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Her yıl 3GW Güneş

1. Çatımda güneşten elektrik üretebilir miyim?

2. Yasal mevzuat uygun mu?

3. Çatıma ne kadar GES ( Güneş Enerjisi Sistemi) 

kurulabilir?

4. Çatıma sığan GES ne kadar elektrik faturasına

karşılık gelir?

5. GES'lerin malzeme garantileri nasıl?

6. Bu sistemler Türkiye’nin her yerinde aynı miktar

elektriği mi üretir?

7. GES kurdursam çatım akar mı?

8. Çatım bu sistemi taşır mı?

9. Bu sistemler ne kadara mâl olur?

10.Verdiğim paranın geri dönüşü ne kadar sürede olur?

11.GES sistemi kurabilmek için kredi kullanılabilir mi?

12.Bu sistemi kurarken yatırım teşvik gibi istisnalar

mevcut mu?



Türkiyede 2013 yılından beri çatılarımızda güneşten elektrik üretmek
mümkün ve o tarihten bu tarafa elektrik üreten çatılar bulunmaktadır.

Siz de çatınızda güneşten elektrik üretebilirsiniz. Ürettiğiniz elektrikten
ihtiyacınız kadarını kullanır, ihtiyaç fazlasını da şebekeye satabilirsiniz.

Bununla ilgili çatınızın alanı, tipi, abonelik sözleşme gücünüz gibi bazı
parametrelere göre ilgili dağıtım şirketine başvuru yaparak gerekli izin
belgesini alabilirsiniz. Bu konuda bir danışman firma ile ilerlemeniz daha
sağlıklı olacaktır.

An itibariyle, artan elektrik fiyatları ve güneş enerjisi sistemlerindeki
geçtiğimiz yıllara göre oluşan maliyetteki düşüşlerden dolayı çatı GES lerde
geri ödeme süreleri oldukça azalmıştır. Dolayısıyla özellikle sanayi
işletmeleri kendi çatılarında kolaylıkla kendi enerjilerini üretebilmektedirler.
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Yasal mevzuat uygundur. Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde*
çatınızdan elektrik üretebildiğiniz iki tip uygulama mevcuttur;

1. Üretim fazlası enerjinin şebekeye satılabildiği mahsuplaşma modeli

Yönetmelikte madde 5.1.c. şeklinde belirtilen çatınıza kuracağınız güneş
enerjisi sisteminin ürettiği elektrik enerjisinin tüketiminizden arta kalan
kısmını şebekeye vererek bundan gelir elde edilen modeldir. Bu modelde
ihtiyaç fazlası olan elektrik enerjisi şebekeye verilerek kWh birim fiyatı,
EPDK'nın 3 aylık periyotlar ile yayınladığı OG tek terimli ve tek zamanlı
birim fiyatlarından kendi abonelik grubunuza ait olan bedelidir.
Mahsuplaşma aylık olarak yapılmaktadır.

2. Üretilen enerjinin tamamının tüketilmesi gereken, şebekeye enerji
satışının olmadığı öztüketim modeli

Yönetmelikte madde 5.1.ç olarak geçer. 5.1.c kapsamında yapılan
başvurular TEİAŞ tarafından belirlenen kapasitelere tabi olup kapasitenin
dolduğu bölgelerde çatınızda güneş enerjisini kurmanın tek yolu 5.1.ç
maddesinden faydalanmaktır. Bu madde kapsamında kurulan sistemler,
ihtiyaç fazlası olan elektrik enerjisini şebekeye verebilirler ancak bu
enerji karşılığında herhangi bir talepte bulunamazlar. Dolayısıyla
yatırımcıların kendi bölgelerindeki yoğunluğu göz önünde bulundurarak
çatı GES yatırımlarına geç kalmadan başlamaları kendi faydalarına
olacaktır.

*Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği:  https://www.epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=91jDjQTzkZA=
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Mahsuplaşma modeli için, bağlantı sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla;
meskenlerde 10kW'a kadar, diğer aboneliklerde 5MW'a kadar çatı üzeri güneş enerjisi
sistemi için izin verilmektedir. Bu modelde ihtiyaç fazlası elektriğin şebekeye satışı da
yapılabilmektedir.

Öztüketim modelinde ise herhangi bir kurulu güç sınırı olmaksızın şebekeye enerji satışı
yapılmadan üretilen enerjinin tamamının kullanılması gerekmektedir. Bu modelde arazi
üzerine de GES kurulabilmektedir. Yani ürettiğiniz enerjinin tamamını tüketecekseniz bu
durumda tüketim noktanızın trafosuna bağlanmak kaydı ile fabrikanızın ya da tesisinizin
arazisine de kurabilirsiniz.

Günümüz itibariyle farklı teknolojiler mevcut olmakla birlikte güncel olarak sıklıkla
tercihen FV modüller kullanılarak çatının kullanılabilir alanlarında her 1 m²'den 200 Wp
enerji elde edilebilecek kadar FV modül konumlandırılabilmektedir. Ancak burada
çatıdaki panellerin yatay mı açılı mı konumlandığı önemli bir noktadır. Yürüyüş yolları
bırakmak da çatıdaki GES'i devreye aldıktan sonra işletme ve bakım açısından önem
arz etmektedir.

Örneğin; 1.000 m² kullanılabilir çatı alanına sahip olan bir fabrika için 170 kWp , 5.000
m²’lik bir çatıya ise 1 MWp GES kurulabilmektedir. Ancak bu değer çatınızın mevcut
cephelerinin hangi yönlere baktığı, çatı tipiniz vb. değerler ile değişkenlik gösterecektir.

Çatınıza kurabileceğiniz güneş enerjisi sistemi gücünü sınırlayan bir diğer parametre
olan elektrik sözleşme gücünüz, elektrik faturanızda kolaylıkla görülebilir. Tek terimli
tarifedeki elektrik abonelerinde sözleşme gücü, trafo gücünün %60'ı ile
sınırlandırılmıştır. OSB (Organize Sanayi Bölgesi) dışındaki bölgelerde bu değer,
abonelik tarifesi çift terimli olarak değiştirilerek trafo gücünün %100'üne kadar
yükseltilebilir. Ancak OSB'lerde bu değer, abonelik tarifesi değiştirilemediğinden %60'ın
üzerine çıkamaz.
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Enerji birim fiyatını, EPDK tarife tablosunu baz alarak yaklaşık KDV dahil 75
kr/kWh olarak alırsak;

22.500 TL elektrik faturası gelen bir işletme aylık ortalama 30.000 kWh enerji
tüketiyor demektir. Bu durumda günlük ortalama 1.000 kWh enerji
üretilebilmesi için 250 kWp civarı bir GES kurulumuna ihtiyaç olacaktır.

Bu büyüklükteki bir GES için 1.250 m² kullanılabilir çatı alanı gerekecektir.

Çatınıza kuracağınız güneş enerjisi sisteminin ne kadar elektrik enerjisi
üreteceği doğrudan bulunduğunuz konuma, kullanılan ekipmanların
kalitesine ve doğru mühendislik ve işçiliğe de bağlıdır. Yaklaşık olarak
çatınızdaki GES'in ne kadar elektrik enerjisi üreteceği hakkında web tabanlı
simülasyon programlarından ve daha kapsamlı olarak da danışmanlık
firmalarından bilgi almak mümkündür.
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GES’lerde kullanılan 3 temel malzeme vardır: FV modüller, inverterler,
taşıyıcı sistemler

Ø FV modüllerin minimum 10 yıl ürün garantisi ve 25 yıl performans
garantisi (lineer verim düşüş garantisi) vardır. Günümüzde modüllerde 12 yıl
ürün garantisi (üretim işçiliği) neredeyse standart hale gelmekle beraber,
modül firmaları ürün garantilerini 25 yıl vermeye başlamıştır. Çeşitli
markalarda bu değerler farklılık göstermek ile birlikte ortalama 25 yılın
sonunda üreticiler FV modülün çıkışının %80 oranında performans
göstermeye devam edeceğini beyan etmektedirler.

Ø FV modüllerin ürettiği elektrik enerjisini şebeke elektrik formuna
dönüştüren inverterlerin minumum 5 yıl ürün garantisi vardır. Ancak istenirse
bu garanti fiyatla doğru orantılı bir şekilde 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Ø Taşıyıcı sistemlerin 10 yıl ürün garantisi vardır.

Bunun dışında kalan donanımların büyük çoğunluğu ve işçilik 2 yıl
garantilidir.

FV modül teknolojisi aslında endüstriyel hale gelmiş bir uzay teknolojisidir. İlk
çatı uygulamalardan biri 1979 yılında ABD’de Beyaz Saray’a yapılmıştır ve
şu an ülke içinde bir müzede sergilenmektedir. Bugün kullandığımız FV
teknolojisiyle aynı teknolojiye sahip modüller kullanılmıştır.
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Güneş ışınımı temel faktör olmak kaydıyla meteorolojik koşullara bağlı
olarak Türkiye'nin farklı noktalarında farklı elektrik üretim değerleri
gerçekleşir.

Örnek olarak; farklı koordinatlarda yer alan aşağıdaki iller için bir
karşılaştırma yapalım. Aşağıdaki değerler 10 derece çatı eğimi ve tam olarak
güneye cephesi olan bir çatıya ait bir sistem için belirlenmiş 1 kWp için
üretim değerleridir. Bu değerler ile çatınızda kullandığınız toplam modül
gücünü çarparak yıllık bazda çatınızdaki güneş enerjisi sisteminin ne kadar
üretebileceği hakkında kabaca fikir sahibi olabilirsiniz.

İstanbul: 1.212 kWh/yıl
İzmir: 1.496 kWh/yıl
Ankara: 1.273 kWh/yıl
Kahramanmaraş: 1.401 kWh/yıl
Karaman: 1.500 kWh/yıl
Antalya: 1.546 kWh/yıl
Gaziantep: 1.432 kWh/yıl
Erzincan: 1.355 kWh/yıl
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Doğru mühendislik, tecrübeli bir ekip ve doğru malzeme seçimiyle yapılan
profesyonel bir uygulamayla çatının su akıtması riski yoktur. Başka bir
deyişle bu risk, mevcut çatı kaplamasının sabitlenmesinde kullanılan
vidaların akıtma riskinden daha fazla değildir. Yine de uygulayıcı firmadan
‘’sızdırmazlık garantisi’’ istenebilir.

GES taşıyıcı sistemini çatıya sabitleme noktalarında uzun ömürlü EPDM
yalıtım malzemeleri (izolasyon bandı ve conta) kullanılmaktadır. Çatı
kaplama malzemelerinin farklılıklarına göre uygulama yapılmalıdır.
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GES'ler çatı üzerinde m² başına FV modül ve konstrüksiyon elemanları dahil
en fazla 15 kg ilave ağırlık oluşturmaktadır. Bu yük değeri zaten genellikle
binanın mevcut çatısı tasarlanırken ekstra yük olarak tanımlanmaktadır.
Ancak ülkemizde çok fazla sayıda eski ve yıpranmış çatı mevcuttur. Bu
yüzden mevcut çatının durumuna göre statik hesaplar yapılarak çatıyı
taşıyan aşık sayısına ve bölgenin kar yükü, rüzgar hızına göre tahkikleri
mutlaka yapılmaktadır. Bu statik projenin içerisinde yapılan bir adım olup
sistemin elektriksel ve mekanik hesaplamalarında problem olması
durumunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü tesise ait projeyi onaylamamaktadır.

Türkiye’de bulunan konut, işyeri, sanayi tesislerinin çatılarında çok büyük
oranda taşıma sıkıntısı bulunmamaktadır.

Taşıma kapasitesi yetersiz çatılar, güçlendirme uygulamaları ile elverişli
hale getirilmektedir.
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Sistemlerin gücü arttıkça birim maliyetleri azalmaktadır. Burada en önemli
parametre, kullanılan ürünlerin geçerli sertifikaya sahip olmasıyla ile birlikte
doğru mühendislik ve işçiliktir.

Bu noktada 100 kWp'lik bir sistem 0,55 $/Wp mertebesinde iken, 1.000
kWp'lik bir sistemde ise bu değerler 0,50 $/Wp rakamlarına düşmektedir.

Evsel uygulamalar için kWp maliyeti KDV hariç 750$-1.000$ arasındadır.

Sanayi tesisi gibi 1 MWp ve üzeri sistemlerin kurulmasında kWp maliyeti
KDV hariç 450$-480$ aralığında olmaktadır.

Sistem kurulumuna karar vermeden önce alternatif teklifler alınarak, teklif
edilen mühendislik ve malzeme listesi mutlaka titizlikle tahkik edilmelidir.
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Enerji birim fiyatı; abonelik tarife grubuna göre ve üretilen enerjinin ne
kadarının tüketilip ne kadarının şebekeye satıldığına göre farklılık
göstermektedir.

Bu şartlara bağlı olarak GES kurulumuna ödenen para 4-6 yıl arasında geri
dönmektedir. Sonrasında elektriği cüzi miktarda bir bakım onarım gideriyle
neredeyse bedavaya tüketebilirsiniz.

Yanısıra, OSB içerisinde bulunan tesislerin elektrik alış birim fiyatları OSB
dışındaki firmalara göre oldukça düşüktür. Bu sebeple OSB dışındaki bir
firma için yapılan fizibilitede yatırımın OSB’deki bir tesise göre daha kısa
sürede kendisini geri ödeyeceği görülebilir. OSB içerisindeki tesislerdeki geri
ödeme süreleri güncel fiyatlara göre finansman maliyeti hariç 5-6 senedir.
OSB dışındaki firmalarda ise güncel fiyatlara göre finansman maliyeti hariç
geri ödeme süreleri 3,5-4 sene aralığındadır. Yatırımcıların bu konuda daha
detaylı bir nakit akış ve IRR (iç verimlilik oranı) hesabı yapabilmesi için
danışman bir firmadan destek alması önerilmektedir.
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GES kurulumu için kredi kullanılabilmektedir.

Güncel olarak birçok banka ve leasing kuruluşu, GES'ler için diğer
yatırımlara göre daha uygun vade ve oranlarda kredi imkanı sunmaktadır.
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Belirli büyüklükteki projelerde yatırım teşvik kapsamında KDV muafiyeti
imkanı bulunmaktadır. Yapılacak GES için KDV muafiyeti alınması
durumunda işçilik hariç tutulmaktadır. Yerli modül kullanılacak olursa toplam
sahip olma maliyetinin yaklaşık %85’lik kısmı için KDV muafiyeti
sağlanabilmektedir.

Sistemde ithal FV modül kullanılması durumunda ithal modüller KDV
istisnası için teşvik belgesine konu edilememektedir. Yanısıra ithal inverterler
KDV istisnası alabilmektedirler.

Özellikle ihracat yapan yatırımcıların kullanılan GES komponentlerin
KDV'sini geri alabilmesi mümkün olmakta, bu da proje maliyetlerini yatırımcı
açısından ciddi anlamda düşürmektedir. Diğer yandan Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından yayınlanan hibe programları mevcuttur. Bu hibelerden
faydalabilmek için belirli sektörlerde bulunmak ve belirli şartları sağlamış
olmak gerekmektedir.
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