51’i yerli üretim 

Kaynak: Enerji Bakanlığı, TEIAS
 

Türkiye’nin yerli kaynaklarının kurulu 

güç içindeki payı :  

 

% 49,5 (2019) 

YEKA Kapasite Yerlilik Şartları 

GES 1 1.000 
MW 

500 MW Fabrika 
Kurulumu, %65 min. 
yerlilik oranı 

RES 1 1.000 
MW 

Fabrika Kurulumu, %65 
min. yerlilik oranı 
 

RES 2 4x250 
MW 

%65 min. yerlilik oranı 

• Güneş enerjisi  diğer yenilenebilir enerji türlerine 

kıyasla kendi elektriğini üretme yani öztüketim 

modeline en uygun kaynak türü olarak, gelecek 

dönemde arz güvenliğine önemli katkı sağlayacaktır. 
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Kaynak bazında gelecek büyüme değerlendirmesi 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak Kurulu 
Güç,2019 

2015-2019 
Değişim 

Gelecek Büyüme Trendi  Açıklama 

2020-2024 2025-2030 

Güneş 5.995 MW %2308 
• Öztüketim ve YEKA 
kanallarıyla katkı 
sağlayacak 

Rüzgar 7.520 MW %68 
• YEKA ve inşaatı devam 
eden projelerle katkı 

Biyokütle 802 MW %66 

• İnşaatı devam eden 
projelerle katkı 
• Kullanılabilecek 
potansiyel mevcut 

Jeotermal 1.515 MW %143 

• İnşaatı devam eden 
projelerle katkı 
• Elektrik üretiminde 
kullanılabilir keşfedilmiş 
potansiyel büyük ölçüde 
kullanılmış olacak 

Hidrolik 28.494 MW %10 

• Değerlendirilmiş bir 
kaynak olması nedeniyle 
yavaş büyüme 
• 1.200 MW Ilısu HES ve 
558 MW Yusufeli Barajı 
önemli baz yük kaynakları 
olarak 2021’de devreye 
tam kapasite girmiş 
olacaklar.  

İthal Kömür 8.967 MW %48 
• Politika gereği bir büyüme 
öngörülmemekte 

Linyit, Taş 
Kömür 

10.912 MW %21 
• Yerli kömürde politika 
kaynaklı ölçülü büyüme 
 

Doğalgaz 25.902 MW %40 
• Projelendirmesi devam 
eden projelerden katkı 

Nükleer - - 

• 2023-24 itibariyle toplam 
güce 4,8 GW kapasitenin 
eklenmesi bekleniyor 

Yüksek Düşük 

Her YIL 3 GW Güneş Türkiye Enerji Sektörü Dönüşümü 

Kurulu kapasite gelişimine en fazla katkıda bulunması beklenen kaynaklar 

Türkiye Elektrik Sektörü B-GELECEK 

17 



 

 

 

• Kurulu kapasitenin yenilenebilir kaynaklara, 

yerli kömüre ve 2020’li yıllar ortasında 

eklenecek nükleere dayalı olarak yıllık olarak 

%4,7 bandında büyüme göstermesi 

beklenmektedir. 2025 sonrasında kapasite 

artışındaki  ağırlığın yenilenebilirden yana 

kayması öngörülmektedir. 

 

• YEKDEM (yenilenebilir enerjisi destek 

mekanizması) kapsamında yenilenebilir enerji 

kaynaklarına sağlanan döviz bazlı tarifenin 

2020 Aralık  itibariyle son bulmasıyla, inşaat 

halindeki tesislerin hızlandırılması ve devreye 

alınmasıyla 2020’deki kapasite artışının 

olağan seyrinden birkaç puan daha yukarıda 

olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

2020 2025 2030 

Toplam Kurulu 
Güç (MW) 

93.500  115.000  148.000  

K
u

ru
lu

 G
ü

ç 
( 

M
W

) 

Toplam Kurulu Güç Gelişimi (MW), 

2020,2025,2030 En yüksek büyüme güneşte 

 

2020 sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

yenilenebilir enerjinin bunun özelinde de güneşin en fazla 

büyüme gösteren ve elektrik talebine en fazla seçenekle 

karşılık veren kaynak olması bekleniyor. IEA’nın 2019 

Yenilenebilir Enerji Raporu uyarınca önümüzdeki 5 yılda 

%50 oranında artacak yenilenebilir enerji kapasitesinin 

%60’ı güneşten geliyor olacak. Gelişmiş yenilenebilir enerji 

pazarlarına göre sonradan ama yüksek bir atılım göstermiş 

Türkiye’de de en başta güneşin ve sırasıyla rüzgar ve 

hidronun elektrik üretimindeki artan paylarıyla  bunun çok 

benzer bir trend izleyeceğini söylemek mümkün.  

 

Yerli kömür payı ilk 5 yıl artış ikinci 5 yılda azalış 

gösterecek 

 

Yerli kaynak kullanımıyla cari açığı azaltma dolayısıyla dış 

bağımlılığı düşürme kararlılığı uyarınca desteklenen yerli 

kömürün payı ilk 5 yılda artıyor olacak. Ancak sonrasında 

giderek daha fazla finansal kuruluşun kömüre yönelik 

desteğini çekmesi, iklim değişikliğine yönelik taahhütlerin 

baskısı ve yenilenebilir enerji özellikle güneş ve batarya 

teknolojilerindeki hızlı ilerleme ve fiyat düşüşleriyle 

halihazırda önemli bir pazar büyüklüğü elde etmiş 

yenilenebilir enerjiden yana olan politika değişimlerini 

kaçınılmaz kılacak. Bu da yerli kömürün 2025-2030 yılları  

arasındaki büyümesini büyük oranda yavaşlatacak ve nihai 

olarak durduracak. 

 

Akıllı şebeke altyapısının gelişmesi büyümeyi 

hızlandıracak 

 

Akıllı şebeke altyapısının gelişmesi ve enerji yönetim 

sistemleri ve talep yönetimi gibi sistem uygulamalarının 

çoğalması,  yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye 

daha kusursuz entegrasyonunu mümkün kılacak. 

Böylelikle bağlanması kesintili doğasından ötürü tereddüt 

yaratan kaynakların öngörülebilir yönetimi büyüme 

konusunda önemli bir kaldıraç etkisi yaratacak. 

 
 

Kaynak: Solar3GW Öngörüsü 

%4,7 
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• Geçtiğimiz 10 sene içinde talep içinde bulunduğu 

dönemin konjonktürüne bağlı olarak, iniş ve çıkışlarla bir 

büyüme grafiği sergiledi. 

 

• Geçmişte talep artışında payı olan nüfus artışı, 

şehirleşme, sanayileşme gibi faktörler etkisini gelecek 

dönemde de sürdürecek. 

 

• Talep, ek olarak gelecek dönemde elektriğe bağlı 

tüketim alışkanlıklarının örneğin elektrikli araçlar ve evde 

kullanılan elektrikli aletlerin artması ve dijital dönüşümün 

birçok boyutta hayatımıza girmiş olmasıyla yükseliş 

gösterirken  giderek artan enerji verimliliği 

uygulamalarıyla kayıpları azaltarak dengelenecek. 

 

• 2000 yılında 1.913 kWh olan kişi başına elektrik 

tüketimi, 2019 yılına geldiğimizde 3.658 kWh seviyesine 

yükseldi. 

 

Elektrik Talebi 

 

• Nüfus Artışı 

• Şehirleşme 

• Dijital Dönüşüm 

• Elektrikli Araçlar 

• Veri Merkezleri 

• Yerli Sanayi Gelişimi 

          Enerji Verimliliği 

ELEKTRİK TALEBİ 

Dağıtık güç kullanımına elverişli teknolojilerin de 

yaygınlaşmasıyla son 10 yılda kendi elektriğini 

üretmenin de önü açıldı ve elektrik pazarı 

öztüketim temelli yeni bir boyut kazandı. Bu 

doğrultuda öztüketim de şu ana kadar şebeke 

elektriğinden talep olarak şekillenen talebe yeni 

bir katman olarak eklendi.  

Her zaman rakamlara yansımasa da elektrik 

talebi elektriğe olan ihtiyaç ve bunun 

karşılanması anlamında 2 kaynağa bölünmüş 

oldu; 

 I. Şebekeden Talep ( Ölçümlenen ve rakamlara 

yansıyan talep) 

II. Görünmeyen Talep (Şebekeden bağımsız 

kendi elektriğini üretmek amacıyla kurulan 

sistemlere yönelik talep, ölçümlere 

yansımayabilen ancak elektrik ihtiyacına yönelik 

talep) 

Toplam Talep 

•Özellikle 2020’e yaşanan COVID-19 salgınınından sonra 

halihazırda uygulanmakta olan yerli üretim ve sanayi 

politikalarının daha fazla ağırlık kazanması ve dolayısıyla 

talebe etkisinin artması beklenmektedir. Son kullanıcı 

olarak sanayinin 2018 yılı itibariyle %46 olan payının 

önümüzdeki yıllarda yerli imalat sektöründeki artışla da bu 

payının çok daha fazla üstüne çıkması öngörülmektedir. 

Ancak buradaki artışın da sanayi işletmelerinin enerji 

ihtiyaçlarını karşılamak için kendi tüketimlerine yönelik 

kurulumlar yapmasıyla talebin öztüketime yönelik 

katmanında da kendini göstermesi beklenmektedir. 

Mesken 
21% 

Ticari 
Sektör 
20% 

Kamu 
5% 

Sanayi 
46% 

Aydınlat
ma 
2% 

Diğer 
6% 

Sektör Kırılımına göre Elektrik Tüketimi, Türkiye, 2018 

Kaynak: TUIK 
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NÜFUS ARTIŞI ve ŞEHİRLEŞME 
 
 
 

 

76,0   

80,0   

84,0   

88,0   

92,0   

96,0   

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

m
ily

o
n

 k
iş

i 

2018-2030 Nüfus Artış Projeksiyonu 

Kaynak: TUIK 

• 2018 yılında TUIK’in  yaptığı en güncel nüfus 

projeksiyonuna göre, Türkiye nüfusunun 2030 itibariyle 

93 milyonu 2040 yılı itibariyle de 100 milyonu geçmesi 

beklenmektedir. 
 

•  En fazla göç alan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya  

gibi büyükşehirlerin elektrik talepleri bölgesel talebi de 

yüksek oranda etkilemektedir. Gelişmekte olan 

öztüketim temelli elektrik arzı, bölgesel anlamda da 

şebekenin yükünü hafifletecektir. 
 

• Öztüketime yönelik projelerin artmasıyla bölgesel 

istihdama katkı sağlanacak, işsizlik nedeniyle büyük 

şehirlere göç oranı yavaşlayacaktır. 

 

ELEKTRİKLİ ULAŞIM 
 

•Ülkemizde henüz çok sınırlı bir kullanımı olan elektrikli 

araçlar, önümüzdeki dönemde fiyatların ucuzlaması, 

şarj istasyonlarının artması, politikaların giderek artan 

ağırlıkta bu yönde oluşturulmasıyla yaygınlık 

kazanarak elektrik talebinde çok etkin bir rol 

oynayacaktır. 

  

 

 

 

• Elektrikli ulaşım dönüşümünde hem binek araçlarda 

hem de şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma 

uygulamalarında hızlı artışlar olması beklenmektedir.  
 

• 2040 itibariyle, küresel ölçekte binek elektrikli araçlar 

1.290 TWh,  ticari segment 389 TWh, e-otobüsler 216 

TWH, iki tekerlekli elektrikliler 69 TWh elektrik 

tüketmesi beklenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 

rapor uyarınca 2018’de 1,213 km olan yüksek hızlı ve 

hızlı demiryolu hattının 2023 yılı itibariyle 12,915 km’ye 

2035 yılına kadar da 18,915 km’ye tamamlanması 

planlanmaktadır. Yine aynı dönem içinde şehir içinde 

metro ve tramvay hat ağırlığının da arttırılması 

planlanmaktadır. İstanbul için 2019 itibariyle 233 km 

olan hat uzunluğu, inşaatı devam eden 222 km’nin de 

eklenmesiyle toplam 455 km.ye çıkacaktır. Diğer 

büyükşehirlerde de yatırımlar devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGG seri üretime geçme tarihi: 2022 

2032’ye kadar üretilmesi planlanan eletrikli araç 

sayısı : 1.000.000 

Araç başına Elektrik Tüketimi: 250 Wh/km 

Araç Başına Yıllık Elektrik Tüketimi: 2.900 kWh/yıl 

(10.000 km, %85 şarj verimliliğiyle) 

Araç başına Güneş Enerjisi Kurulumu: 2 kW ( Her 

10.000 km için) 

1,000,000 araç için toplam Güneş Enerjisi kurulumu: 

2 GW (10 yılda) 

Her yıl yapılacak Güneş Enerjisi Kurulumu: 200 MW 

 

93,3 M 

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BloombergNEF 

Bölgeler bazında Elektrikli 
Araçlardan Gelen Talebin  
Toplam Talebe Oranı 

2030 2040 

Çin %3 %7 

Avrupa %2 %9 

ABD %2 %10 
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Gelecek 10 senede elektrik 

talebinde etkili olacak faktörler 
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DİJİTAL  DÖNÜŞÜM 
 

• Dijital dönüşümle birlikte hem bireysel hem de ticari ve 

endüstriyel anlamda hayatımıza giren nesnelerin 

interneti, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, robotlar ve 

otomasyon, akıllı sensörler, bulut bilişimi gibi 

uygulamalar çok büyük miktarda veri akış trafiği ve veri 

depolama gereksinimi yaratmakta, bu doğrultuda elektrik 

talebini de arttırmaktadır.  

 

• Öte yandan diijitalizasyonun, enerjinin verimli 

kullanılmasına dönük uygulamalarıyla elektrik 

tüketiminde verimlilik de söz konusu olacaktır. 

 

• Internet kullanan insan sayısı 2001 yılında 500 milyon 

iken 2017’de dünya nüfusunun yarısından fazlasına, 3,5 

milyardan fazla bir rakama ulaşmıştır. Yine 2017 yılı 

itibariyle internet erişimi olan hane oranı %54 olmuştur 

ve bu oran da giderek artmaktadır.  

 

• Nesnelerin internetinin (IoT) de hayatımıza girmesiyle 

akıllı saatler, termostatlar ve diğer elektrikli ev aletleri, 

otomobiller gibi birbiriyle senkronize çalışan, bağlantılı 

tüm nesneler  sağladıkları, verilerle yeni servis ve 

hizmetler sağlayabilmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Öte yandan dijital dönüşüm dünyanın her bölgesinde 

aynı hızda ve entegre bir şekilde olmamakta,  bu da bu 

uygulama ve servislerin verimlik bağlamında ele 

alınmasını zorlaştırmaktadır Dolayısıyla entegre 

olmayan servislerin kullanımı elektrik talebini entegre 

sistemlere kıyasla daha fazla  arttırabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Global Yıllık Internet Trafiği  

Kaynak: IEA 

2007  

54 EB 
2017 

1,1 ZB 

2022 

4,2 ZB 

EB:exabyte  ZB:zetabyte 

Sadece 2017’den 2020’ye olan 3 yıl 

içinde IoT kapsamında bağlantılı 

nesnelerin 8,4 milyardan 20 milyarın 

üstüne çıkması beklenmektedir. 

Kaynak: IEA 

VERİ MERKEZLERİ 
 

• Veri trafiğinin giderek artmasıyla  veri merkezlerinin 

hem sayıları çoğalmakta hem de kapasiteleri 

artmaktadır.  

 

• Böylelikle hızla devam eden dijital dönüşümle veri 

merkezleri  elektrik talebinde hızla artış gösteren bir 

segment olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

• 2000’li yıllarda  veri merkezlerinin elektrik tüketimi 

dünyadaki toplam elektrik tüketiminin %0,5’i iken 2010 

sonrasında bu oran %1seviyesine çıkmıştır.   

 

YERLİ SANAYİ GELİŞİMİ 

 
• Özellikle pandemi sonrasında yerli sanayi de büyüme 

hedeflerine yönelik revizyon yapılması öngörülmekte.  

 

• Enerji tüketiminde başı çeken, demir-çelik ve metal 

sektörünün ihracat konusunda oluşan fırsatları 

değerlendirmek için hızlanmasıyla ilerleyen süreçte bu 

doğrultuda talebin artması beklenmektedir. 
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•Elektrik talebinin önümüzdeki 10 yılda %4,6 gibi 

bir ortalamayla, kurulu kapasitenin altında 

büyümesi beklenmektedir. Bunun birincil nedeni 

enerji verimliliğine yönelik uygulamaların artması, 

ikinci olarak da öztüketime dayalı lisanssız 

sistemlerin giderek daha fazla kurulmasıyla, 

lisanslı kurulu güçten üretilen enerjiye talebin 

düşmesidir. 

 

•  Kurulu güç gelişiminin yenilenebilir ağırlıklı 

gitmesi ve bu çerçevede emre amadelikler göz 

önüne alındığında kurulu güç gelişim hızının 

elektrik talebinin büyüme hızından daha fazla 

olması beklenmektedir. 

 

•Elektrikli ulaşımın gerek bireysel gerekse kamusal 

düzeyde artmasıyla elektrik talebinde artı yönlü bir 

ivmelenme yaratacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Elektrik Talebi Gelişimi (GWh), 

 2020, 2025, 2030 
 

Artan elektrik talebi 
 

Elektrik talebine yönelik geçmişi gözden geçirdiğimizde 

aşağıdaki oranlarda büyüme görmekteyiz; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm bahsi geçen faktörler göz önüne alındığında, 

Solar3GW olarak elektrik talebinin önümüzdeki dönemde 

yıllık %4,6 ortalamayla artmasını öngörmekteyiz. 

 

İnşaata dayalı büyümeden sanayi temelli büyümeye 

geçiş 

 

İhracata ve yerli üretime giderek daha fazla önem 

verilmesiyle daha sürdürülebilir olan yerli sanayi 

büyümesi artacak. Bu da inşaattan gelen elektrik 

talebinden çok daha yüksek  miktarda bir elektrik talebi 

yaratacaktır.  

 

Enerji Verimliliği daha reel bir elektrik talebi yaratıyor 

olacak 

 

Haziran 2020’de ETKB tarafından yayınlanan ‘Enerji 

Verimliliği Stratejik İletişim Planı’yla ülkemizde gelişiminin 

erken evresinde bulunan dijitali dönüşüm alanları fırsat 

olarak görülmüş, bu kapsamdaki teknolojilerin verimliliği 

arttırma yönünde uygulanabileceği görüşüne varılmıştır.  

 

Enerji verimliliğinin önceliklendirilerek ilerlenmesiyle, 

artan talep kurulu güce yönelik kaynak planlamasının 

daha rasyonel bir zemin kazanmasını sağlayacaktır.  

 
 

2020 2025 2030 

Toplam Elektrik 
Talebi (GWh) 

310.000  379.500  488.500  

El
ek

tr
ik

 T
al

e
b

i(
 G

W
h

) 

Kaynak: Solar3GW Öngörüsü 

Yıllık Elektrik Tüketim Artışı 
Ortalaması 

Son 10 yıl %4,83 

Son 15 yıl %5,79 

Son 20 Yıl %5,60 

Kaynak: TUIK 

%4,6 

Kaynak:ETKB 
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   Mevcut Trafo Merkezleri ve Bağlanabilir Kapasite 

Kaynak: TEIAS 

 

 

 
TEIAS 2025 ve 2030 yıllarını baz 

aldığı, trafo merkezleri ve bağlanabilir 

kapasiteye ilişkin raporunda 2025 

yılına dek 5 senelik bağlanabilir 

kapasiteyi 16.917 MW, 2030 yılına 

değin olan ikinci 5 yıllık dönemde ise 

ek 5.866 MW olarak öngörmüştür. Bu 

kapasiteler toplamda 15 bölgeye 

dağıtılmış bir ayrıma sahiptir ancak 

bazı bölgelere herhangi bir kapasite 

tahsis edilmediği görülmektedir. Bu 

bölgelerin kapsadığı iller için de il 

başına 50 MW’lık bir kapasite tahsis 

edilmiştir. TEİAŞ’ın bu kapasite tahsis 

planlamasını ülke elektrik sisteminin 

sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini 

sağlama misyonuyla yapmaktadır. 

10.596 
MW 

1.677 
MW 

1.803 
MW 

541 
MW 

464 
MW 

1.836
MW 

2.804
MW 

348 
MW 

1.751
MW 

414 
MW 

435 
MW 

114 
MW 

2025’e kadar 
İlk 5 yıl 

2030’a kadar  
İkinci 5 yıl 

2021-2025 2026-2030 

Bölgeler 1, 3, 6, 8, 9, 13 1, 3, 6, 8, 9, 13, 4, 14 

Bağlanabilir Kapasite 16.917 MW 5.866 MW 

Ülkemiz elektrik sektörü son yıllarda 

ciddi bir dönüşümden geçmekte, bu 

dönüşümle hem yeni teknolojilere hem 

de dünyadaki trendlere gelişmekte 

olan bir pazar olarak uyum 

sağlamaktadır. Bu dönüşümle 

devreden çıkan verimsiz santrallerin 

de her yıl açıklanmış olan bağlanabilir 

kapasiteye kayda değer bir katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir.  Sadece 

2020’nin ilk 5 ayında  devreden çıkan 

250 MW termik santral , geçmiş 

yılların devreden çıkan kapasitesiyle 

birlikte ele alındığında bu trendin her 

sene 250-500 MW arası mevcut 

kurulu güç içinden yer açarak devam 

edeceği ve bağlanabilir kapasiteye 

bölgesel bazda katkıda bulunacağı 

söylenebilir.  

Türkiye’de kurulu güç gelişimi her 

ne kadar talep gelişimine kıyasla 

fazla olsa da, emre amadelik kriteri 

göz önünde bulundurulduğunda bu 

açıklık gayet makuldür. Yine bu 

kriter çerçevesinde 

yaklaşıldığında, yenilenebilir 

enerjinin giderek payını arttırdığı 

kurulu güç dengesinde bağlanan 

kapasitenin daha önceki yıllara 

göre daha fazla olacağı 

öngörülmektedir.   
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Her sene 3GW Güneş 

NEDEN GEREKLİ? 

Talep Açısından 

10 yılda 54,5GW 

kurulu güç, 

178.400 GWh 

elektrik enerjisi 

ihtiyacı var. 

Ekolojik Açıdan 

Çevre ile dost, 

İklim krizini 

giderici etki; Örn: 

karbon emisyonu 

azaltımı;  

EN TEMİZ 

KAYNAK 

Cari açığı azaltıcı 

etkisi; Örn.: 

Engellediği 

doğalgaz ithalatı; 

 %100 YERLİ 

KAYNAK 

Ekonomik Açıdan 

Gelişen teknoloji ile 

düşen maliyetler; Örn: 

Düşen panel ve EPC 

kurulum maliyetleri , 

Dünyada son 

ihalelerden verilen 

düşük fiyatlar;  

EN UCUZ KAYNAK 

Teknik Açıdan 

Dağıtık üretim imkanı 

ile şebeke yükünü 

azaltıcı, arz güvenliğini 

arttırıcı etki; Örn: 

öztüketim ile daha az 

şebeke yatırımı örneği; 

KOLAY ULAŞILABİLİR 

EN BOL KAYNAK 

Sosyal Açıdan 

Yeni ve Kaliteli İş gücü 

Yaratma Potansiyeli; 

Örn.: MW başı iş gücü 

potansiyeli;  

İSTİHDAM YARATAN 

KAYNAK 

Sanayileşme Açısından  

Kullanılan bileşenlerin 

yurtiçinde üretilebilme 

potansiyeli; Örn.: Yerli 

panel, inverter, 

konstrüksiyon, kablo 

konusundaki firmalar; 

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM 

OLANAĞI SAĞLAYAN 

KAYNAK 

Her YIL 3 GW Güneş Türkiye Enerji Sektörü Dönüşümü 
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Her sene 3GW Güneş 

NASIL MÜMKÜN? 

Ekonomik Açıdan 

 Düşen maliyetler ile 

en düşük LCOE* 

sağlayan kaynak; 

temiz kaynak olması 

açısından finansman 

bulabilme kolaylığı 
Teknik Açıdan 

Düşen depolama 

maliyetleri, depolama 

entegrasyonu ile baz 

yük sağlayabilmesi 

Ulaşılabilirlik Açısından  

Her yerde ulaşılabilmesi, 

esnek ölçeklenebilirliği ile 

her noktaya entegre 

edilebilmesi 

•Mevcut enerji santrallerinde ikincil kaynak 

olarak- Hibrit Santraller 

•Deniz ve göller üzeri yüzer GES’ler 

•Agrofotovoltaik olarak adlandırılan hem tarım 

kullanımı hem de FV’ten elektrik üretimini 

birlikte mümkün kılan verimli tarım arazileri 

• Çatılar 

• Otopark ve yol üstleri 

•Demiryollarıyla entegre GES’ler 

• Entegre bir şekilde bank ve çocuk parkları 

gibi şehir mobilyaları 

• Entegre olarak bina cepheleri 

• Eski maden, taşocağı sahaları ile mevcuttaki 

kömürlü termiklerin eski maden sahalarıyla 

kurulacak hibrit santraller 

 

*LCOE: Levelised Cost of Electricity (Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti) 
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     Kriterler Açılımı 

Değerlendirme Kıstası 

Yerlilik 
Üretim yapılacak kaynak yerli mi? 
 

Ulaşılabilirlik 

Kaynağa ülkenin her noktasında 
ulaşılabilme olasılığı nedir, dağıtık 
üretime yatkınlığı nedir? 
 

Seviyelendirilmiş elektrik maliyeti* 
kWh üretim maliyeti diğer 
kaynaklarla kıyaslandığında nasıl? 
 

İstihdama katkısı 

Üretim yapılacak kaynağın 
sağladığı istihdam diğer 
kaynaklarla kıyaslandığında nasıl? 
 

Ülke sanayisine katma değeri 

Üretim yapılacak kaynağın ülkenin 
yerli  sanayisine katma değeri, yerli 
ekipmanı yerli üretme olasılığı 
 

Karbon salımı 

Kaynağın kullanılması sonucu 
karbon salım miktarı en yüksek 
karbon salımı yapan kaynağa göre 
nasıl? 
 

Kaynak Bazında Ekonomik Olarak Üretim Analizi 

Kriter ve Kıstaslar  

Her sene 3GW Güneş 

Yüksek Düşük 

Yüksek Düşük 

Yerli İthal 

Yüksek Düşük 

Yüksek Düşük 

Yüksek Düşük 

Yüksek Düşük 

* Piyasa fiyatına göre kıyaslanmıştır 

Her YIL 3 GW Güneş Türkiye Enerji Sektörü Dönüşümü 

26 



      

Doğalgaz 
Taş 
Kömürü, 
Linyit 

Hidro Rüzgar Güneş Biyokütle Jeotermal 

Yerlilik 

Ulaşılabilirlik 

Seviyelendir
ilmiş elektrik 
maliyeti 

İstihdama 
katkısı 

Ülke 
sanayisine 
katma 
değeri 

Karbon 
salımı 

Kriterler 

Kaynaklar 

Kaynak Bazında Ekonomik Olarak Üretim Analizi 

Analiz ve Sonuç 

Önümüzdeki 10 yılda, hem karbon salımlarının azaltılmasına hem istihdama 
azami katkı sağlayan en ekonomik elektrik üretim kaynağı güneş enerjisi 
olacaktır. 

Her sene 3GW Güneş 

Yüksek Düşük Yerli İthal 

Kaynak: EIA, IRENA 
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Raporda yer alan tüm argümanlar, Solar 3GW tarafından önümüzdeki süreçte ayrı raporlar kapsamında 

daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Solar3GW.org 

@solar3gw 

@solar3gw 

@solar3gw 

@solar3gw 

Hedefimiz her yıl 3GW  
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