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Yusuf Bahadır Turhan, Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı 

Güneşte, fiyat veya alım 
garantisine ihtiyaç kalmadı! 
Güneş enerjisi alanında dikkat çekici raporlara imza atan ve düşünce kuruluşu yaklaşımıyla 
çalışan Solar3GW Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, güneşi, diğer 
yenilenebilir kaynaklardan ayırmayı öneriyor Türkiye'de her yıl 3 GW güneş enerjisi hedefini 
vurgulayan Turhan, bu hedeflere ulaşmak için yol haritasını Milliyet Enerji'ye anlattı. 

Fatma G. Kabasakallı 

Yenilenebilir enerjide alım ve fiyat 
garantisi gibi devlet teşvikleri 
Türkiye'yi çok önemli bir noktaya 
getirdi. Peki, yenilenebilir enerjinin 
kendi serbest piyasa dinamiklerini 
oluşturma konusunda bir engel teşkil 
etmeye başlar mı bu sistem? 

Güneş enerjisi teknolojiyle çok paralel 
giden bir enerji kaynağı ve teknolojisi tam 
bu yüzyılda inanılmaz bir hızla ge l işiyor. 

Dolayısıyla ilk yatırım maliyetleri çok 
düşüyor, verimler art ıyor, gereken alanlar 
aza lıyor. Gittikçe daha kompaktlaşan, 
daha ucuzlayan bir kaynak söz konusu 
ve bu ucuzlama baş döndürücü bir hızda. 
Şöyle örnek vereyim, Türkiye'de 2015 
senesinde 1 MW santrali 1 milyon 250 
bin dolara kuruyordunuz, ama bugün 
500 bin dolara kuruyorsunuz. Yani yüzde 
60'Iık bir ucuzlama söz konusu. Şu 
anda ham madde fiyatları da dahil trend 
olarak bu ucuzlamanın devam etmesi 
bekleniyor. Dolayısı yla mevzuatlarımızın 
da bu kadar hızlı gelişen teknolojiye hızlı 
adapte olması lazım aslında. O yüzden 
güneş, devletin buradaki belirleyici 
rolünü de ciddi anlamda sorgulatacak bir 
kaynak. Devletin çok hızlı ayak uydurması 
gereken bir kaynak. Bu aç ıdan evet, 
devletin bu kadar müdahaleci olması 
engel teşkil ediyor. 

Dünyada devlet kendini nasıl 
konumluyor? 

Dünyada özellikle güneş alanında devlet 
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düzenleyici. Tabii ki elektrik stratejik 
bir emtia, o yüzden bunun üretilmesi 
dağıtılması ve ulaştırılması çok kritik 
önemde. O yüzden devlet her zaman 
işin içinde oluyor, ama düzenleyici 
rolüyle olmalı. Zaten biz de o yüzden, 
YEKA modelini biraz hantal buluyoruz. 
Baş döndürücü gelişmeyle ilerleyen 
bir teknoloji var burada, buna göre, 
bir yarışma ilanı çıkılması, baş vurular 
toplanıyor, ertelenebiliyor, yarışması 
yapıl ıyor, sözleşme vs derken ... YEKA 
GES 3'te yarışma ilanından sözleşme 
imzasına tam 1 yıl zaman geçti. Çok daha 
fazla özel sektör dinamikleriyle ilerleyen, 
buradaki ihaleler sürecini de özel sektöre 
elektriğin satılması noktasını tamamen 
özel sektöre bırakan, devletin hiçbir al ım 
garantisi veya f iyat garantisi vermediği 
modeller öneriyoruz. Aslında güneş 
enerjisinin buna ihtiyacı da kalmadı. 

z. r 

YEKDEM 13.3 dolar cent'le çıktı 2011 
senesinde güneş için, insanlar bu 
fiyatları çok düşük buldu ve o dönem bu 
fiyatlarla yapılamayacağını söylediler. 
2014'de santraller yapılmaya başladı. 
2020 senesine geldiğim izde, teknolojik 
gelişmeyle beraber maliyet düşüşünden 
dolayı o fiyatlar altından değerli hale 
geldi. YEKDEM sayesinde aslında 
ülkemiz güneşte 7 bin MW'ın üzerinde 
bir kurulu güce kavuştu. Ve tabii ki 
bunun kurulumu, ekipman tedariki ve 
iş letmesinde çok ciddi bir know how 
bilgi birikimi oldu. YEKA yarışmalarında 



çok fazla ilgiye var, 1000 MW kapasite 
için 9440 MW başvuru oldu. Piyasa 
fiyat ları ortalaması 32 kuruşken, 
ortalama 21,5 kuruşla yatırımcı dedi ki, 
biz bunu yaparız. Bu ne kadar güneş 
kapasitemizi artırırsak bizim elektrik 
fiyat ı da o kadar ucuzlayacak anlamına 
geliyor. Devlet bir alım garant isi fiyat 
garantisi verdi de, normal fiyatın altında 
sonuçland ığına göre bu gerçekten bir 
garanti deği l aslında. İhtiyac ı olmadığını 
gösteren bir husus. Zaten Bakan bey 
de güneşin fiyat garantisine i htiyacı 
olmadığını söyledi. Ama alım garant isine 
de ihtiyacı yok. Devlet de bu durumu 
görmüş durumda asl ında. 

Sektör de mi böyle düşünüyor? 

Özellikle biz, dernek olarak, geçen yılın 
sonundan itibaren ciddi şekilde dile 
getirmeye başladıktan sonra, d iğer 
sivil toplum kuru luşlarının da artık ayn ı 
doğru ltuda demeçler vermesi bizi de 
sevindiriyor. Daha önce fark l ı demeçler 

veriyorlardı. 

Solar3GW olarak Türkiye'ye güneşte 
somut iş modelleri öneriyorsunuz, 
biraz bahseder misiniz? 

Bizim mottomuz "her yı l 3 GW güneş 
gücünün elektrik üretim karmamıza 
katılması", hedefimiz bu, ismimiz de 
buradan geliyor. Güneş sektöründe 
bugüne kadar hiç başarılmamış bir 
miktar bu, en fazla 2017 senesinde 
2600 MW'ın üstünde bir kurulumumuz 
olmuş, bu yılda 1000 MW civarı 
olacağını tahmin ediyoruz. 3 GW 
başarılmamış bir güç olduğuna göre, 
demek ki Türkiye'de uygulanan mevcut 
modellerle bu denli bir kapasiteyi 
bağlamak mümkün olmaz dedik. 
Daha esnek, özel sektör dinamiklerini 
kullanan, şebeke isterleri doğru ltusunda 
şekillenen, yeni iş modelleriyle bu 3 bin 
~W'ın bağlanab ileceğini düşünüyoruz. 
ilgili raporumuzda 3 iş modeli 
öneriyoruz. 
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Depolama zorunluluğu konulabHlr 

Birincisi, güncellenm iş bir "öz tüketim 
modeli". Türkiye'de şu anda öz t üketime 
yönelik güneş enerj isi santralleri 
kurulumu oldukça yaygın. Zaten büyük 
kısm ı bu şeki lde yapı lıyor. En son 2021 
mayıstaki değiş iklikle sonunda ayn ı 
dağıtım bölgesi içinde arazi içerisine 
kurarak herhangi bir yerdeki tüketim 
tesisin izde tükettiğin iz elektriği, 
dağıtım bölgesindeki üretim tesisinizde 
ürettiğinizde mahsuplayabileceksiniz. 
Bu mevzuat değişikl iği çok önemli 
bir gelişme oldu. Biz raporumuzda, 
hangi nok~_alar iyileştirilebi lir bunlara 
değindik. Oz tüketim uygulamalarında 
özell ikle belirli bir gücün a ltında ölçek 
ekonomisinden faydalanamadığı için, 
bir sigorta oluşturu lması ya da bir 
kefalet garantisi g ibi bir garanti, yani 
fiyat tarafında değil ama banka ların 
bunları f inanse etmesini kolaylık 
sağlayabilir. Dağıtım şirketine ödenen 
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sistem kullanım bedellerinde belirsizlik 
var hala. Burada hakkaniyetli bir 
düzenlemeyle, o belirsizliğin ortadan 
kalkması önerimiz var. Bir diğer nokta, 
şebeke işletmecilerinin trafolara tanıdığı 
kapasite kısıtları. En fazla anlatılması 
gereken konu da artık depolama 
teknolojilerinin gelmesi. Gerekirse bir 
depolama zorunluluğu da koyulsun. 

Süreçler ı;effaf değil 

Aslında şebeke işletmecisi , TEİAŞ 
ve dağıtım şirketleri tabii ki, daha 
iyi anlatmak, belki devletin onlara 
uygulayacakları net bir yöntem koyması 
gerekiyor. Ayrıca bu süreçler şeffaf 
değil. Trafoları, dağıtım merkezleri, 
kapasiteler şeffaf bir şekilde açıklanırsa 
iyi olur. Öte yandan, aslında tüketiciler 
noktasında da şebeke işletmecisine 
daha muhafazakar bakıyorlar, çünkü 
mevzuatta yeterli yaptırım yok. 
Her yol mevzuata mı çıkıyor? 

Kesinlikle, güneşin yaygınlaşması için 
her yol mevzuata çıkıyor. Siyasi iradenin 
"bunun yapılması gereklidir" demesine 
bakıyor. Biz de STK olarak bunu 
sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye güzel 
yol kat etti özellikle son yıllarda. Bunun 
sebebi biraz da YEKDEM mekanizması. 
Bizde niyeyse biraz öyle oluyor, başta 
çok hızlı yola çıkıyoruz, sonra el freni 
çekiyoruz. Güneşte 2017'de bir el freni 
çektik nedense. 

Tam .en>cıst piyasa için YETA 

Peki diğer iki model ne sunuyor? 

Ticari temelli iki model öneriyoruz 
aslında. Birincisi, yenilenebilir enerji 
tedarik anlaşmaları (YETA) modeli. Bu 
aslında dünyada çok uygulanan bir 
model. Burada siz henüz santralinizi 
kurmadan bir tüketici ile anlaşma 
yapıyorsunuz. Genelde yurtdışında 
tüketici bir ihale açıyor. Yani YEKA'da 
devlet ihaleyi yaparken, bu modelde 
özel sektör yapıyor ihaleyi. Dolayısıyla ilk 
10-15 yıl için bir özel şirketin verdiği alım 
garantisini baz alarak EPDK bir şirkete 
30 ya da 40 yıllık lisans veriyor. ilk 10-15 
yılında bu anlaşmayla satıp kendisini 
ödüyor sistem, sonrasında da normal 
bir lisanslı santral gibi, serbest piyasada 
ya da başka ikil i anlaşmalarla elektriğini 
satmaya devam ediyor. Şu anda 
mevzuatımız buna izin vermiyor. Oysa 
bu yöntem olursa, artık sözleşmede 
taraflardan her ikisi de özel sektör 
olacak. Hem sözleşme yapılırken, orada 
anlaşmazlıkla rın çözümünde çok daha 
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hızl ı bir yapı söz konusu bu ihalede. Yani 
bu model YEKA'daki süreci çok daha 
kısaltacak. Devlet burada düzenleyici 
konumunda, elektriğin satışında, fiyatta 
müdahil olmayacak. Tamamen serbest 
piyasa mekanizmalarıyla ilerleyen bir 
yöntem. 

Alışhgımız bir model 

Diğer modelimiz de "ihalesiz teşviksiz 
lisanslı model". Burada başka bir şi rketle 
anlaşma da yok. Tamamen şebeke 
isterlerine bakıyorsunuz yatırımcı 
olarak, mesela Marmara bölgesinde 
çok ciddi bir tüketim var. Buradaki 
trafo merkezine siz bağlantı görüşüne 
başvuruyorsunuz belirli bir kapasiteyle. 
Devlet sadece bağlantı görüşü veriyor. 
Sonra yatırımınızı yapıyorsunuz, 
tesis devreye girdiğinde lisansınız ı 

'' Biz, güneşin 
yenilenebilirden ayn 
değerlendirilmesinin 

çok önemli 
olduğunu 

düşünüyoruz ... 
Güneşi diğer 

yenilenebilirlerden 
ayıralım, 

serbest piyasa 
dinamiklerine 

bırakılsın. 

'' alıyorsunuz, normal bir üretim santrali 
gibi serbest piyasada ikili anlaşmalarla 
satışınızı gerçekleşt iriyorsunuz. 
Bugün artık güneş elektriği ku llanıyor 
olmanın, tüketicilere, bu Avrupa yeş il 

mutabakatından dolayı sınırda karbon 
mekanizması getirecek, özellikle 
Avrupa'ya ihracat yapacak firmalar için 
bu önemli bir konu. Bu yüzden belki 
de piyasadan daha iyi fiyat alacaksınız 
güneş enerjisi olduğu için. Bu model 
Türkiye'de doğalgaz santrallerinde 
uygulandı. Bu uygulanmış modeli 
biz güneş enerjisinde uygulamayı 
öneriyoruz. Bu iş modelini güneşte 
lisanslı tarafın da hızl ı bir şekilde 
ilerlemesi için öneriyoruz. İkinci ve 
üçüncü modelin Türkiye için en uygun 

modeller olduğunu düşünüyoruz. 
Son olarak biz, güneşin yenilenebilirden 
ayrı değerlendirilmesin i n çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 
gerçekten bugün güneş için bir fiyat ve 
alım garantisi ihtiyacı kalmamıştır. Aynı 
şeyi diğer yenilenebilir kaynaklar için 
diyemiyorum. Ben de bir yatırımcıyım. 
Güneşi öbür yenilenebilir kaynaklardan 
ayıra lım, serbest piyasa dinamiklerine 
bırakılsın. Ve bu önerdiğimiz iş 
modelleriyle de çok rahat kurulumu da 
sağlanabil ir. 
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Tüm modellerde yılda 3GW kurulum 

olması halinde 10 senede 
3.4 milyar dolar tasarruf edilebilir 

Aynı yatırımla 40 milyon ton C02 
gazı emisyonunun önüne geçilebilir. 

m:.1 
Türkiye 9 yılda doğal gaz ve kömür 

ithalatını sı fırlayabilir ................. ........... .... ........ .. ................ 
10 yılda yüzde 24 kömür veya 

yüzde 25,5 doğal gaz ithalatının 
önüne geçilebilir. 

······································"·················· 
Senelik 1.350 MW kurulum olması 

halinde yaklaşık 44.550 kişi 
istihdam edilebilir 

[ 7 
Elektrik santrallerinde her yıl yaşanan 

362,7 GWh elektrik kaybının 
önüne geçilebilir 

10 yılda kömür ithalatı 
% 60 azaltılabil ir 

10 yılda doğal gaz ithalatı 
% 64 azaltılabi l ir 

Elektrik santrallerinde her yıl yaşanan 
362,7 GWh elektrik kaybının 

önüne geçilebilir 
....................... ................................... 

Doğal gaz ithalatında 
1,9 milyar dolar tasarruf edilebilir 

22 milyon ton karbon emisyonunun 
önüne geçilebilir ..... ............ ......... .. ........ ...................... 

Senelik 1.650 MW kurulum olması 
halinde yaklaşık 54.450 kişi 

istihdam edilebilir 


