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Genel olarak aĢağıdaki bütün açıklamalar bir soruya bağlıdır:
Fotovoltaik için bir yenilenebilir enerji yasasındaki ana hedef nedir?
Bu öneri, maksimum bölgesel iĢ yaratan, Türkiye’nin rekabetçiliğini arttıran, tedarik
güvenliğini sağlayan, Ģebeke gücünden yük alımını hafifleten ve diğer enerji kaynakları
ile karĢılaĢtırıldığında FV (fotovoltaik)’in temel avantajlarını göstererek bir endüstrinin
sürdürülebilir kalkınmasını amaçlamaktadır. Bu da temel olarak öncelikle küçük ve orta
ölçekli tesisler (1 – 500 kWp) üzerinde odaklanmak ve ikinci olarak da büyük açık alan
sistemleri ile yapılmaktadır.
Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde her yıl kurulu kapasiteler artmakta ve PV
endüstrisi çok büyük bir hızla büyüme göstermektedir (Ek-1).
ġu ana kadar Türkiye’deki kurulu güç kapasitesinin yaklaĢık 2 MWp civarında olduğu
tahmin edilmektedir. 2020 yılına kadar yapılan tahminler; Türkiye için GENSED, Türkiye
GüneĢ Enerjisi Yol Haritası ve Fotovoltaik Sanayi Yol Haritası Ortak Akıl Platformu
çalıĢmasına göre 4-8 GWp kurulu güç kapasitesine, EPIA’nın yapmıĢ olduğu senaryoya
göre de 20 GWp kurulu güce ulaĢılacağıdır (Ek-2).
Sektörün ülke çapında istihdama katkısı ve diğer sektörlere katkısı nedir?
EPIA ve Barclays Capital Research1’ün yaptığı çalıĢmalar göstermektedir ki; ilave edilen
her bir MW PV kapasitesi için araĢtırma&geliĢtirme aĢamasında 2 iĢgücü, üretim
ekipmanları için 3 - 4 iĢgücü, modüllerin üretiminde 3 - 4 iĢgücü ve kurulumlar
esnasında 33 iĢgücü yaratılmaktadır.
En fazla iĢgücünü kurulum sağlamaktadır ve local ekonomiye daha iyi katkı
sağlamaktadır. Ayrıca küçük sistemlerin kurulumunda ihtiyaç duyulacak iĢgücü büyük
santral projeleri ile karĢılaĢtırıldığında çok daha fazladır. Fotovoltaik sektörünün
Türkiye’de 22.000 direkt iĢgücü yaratması mümkün gözükmektedir. Bunun tüm
ekonomiye etkileri çok daha yüksektir.
TeĢvik mekanizmasının nasıl olacağına bağlı olarak, etki edeceği diğer alanlar da çok
çeĢitli olabilir. Eğer teĢvik küçük ölçekli kurulumları desteklemeye odaklanacaksa,
kurulum yapılacak bölgelerde yaĢayan topluluklardaki birçok insana çok daha fazla
faydası olacaktır.
Burada kurulum yapan firmaların toplum içinde en fazla direct ve indirect iĢgücü
yaratacaktır (daha fazla gelir, yeni geliĢen bir mühendislik ve servis hizmeti veren
firmalar). Ayrıca, Türk vatandaĢları ve firma sahipleri kendilerini elektrik fiyatlarının
ileride yükselmesine karĢı riskten korumuĢ olacaklardır.
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Madencilik – Metalurji – Makina&Ekipman – Kimya – Metal/Cam/Plastik Endüstrileri
Bunların dıĢında fotovoltaik endüstrisinin değer zinciri içinde diğer sektörlere yaptığı
katkılar da inkar edilemez. Yan sanayiye yapılan katkı ve bu endüstrilerin de
teknolojilerini geliĢtirmeleri açısından çok değerlidir. (EK-3)
Türkiye’deki mevcut teknolojiye PV’nin katkısı ne olacak?
Bir teĢvik mekanizması pratik anlamda uygulayıcılar seviyesinde PV konusundaki
bilgilenmeyi arttıracaktır. Eğer üretim tesisleri kurulacak ise, orada araĢtırma&geliĢtirme
faaliyetleri daha çok yaratılacaktır. Türkiye için diğer bir Ģans da, yabancı firmalar için
mühendislik hizmeti sağlayabilmesidir (otomotiv endüstrisinde olduğu gibi).
Destek mekanizması en iyi nasıl dizayn edilmelidir?
Etkili bir destek mekanizması aĢağıdaki Ģekilde olmalıdır:
a) Basit
Bunun anlamı; çatı uygulamaları/binaya entegre uygulamalar/açık alan uygulamaları
arasında fark olmaksızın, hiçbir yerel gereksinime ihtiyaç duymadan, Türkiye’nin farklı
bölgeleri için fark yaratmadan, zor baĢvuru prosedürü yapmadan.
b) Sürdürülebilir
Fotovoltaik tesisler yapacak olan potansiyel proje sahiplerine güvenli ve planlı yatırım
yapabilmelerini sağlayacak, aylık periyodlarla değiĢmeyen, aynı zamanda herkesin bu
sektöre hücum etmesini de engelleyecek, güvenilir düzenlemelere sahip ve uygulama
prosedürleri ile ilgili zaman aralıkları belirlenmiĢ basit bir sĠstem olmalıdır. Tüm
fotovoltaik tesisler merkezi bir yerde dosya ve izleme altına alınmalı, herkesin sistem
kapasiteleri ve maliyetleri hakkında açık bir Ģekilde bilgi alabilmesi sağlanmalıdır.
c) Çekici
Sistem, farklı hedef gruplar için (konutsal, ticari, yatırımcı) uygun yatırım getirisi ve geri
ödeme süresi sağlamalıdır.
Bu yüzden 3 farklı segment yaratılmasını önermekteyiz (sistemin tipi ne olursa olsun):
0 – 20 kWp
20 – 499 kWp
>
500 kWp

konutsal net metering (mahsuplaĢma) + Bonus 10 €c/kWh y 0 - 10
ticari
net metering (mahsuplaĢma) + Bonus 5 €c/kWh y 0 - 10
lisanslı
20€c/kWh y 0-10, 16€c y11-20

Segment 0 – 500 kWp (konutsal & ticari)
Farklı teĢvik primleri, küçük sistemler için daha fazla olacak Ģekilde hesaba katılmalıdır.
Net metering 12 ay için olacaktır. Eğer 12 aylık sürede fotovoltaik sistem ile üretilen
elektrik tüketilen elektrikten daha fazla olursa elektrik fiyatının yarısı + teĢvik primi
ödenecektir.
Net-metering teĢvik sisteminde maliyetleri minimuma indirgediği için büyük faydası
vardır. Böylece 10 yıl boyunca sadece küçük ödemeler gerçekleĢecek ve firmaların
kendi tüketimleri için uygun bir sistem kurmalarını teĢvik edecektir. Buna doğal bir
enflasyon düzenlemesi de entegre edilir.
Bu iki segmentin baĢarılı olmasını sağlamak için, bu fotovoltaik sistemlerin potansiyel
sahiplerine düĢük faizli kredi verilmesini sağlamak çok önemlidir. %25-30 özkaynağı
olan ve tüm baĢvuru belgelerini tamamlamıĢ herkese bir kredi sağlanmalıdır. Bu
Kalkınma Bankası gibi bankalar aracılığıyla sağlanabilir.
> 500 kWp lisanslı santraller = Lisanslı Segment
Büyük ölçekli sistemlerde , gelecekte, sistem fiyatlarının ve teknolojinin ucuzlaması,
ülkedeki elektrik fiyatlarının yükselmesi ile verilen teĢvik fiyatının elektrik piyasasına
satıĢına dönüĢtürülmesi bir seçenek olarak düĢünülebilir.
Bu da ikili anlaĢma (PPA) ile yapılır. Bu seçenek ile pazar fiyatının teĢvik fiyatından
fazla olması halinde elektrik tüketicilerine daha fazla bir maliyeti olmayacağından emin
olunur.
Belki fotovoltaik sistem sahiplere bankaların üretilen elektrik için geriye “teorik” bir fiyat
ödeme zorunluluğu getirmek de bir çözüm olabilir. Bu ödeme ekstra bir hesaba yapılır
ve kredi için bir güvenlik unsuru gibi davranır (banka kredileri ve geri ödemeleri için
finans modeli).
Teşvik primi nasıl paylaştırılmalı?
PaylaĢım hükümetin bütçesine yük getirmeyecek ve maliyeti elektriği son kullananlar
tarafından ödenecek Ģekilde olmalıdır.
Bu da aynı zamanda bir “yeĢil vergi” gibi enerji verimliliği önlemlerini uygulama
zorunluluğu yaratan bir hareket olabilir. Bu ödeme toplam elektrik faturasının çok küçük
bir yüzdesine tekabül etmektedir.(EK-4)
ġebekeye satıĢ tarifesi, tesis sahiplerinin yaptıkları yatırımların borçlarını en kısa sürede
geri ödeyebilmelerini sağlamak zorundadır.
1600 kwh/m2/yıl
2,8 Euro/Wp yatırım maliyeti
%1 performans kaybı
%30 özsermaye-%70 kredi
%2 iĢletme maliyeti
11 YIL GERĠ DÖNÜġ HEDEFĠ ĠLE GEREKEN FĠYAT 20 €c ÇIKMAKTADIR.

Dolaylı olarak, elektrik bedeli tüketici tarafından ödenecektir. Tesis sahipleri, ödemeleri
500 kw altı tesisler için bağlantı yaptıkları kurumdan, 500 kw üstü tesisler için de
PMUM’dan alacaklardır.
Bağlantı yapılan kurum, FV’den satınalınan elektriğin miktarını ve ödenen primleri (net
metering) teĢvik sistemini yönetmekle yükümlü EPDK’ya rapor edeceklerdir.
Fiyat/FiT nasıl regüle edilmeli?
DüĢen sistem fiyatları hesaba katılarak kanun, her yıl (sadece yeni tesisler için) %5’lik
bir azalma içermelidir. Henüz yapım aĢamasında olan tesislerin bu fiyat düĢüĢlerine
maruz kalması önlenmelidir. Her yıl TL’nin oranı yeniden hesaplanmalı, değiĢen çapraz
kurlar dikkate alınmalıdır. Her 4 yılda bir tüm taslak revise edilmelidir.
Henüz yapım aĢamasında olan tesislerin bu fiyat düĢüĢlerine maruz kalması
önlenmelidir.
Fiyatlar bir enflasyon ayarlaması içermelidir, geçen yılın enflasyonu hesaba katılmalıdır.

EK-1:

EK-2 :

EK-3:
4 GW PV Yatırımının Türkiye için Ticari Analizi
Yatırım Tutarı

:

9,6 b€

Yerli Kaynak Kullanımı

:

6,2 b€

Ġthal Kaynak Kullanımı

:

3,4 b€

Ġstihdam

:

22.000 kiĢi

KDV geliri (%8)

:

760 m€

SSK Geliri

:

95 m€

Gelir Vergisi

:

285 m€

Ġthal Hammadde Tasarrufu

:

750 m€

Sadece üretim zincirindeki yatırım miktarı ve iĢgücü
Kapasite
Silikon üretimi
Külçe üretimi
Dilim üretimi
Hücre üretimi
Panel üretimi
TOPLAM

2500 ton
2273 ton
374 MW
361 MW
347 MW
347 MWp

Makina &
Ekipman (m€)
227,0
80,5
76,8
110,0
73,5
567,8

ĠnĢaat& Yardımcı
Malzemeler(m€)
85,0
16,0
13,0
16,3
20,0
150,3

EK-4:

Elektrik Birim Maliyeti

:

8,25 c€/kwh

Hedef kurulum (2020)

:

4000 MW

Hedef elektrik üretimi (2020)

:

410 TWh

PV’den üretilecek elektrik

:

6,4 TWh

PV satınalma bedeli (FiT)

:

18 c€/kwh

FiT’in havuza etkisi

:

0,16 c€/kwh

Abone baĢına ort.elkt.kullanımı

:

240 kwh/ay

FiT’in abone baĢına ort.yükü

:

0,38 €/ay

ĠĢgücü (kiĢi)
239
358
198
323
305
1423

