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ÖNSÖZ
Güneş enerjisi potansiyeli yönünden oldukça avantajlı bir konuma sahip olan Türkiye’de
Güneş Enerjisi sektörünün gelişmesi için finansman mekanizmalarının gelişmesi önemli bir
unsurdur. Var olan finansman mekanizmalarını ortaya çıkaran ve sektörün gelişmesi için
önerilerin yer aldığı bu çalışmanın oluşturulmasındaki her aşamada konu ile ilgili akademik
çalışmasını ve çok değerli görüşlerini bizimle paylaşan Emre Oğuzöncül’e teşekkür ederim.
Güneş enerjisi sektörünün Türkiye’de gelişmesi için çok önemli bir rol üstlenmiş olan GÜNDER’e bana bu fırsatı verdiği için teşekkürlerimi sunuyorum.
Kitabın sektör paydaşlarına faydalı olmasını dilerim.

Mustafa Salman
EGC Uluslararası Danışmanlık Ltd.Şti.
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üresel enerji arzı, iletimi, dağıtımı ve tüketimi yenilenebilir enerji kaynaklarının geleneksel
enerji kaynaklarıyla yer değiştirmesi gibi büyük bir değişimin eşiğindedir. İklim değişikliği
konusundaki sosyal farkındalık ve çevresel kaygılar, fosil yakıtlara ve dolayısıyla yabancı
ekonomilere olan bağımlılık bu küresel devrimin gerçekleşmesini sağlayan sebeplerden sadece birkaçıdır. Dünyanın birçok yerinde elektrik üretimi için bolca bulunan güneş enerjisi çevreye
de birçok olumlu katkı sunmaktadır. Geç bir başlangıç yapmasına rağmen, Türk Fotovoltaik
piyasası bölgedeki en yüksek güneş ışınım değeri, gelişmekte olan ekonomisi, güçlü işgücü,
maliyetlerdeki düşüşler ve kamuoyunun bu teknolojiye artan ilgileriyle beraber büyüyen ve hâlihazırda büyük ölçütlere sahip bir Pazar olarak kabul edilebilir.

Bu rapor güneş enerjisi yatırımları için finansal model analizleri yapmayı amaçlamaktadır. Raporda ayrıca uygulanabilir finans mekanizmalarına, araçlarına ve Güneş Enerjisi ile elektrik üretim sistemlerine, dünyadaki örnek uygulamalara ve finansal seçenekelerin
önündeki engellerin azaltılmasına yönelik önerilere de değinmektedir.
Güneş Enerjisi ile elektrik üretim yatırımcılar tarafından büyük rağbet görmekte ancak bankalar daha geleneksel sayılabilecek su ve rüzgâr gücü uygulamalarına oldukları kadar Güneş
Enerjisi teknolojisine aşina değillerdir. Güneş Enerjisi ile elektrik üretiminde tüm tesisler ortalama bir yıl gibi bir süredir üretimde bulunduklarından henüz karlılık ve yatırım geri dönüşün
süreleri konusunda kendilerini kanıtlamadığından finans kurumları da bu konuda ihtiyatlı davranmaktadırlar.
Diğer yandan, ülkemiz piyasalarında Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajanası(AFD) gibi yabancı kaynaklı büyük finansal kuruluşlar, enerji verimliliğini arttırmak için yenilenebilir enerji teknoloji ve yatırımlarını finanse etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu çalışmanın hazırlanmasında en belirleyici program Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
tarafından geliştirilmiş, Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte ve önde gelen uluslararası
finansal kuruluşarın da katkısını almış kısa adı TurSEFF olan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programıdır.
2009 yılından bu yana panel üretim maliyetlerinin %75 düşmesine rağmen tesis ve diğer donanım maliyetlerinde fazla bir düşüş olmaması nedeniyle tüm yatırımcılar tarafından çok karlı
bir yatırım olarak görünmemektedir. Bu bilgiler ışığında hibe ve diğer destek araçları bu teknolojilerin kurulumnda oldukça büyük önem arz etmektedirler. Türkiye’de Güneş Enerjisi sektörünün ve teknolojisinin gelişimini sağlamak ve yatırımcıları teşvik etmek için birçok araç geliştirilmekte ve girişimler desteklenmektedir. Ancak bu teknolojiyi desteklemek için gerekli olan
finansal araçlar hala yeterli düzeye erişememiştir.
Bu çalışma, Türkiye’de teknolojiden etkilenmiş mevcut durumu değerlendirir ve mevcut duruma etki eden faktörlere değinir ve teknolojiyi finansal bakımdan etkileyen olası fırsat ve tehditleri sıralar.
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he global energy supply industry as well as transmission, distribution and consumption is
at the verge of a major transformation with renewable energy sources replacing conventional sources. Social awareness of climate change, environmental concerns, dependency on fossil fuel and consequently foreign economies, are among numerous reasons behind
this revolution in globally. Solar energy, which is an abundant source for electricity production
almost everywhere on Earth, offers a vast supply of power and numerous benefits to the environment. With solar radiation values ranking among the highest in the region, the emerging
economy and strong workforce, globally reduced prices of photovoltaic (PV) systems and the
interest of its people towards the technology, the Turkish PV market is a growing and deemed
to be a big market, although having started off late.
This report aims to analyse the financial models for solar energy investment. The report also
mentions applicable finance mechanisms, tools and products for solar electric energy generation systems, best practices in the World, suggestions to mitigate the barriers influencing
finance options.
Electricity generation over solar energy is very popular among the investors. However, banks
are not accustomed to the technology yet as much as they are to the hydro or wind power applications which have become far more conventional compared to the solar in today’s frame.
Since, the existing electricity generation systems over solar energy have been being installed
for 1 year there is still a cautious approach among the financial institutions toward the technology.
However, there exists some foreign sourced funds available in the Turkish market from large
banking organisations such as European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and French Development Agency (AFD) aimed at financing renewable energy technologies and investments to improve energy efficiency. The most
outstanding program as of writing of this study was Turkey Sustainable Energy Financing Facility (TurSEFF), a program developed by EBRD and supported by the European Union (EU)
with some contributions from other leading International Financial Institutions as well.
Despite the %75 reduction of the panel production costs since 2009, plant and other equipment costs haven’t been decreased significantly. It is not found feasible to invest such amounts
directly out of equity by the investors. Thus grants and other supporting financial tools gain
a big importance for realisation of such technologies. The country has developed a series of
tools to enhance the solar energy and technology and encourage investors. However, financial
tools to support investments are still limited.
The study evaluates the current situation influenced by the technology in Turkey and mentions
the influencing factors. Lists possible opportunities and threats affecting the technology in the
country from a financial aspect.

IX
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GİRİŞ

Y

enilenebilir enerji (YE) kaynakları arasında güneş enerjisi küresel enerji talebine kıyasla
büyük sürdürülebilir bir enerji potansiyeline sahiptir. Eğitimin ilk basamaklarında öğretilmeye başlandığı gibi, Güneş, dünyadaki tüm canlılar için enerji sağlamakta ve fotosentez
yolu ile bunu Dünya’ya aktarmaktadır. Fotovoltaik (FV) teknoloji de benzer bir yol izleyerek
güneş enerjisini elektriğe çevirmektedir. Çoğunlukla hidrojen ve helyum gazlarından oluşan
güneş, enerjisini hidrojenin füzyon yolu ile helyuma dönüşümü sırasında salıvermekte ve ortaya çıkan bu enerji dünya tarafından absorbe edilmektedir. Güneş enerjisi, günümüzde alışılagelmiş konvansiyonel fosil kaynakların tahtına göz diken ve bolluğu ve çevreye karşı dostluğu
ile tercih sebebi olan bir teknoloji haline gelmiştir.
Panel ve hücre teknolojisinde yaşanan gelişmeler, kurulumların kolaylığı, zaman içerisinde
düşen maliyetler ve çeşitli devletlerin aldıkları önlem ve sağladıkları teşvikler sayesinde, FV teknoloji kendisine küresel anlamda oldukça önemli bir yer edinmiştir. Özellikle son yıllarda artan
araştırmalar, yatırımlar ve hedeflenen kapasiteler bu teknolojiye diğer tüm kaynaklar arasında
farklı bir yer kazandırmıştır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), teknoloji yol haritasında 2050 yılına
kadar güneş enerjisinin dünya elektrik ihtiyacının yüzde 11’ini karşılayacağını öngörmektedir[1].
Diğer oyunculara kıyasla, bu sektöre girmekte biraz geç kalmış olan ve enerjide dışa bağımlı
olup elektrik için kullandığı yakıt talebinin yüzde 70’inden fazlasını ithal eden Türkiye YE teknolojileri için potansiyel bir cennet gibidir. Dünyada en hızlı büyüyen elektrik piyasalarından biri
olan ve dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan ülke [2], son 20 yılda elektrik talebinde yaklaşık
yüzde 48’lik bir büyüme yaşamıştır. Son 10 yılda ise yıllık yaklaşık yüzde 8’lik büyümeye tanık
olan ülkede toplam kurulu güç, 2015 yılında 72 GW’ı aşmıştır (TEIAS, 2015). Bu kapasitenin de
yaklaşık yüzde 57’si alışılagelmiş konvansiyonel yakıt kullanan elektrik santrallerinden sağlanmaktadır. Yüksek hızda artması öngörülen elektrik ihtiyacı ve elektrik üretme amaçlı kullanılan
kömürün yüzde 90’ının, doğal gazın ise neredeyse tamamının yurtdışından ithal edildiği göz
önüne alındığında, hâlihazırda yüksek potansiyeli olan ancak yatırım ihtiyacı bulunan YE santrallerinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Yeni ekonomik fırsatlar yaratmak, enerji bağımsızlığını sağlamak, enerjiye erişimi artırmak
ve küresel ısınma ile mücadelede karbon salımını azaltmak amacıyla, birçok düşük gelirli ülke
hükümeti, enerji verimliliğine ve Yenilenebilir Enerjiye yatırım yapmayı tercih etmişlerdir. Ancak kamu ve imtiyazlı kaynaklardan sağlanacak finansman olanakları kısıtlı olduğundan dolayı,
işi çabuk öğrenecek ve ivmelenmeyi daha da arttıracak bir özel sektör, YE teknolojileri alanında
önemli yatırımlar yapmak için gerekli olacaktır. Bu çerçevede hazırlanacak uygun bir yapı ve
yasal düzenlemeler ile de bu tip yatırımlar kısa sürede çoğalacaktır.
Bu rapor, sektörde hem yerel hem de küresel ölçekte yer alan riskleri ve engelleri irdelerken,
sektör ile ilgili hedeflerin, tahminlerin ve öngörülerin gerçekleşmesi için oldukça önemli olan
finansman ayağını gözler önüne sermekte, uygun finansman araçlarını analiz ederek sektöre
ışık tutmayı amaçlamaktadır.
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2 | Güneş Enerjisi İçin Finansman Modelleri

1.1 Genel Bakış

Türkiye, FV sektörüne giriş yaparken daha önceden bu sektörde yol almış pek çok ülkeye kıyasla kendine mahsus ve benzersiz bir piyasa ile karşılaşmaktadır. Ülkenin güneş enerjisine
yatırım potansiyelinin ve mevcut kurulu gücünün anlatıldığı hemen hemen her sunum, rapor veya benzeri yayında, Türkiye’yi sektöre öncülük etmiş Almanya ve İtalya ile kıyaslarken
kimi zaman sistem kurulum bedellerinin dönemler arasındaki farkları gözden kaçabilmektedir. FV sistemler son yıllarda ciddi maliyet düşüşü gösterdiği halde Türkiye için hazırlanan
teşvikler diğer ülkelerdeki kadar iştah açıcı olmamaktadır. Sektörün başlangıç sürecindeki
koşullarıyla kıyaslandığında diğer ülkelerde edinmiş olduğu tecrübeler ile birlikte son yıllarda Türkiye’de, yapılan güneş enerjisi yatırımları özellikle finansal açıdan daha güvenli ve az
riskli hale gelmiştir. Avrupa’daki pek çok ülkedeki elektrik fiyatları bu trendi takip etmekte
ve şebeke paritesine ulaşıp fosil yakıtlarla denkleşen elektrik fiyatlarına ulaşmaktadır. Hatta
enerji paylarının ciddi bir bölümünü güneşe emanet eden Almanya, İtalya ve İspanya gibi
bazı ülkelerde fiyatlar tamamen denk hale gelmiştir. Avrupa’daki GES yatırım maliyetlerine
ait geçmiş değerler ve öngörüler Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1 Avrupa’da şebeke paritesine yaklaşan GES elektrik satış fiyatları (Kaynak: IHS) [3]

Avrupa’da her ne kadar Çin menşeli modüller maliyette en tabanda gün yüzüne çıksa da,
Türkiye’de devletin verdiği teşviklerden bir tanesinin yerel ürünlere verilen ekstra teşvik olması ve özellikle işgücü maliyetinin tüm AB ülkelerinin altında olması, yatırımda Türkiye’yi
daha avantajlı hale getirmektedir. Örneğin Economist Intelligence Unit EIU tarafından 2014
yılında yapılan [4] araştırmalara göre Türkiye’de işgücü maliyeti saat başına 4.23 ABD Doları’na denk gelmektedir. Bu rakam komşu ülkelerden Bulgaristan’da 4.73’e, Yunanistan’da
ise 18.46’ya yükselmektedir.
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Hem IHS [3] hem de TurSEFF [5] [6] Türkiye’de YE elektrik santral projeleri için proje karlılık
analizi yapmaktadırlar. IHS raporlarına göre [3] sermaye masrafları (CAPEX) toplam kurulu
güçteki Watt başına 1,3 Avro’nun altında olan ve kapasite faktörleri yüzde 15’in üstünde olan
projelerin geliri, teşvik yasası temel alınarak değerlendirildiğinde iç karlılık oranları yüzde
5’in üstünde kaldığından karlı olarak nitelendirilebilirler. Yerli ürün katkı payı düşünüldüğünde bu değerler daha da pozitif hale de gelmektedirler. Yine IHS’nin öngörülerine göre proje
sermaye masrafları ülkede önümüzdeki yıllar içersinde sabit kalacaktır. Ülkede sürdürülebilir enerji sistemlerine ve diğer enerji verimliliği projelerine finansman sağlayan TurSEFF
Programı ise, destek verebileceği YE projelerinde yatırımdaki birim Avro başına 1,3 kWh
yıllık ortalama üretim yapılabilmesini mecbur kılmaktadır. Bu rakam, tercih edilen sistem
ve sistemin kurulum yeri göz önüne alınmaksızın ortaya konulan standart bir limit olmakla
beraber; TurSEFF’in olumlu görüş verebilmesi için projelerin yine 15 yıldan önce kendilerini
geri ödemesi ve proje ekonomik ömrü sonundaki net bugünkü değerlerinin de pozitif olması
gerekmektedir.

1.1.1	Sektörü Yönlendiren Ekonomik Faktörler

Diğer tüm yatırımlarda olduğu gibi GES sistemlerinde de yatırımın kara dönüşmesi en önemli amaçlardan biridir. GES’lerde yatırım ve sonrasındaki işletme, bakım onarım maliyetlerinden oluşan sabit ve değişken giderler, proje ömrü, enerji üretimi ve kullanılabilirliği, üretilen
enerjinin piyasadaki değeri ve satılabilirliği gibi pek çok parametre yatırımın karlılığını ve
dolayısı ile projenin finansmanında yeşil ışığın mı yoksa kırmızı ışığın mı yanacağını belirlemektedir. 2012 yılında yapılan küresel bir çalışmada, GES sistemlerinin tercih edilmesindeki
faktörler ve onların ağırlıkları Şekil 2’de gösterilmektedir[7].

Şekil 2 Küresel GES piyasasında teşvikler ve diğer piyasa yapıcıları (2012) (Kaynak: EPIA) [8]

Ticari olarak ilk kez kullanılabilir olduğundan bu yana, piyasa koşulları ve teknolojinin ilerlemesine de bağlı olarak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ekipmanlarının maliyetleri sürekli olarak azalan bir trend izlemiştir. Günümüzde ulaşılan maliyet 2008’dekilere kıyasla neredeyse
3’te biri oranlarına gelmiştir. Sistemlerin küresel olarak yayılması, toptan üretimlerde birim
maliyetlerin daha düşük olarak yansıması ve sürekli gelişen teknoloji de bu konuda oldukça
yardımcı olmuştur. Şekil 3’te panel üreticisi Hanwha – Q-Cell tarafından hazırlanan son yıllardaki panel maliyetleri resmedilmiştir.
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(Kaynak: EPIA) [8]

FV Modül Fiyatı
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Ticari olarak ilk kez kullanılabilir olduğundan bu yana, piyasa koşulları ve
teknolojinin ilerlemesine de bağlı olarak Güneş Enerjisi Santrali (GES)
ekipmanlarının maliyetleri sürekli olarak aşağı düşen bir eğilim izlemiştir.
Günümüzde ulaşılan rakamlar 2008’dekilere kıyasla neredeyse 3’te biri oranlarına
gelmiştir. [3] Sistemlerin küresel olarak yayılması, toptan üretimlerde birim
maliyetlerin
daha düşükModelleri
olarak yansıması ve sürekli gelişen teknoloji de bu konuda
Enerjisi
İçin Finansman
oldukça yardımcı olmuştur. Panel üreticisi Hanwha – Q-Cell tarafından hazırlanan
aşağıdaki şekilde son yıllardaki panel maliyetleri resmedilmiştir.

FV Kümülatif Kurulu Güç
Şekil 1-3 1976 – 2010 yılları arasında FV Panellerin Öğrenilme Eğrisi (Kaynak:
Hanwha Q-Cells)

Şekil 3 1976 – 2010 yılları arasında FV Panellerin Öğrenilme Eğrisi (Kaynak: Hanwha Q-Cells)

Türkiye piyasasında da aynı çizgiyi görmek neredeyse mümkündür. Son yıllarda sistem maSayfa 14 / 49
liyetlerinin 1 MW ve benzeri büyüklükteki projeler için 2,000 Avro /kWel’dan
1,000 Avro
/kWel’lara geldiği görülmektedir. Ancak ölçek ekonomileri nedeni ile bu oranlar farklı kapasitedeki santraller için geçerli olmayabilir. Düşüşteki temel nedenler irdelendiğinde son
yıllarda GES sistemi yatırımları ve bu sistemlere yönelik ilginin Türkiye’de ivmelenmesi gösterilebilir. Son dönem görülen talep artışı öncelikli olarak Ekim 2013 tarihinde yayınlanan
yönetmelik ile ilişkilendirilebilir (YEKDEM. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması). Devletin destek mekanizması ile birlikte artan Pazar potansiyeli sektöre yönelik
iştahın artmasına, yurtdışından tecrübeli tedarikçi, yatırımcı ve EPC firmalarının Türkiye’ye
akın etmesine, rekabetin artması ve nihayetinde fiyatlandırmanın rekabet koşulları ile daha
da gerçekçi oluşmasına yol açmaktadır. Şu anda sektörü kamçılayan en önemli faktör şüphesiz olarak devletin sunduğu 10 yıl süre ile alım garantisi ve kWs başına verilecek olan 13,3
ABD Dolar Cent’lik elektrik alım garantisidir..

1.1.2	Sektördeki Engeller

Finansal piyasalar, 2013-2015 yılları arasndaki 3 seçim dönemi ve diğer türbülanslı şartlar
nedeni ile çok dengeli durmamaktadır. Her ne kadar son 10 yıl zarfında yaşanan politik istikrar, ekonomik istikrarı da beraberinde getirmiş olsa da; 2015 ylında Türk Lirasının US$ ve €
karşısında sergilediği düşük performans sanayi kesiminin maliyetlerinde artış yaşanmasına
yol açmıştr.
GES tesislerinde kullanılan malzemelerinin pek çoğu veya ana bileşenleri, yurt dışı menşeili
olduğundan döviz bazlı olarak fiyatlandırılmaktadır. Ancak devlet alım fiyatının da döviz bazlı olması, bu noktada yatırımcının elini güçlendirmektedir. Ancak yine de öztüketime yönelik
yatırım yapan ve TL üzerinden satış geliri olan işletmeler ve özellikle de KOBİ’lerin döviz
bağımlılığı projelerin gelişmesini yavaşlatabilmektedir.
Bunların yanı sıra, her ne kadar Güneş Enerjisi Santrali (GES) için ayrılan teşvikler Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bazında diğer tüm YE teknolojilerinin üstünde olsa da, komşu Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin teşvik
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sisteminin birim fiyat değeri olarak daha aşağıda olması ve yatırım ortamındaki belirsizlikler
yatırımcıyı çekingen davranışa sokmaktadır. Mevcut teşvik, yatırımcıyı ancak uzun dönemde memnun edebilmekte ve adım adım büyümeyi imkânlı kılmaktadır.
Sektörde öne çıkan bir diğer konu da kamu alım garanti süresidir. Devlet, satın almayı 10 yıl
süre ile garanti altına alırken 10 yıl sonrasında ne olacağı henüz belli değildir.
Sektörün önündeki engellerden bir diğeri de GES teknolojisinin ülke için halen yeni sayılması ve aynı zamanda fırsatlar da yaratan gelişme potansiyeli çok yüksek ama henüz puslu
olan pazar ortamıdır. Diğer taraftan, teknolojinin ülke içinyeni olması, kimi finansal ve sigorta kuruluşları tarafından halen daha prototip olarak görülmesi, finansman olanaklarını
da sınırlamaktadır. Bu tip engeller herşeyden önce, “proje finansmanı”na vurulan bir darbe
haline gelmekte, yatırım yapılacak projenin kendisini teminat olarak Kabul etmemesi, doğrudan yatırımcının finansal verileri üzerinden değerlendirme yapması ve yatırımcının kendi
mal varlığı üzerinden teminat istemesini beraberinde getirmektedir. Pek çok GES projesi de
uygun finans kaynağı bulunamamasından dolayı çok ciddi ekonomik avantajlar sunabilecek
olmasına rağmen gerçekleştirilemeden rafa kaldırılmaktadır. Ancak EBRD, EIB ve Dünya
Bankası gibi uluslararası finansal kuruluşların çabaları ve destekleri ile Türkiye’ye kazandırılan Tureeff, Turseff Midseff gibi kredi programlarıyla bu engeller aşılmaya çalşılmaktadır.

1.1.3 Güçlü Zayıf Fırsatlar Tehditler (GZFT) Matrisi

Bu bölümde, GZFT matrisi ile FV Pazarın Türkiye’de büyüme sürecinde proje ve yatırımları
doğrudan etkileyecek olan başlıca içsel (güçlü ve zayıf yönleri) ve dışsal (fırsatlar ve tehditler) unsurlar ve etkenler saptanacaktır. Çalışma en temel düzeyde yapılmıştır.
Yapılan analiz çerçevesinde FV sektörü Türkiye’de dört ana unsur altında özetlenmiştir. Faktörler ise herbir ana unsurun altında liste halinde sıralanmıştır.
Tablo 1 GZFT (SWOT) Matrisi
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

GÜÇLÜ
Yüksek güneş potansiyeli
Gelişme potansiyeli yüksek pazar
Azalan ekipman maliyetleri
Diğer YE lere kıyasla nispeten daha yüksek destek
tarife fiyatı
FIRSATLAR
Sürekli artan elektrik talebi ile yeni kurulu güç
kapasitesi gerekliliği
Ülkenin sera gazı (GHG) salımını düşürme
gereksinimi
Jeopolitik konum
Yatırımın finansal cazibesini arttıran karbon
pazarının gelişmesi
Büyüyen ekonomi ve sunduğu olumlu hava ile şahıs
veya tüzel kişilerin enerji verimliliği yatırımlarına
başlamaya niyetlenmesi
Finans sektörünün enerji finansmanına etkin ilgi
göstermesi
Enerjide yüksek dışa bağımlılık

•
•
•
•

ZAYIF
Bilim ve teknoloji
Yasal düzenlemeler
Teknik altyapı
Diğer ülkelere kıyasla daha düşük
destek tarife fiyatı

•
•
•
•
•

TEHDİTLER
Elektik dağıtımın liberalleşmesi
Haksız rekabet
Düşen enerji fiyatları
Standard dışı ekipmanların çokluğu
Uygun fonların diğer YE
yatırımlarına kayabilme ihtimali
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1.2. Finansman Mekanizmaları: Kaynak Değerlendirmesi

YE santrallerinin projelendirmesinde pek çok farklı finansman seçeneğiyer alabilir. Yatırımcının elinde bulunan finansman seçenekleri, gerek finansmanın, gerek sektörün, gerekse de
projenin önündeki engellere ve risklere göre avantajlı, dezavantajlı veya kullanılamaz olarak
belirlenir. Piyasa koşulları, teknolojinin doğurduğu riskler, maliyetler ve enerji sektörünün
mevcut durumunun yanında ülkenin finansman, projelendirme ve bankacılık sektörünün
gelişmişlik seviyesi, uygun ve elverişli finansman enstrümanlarını ve seçeneklerini ortaya çıkarır. Proje finansmanında, mekanizma belirlenirken mevcut sektör analizi, yasal ve uygulamalardaki kısıtlamalar ile beraber proje özelindeki ihtiyaçlar ve değerlendirmeler de dikkate
alınmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacı ile enerji üretim ve
tüketiminde kaynak çeşitliliğini ve yerli enerji projelerini desteklemektedir. 2023 yılı itibari
ile doğalgaza dayalı elektrik üretim oranının %50’den %30’lar seviyesine çekilmesi yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim oranını da %30lara ulaşması hedeflenmektedir. Türkiye’nin
bu hedeflere ulaşabilmesi için Yenilenebilir Enerji kaynaklarına çok daha fazla yatırım yapması gerekmektedir. Ancak bu yatırımların gerçekleşebilmesi için gerekli finansman kaynakları ve mekanizmaları da oluşturulmalıdır.
Uygun tarife garantisi ile projelerin desteklenmesi, önümüzdeki yıllarda finans sektörünün
en az bu dönemdeki kadar hareketli olacağının kanıtı olsa da, ülkede yaşanan her türlü sosyal, politik ve ekonomik istikrarsızlık da Türkiye’ye proje finansmanı piyasasında bir takım
güçlükler yaratabilecektir. Türkiye’deki banka ve fonlar her ne kadar güçlerini korusalar da,
piyasalarda belirsizlik yaşanma riski, finansman seçeneklerinde daralmaya neden olabilir.
Örneğin 2013 ve 2014 yıllarında iç politika tartışmaları ve küresel dalgalanmalar piyasalarda
da etkisini göstermiştir.
Türkiye’de güneş enerjisi projeleri için devlet çeşitli destek mekanizmaları sunabilmektedir. Öncelikle YEKDEM’e dayalı elektrik üreticileri için uygunlanan sabit fiyatlı 10 yıllık alım
garantisi ve 5 yıl garantili yerel ürün desteğinin yanı sıra KDV avantajı ve nakil hatları izin ve
kira bedellerinde ilk 10 yıl boyunca sağlanan indirim ve destekler, GES projelerine sunulan
önemli teşviklerdendir. Teknoloji ve teşviğe erişim ile birlikte oluşan talep sürecindeki zincire
eklenen son halka da projelerin finansman ihtiyacı olmaktadır.
Bir proje finansör gözüyle incelendiğinde değişik finansman mekanizmalarına ilişkin risk değerlendirmesi yapılabilir. Örneğin finansman mekanizmaları arasında belki de yatırımı gerçekleştirecek kişiye en karlı seçenek olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) ve bölgesel kalkınma ajanslarınca sunulan kısmi hibe desteği uygun görünürken, bu
olanaklar diğer kişiler için yüksek risk taşıyan bir mekanizma olarak algılanabilecektir.
Hibeler, finans kurumlarının sağlanan fonlar üzerindeki kontrol hakkını kaybettirmekte ve
rücu imkânını da ortadan kaldırmaktadır. Bu risk artışını dengelemek amacıyla finans kurumlarınca başvurulan ilk seçenek, yatırımcıdan önemli ölçekte bir fiziki teminat talep etmektir. Bu nedenle de hibe destekleri pek çok ülkede diğer finansman mekanizmaları ile
karşılaştırıldığında daha az tercih edilen destekler olmaktadırlar.
Finansal mekanizmalar aşağıda daha detayla incelenmektedir; ancak bu mekanizmaları birbirinin rakibi olarak değil, farklı proje ortamlarında kullanılabilecek opsiyonlardan biri veya
birkaçı olarak nitelemek gerekir. Tablo 2’de ülkemizdeki çeşitli finans mekanizmaları ve ek
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destekleri ile bunları sağlayan kuruluşları özetleyen bir matris gösterilmiştir. Matris daha
sonra finansman ürünleri bölümünde daha detaylı olarak irdelenecektir.
Tablo 2 Finans mekanizmaları

Uluslararası Kalkınma
Bankaları

Piyasa
bazlı kredi

Avantajlı /
Düşük Faizli
Kredi

X

X

Hibe

Teknik
Destek
X

Özel Fonlar/Kurumlar

X

Ulusal Kalkınma Fonları/
Ajansları
Ticari Kredi Veren Kuruluşlar

Özsermaye
Yatırımı

X
X

X

1.3. Finansman Araçları

Diğer enerji yatırımlarında olduğu gibi, güneş enerjisi projeleri de büyük tutarda yatırım ve
uzun vadeli (5-10 yıl) finansman ihtiyacı gerektirmektedir. Bu noktada enerji sektörü oyuncuları finansman arayışına girmekte ve gerek bankacılık sektörü ile gerekse de diğer finansal
kuruluş ve finansman kaynakları ile bir araya gelmektedir.
Güneş enerjisi projelerinde, diğer tüm ticari faaliyetlerde olduğu gibi bir alıcı bir de satıcı
bulunmaktadır. Sistem fiyatlarnın yüksek olmasından ötürü yatırımcı firmaların ödeme yönteminde farklı metod arayışları gündeme gelirken, mühendislik firmalarının da hem müşterilerinin taleplerine uymaları hem de iş hacimlerini genişletmeleri için işletme sermayesine
ve dolayısı ile para akışına ihtiyaçları bulunmaktadır. Her ne kadar burada basit bir hizmet
karşılığı doğrudan nakit ödeme modeli olsa da, değişik sebeplerden ötürü yatırımcı firmalar
farklı finansman arayışlarına girmekte ve yatırım için farklı yatırım araçlarını seçmektedirler.
Türkiye’de bu raporun yazıldığı tarihlerde GES projelerinin finansmanı olarak üç araçtan
bahsedilebilir: Özsermaye Kullanımı, EPC Şirketi Finansmanı, Projenin Finansmanı.

1.3.1. Özsermaye Kullanımı

Bu model, yatırımcı şirketin, GES projesi için hiç bir dış finansman modeli seçmeyip kendi
özkaynakları vasıtası ile yatırım yapmasıdır. Basit bir alış veriş modelinden farklı olmayan
ve en temel şekil olan bu modelde yatırımcının öz sermayesine karşılık, mühendislik firması
anahtar teslim sistemi kurar.
Aşağıdaki şekilde, finansmandaki belki de en temel yapının, yüzde 100 öz sermaye kullanımının tanımı görsel olarak yapılmıştır. Proje-finansman risk değerlendirmelerine göre firmalar, bu seçeneği de kullanabilmektedir.
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finansman ürünleri deyim yerinde ise yatırımcıdan “taşın altına elini koymasını” ve
de belirli bir yüzdede özsermaye kullanımı yapmasını talep edebilmektedir.

EPC firması
EPC firması

YATIRIMCI
YATIRIMCI

GÜNEŞ ENERJİSİ İÇN FİNANSMAN MODELLERİ RAPORU

1. Bölüm
8 | Güneş Enerjisi İçin Finansman Modelleri
finansman
yerinde
ise yatırımcıdan
“taşınAraçlar
altına
elini koymasını” ve
Türkiye’de Güneşürünleri
Enerjisindendeyim
Elektrik Üretimi
Için Mevcut
Finansman Mekanizmalari,
Ve Ürünler
de belirli bir yüzdede özsermaye kullanımı yapmasını talep edebilmektedir.
PV sistem tedariği (anahtar teslim)

PV sistem tedariği (anahtar teslim)
Nakit para transferi

EPC
firması
Nakit para transferi

YATIRIMCI

Özsermaye Modeli
Şekil 4.
Şekil 11 Nakit/Direkt Finansman Modeli
PV sistem tedariği (anahtar teslim)

1.3.1.2
Satıcı Finansmanı
Nakit para transferi
1.3.2 EPC ġirketi
Finansmanı
Proje için yaratılacak sermayenin kaynağının yatırımcının özermayesi olmaması
Şekil
4limitlerini
Özsermaye
Modeli
Şekil 11
Nakit/Direkt
Finansman
Modeliya da borçluluk durumunu
Bu
model özellikle
kredi
aĢması
Şekil
11 Nakit/Direkt
Modeli
durumunda
ortayayatırımcının
bir
üçüncü
kuruluş
dahaFinansman
dâhil
olacaktır.
Genellikle banka veya
içeren
finansal
verilerin
yeni
kredi
kullandırımı
için
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bulunmaması
başka
finansman
kuruluşu olan bu fon kaynağı, projenin gerçekleşebilmesi
için
1.1.4.2bir
Satıcı
Finansmanı
durumunda
uygulanmaktadır.
Öncelikle
yatırımcı
EPC
Ģirketiyle
anlaĢır
ve
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direkt
olarak
yatırımcıya
yakaynağının
da işi yapacak
olanözermayesi
Mühendislik
Tedarik
ve İnşaat
Proje
için
sermayenin
yatırımcının
olmaması
durumunda
1.3.2
EPCyaratılacak
Şirketi
Finansmanı
1.3.1.2
Satıcı
Finansmanı
Ģirketi
bütün
maliyetleri
içeren
bedel
için
bankaya
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PV sistem tedariği (anahtar teslim)

Bankalar tarafından hem yatırımcı hem de EPC finansmanında 10-25% öz sermaye koşu(tek seferde)
lu getirilmektedir.Ödeme
Burada
amaç kredi ve projenin kendilerini ödeme sürelerinin eşit olSayfa 20 / 51
masını sağlamaktır.
Sistemlerin
Ödeme
(taksit ile) ölçekleri değişmekle beraber minimum yatırım hacmi
Kredi Kaynağı
800.000€/1MW’tır.
Geri ödemesiz dönem 6 ay ile 3 yıl arasında değişmektedir. Ancak, Tür11
Finansmanı
Modeli
kiye Kalkınma Bankası bu süreyi
1 yıl Satıcı
ile Satıcı
3 yılFinansmanı
arasında belirlemiştir.
Şekil Şekil
11
Modeli Ayrıca geri ödemesiz süre
FV projenin ölçeğine
göre
değişim
göstermektedir.
PV sistem tedariği (anahtar teslim)
Sayfa 19 / 49

Ödeme (tek seferde)
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Ödeme (taksit ile)

GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN FİNANSMAN MODELLERİ RAPORU

Şekil 11 Satıcı Finansmanı Modeli

Sayfa 19 / 49
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olarak kabul edilmemektedir. Bu yüzden gerekli ön koĢullar ipotek, çatı için sınırlı
kiĢisel irtifak hakkı, diğer genel menkul kymetler ve sözleĢmelerdir. 1 MW‟lık
projeler için tüzel kiĢilik olma zorunluluğu, Ģebekeye bağlanma ve imar izinlerinin
alınmıĢ olması gerekmektedir. Menkul kıymetlere yanında teminat olarak ticari
iĢletme rehni, arazi maliyeti, alacağın temliki
bankalar
tarafından
talep
Güneş Enerjisi
İçin Finansman
Modelleri
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edilmektedir.
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(Üçüncü Taraf)

Anahtar Teslim FV Sistem Tedarikçisi
Kredi Tahsisi Hakediş Usulü
Kredi Geri Ödemesi

Yatırımcı
(Risk Üstlenici)

Finansmanı
Projenin
Finansmanı
ŞekilŞekil
6. 6 Projenin

1.4. Türkiye’deki GES Finansman Türleri

Sayfa 21 / 51

Yatırımcı gözünden bakıldığında, dış finansman ihtiyacı, GES sistemlerinin ağır ilk maliyetlerinin hafifletilmesinde ve projenin elde ettiği kazanç üzerinden kendi kendisini ödemesi
bakımından oldukça büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de 4 finansman türünden bahsedilebilir: Hibeler, Uluslararası Finansman Kuruluşların Programları (İlgili bankalar aracılığıyla
uygun kredi tahsisleri), Banka Kredileri, Leasing/Finansal Kiralama.
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1.4.1 Hibeler

YE projelerinde hibeler, genellikle projenin amortisman süresini aşağı çekerek projenin nihai
finansal maliyetini düşürmeyi amaçlar. Hibe veren tarafın yatırımcının üzerindeki kontrolü
özellikle ekipman, malzeme seçimi, EPC’nin belirlenmesi gibi süreçlerde azalır. Hibe veren
kurumlarda bu yeni teknolojiye yanıt verecek teknik satınalma şartnamesi oluşturma yetkinliği olgunlaşma sürecindedir. Yartırımcı firma yatırımının bir kısmında hibe kullandığı için
hibe aldığı miktarın finansal yükünü çekmeyecek geri ödeme sorumluluğu ve nakit akış yönetimi baskısı hissetmeyecektir. Sonuç olarak, finansal açıdan hibeler bir projeyi daha makul
kılar, yönetsel ve sistem kurulumu açısındandaha basite indirgenmiş bir yapıya büründürür.
Bu yapı, finansal geri dönüş açısından da daha kolay bir senaryo çizer. Bu noktada projenin
hedeflerinin hibe şartlarına uyması gerekliliği çok önemli bir koşuldur.
Tablo 3 Hibe Avantaj ve Dezavantajları

Avantajlar
•

Nispeten daha basit uygulama

•

Finansal yönetim zoruklarının
olmaması

Dezavantajlar
•

Yüksek kalite iş arayışını ortadan
kaldırmasından dolayı (kalite/maliyet oranı
yerine sadece maliyet rakamlarına göre ihale
edilebilmesi) hedefe ulaşmada yüksek risk

Türkiye’de GES projelerine yönelik hibe programları, sektörün gelişmiş olduğu diğer ülkelerdeki kadar yaygın ve etkin değildir. Hâlihazırda yerel kalkınma ajanslarının ve TKDK’nın
desteklediği programlar olmasına rağmen, sektörün bu konudaki taleplerini karşılamamaktadır. Henüz yatırımcılara açık, yabancı ülke kaynaklı bir hibe programı bulunmamaktadır.
TKDK, özellikle kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren kuruluşlara Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) desteği ile %50’ye kadar hibe fırsatı sunarken, bölgesel
kalkınma ajansları da kendi bölgelerinde GES projeleri için hibe seçeneklerini son yıllarda
açıklamaya başlamışlardır. Sektörün özellikle Ekim 2013’te yayınlanan yönetmelikle kazandığı ivme, hibe desteklerini de etkilemiş, 2013 yılından sonra güneş enerjisi teknolojilerine
ayrılan bütçeler hemen hemen her kuruluşta şekillenmeye veya artmaya başlamıştır.
Temiz Enerji Mali Destek Programları kalkınma ajansı destekleriyle ilan edilmektedir. Bu
hibe destekleri tüketilen elektriğe yönelik elektrik ihtiyacının yenilenebilir kaynaklar ile üretilerek karşılanmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle, hibeler çoğunlukla hâlihazırda tüketimi
olan kuruluşları ve özellikle kırsalda tarımsal faaliyet yürüten tüzel kişilikleri hedeflemektedirler.
Kalkınma ajansları, diğer destek programlarında da olduğu gibi, kâr amacı güden şirketlere
projelerinin yüzde 50’sine kadar; kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ise proje bedelinin yüzde
75’ine kadar mali destek imkânı sağlayabilmektedir. Yine bu destek paketleri yıldan yıla ve
ajanstan ajansa değişiklik gösterebilmektedir. Şekil 7 Türkiye’deki kalkınma ajanslarını ve
bölgelerini göstermektedir.
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Şekil 7 Türkiye Kalkınma Ajansları [10]

2015 yılı için mali destek programlarında YE kaynaklarına yer veren kalkınma ajanslarından
bazıları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4 Örnek Temiz Enerji Mali Destek Programları
BAKKA

Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı

2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

MARKA

Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı

2015 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı

OKA

Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

ORAN

Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı

2015 Yılı YE ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı

TRAKYAKA

Trakya Kalkınma Ajansı

2015 Yılı İktisadi Kalkınma Üreterek Gelişen Trakya Mali
Destek Programı

Bahsi geçen kalkınma ajanslarının 2015 yılına ait temiz enerji için ilan ettikleri hibe paketlerin
toplam tutarları da aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 5 2015 Yılı Kalkınma Ajansları Temiz Enerji Mali Destek Paketleri
KALKINMA AJANSI

TOPLAM DESTEK BEDELİ [TL]

Mevlana Kalkınma Ajansı - MEVKA

18.000.000

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı - BEBKA

12.000.000

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı - ORAN

11.000.000

Karacadağ Kalkınma Ajansı - KARACADAĞ

7.250.000

Ahiler Kalkınma Ajansı - AHİLER

7.000.000

Güney Marmara Kalkınma Ajansı - GMKA

5.500.000

Serhat Kalkınma Ajansı - SERKA

5.000.000

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı - DOĞAKA

5.000.000

Çukurova Kalkınma Ajansı - CKA

5.000.000

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı - BAKKA

5.000.000

Fırat Kalkınma Ajansı - FKA

4.000.000

Güney Ege Kalkınma Ajansı - GEKA

4.000.000

Ankara Kalkınma Ajansı - ANKARAKA

4.000.000

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı - BAKA

3.500.000

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı - MARKA

3.000.000

İpekyolu Kalkınma Ajansı - İKA

2.250.000

TOPLAM

101.500.000

1.4.2. Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve Programları

Çeşitli gelişmiş ülkelerin biraraya gelerek kurmuş oldukları ve destekledikleri uluslararası
finansal kuruluşlar, üye ülkelerinin verdiği destekler ilegelişmekte olan pek çok ülkede kalkınma projelerine destek sağlamakta, avantajlı finansman olanakları sunmaktadırlar. Birçok
ülkenin desteklediği EBRD veya Asya Kalkınma Bankası gibi kıta ve çevresi özelinde hizmet
veren kalkınma bankaları, yine tüm dünyada sözü geçebilen Dünya Bankası, Fransa Kalkınma Bankası (AFD), Almanya (kfW), Japonya (JBIC; Japon Kalkınma Bankası, Japan Bank for
International Cooperation) gibi gelişmiş ülkelerin kendi kalkınma bankaları, su ve enerji kullanımını iyileştirmek, yoksulluğa karşı mücadele etmek, imarı geliştirmek gibi pek çok kalkınma projesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Pek çok yurtdışı kaynaklı banka ve/veya fon kuruluşu kendi ülkelerinde ve/veya güneş
enerjisi potansiyeli yüksek diğer pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de GES projelerini
desteklemektedir. Türkiye’de, bu raporun hazırlandığı dönem çeşitli projelere çeşitli miktarlarda fon sağlayabilecek kuruluşlar sırasıyla özetlenmiştir.
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Şekil 8 Sektöre destek veren uluslararası finansal kuruluşlar

Uluslararası finansman kuruluşları, fonlarını farklı yollar ile son kullanıcıya ulaştırabilirler.
Genellikle bu tür fonlar, üçüncü bir ticari finansman kanalı ile yani çoğunlukla yerel bankalar
ile yatırımcıya ulaştırılırken, doğrudan finansman seçenekleri de mevcuttur. Türkiye’de faal
olan bu kuruluşlar özellikle büyük ölçekteki enerji santrallerine finansman desteğini doğrudan sağlamışlardır. Ancak, GES proje uygulamalarının ağırlıklı oranda lisanssız boyutta
kalması ve ticari olanakların yeterli görülmemesi nedeniyle henüz doğrudan finansman seçeneğini devreye almamışlardır. Dünya Bankası, EBRD kredileri ve pek çok fon, yerel ticari
bankalar aracılığı ile Türkiye’deki yatırımcılarla buluşmaktadır.

1.4.2.1 TurSEFF

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF), EBRD‘nin özel sektörde KOBİ
ölçeğindeki şirketlere, uygun bulunan enerji verimliliği ve küçük ölçekli YE yatırımlarının finanse edilmesi için katılımcı bankalar aracılığıyla sağladığı yaklaşık 500 milyon Avro tutarındaki kredi paketidir.
2010 yılından bu yana yürütülmekte olan programda Akbank, Denizbank, Garanti Bankası,
İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası yerel katılımcı bankalar olarak yer almıştır.
Bu program kapsamında belirli ölçüde enerji verimliliği sağlayan projeleri bulunan yatırımcılar 5 milyon Avro’ya kadar TurSEFF finansmanı alabilmektedir. Müşteriler kredi kullanmaya uygun finansal özellikler taşımalı, katılımcı bankaların kredi kriterlerini karşılamalı ve bu
bankaların kredi onay süreçlerinden geçmelidirler.
2015 sonu itibariyle itibari bu program kapsamında çeşitli lisanssız projelerde yaklaşık 152
MW’lık GES finansmanı sağlanmıştır[12].

1.4.2.2 MidSEFF

EIB ve Avrupa Komisyonunun (EC) desteğiyle EBRD tarafından uygulamaya konan Türkiye
Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) kapsamında; YE, atıktan
enerji ve endüstriyel enerji verimliliği konularında orta ölçekli yatırımların finansmanı için
toplam 1 milyar Avro tutarındaki krediyi özel sektördeki yedi adet Türk Bankası aracılığıyla
(Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası) tahsis etmektedir. Programda her ne kadar GES projeleri desteklense de, ölçek açısından
büyük projeleri hedef alması ve lisanslı sektörün rapor tarihi itibari ile yeterli düzeyde gelişmemiş olmasından ötürü henüz GES finansmanı yapılmamıştır. Lisanslı GES’in gelişmesi
durumunda projelerinin desteklenebilecektir.
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1.4.2.3 TuREEFF

TuREEFF (Turkish Residential Energy Efficiency Financing Facility): Türkiye Konutlarda
Enerji Verimliliği Finansman Programı’dır.
EBRD tarafından geliştirilip “Temiz Teknoloji Fonu” CTF (Clean Technology Fund) ve Avrupa
Birliği (AB) tarafından desteklenen, konutlarda enerji verimliliği projelerinin gerçekleştirilmesine finansal destek sağlayan bir çerçeve operasyonudur. Programda Şeker Bank ve İş
Bankası yerel katılımcı bankalar olarak yer almıştır.
EBRD ve CTF’in sağladığı ve anlaşmalı bankalarca tahsis edilecek toplam 350 Milyon Amerikan Doları, Enerji Verimliliği kredileri konusunda bir değişimi teşvik eden ve Teknik Danışmanlık Desteğiyle bütünleşik bir programdır.

1.4.3 Banka Kredileri

Kredi, belirli miktardaki satın alma gücünün belirli bir süre için (vade), belirlenmiş bir bedel
(faiz) üzerinden geri verilmesi şartıyla gerçek veya tüzel kişiliklere borç edilmesidir.
Türkiye’de faaliyet gösteren hemen hemen her banka, YE santralleri için finansman projeleri
üstünde çalışsa da bazı bankalar özellikle GES ve diğer yenilenebilir kaynaklara yönelik çalışmalar ile ön plana çıkmakta ve piyasada söz sahibi olmaya başlamaktadırlar.
Türkiye lisanssız GES pazarı özellikle Ekim 2013’ten sonra hareketlenmeye başlamış ve pek
çok proje hayata geçirilmiştir.
Bu projelerin gerçekleştirilmesi aşamasında bankaların sağlamş olduğu kredi desteği ön
plana çıkmaktadır.
Her ne kadar Türkiye’de proje finansmanı tartışılıyor olsa da özellikle 1 MW ve altı büyüklükteki projelerde yani lisanssız sistemlerde, kredilendirme daha çok firmaların teminatları baz
alınarak gerçekleşmektedir. Doğmamış alacağın temliği yani devletin 10 yıllık garantisinin
banka tarafından temlik edilmesi uygulaması hiç uzak görünmese de, gerçekte karşılaşılan
senaryo, projelerin bankalar tarafından ihtiyaç kredisi gibi değerlendirilmesi olmaktadır. Bu
noktada projelerin hala Türkiye’de yeni bir sektöre ait olması ve taşıdıkları risk değerinin
yüksek görülmesi teşvik etmektedir.
Öte yandan lisanslı pazarda ise henüz bir gelişme olmamıştır. Lisansların verilmesinde yaşanan gecikmeler, yarışmaların zaman alması ve MW başına teklif edilen yüksek fiyatlar projelerin gerçekleşme zamanını da etkilemiştir. Raporun yazılması sırasında henüz bu pazarda
anlatılmaya değer bir tecrübe yaşanmamıştır.
Banka kredilerinin GES yatırımlarında kullanılmasının avantajları ve dezavantajları tablo
6’daki gibi sıralanabilir.
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Tablo 6 Banka Kredileri Avantaj ve Dezavantajları

Avantajlar

Dezavantajlar

•

Kaldıraç etkisi

•

•

Proje-kredi bileşeninin kendi kendini
ödeyen bir yapıda olup, sonrasında
sadece kazanca dönüşmesi

Proje ve yatırımcı özelinde farklılıklar
gösterebilmesi

•

Piyasa dalgalanmalarının faiz
oranlarına yansıyabilmesi

•

Proje ve yatırımcı özelinde farklılıklar
gösterebilmesi

Yukarıda bahsedilen uluslararası finansal kuruluşların programlarının yer alan bankalar ile
farklı programlar sunan bankaların kredi programları aşağıda listelenmiştir.
Tablo 7 Yerel Bankalar ve GES Projeleri için Sunulan Özel Kredi Programları

BANKALAR

KREDİ PROGRAMLARI
EBRD – MidSEFF

Akbank
EBRD – MidSEFF
Denizbank

EBRD – TurSEFF

EBRD – MidSEFF
Finansbank
EBRD – MidSEFF
Kendi Elektriğini Üreten KOBİ Destek Kredisi
Garanti Bankası
Lisanssız Elektrik Üretimi Destek Kredisi
Halk Bankası

AFD – Yenilenebilir Enerji Kredisi

EBRD – TuREEFF
Şekerbank
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AFD Enerji Kredisi
TEB

Kendi Elektriğini Kendin Üret
Türkiye Finans Katılım Bankası
EBRD – MidSEFFEBRD – TurSEFF
EBRD – TuREEFF
Türkiye İş Bankası
EBRD – MidSEFF
EBRD – TurSEFF
Vakıfbank

Dünya Bankası – KOBİ Enerji Verimliliği Projesi
EBRD – MidSEFF
EBRD – TurSEFF

Yapı Kredi Bankası
Dünya Bankası – KOBİ Enerji Verimliliği Projesi
Ziraat Bankası

1.4.3.1 Garanti Bankası

Özellikle GES projeleri finansmanına yönelik kurulan “Kendi Elektriğini Üreten KOBİ Destek
Kredisi” ile banka, KOBİ kapsamına giren firmalara lisanssız GES projeleri için 2 yıla kadar
geri ödemesiz dönem sunabildiği bir kredi programı önermektedir.

1.4.3.2 Halk Bankası

Halkbank, GES Projelerine özel kredi koşullarını “Lisanssız Elektrik Üretimi Destek Kredisi”
ve “Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Yenilenebilir Enerji Kredisi” adlı kredi paketleri ile sunmaktadır.
Lisanssız Elektrik paketi, KOBİ sınıfına giren firmalara yönelik bir finansman modelidir. GES
dışında rüzgâr ve hidroelektrik gibi diğer YE kaynakları ve mini-kojenerasyon sistemlerini
de finanse etmeyi amaçlayan program, 2 yılı geri ödemesiz 7 yıla kadar vade seçenekleri
sunmaktadır.
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AFD paketi ise yalnızca YE projelerini daha geniş bir müşteri portföyüne sunmakta, KOBİ’ler
için öngörülen azami 250 çalışan sayısını 500’e kadar artırabilmekte; proje başına üst limit
5.000.000 Avro ve 3 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıllık bir vadelendirme seçeneği sunmaktadır.

1.4.3.3 Türkiye Ekonomi Bankası

Enerji verimliliği, YE, enerji tasarrufu ve karbon salımına dikkat çekmek ve KOBİ’lerin bu
konuya yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla, AFD tarafından sunulan fon toplamda
50.000.000 Avro tutarında olup 1 yılı geri ödemesiz toplam 7 yıla varan vadelerle müşterilere sunulmaktadır.

1.4.3.4 Türkiye Finans

Banka, “Kendi Elektriğini Kendin Üret” sloganı ile lisanssız enerji üretimine konu olan projelerin anahtar teslim maliyetlerini 1 yıla kadar geri ödemesiz toplam 5 sene vadeli finansman
kaynakları ile kredilendirmektedir.

1.4.4 Leasing/Finansal Kiralama

Leasing, GESlerde, sistemin satın alınması yerine, yatırımcı firma tarafından uzun vadeli kiralanarak kullanılmasını sağlar. Bu sayede yine kredilendirmede olduğu gibi firmanın işletme sermayesini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve kârlılığın
artmasında önemli rol üstlenir, ancak sistemin sahipliği genellikle 10 yıl civarı kadar yani sistemin ödemesi bitene kadar leasing kuruluşunda kalır.
Ülkemizde birçok proje finansmanı sağlayan bankaların leasing iştirakleri, imtiyazlı yurtdışı
kaynaklı kredi programları, finans kuruluşları ve bazı leasing firmalarının sunduğu bu finansman olanağından GES yatırımcıları yararlanmaktadır. Leasing seçeneği Türkiye’de sektörün
daha sağlıklı ilerlemesinde büyük pay sahibi olabilir. Ancak FV sektöründe Leasing Firmaları
sadece GES’in ekipmanlarını kiralayabilmektedir ve tam anlamıyla sistem kurulumu ile bakım onarım süreçlerini üstlenememektedirler.
GES projelerinde Leasing’in avantajları ve dezavantajları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 8 Leasing Avantaj ve Dezavantajları

Avantajlar

Dezavantajlar

•

Yüzde 1 KDV oranı

•

•

Amortisman payı ayırma gereğinin
olmaması

•
•

Sistem ekipman mülkiyetinin leasing
firmasında kalması
Sistem ekipman seçiminin leasing firması
tarafından yapılması
Görece yüksek finansal maliyet

Türkiye’de pek çok ticari banka aynı zamanda kardeş kuruluşları ile leasing hizmetleri de
sunmaktadır. 2015 yılına girilmesi ile beraber sektörde iki bankanın leasing hizmetleri ön
plana çıkarken diğer büyük bankaların da leasing şirketleri vasıtası ile piyasadaki yerlerini
almaya başladıkları görülmektedir. Leasing fonları da yine bir önceki bölümde aktarılan aynı
uluslararası finansal kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.
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Şekil 9 GES Projelerindeki Aktif Leasing Kuruluşları

1.4.5 Ek Teknik Destek Paketi

Teknik destek mekanizması aslında doğrudan bir finansman sağlamasa da ek olarak finansmana yardımcı olan bir pakettir. Bu destek, avantajlı finansman seçenekleri sunan kuruluşların, hem kendilerini hem de yatırımcılarını korumak, doğru projelere kaynaklarını aktarmak amacı ile sağladıkları bir pakettir.
Bu tip teknik destek paketlerinde genel olarak yatırımcı bir EPC marifetiyle geliştirdiği projenin fizibilitesini katılımcı finans kurumu üzerinden teknik yardım danışmanlık ekibi ile paylaşır. Yatırım risklerini en aza indirmek üzere mühendislik ve finansal anahtar performans
kriterleri önceden her teknoloji için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Tanımlanan kriterler baz alınarak projeler değerlendirilir. Buradaki en önemli amaç yatırımcıyı ve finasman kurumunu en
güvenli tarafta tutacak şekilde olabilecek en karamsar performans senaryolarını dikkate almaktır.

1.5. Güneş Enerjisi Finansmanına Küresel Bakış

Mevcudiyet, ulaşılabilirlik, nicelik, süreklilik ve çevresel etkileşim olarak yapılacak genel bir
değerlendirmede güneş enerjisi diğer yenilenebilir kaynaklardan daha uygun ve daha rekabetçi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu imkânı kullanmak ise hem sera gazları salımını azaltmada etkili olacak hem de sürdürülebilir ekonomik kalkınma için gerek tek başına gerek
hibrit sistemler ile güvenli elektrik tedariğinde yardımcı olacaktır. İklim değişikliğine karşı
hedefleri en kısa zamanda, en ekonomik ve çevre ile dost yöntemlerle gerçekleştirmek için
FV teknolojilerin ön plana çıkması ve dünya liderlerinin de bu teknolojiyi benimsemesi gerekmektedir.
Şekil 10’da görüldüğü üzere German Advisory Council on Global Change to the Federal Government (WBGU)’nun bulguları güneş enerjisi potansiyelinin dünyadaki enerji tüketiminin
2,850 katı olduğunu göstermektedir. Bu potansiyel göz önüne alındığında ülkenin gelişmişlik düzeyleri, enerjiye bakış açıları ile dünya üzerinde bulundukları yer açısından özellikleri bu
teknolojiye verdikleri önemin belirleyicisi olmaktadır.
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Şekil 10 Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

1.6. İyi Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi

Güneş enerjisi projelerinde finansmandan önce, yatırım kararını etkilemede daha ön sırada
gelen devlet destek ve teşvik mekanizmaları da ülkeden ülkeye değişmekte ve bu tip projelerin gerçekleşmesinde ve sektörün yönlenmesinde 1.1.1 Sektörü Yönlendiren Ekonomik
Faktörler bölümünde de bahsedildiği üzere ana faktörlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Aşağıdaki tablo GES sitemlerinde öne çıkan ülkelerin verdiği devlet desteklerini kısaca
özetlemektedir.
Tablo 9 Farklı Ülkelerdeki Destek Mekanizmaları

Almanya

Çin
İngiltere
Danimarka
Fransa
Hollanda
İspanya
İtalya
Portekiz
Yunanistan

Alım Garantisi ve
Sabit Fiyat Teşviği
X
X
X

Kota
X

X
X
X

Vergi
İndirimleri

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

Yatırım
Teşvikleri

X

Yeşil Sertifika
Sistemi

X
X
X
X
X
X
X

GES projelerinin finansman ayağında ise gerek devlet desteği gerek finansman kuruluşlarının aldıkları pozisyon oldukça önemlidir. Özellikle Kyoto Protokolü’nden sonra dünya genelinde pek çok kuruluş, temiz teknoloji ve karbon salımını azaltma alanlarında yatırımlarda veya desteklerde bulunmuşlardır. Uluslararası finansman kuruluşlarının hemen hemen
hepsi kendi bölgelerinde güneş enerjisi ve benzeri YE kaynaklarını desteklemek için özel
programlar oluşturmuşlardır. Dünya Bankası’na bağlı olan Temiz Teknoloji Fonu (CTF) ve
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Avrupa Komisyonu’na (EC) bağlı Global Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Fonu (GEEREF) bunlara verilebilecek örneklerdendir[13]. Yine ülkemizde TurSEFF, MidSEFF ve TuREEFF programları ile kendisini gösteren EBRD, pek çok komşu ülkede de SEFF çatısı altında
güneş enerjisi ve diğer enerji verimliliği ve YE teknolojilerine destek olmaktadır.
Dünyanın pek çok yerinde ve de özellikle gelişmekte olan ülkelerde proje finansmanından
önce müşterilerin yani yatırımcıların konumu etkili olmaktadır. Faiz oranlarının nispeten
daha yüksek olduğu bu ülkelerde, YE teknolojileri ve GES sistemleri de henüz büyüme aşamasındadır. Örnek vermek gerekirse, bugün toplam GES kurulu gücü ile bu alanda dünyanın
en önde gelen ülkelerinden biri olan İtalya bile yıllar öncesinde GES sistemleri finansmanında yurtdışı kaynaklı fonlar ve kalkınma bankaları aracılığıyla sağlanan fonlar yardımıyla yola
çıkmıştır.
Bazı ülkelerde kullanılan finansman mekanizmaları sırasıyla özetlenmiştir.

1.6.1	Amerika Birleşik Devletleri Finansman Mekanizmaları
1.6.1.1 Kitle Fonlaması/Sermaye Ortaklığı (Crowd-funding)

İnsanlar ilgi duydukları yahut yetkinlikleri olan birçok çeşitli sektör ve düşünce için bir takım
yeni projeler geliştirme isteğinde bulunabilirler ve bu isteklerinin akabinde kişisel olarak bir
çalışma planı belirler ve aşamalı olarak bunları gerçekleştirirler. Gerçekleştirilmek istenilen
projeler için gerekli olan en temel unsurlardan biri maddi anlamda finansın, sermayenin bulunmasıdır. Bu işlemler birçok kişinin ortak bir platformda buluşabileceği ağ üzerinden çeşitli katılımlar ile gerçekleştirilir. Kişiler arası yardımlaşma sosyal işlemlere dayalı olarak bilinen
kitle fonlaması farklı farklı birçok alan içinde kullanılabilir. Yatırım yapan kişiler de proje için
sağladığı finansal destek ile sonrasında kar elde edebilirler. Kitle Fonlaması sistemi artık zamanla bağış amaçlı olmaktan çıkıp başlıbaşına ticari bir amaç ve finansal katkı sağlayan bir
araç haline gelmektedir.
Amerika’da pek çok eyalette son dönemde büyük ilgi gören ve bir tür denklerarası küçük
paylar ile borçlandırma sistemi olan kitle fonlaması, GES projelerinde de kullanılmaktadır.
İnternet üzerinden özellikle GES projeleri için gerekli parayı toplayan websitelerinden bir
tanesi Mosaic’dir. 2013 yılında kurulan websitesi 6.3 milyon Avro toplamıştır. Buradaki sistemde yatırımcılar GES’ten üretilen elektriğin satışından bir yüzde veya kar payı edinmektedirler. Mosaic sanal bir enerji bankası gibi çalışmaktadır. GES projelerine 10 yıllık borçlar
verebilmektedir. Bu platform Amerika’da özellikle FV panellerinden oluşan yatırımlar için
önemli bir Pazar haline gelmiştir. Şu an için sadece New York ve California’dan katılımcıları
kabul etmesine rağmen alanında en büyük aktörlerden biridir.
Türkiye’de GES yatırımlarında bu anlamda bir kitle fonlaması henüz gerçekleşmemiştir.

1.6.2	Brezilya

Diğer pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Brezilya’da da ülkenin Ulusal Kalkınma
Bankası’nın (BNDES) ağırlığı hissedilmektedir. Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve benzeri uluslararası donorlör ile birlikte geliştirilen destek fonlarından yararlanmak için, devletin
koymuş olduğu bir takım şartlar bulunmaktadır.
BNDES fonları, bir takım sübvansiyonlar ile birlikte, %60’ı yerli üretim ile gerçekleşen sistemler sunmaktadır. Tüm YE teknolojileri için geçerli olan bu sistem, özellikle rüzgâr enerji-
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sinde çok sayıda yabancı firmayı ülkeye çekmeyi başarmıştır [14].
Amazon’da bulunan birbirlerinden ve şebekeden uzak sistemler için de devletin geliştirmiş
olduğu “Herkes için Işık” (Light for All) projesi kapsamında güneş enerjisi sistemleri en ekonomik çözüm olarak ön plana çıkmış, Amazon bölgesinde bulunan 17.500 yerleşke için toplamda 130.000 FV sistemin zaman içersinde tamamlanması planlanmıştır.
Ülke 30 MW altı sistemlerde %80’e kadar vergi muafiyeti, 1 MW altı mikro sistemler için de
mahsuplaşma gibi desteklerle de gündeme gelmiştir.

1.6.3 Hindistan

Ülkede özellikle YE teknolojilerinin üretiminde bazı kamu finansmanı mekanizmaları ön plana çıkmaktadır. Kapasite Boşluğu Fonlama Mekanizması (Viability Gap Funding Mechanism)
Hindistan’da uygulanan bir tür hibe şeklidir. Federal hükümet GES projelerinin ticari olarak
uygunlanabilir olması için anahtar teslim proje bedelinin yüzde 20’sine kadarının finansmanında hibe desteğinde bulunmaktadır. İlgili bakanlıklar ve kalkınma ajanslarının da üstüne
koyabileceği artı bir yüzde 20 ile de projenin yüzde 40’ına kadarı hibe ile desteklenebilir.
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2.1. Engellerin Tanımlanması

Engellerin tanımlanmasında genel “risk” tanımının bu kısımda ifade edilmesi yerinde olacaktır.
YE’nin iktisadında son derece önemli olmasına rağmen üzerinde oldukça az araştırma olan
konulardan birisi de risktir. Risk terimi en genel haliyle gelecekte oluşabilecek potansiyel
zararları ifade etmektedir. Toplumun riskten kaçınan bir yaklaşıma sahip olduğunu ve riski
ya da belirsizliği azaltmayı istemesini öngörmek son derece makuldür. Aynı yaklaşımın YE
yatırımlarında da geçerli olması beklenmektedir.
YE’de yatırımcılar kararlarını alırken getiri ile beraber riski de göz önünde bulundururlar.
Dolayısıyla enerji karmasında YE oranlarını artırmayı amaçlayan politikalar, YE yatırımları
için yeterli getiriler sunmakla beraber ilgili riskleri azaltıcı tedbirleri de almalıdır. Örneğin YE
proje finansmanında ve geliştirilmesinde riskleri azalttığı için, piyasa fiyatının üzerinde alım
garantilerinin olduğu sistemlerin diğer araçların kullanıldığı sistemlere göre YE üretimini ve
payını artırdığı görülmüştür[15].
YE yatırımı projelerinde ve özellikle de FV Güneş enerjisi projelerinde hangi unsurlar risk
oluşturabilir? Bununla ilgili aşağıdaki 10 maddelik risk paketinden söz edilebilir:
1.

Elektrik fiyatı riski: Elektrik fiyatının dalgalanması sonucu elektrik üreticilerinin
nakit akımlarının –farklılık göstermesidir.

2.

Yakıt fiyat riski: Elektrik üretmek için kullanılan yakıt fiyatının farklılık göstererek
elektrik üretmenin maliyetini belirsiz kılması ile birlikte FV Güneş projelerinde
örneğin biyogaz projesinden farklı olarak bu risk yok hükmündedir.

3.

Yakıt tedariki riski: Bir enerji üretim tesisinde yakıt tedarikinin güvenilir olmaması sonucu öngörülebilir bir elektrik üretiminin oluşmaması riski vardır. Rüzgâr
projeleri ile kıyaslandığında, FV Güneş projelerinde çok daha az hata payı ile yıllık
ışınım değerleri hesaplanabilmektedir.

4.

Talep riski: Sözleşmede belirtilen elektrik üretimi için yeterli talebin oluşmaması
durumudur.

5.

Performans riski: Üreticinin sözleşmede belirtilen zamanda ve miktarda elektrik
üretememesidir.

6.

Çevresel uyum riski: Çevre ile ilgili yasal düzenlemelerin ve bu düzenlemeler
hakkında geleceğe yönelik belirsizliğin elektrik üreticilerine yüklediği risktir.

7.

Düzenleyici risk: Gelecekteki kanun ve düzenlemelerin üreticilerin getirilerini ve
maliyetlerini değiştirmesi yoluyla oluşabilecek risktir.

8.

İletim sisteminden kaynaklanan riskler: Elektrik üreticilerinin iletim sistemine
bağlanmada yaşayacağı sıkıntılardan kaynaklanan risklerdir.

9.

Dengeleme riski: Piyasa katılımcılarının, uzlaştırma dönemi bazında enerji dengesizlikleri ve dengesizliklerinin uzlaştırılması için mali sorumluluktankaynaklanan risklerdir.

10.

Finansal risk: Kur, faiz ve enflasyon gibi finansal ve ekonomik parametrelerde
yaşanan olumsuz değişikliklerden kaynaklanan risklerdir.
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Bütün bu sözü edilen risklerle ilgili nesnel ölçüler ışığında yatırımcılar risklerini en aza indirgemek için farklı tedbirler alabilir. Ancak bu noktada çok önemli bir husus da YE yatırımcılarının riskleri nasıl anladığı ve algıladığıdır. Enerji piyasalarında YE’nin payının artırılması,
etkin politikaların yürütülmesinden geçer. Etkin politikaların tasarlanmasının ve yürütülmesinin ön koşulu da algıları yönetmeyi gerektirdiğinden, öncelikli olarak algıların ölçülmesi
gerekmektedir. Algıların ölçülmesi de, yatırımcıların tercihlerini ve çekincelerini anlamakla
mümkün olmaktadır.
Türkiye’de Güneş enejisi yatırımlarının etkin finansmanının önündeki engeller üç ana gruplandırma altında değerlendirilebilir;
•

Politik süreçler,

•

Teknik güçlükler,

•

Finansal sorunlar.

2.1.1 Politik Süreçler

Günümüzde dünyadaki yer altı kaynaklarının ve su kaynaklarının azalması, ormansızlaşma,
iklim değişikliği, küresel ısınma, çevre ve hava kirliliği gibi çeşitli ekolojik problemler sonucunda insanoğlu bilinçsizce tüketilen fosil yakıtlardan (petrol, kömür, doğalgaz, vs.) dolayı
doğanın bozulan dengesini yeniden sağlayabilmek için güneş, rüzgâr, jeotermal, biyoenerji
ve hidroelektrik enerjisi gibi YE kaynaklarına yönelmiştir. Yine doğal kaynakları korumak,
çevreyi daha az kirletmek, atmosfere zehirli gaz salımını azaltmak için enerji tasarruflu
ürünler kullanılmaya başlanmıştır. Çevreye duyarlılık ve çevrecilik bilinciyle oluşan bu yeni
enerji kullanım türüne insanların özendirilmesi ve bu kullanımın finansmanı da önemli bir
konu arz etmektedir [16].
Dünyanın enerji ihtiyacı arttıkça temiz enerji yatırımlarına olan ilgi de artacaktır. Temiz enerji
talebindeki bu artışın başlıca sebeplerinden biri devlet müdahaleleridir. Uluslararası Enerji
Ajansı (IEA)’nın tahminlerine göre, dünya çapında hükümetlerin düzenleyici politikaları sayesinde 2030’a kadar YE’ye olan talep % 40 artacaktır.
Türkiye’de lojistik olarak yaşam alanlarına yakın ve çok geniş düzlüklerde yüksek kapasiteli
FV santral sistemlerinin kurulumu için mükemmel olan bölgelerin çoğu Akdeniz ikliminin
getirdiği ılıman ve yağışlı hava ile verimli ve bereketli topraklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin yönlendirdiği kapasite boşluğu bulunan trafolara en yakın mesafede yasa gereği tarıma elverişsiz olması gereken araziler tarandığında,
saptanan sınırlı miktardaki arazilerin topografik yapıları, kurulum, işletme, bakım ve onarım
süreçlerinde bir takım zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu yönüyle devletin Konya Karapınar gibi özellikli/ihtisas alanları tanımlaması çözüme yönelik bir perspektif olarak algılanmaktadır.
Yurt çapında elektrik kayıp kaçak oranı 2012 yılı sonu itibarı ile 23,4 milyar kWh’e karşılık
gelecek şekilde %25,7 olarak hesaplanmıştır. Özel işletme statülü bölgesel dağıtım şirketleri
marifetiyle bu kayıp kaçak oranında önemli ölçüde azalma beklendiyse de bilhassa yurdun
doğu bölgesindeki dağıtım şirketlerinin kapsama alanlarında halen bu oranın yüksek olmasından endişe edilmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kayıtlarına göre,
Aras, Vangölü ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) dağıtım şirketlerine ait 2012 yılı kayıp
kaçak oranları sırasıyla %27,7, %53,3 ve %70,7 olarak raporlanmıştır. Bu bölgelerde, özellikle
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Vangölü EDAŞ kapsama alanında var olan yüksek güneş potansiyeline rağmen yatırım insiyatifi oldukça düşüktür. Bu kayıp kaçak oranlarının yatırımcıya yüklediği bedeller ve bölge
dışından olan yatırımcıların tesisin güvenli işletilmesine dönük endişeleri yatırım kararlarını
etkileyen iki önemli parametredir. Devlet bu yönüyle bölgeye azami yatırımın önünü açmak
üzere Van bölgesi için 77 MW lisanslı kurulum kapasitesini belirlemiştir. Bu değer, tüm yurt
çapında 27 bölgenin toplamına karşılık 600 MW olan pastadaki en büyük dilimdir.
Devlet teşvik mekanizmalarının yapılandırılması sürecine paralel olarak FV Güneş santrali
yatırımlarına olan ilginin önemli ölçüde artıyor olmasına karşın, mevcut kurulu gücün son
derece sınırlı olması, Türkiye’nin bu sektörde henüz kendi hikâyesini yazacak geçmişinin olmaması nedeniyle yeni yapılacak yatırımlar için yeterli rol model örneklemesi bulunamamasından söz edilebilir. Bu süreçte “buz kıran gemisi” gibi sektörün önünü açacak cesaretli
yatırımcı profillerine de gereksinim vardır.
FV sistemlerinin veya ekipmanlarının “yerli üretimine” dönük doğrudan imalat yapacak yatırımcıları teşvik eden herhangi bir devlet destekli program bulunmamaktadır. Bunun yanı
sıra, kWh başına GES tesis işletmecisine ödenen 13,3 ABD Dolar Cent olan besleme tarife
birim fiyatına yerli ürünler kullanılarak tasarlanan FV santrallerinde ilaveler yapılmakta olup
bu şekliyle yasal düzenleme kapsamında “yerli tüketim” desteklenmektedir. Dolaylı ve ters
yönlü bu teşvik mekanizması, yerli üreticiler için FV sistem ekipmanları üretim tesisi kurmalarını teşvik etmektedir.
Yatırımcı gözüyle gereken izinlerin alınması ve dokümanların temin edilmesi uzun ve zorlu
bir bürokratik süreç olarak algılanmaktadır. 1 MW’ın altındaki lisanssız projeler için projeye
bağlı olarak 10’un üzerinde kuruluş ile temas sağlamak gerekmektedir. Yine projenin yapısına bağlı olarak lisanslı projelerde bu temasların sayısı 25’i aşabilmektedir. Uzun zaman alan
onay süreçleri ve bunun yatırımın geri dönüş zamanına olumsuz yansıması yatırımcı perspektifinde teknolojidendaha büyük bir engel teşkil etmektedir. Şebekeye bağlanacak 1 MW
lık bir santral için gereken belgeler ile 5 kW’lık çok küçük kapasiteli bir tesis için gerekenler
hemen hemen aynıdır. Bu durum hane halkı gibi çok küçük yatırımcıların hevesini kırmaktadır. Ayrıca, bölgelerdeki dağıtım şirketlerinin özel sektöre devredilmesi sürecinin 2013 yılı
içerisinde de devam etmesi nedeniyle bu dönemde yapılan başvuruların işleme alınmasını
geciktirmiştir.
2 Ekim 2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” lisanssız FV Güneş yatırımcıları için bir milat olmuş
ve izleyen dönemde 2014 yılı sonuna kadar ağırlıklı olarak 1 MW kapasiteli olmak üzere 1,000
adetin üzerinde dosya Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)’ne ulaşmıştır. Tüm
bu heyecanlı yatırım süreci yaşanırken diğer taraftan da yurtta ekonomik ve siyasi açıdan
önemli gelişmeler yaşanmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde yerel seçimlerle belediye yönetimlerinin profili yatırımcı açısından netleşmiş, 10 Ağustos 2014 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı
seçimleri yapılmış, Merkez Bankası üzerinden ticari bankaların faiz oranlarının düşebileceği
beklentisi yaşanmıştır. Mart 2015 ayı ile birlikte TL karşısında hızlı bir yükselişe geçen döviz
piyasaları yine ağırlıklı olarak ithalat kalemleri içeren yatırımların iç verim oranı, net bugünkü
değeri ve yatırımın geri dönüş süresi gibi finansal hesaplarında ve risk değerlendirmelerinde
değişkenliklere yol açmıştır.
2020 yılına kadar başvurusu kabul edilen projeler için geçerli olacak üretilen elektriğin on yıl
boyunca 13,3 ABD Dolar Cent / kWh’den başlayan birim fiyatla alınıyor olması yatırımcı için
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finansal borçlanmayı da döviz üzerinden yaparak kur dalgalanmalarından aylık kırılımlarla
en az kayıpla etkilenme olanağı getirmektedir. 7 Haziran 2015 tarihi sonrasında yaşanan siyasal gelişmelere bağlı olarak 1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi milletvekili seçimleri yeniden (26. Dönem) yapılmştır. Bu çalkantılı denizde “buz kıran
gemisi” misyonu ile hızlı ve önde hareket eden yatırımcıların dışında kalan önemli bir kesim
bekle-gör stratejisi izlemektedir. 2015 yılına girerken 50 MW civarında elektrik üretimine
başlamış santral olduğu hesaplanırken 2015 yılının sonunda bu rakam 268 MW olmuştur.
Aynı şekilde 2013 yılında açıklanan 600 MW’lık lisanslı üretime dair lisansların sahiplerini
bulması 2015 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır. Toplam olarak 2016 yılı sonu itibarı ile
FV güneş santralleri kurulu gücünün yukarıda bahsedilen finansal sürecin gölgesinde 1 GW’ı
aşabileceği tahminleri sektör paydaşları tarafından gerçekçi bulunmaktadır.

2.1.2	Teknik Güçlükler

Türkiye pazarının FV santraller ile tanışması yeni bir olgudur. Bu nedenle deneyimli personel
ve bu tür sistemleri destekleyen tesislerde eksiklikler vardır. Her ne kadar çoğunlukla teknoloji ile pazarda doygunluğa ulaşmış Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye önemli ölçüde bilgi ve
deneyim aktarımı devam etse de teknik güçlükler tam olarak aşılabilmiş değildir.
Aşağıdaki bölümde yaşanmakta olan teknik güçlüklerin önemli ve öncelikli olanları sunulmuştur.
•

Lisanslı FV güç santralleri için yapılan yasal düzenlemede saha kurulumuna geçmeden önce kurulacak alanda son bir yıl içinde ölçülen güneş verileri gerekmektedir. Bu şart ile geçen 3-4 yıl içerisinde bazı özel ölçümler yapılmış olmasına
rağmen, Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi-NASA (National Aeronautics
and Space Administration) ve PVGIS (Photovoltaic Geographical Information
System) zemin, uydu ölçümleri ve enterpolasyonlarının dışında ticari hesaplarda
kullanılabilecek çok fazla güneş ışınımına dair fiili ölçüm verisi mevcut değildir.
Diğer bir deyişle Türkiye, FV projeleri için kurulum yeri konumunun doğru seçimi
ve etkin bir biçimde işletilmesi için gereken güvenilir ve detaylı güneş ışınımı
verilerinden henüz yoksundur. Kurulan ve kurulmakta olan lisanslı ve lisanssız
santrallerin aktif verileri ile önümüzdeki dönemde kullanılan teknoloji ve coğrafyanın etkileri daha gerçekçi olarak ölçümlenebilecektir.

•

Yurt çapındaki dağıtım hatlarının kapasitesi bir diğer güçlük olarak yatırımcının karşısına çıkmaktadır. Ekim 2013 yılına kadar her trafo için rüzgâr ve güneş
enerjisi santralleri özelinde verilen izinler 2 MW’a kadar güç kapasitesi ile sınırlı
kalmıştır. Ekim ayındaki düzenleme sonrasında bu kapasite yerel elektrik dağıtım şirketlerinin kararına bırakılmıştır. Gerek dağıtım şirketlerinin orta ve uzun
vadede FV sistemlerinin elektrik arzındaki pazar payını arttırmalarına dönük çekinceli yaklaşımları, gerekse bölgelerdeki trafoların fiziki kapasite sınırları nedeniyle besleme kapasitesinin yönetim modeli FV sistemleri için birincil darboğaz
olarak öne çıkmaktadır. Bir anlamda Türkiye güneşlenme haritasında İzmir – Van
hattının güneyini çok büyük oranda kapsayan geniş bir yatırım alanına işaret
edilmesine karşın şebekeye bağlantı alt yapısı kısıtları bu alanın oldukça sınırlı
bir kısmının gerçekleşmesine yol açmaktadır.

•

Özellikle uygun arazi bulunmasında zorluklar yaşanan arsa maliyetlerinin çok
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daha yüksek olduğu büyük şehirlerde ve sahil kesiminde ticari binaların ve konutların çatıları FV sistemlerinin kurulması için oldukça uygun alanlardır. Ayrıca,
kapalı otopark, spor salonları, şehir stadyumları gibi sosyal kapalı alanların çatılarında da geniş alanlar mevcuttur. Örneğin, 100 kW lık kurulu güçte bir sistem,
yaklaşık 250 m2 bir alana ihtiyaç duymakta ve konstrüksüyon bağlantı elemanları dâhil 10 tona yakın bir ağırlık tutmaktadır. Diğer taraftan, inşaat statik hesaplarında kar yükü, rüzgâr gibi doğal koşullar dikkate alınarak tasarlanan mevcut çatı sistemlerinin çoğunda FV kurulumları için öngörülebilecek metrekare
başına 40 kg gibi ilave bir ağırlığın taşınabilir olması güvenli görünmemektedir.
Ayrıca, halen çatı yalıtımlarının kötü olması, klima fan üniteleri, güneş sıcak su
kollektörleri, uydu çanak antenleri ve benzeri eşya ve ekipmanlarla etkin kullanılabilecek alanın bir kısmı doldurulmuş durumdadır. Ulusal çaptaki kentsel dönüşüm projelerinde enerji yönetimi perspektifinde yıkılıp yeniden yapılan modern
binalarda çatı alanlarının FV kurulumlarına uygun olarak çok daha verimli tasarlanması veya FV kurulumu için uygun alanların yaratılabilmesi mümkün olabilecektir.

2.1.3 Finansal Sorunlar

Bankacılık ve finans, ticaret ve endüstri sektörlerinin tümünde çok önemli roller üstlenmektedir. Finansal kurumlar, bu rollerini oynarken çevreye büyük zarar veren şirketlere veya
projelere kredi vererek dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olabilirler. Diğer yandan, çevresel sorunlar bankacılık yönetim stratejilerini ve günlük bankacılık faaliyetlerini etkileyebilir.
Başlangıçta çevresel sorunlar finansal endüstri ve bankalar tarafından kaydadeğer bulunmamıştır. Son yüzyıla kadar veya daha sonraları çevresel farkındalık ve çevresel standartların daha sıkı şartlarının oluşması ile çevresel koruma ve finansal endüstri arasındaki ilişki
oluşmaya başlamıştır. 1980 yılında Amerika Çevresel Tepki Tazminatı ve ABD Sorumluluk
Hareketi (CERCLA) bankaların çevre duyarlılığını artırmayı amaçlamıştır. CERCLA ile bankalar, banka varlıkları ve yükümlülüklerinde çevresel performans nedeniyle oluşabilecek potansiyel risklere daha yakın ilgi göstermeye başlamışlardır. Bankalar özellikle kredilerinde,
varlık yönetimlerinde, yatırımlarında ve sigortacılık işlerindeki çevresel etkilere daha fazla
dikkat etmeye başlamışlardır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası gibi
uluslararası kuruluşlar sürdürülebilir kalkınma için politikalar ve kurallar aracılığıyla bankaların konuya entegre olmasını sağlamışlardır. 1997 yılında bir çalışma BM Çevre Programı
Finans Girişimi kapsamındaki bankalardan bir kısmının çevreci bölümler kurduklarını ve çevre odaklı ürünler tasarlamaya başladıklarını göstermektedir. Giderek artan sayıda finansal
kuruluş kaynaklarını sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlamak için ekolojik bozulmayı
frenlemeye harcamaya başlamıştır. Bu süreçten sonra konu hakkında üç uluslararası kural
belirlenmiştir. Bunlar,
•

Uluslararası Finans Kurumu (IFC,2006)’nun sosyal ve çevresel performans standartları,

•

Bu standartlara dayalı olarak oluşturulan Ekvator Prensipleri (EPFIs, 2003,
2006) ve

•

Birleşmiş Milletler Çevre Programı çevresel eylem kurallarıdır.

Şu anda 32 ülkeden 77 finansal kuruluş Ekvator Prensiplerine üye olup, gelişmiş ülkelerde
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Uluslararası Proje Finans kredilerinin %70’ini üstlenmektedirler(Equator Principles, 2011).
Diğer yenilenebilir kaynaklar ile rekabet, hala güneş enerjisine yapılacak yatırım kararlarını
etkileyen bir faktördür. Gelişen teknoloji ile birlikte düşmekte olan kurulum maliyetlerine
rağmen, 1 MW ölçeğinde bir FV tesisi diğer alternatif enerji kaynakları kullanan muadillerine
kıyasla kurulum maliyetleri bakımından hiç de azımsanmayacak noktalardadır.
Sınırlı finansal seçenekler ve hibelerin eksikliği pazarın gelişimini yavaşlatmaktadır. Bankaların çoğu, FV sistemlerinin görece yeni bir teknolojiye sahip olmaları ve karlılıklarının hesaplanmasındaki güçlüklerin yanı sıra, Türk pazarında henüz kendini kanıtlamamış olmaları
nedeniyle hâlihazırda projenin kendisini “proje finansman modeli” altında bir teminat yapısı
olarak kabul etmemektedir.
Bankalar, tüketici kredisi fiyatları ile bu tür projelere çekinceyle yaklaşarak özellikle 60 ayı
aşan vade seçeneklerinde normal piyasa koşullarının üzerinde faiz oranları uygulamaktadırlar. Benzer bir yaklaşımla, FV projesinin teknik ve finansal fizibilite çalışması sonrasında
belirlenecek finansal değeri boşa çıkaracak tarzda ve sistemin kurulum bedeline eşit ya da
daha fazla miktarda maddi teminat taleplerinde bulunmaktadırlar. Bu yönleriyle tasarlanmış
FV Güneş projelerinin çoğu avantajlı finansman seçeneği oluşmadığından raflarda beklemektedir. EBRD, EIB, JBIC ve Dünya Bankası gibi çeşitli dış finansman kuruluşları ile Türkiye’nin bölgesel kalkınma ajanslarının geliştirdikleri destekleyici finansal enstrümanlar ne
yazık ki maliyet, vade ve teminat yapısı olarak piyasada oluşan beklentileri karşılamaktan
uzaktır.
Finansal kiralama (leasing) firmaları, uyguladıkları özel (nish) ürün stratejileri ve enerji projelerinde teminatlandırma gerektirmeyen yapıları sayesinde bankaların riskli kredi grubundaki müşterilere finansman olanağı sağlayarak FV pazarındaki paylarını arttırmaktadırlar.
Enerji hizmet firmaları (Energy Service Company – ESCO) enerji alım anlaşmaları (Power
Purchase Agreement – PPA) vasıtasıyla FV sektöründeki yatırımcıdan farklı olarak finansal borçlanma riskini alan tarafın temantlandırılabilir maddi varlığını artırmakta ve sistemin
üretimsel riskini düşürmektedir. Böylece yatırımcının finansal profilinde bir iyileşme sağlanmaktadır.

2.2. Türkiye’de Güneş Enerjisi Sektörünün Gelişmesi için 3 Öneri

Bir ülkenin ekonomik kalkınmışlığının göstergelerinden bir tanesi tüketilen ve üretilen enerji miktarıdır. Türkiye’de enerjide arz güvenliğini sağlayabilmek için Yenilenebilir Enerji(YE)
kaynakları potansiyelinin daha etkin kullanılması ekonomik kalkınmaya giden yolda büyük
önem arz etmektedir. YE kaynakları açısından oldukça zengin bir bölgede yer alan Türkiye’nin elektrik üretiminde güneş enerjisinden elektrik üretim potansiyelini daha etkin kullanabilmesi için bu rapor kapsamında öncelikli olan üç öneri sunulmaktadır;
1.

Güneş Enerjisi Master Planı hazırlanmalı

2.

Güneş enerjisinden elektrik satışı ile ilgili olarak PPA (Power Purchase Agreement) mevzuatı oluşturulmalı

3.

Çatıların hukuki statüsü tanımlanarak kiralanmasının önü açılmalı

Öneri 1: Güneş enerji master planı hazırlanmalı
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GüneĢ enerjisi potansiyeli açsından Türkiye Avrupa‟nın Ġspanya, Ġtalya ve
Yunanistan gibi Ģanslı ülkeleri arasındadır (bkz. Grafik 1). Bu potansiyelini
gerektiği
gibi kullanabilmek
için Türkiye
genelini İspanya,
kapsayacak
bir Master
Planı
Güneş enerjisi
potansiyeli
açsından Türkiye
Avrupa’nın
İtalya
ve Yunanistan
gibi
çalıĢmasında
güneĢ
enerjisi
potansiyel
alanları
en
gerçekçi
Ģekilde
yer
şanslı ülkeleri arasındadır (bkz. Grafik 1). Bu potansiyelini gerektiği gibi kullanabilmek için
almalıdır.
Bu Ģekilde
yatırım Planı
öncelikli
alanların gerçek
uygun alanları
Türkiye genelini
kapsayacak
bir Master
çalışmasında
güneşpotansiyeline
enerjisi potansiyel
Ģekilde yer
önceliklendirilmesi
ve yatırım
yerli öncelikli
kaynakların
doğrugerçek
bölgelere
en gerçekçi şekilde
almalıdır. Bu şekilde
alanların
potansiyeline
yönlendirilmesi
sağlanabilir.
uygun şekilde önceliklendirilmesi ve yerli kaynakların doğru bölgelere yönlendirilmesi sağ-

lanabilir. [17]
Avrupa Fotovoltaik GüneĢ Enerjisi Üretme Potansiyeli Haritası

YE kaynakları
açısından
oldukça
bölgede
yer alan
Türkiye, yapılan
Avrupa
Fotovoltaik
Güneşzengin
Enerjisi bir
Üretme
Potansiyeli
Haritası
düzenlemelerle çevre dostu, ucuz enerji üretiminde artıĢ sağlayacaktır. “GüneĢ
Enerjisi Master Planı”nın oluĢturulması, ayrıca özel sektörün bu alanda
YE kaynakları
açısından
oldukça
zengin birolarak
bölgede
yer alan
Türkiye,
yapılan düzenlemeleryapacağı
yatırımlara
sübvansiyon
kaynak
alanları
ayrılması,düĢük
faizli
le çevre dostu,
ucuz
enerji
sağlayacaktır.
“Güneşda
Enerjisi
Master Planı”nın
kredi,
vergi
iade üretiminde
ve muafiyeti artış
gibi avantajların
sağlanması
etkili olacaktır.
Yerliayrıca
üretimin
artırılması,
enerji yapacağı
kaynaklarının
çeĢitlendirilmesi,
dıĢa
oluşturulması,
özel sektörün
bu alanda
yatırımlara
sübvansiyon
olarak kaybağımlılığın
azaltılması
ayrıca
çevreye
daha
az
zarar
verilmesi
amacıyla
YE
nak alanları ayrılması,düşük faizli kredi, vergi iade ve muafiyeti gibi avantajların sağlanması
kaynaklarının
daha fazlaartırılması,
kullanılması enerji
teĢvik edilmelidir.
da etkili olacaktır.
Yerli üretimin
kaynaklarının çeşitlendirilmesi, dışa ba-

ğımlılığın azaltılması ayrıca çevreye daha az zarar verilmesi amacıyla YE kaynaklarının daha
fazla kullanılması teşvik edilmelidir.
Öneri 2: Güneş enerjisinden elektrik satışı ile ilgili olarak PPA (Power

Öneri 2: Güneş
enerjisinden
elektrik
satışı
ile ilgili olarak PPA (Power Purchase AgreePurchase
Agreement)
mevzuatı
oluşturulmalı
ment) mevzuatı oluşturulmalı
43

Yurtdışında, özellikle Amerika’da ve bazı Avrupa ülkelerinde, güneş enerjisi projelerindeki
finansal zorlukların yanı sıra işletim ve bakım sorumluluklarının üstesinden gelinmesinde
“power puchase agreement” (PPA) olarak adlandırılan “enerji/elektrik satınalma anlaşmasında; tüketici, ortalama 20-25 yıllık bir süre için yatırımcıyla yapılan anlaşma karşılığında,
FV sistemine kendisi sahip olmadan ve FV sisteminin kurulumu için herhangi bir ilk yatırım
maliyeti harcamadan, FV sistemi tarafından üretilen elektrik enerjisi üzerinden elektrik ihtiyacını karşılama hakkına sahip olabilmektedir.
PPA modelinde kendi elektriğini üretmek isteyen müşteri/tüketici, projeyi geliştiren kişiye
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(developer)-yatırımcıya, mülkü üzerinde FV sistemini kurmasına izin vermektedir. Müşteri/
tüketici FV sistemi tarafından üretilen elektrik enerjisini, anlaşmada belirlenen tutar üzerinden yatırımcıdan (developer) satın almaktadır. Bu modelde, sistemin sahibi, projeyi geliştiren ve finansmanını sağlayan yatırımcı iken, müşteri/tüketici sistemin ürettiği elektriği
uygun fiyatlardan kullanan ve sistemin kurulu olduğu arazi ya da mülkün sahibi olan taraftır.
Müşteri/Tüketici hem ilk yatırım maliyetinden, hem de ilerleyen süreçte ortaya çıkacak olan
bakım ve işletim giderlerinden kurtulmakta diğer bir ifadeyle ilk yatırım maliyetleri, sistemin
bakım ve işletim sorumlulukları doğrudan doğruya yatırımcıya devredilmektedir. Genellikle bu sistemde, müşteri/tüketici, sistem tarafından üretilen elektrik miktarına bağlı olarak
yatırımcıya aylık bazda (anlaşılan fiyat üzerinden) ödeme yapmaktadır. Mülk sahibi üretilen
enerjiyi, sistem sahibinin yazılı izni olmadan satamamaktadır. Ancak ihtiyaç fazlası (tüketici
tarafından kullanılamayan fazla elektrik) enerji yatırımcı tarafından şebeke üzerinden satılabilmektedir.
Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretiminde bu sisteme geçilmesi ülkenin elektrik üretiminde güneş enerjisinden elektrik üretiminin payının hızlı bir şekilde artmasını sağlayacaktır.
Öneri 3: Çatıların hukuki statüsü tanımlanarak kiralanmasının önü açılmalı
Güneş enerjisinden elektrik üretim payı Türkiye’den daha yüksek olan ülkelerde elektrik kiralama antlaşması olarak adlandırabileceğimiz “Leasing” sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde mülk sahibi, elektrik üretmek için gerekli güneş enerjisi sisteminin kiracısı olmakta ve bu kiralama işlemi karşılığında müşteri/tüketici, sistem sahibine(leasing yapan aracı
finansal kuruluşa) aylık olarak sabit miktarda ödeme yapmaktadır. Bu ülkelerde kiralama
anlaşması modelinde sistem sahibi yatırımcıya, YE kaynaklı teşvik ve vergi indirimlerinden
yararlanma olanakları da sağlanabilmektedir. Ancak Türkiye’de finansal kuruluşlar sadece
Güneş Enerjisi panellerinin kiralama olanağına sahiptir. Güneş Enerjisi tesisinin işletilmesi ve
kiralama süresi bittikten kiracıya devri yasal olarak henüz mümkün değildir.
Güneş Enerjisi sisteminin kurulması, bakım ve işletmesi yüksek maliyetler gerektirdiğinden
PPA veya Leasing seçenekleri tüketiciler için cazip avantajlar sunacağından güneş enerjisinden elektrik üretiminin yaygınlaşmasını kolaylaştıracaktır.
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Hızla artan nüfus, endüstriyel ve kentsel büyümeye bağlı olarak Türkiye’de on-on beş yıl
içerisinde enerji talebinin iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Türkiye, son dönemde izlediği enerji politikası ile hızla artacağı öngörülen tahmini talebi karşılamak üzere, elektrik
üretimi için zengin YE kaynaklarını azami ölçüde kullanabilir hale getirerek enerji arz güvenliği ve bağımsızlığını teminat altına almak istemektedir. Bu nedenle enerji arz portföyünde
yenilenebilir kaynakların payını önemli ölçüde arttırmak mecburiyetindedir. Kuzey yarımkürenin güneşli kuşağında yer aldığından dolayı Türkiye için,güneş ışınımından elektrik üretim
olanakları bakımından oldukça yüksek bir potansiyel mevcuttur.
Son birkaç yıl içerisinde hükümet FV teknolojisine geçiş için mevzuat alt yapısını hazırlamış
ve yatırım için uygun zemini oluşturma sürecini başlatmıştır. 2013 yılına kadar olan dönemde
ülkeyi teknoloji ile tanıştıran birçok şirket, kuruluş ve paydaş yapı kurulmuştur. 2013 yılında
hükümet, sektörü düzenleyici yasa ve mevzuatları düzenlerken, potansiyel yabancı yatırımcılar ve tedarikçiler merceklerini Türkiye’ye çevirmişlerdir. Aynı yıl büyük ölçekli FV güneş
enerji santralleri için ilk başvuru yapılmış ve sektör ana direk yelken rüzgârını almaya başlamıştır.
2014 yılı başlarında yaklaşık 10 MW olan mevcut kurulu güç kapasitesi yılsonunda 50 MW
düzeyine ulaşmıştır. Ekipman maliyetlerindeki Watt başına göreceli azalma eğilimi ve destek mekanizmaları marifetiyle devreye alınan güneş santralleri kapasitesindeki kilometre
taşı olarak nitelendirilebilecek toplam 1 GW Kurulu güce 2016 yılının sonlarına doğru ulaşılması öngörülmektedir. Bu aşamadan sonra resmi makamlarca açıklanan 2023 hedefi olan
5 GW kurulu güç kapasitesine doğru geometrik bir artışla sektörde ivmelenme yaşanması
beklenmektedir.
Lisanslaması bitmek üzere olan 600 MW üzerine ilave olarak Karapınar Bölgesindeki 2-3
GW’lık bir kapasitede lisans verilmesi ile birlikte yeni oluşturulmaya başlanan YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) projesi ile (şu anda Niğde-Bor, Van ve Adana İncirlik bölgelerinde
çalışma yapılmaktadır) 5-6 GW’lık kapasite oluşumu ve lisansız sektördeki yatırım eğiliminin
önümüzdeki beş yıl için 3-4 GW’a doğru uzandığı göz önüne alındığında, 2023 yılında 10
GW’a kadar bir kapasiteye ulaşılması sektör paydaşları arasında tellafuz edilen gerçekçi bir
senaryo olarak da dikkat çekmektedir.
Bu süreç içerisinde devletin, özel şirket yönetiminde olan bölgesel dağıtım hattı, trafo ve
fiziki alt yapı iyileşme gereksinimleri ile ulusal ve uluslararası enterkonnekte iletim hatlarındaki yük dağılımlarını doğru politikalarla yöneteceği var sayılmaktadır. Diğer taraftan 2013
yılı Ekim ayı itibarı ile yapılan yasal düzenleme sürecinin gerek FV santrallerinin kurulum
aşamasında ihtiyaç duyulan uzun vadeli uygun maliyetli finans olanakları ile yerlileştirmenin
özendirilmesi gerekse tesisin işletilmesi sürecinde KDV, tarife birim fiyatlama, alım garantisi, ve benzeri destekleyici uygulamalarla diğer ilgili bakanlık birimlerinin koordinasyonun
sağlanması beklenmektedir.
Bürokratik süreçler büyük ölçüde azaltılmaya çalışılmış olsa da daha fazla sedeleştirilme yapılması yatırımcı cephesinde beklenen bir durumdur.
Örneğin öz tüketime dönük yatırımlar ele alındığında elektrik birim satış ve alış fiyatları yatırım kararını alma sürecinde belirleyici olmaktadır. Mevcut koşullarda özel dağıtım şirketleri ve OSB’ler aracılığı ile batıdan doğuya yurt sathında elektrik kWh başına birim fiyatı 18
Kuruş’tan 38 Kuruş’lara kadar çok geniş bir bant içerisinde değişmektedir. Özellikle kayıp
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kaçak oranının yükseldiği doğu bölgelerinde tüketicilerin elektrik satın alma birim fiyatı da
artmaktadır. Bu durumda kWh başına 10 yıl boyunca 13,3 ABD Dolar Cent sabit olan FV santral üretimi elektriğin satış fiyatı TL olarak 15 Nisan 2014 tarihli döviz kuru ile 28 Kuruş iken bu
değer 15 Nisan 2015 tarihli döviz kuru ile 35 Kuruş olmaktadır. Bu devinim, yatırım fizibilite
hesaplarında yatırımın geri dönüş süresi, net bugünkü değer ve iç verim oranı gibi finansal
oranlarda değişikliklere yol açmaktadır.
Daha da önemlisi öz tüketime yönelik yatırım kararı alınırken üreticinin şebekeye sattığı durumda ürettiği enerjiden elde edeceği kWh başına gelir ile mevcut ticari işini yürütmek için
gereksinim duyduğu elektrik enerjisi için bölgesindeki dağıtım şirketinden yapacağı satın
almadaki kWh başına giderin hangi yönde ağır bastığı belirleyici olmaktadır. Mahsuplaşma
yönteminde mümkün olduğu ölçüde ucuzdan alıp pahalıya satma arayışı söz konusudur.
Diğer bir deyişle aynı dağıtım şirketi faaliyet alanında mevcut şirketi üzerinden üretim-tüketim hesabıyla mahsuplaşmak yerine esas tüketiminin olduğu ve ucuz elektrik aldığı bölgeden farklı bir yerde ortağı/sahibi olduğu başka bir tüzel kişilik üzerinden başka bir EDAŞ
bölgesinde ürettiği enerjinin tamamına yakınını YEKDEM fiyatından satmayı tercih etmektedir. Esasen lisanssız YE yatırımlarını desteklemeye dönük yasal düzenlemenin ruhunda
“öz tüketimi karşılama” beklentisi olduğu unutulmamalıdır.
Sektör, lisanssız projeleri FV santral kurulu güç kapasitesi veya üretmek istediği elektrik
enerjisi miktarı beklentisine göre 5 ayrı grup altında ele alınmalıdır. Zira herbir grubun bu
yatırımlardan beklentisi ve amacı önemli ölçüde farklılıklar arz etmektedir.
Devlet eliyle oluşturulacak lisanssız FV projelerini teşvik etme mekanizmalarının tasarımında 5 ayrı grup altında sınıflandırılmıştır. Bu ayrışımının temelinde diğer YE yatırımlarında
bulunmayan bir özellik olarak FV güneş paneli teknolojisinin 250 Watt/adet kapasiteli bir
panelin modüler yapıda yan yana çoğaltılarak istenilen toplam kapasiteyi sağlayacak şekilde pratik bir uygulama olanağı vermesidir. Bu özellik pazar bölümlenmesinde birkaç kW’lık
mikro üreticiden onlarca MW kapasiteyi sağlayacak onbinlerce panel ile büyük kapasiteli
güneş tarlalarına sahip enerji üreticisi şirketlere kadar kırılım gösterebilmektedir.
Lisanssız FV Güneş sektörü pazar bölümlenmesi aşağıdaki biçimde yapılabilir:
1.

11 kW’a kadar ağırlıklı olarak hane halkı veya küçük esnaf,

2. 50 – 300 kW arası öz tüketime yönelik enerji yoğun olmayan KOBİ’ler,
3. 1 MW’lık dilimler halinde üretiminin tamamını öz tüketiminde harcayacak olan
ticari işletmeler,
4. 1 MW’lık dilimler halinde münferit enerji şirketleri üzerinden üretiminin % 90’ın
üzerinde bir oranını şebekeye satış yapacak olan yatırımcı şirketler,
5. OSB’ler, belediyeler ve diğer benzeri kurum ve kuruluşlar.
Küresel elektrik üretim sektörü, elektrik üretmek için daha erişilebilir, güvenilir, ekonomik
ve çevre dostu sistemleri arama amacı ile bir değişim geçirmektedir. Tek tek kendi coğrafi konumlarına ve durumlarına dayanarak bu teknolojileri uygulayan ülkelerde istenen ve
elektrik tedariğinde optimum karmaya ulaşmak için YE santralleri daha popüler hale gelmektedir. Dünya çapında sadece birkaç bölgede ve ülkede mevcut petrol ve doğal gaz kaynakları var iken, bu tür varlıklara sahip olmayan ülkeler kendilerine alternatif kaynaklar ile
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enerji üretmenin yollarını aramaktadırlar. Benzer bir arayış, çevreyi tehdit eden ve geleneksel kalmış teknolojileri barındıran sistemlerini değiştirmek isteyen ve yerine alternatif kaynaklar arayan ülkeler için de geçerlidir.
Finans cephesinden bakıldığında özellikle “lisanssız” FV enerji sistemleri kurmak isteyen yatırımcı profili, daha çok bireysel ya da KOBİ bankacılığı segmentinde kredilendirilmektedir.
Alışılagelmiş lisanslı projelerin finasmanında devrede olan ticari bankacılık ve kurumsal bankacılık şube deneyimlerinin bu bağlamda lisanssız proje müşteri profiline uyarlanması ihtiyacı, bankaların organizasyonlarında bir “enerji bankacılığı” yapılanmasını da beraberinde
getirmektedir. Hazırlanan projelerin fizibilitelerinin algılanabilmesi, mühendislik ve finansal
uygunluk kriterlerinin oluşturulması ve bankalarda bir “yeşil ürün” olarak konumlandırılmasında 2015 yılının ilk yarısı itibarı ile önemli yol katedilmiştir. Bununla birlikte yatırımcı
cephesinde daha ucuz maliyetli, çok daha az teminat yükü getiren ve uzun vade imkânına
sahip krediler her zaman için talep görecektir. Bu süreçte finansal kurumlar 5-10 yıla uzanan
vadelerde uygun maliyetli uluslararası kaynak arayışlarını sürdüreceklerdir. Yatırımcıların
devletten faiz desteği, bazı vergisel muafiyetler gibi daha doğrudan teşvik ve hibe mekanizmaları geliştirilmesi yönündeki talepleri halen sürmekte olup bu yönde hükümetin bazı
somut adımlar atması öngörülmektedir. Ayrıca teknolojinin yerlileştirilmesi alanında tüketicinin yanı sıra doğrudan yerli ekipman üreticisinin de teşvik edileceği bir destek mekanizması beklenmektedir.

BU RAPORDAKI BILGILER KAYNAK GOSTERILMESI SARTI ILE KULLANILABILIR

Güneş Enerjisi İçin Finansman Modelleri | 37

REFERANSLAR
[1]

International Energy Agency, “Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy,”
International Energy Agency, Paris, 2010.

[2]

Word Bank Group, “Dünya Bankası Grubu – Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü,”
Word Bank Group, Istanbul, Nisan 2015.

[3]

IHS, “Three Year Outlook For Solar Energy Cost Developments,” Solar Now Turkey, Istanbul,
2013.

[4]

Invest.gov.tr, “Labor Force and Employment in Turkey,” The Republic of Turkey Prime
Ministry Investment Support and Promotion Agency, Ankara, 2010.

[5]

TurSEFF Project Consultants MWH Global and Fichtner, “Turkish Sustainable Energy
Financing Facility,” Atolye15, 04 July 2013. http://www.turseff.org

[6]

E. Oguzoncul, Interviewee, Turkey Sustainable Energy Financing Facility, MWH Global.
[Röportaj]. 25 March 2015.

[7]

J. Richtern, “Financial Analysis of Residential PV and Solar Water Heating Systems,” 2009.
http://www.michigan.gov/.

[8]

EPIA, “Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017,” EPIA, Brussels, 2012.

[9]

The World Bank; Climate Investment Funds, “Financing Renewable Energy: Options for
Developing Financing Instruments Using Public Funds,” World Bank, Washington DC, 2014.

[10] E. Eren ve E. Oguzoncul, “Turkish Photovoltaic Market,” Politecnico di Milano, Milan, 2014.
[11]

M. Y. Kinali, Kalkınma Ajansları Temiz Enerji Destekleri, Konya: MEVKA, 2015.

[12] TurSEFF, “TurSEFF,” MWH Global, 05 05 2015. www.turseff.org.
[13]

UNEP Riso Centre, “Accessing International Financing for Climate Change Mitigation,”
UNEP, Roskilde, 2012.

[14] IRENA, “Financial Mechanisms and Investment Frameworks for Renewables in Developing
Countries,” IRENA, Abu Dhabi, 2012.
[15]

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Gerçekleşmesinin Önünde
Bir Engel Olarak Risk: İktisat Yazını Neler Söylüyor?,” TENVA, 4 Ağustos 2014. http://www.
tenva.org/yenilenebilir-enerji-yatirimlarinin-gerceklesmesinin-onunde-bir-engel-olarakrisk-iktisat-yazini-neler-soyluyor/.

[16] E. Kuloğlu ve M. Öncel, ‘YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE
UYGULANABİLİRLİĞİ,” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt 2, no. 2, pp. 2-19, 2015.
[17]

S. Y. Özkaya, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları,” Su ve Çevre Danışmanı, Çevre İşleri Dairesi,
Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/yenilenebilir-enerji-kaynaklari.tr.mfa.

[18] Ö. Döğerlioğlu Işıksungur, “Lisanssız Güneş ENerjisi Projelerinde Finansman
Sorunları,” Petrotürk, 11 Eylül 2013. http://www.petroturk.com/HaberGoster.
aspx?id=9605&haber=Lisanssiz-gunes-enerjisi-projelerinde-finansman-sorunlari .
[19] Eclareon, “PV Grid Parity Monitor,” Eclareon, Berlin, 2014.

BU RAPORDAKI BILGILER KAYNAK GOSTERILMESI SARTI ILE KULLANILABILIR

NOTLAR

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

BU RAPORDAKI BILGILER KAYNAK GOSTERILMESI SARTI ILE KULLANILABILIR

GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN

GÜNDER
Bestekar Sok. Çimen Apt. No:15/12 Kavaklıdere 06680 Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 418 18 87 • Faks: +90 312 418 08 38
E-posta: info@gunder.org.tr • Web: www.gunder.org.tr

ISBN: 978-605-65469-0-7

FİNANSMAN
MODELLERİ

GÜNEŞ KİTAPLIĞI
BU RAPORDAKI BILGILER KAYNAK GOSTERILMESI SARTI ILE KULLANILABILIR

