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NEDEN İZMİR?

Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel olarak enerji talebi de yılda 
ortalama % 9 artış göstermektedir. Bu talebe cevap verebilmek, enerji arz-
talep oranını dengede tutabilmek için fosil kaynaklar bakımından yetersiz 
olan Türkiye’nin yeni ve yerli kaynaklara yatırım yapması gerekmektedir. 
Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından oldukça güçlü bir potansiyele 
sahip Türkiye’de güneş, biokütle, rüzgar ve jeotermal enerji kaynakları 
açısından farklı kesimlerde farklı enerji türlerine uygun sistemlerin kurulması 
olanaklıdır. 

İzmir coğrafi konumu, ekolojik yapısı, tarım ve sanayi sektöründeki gelişmişliğiyle yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi açısından öne çıkan illerden birisidir. İzmir, önemli jeotermal 
kaynaklara, biokütle sektörünün hammadde ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde sağlayacak tarımsal ve 
hayvansal çıktılara, yüksek güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeline sahiptir.
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İZMİR’DE POTANSİYEL GÜNEŞ ENERJİSİ GÜCÜ

İzmir, yılda ortalama 300 güneşli günü, yüksek güneş ışınımı, yaz aylarında 12 
saate ulaşan güneşlenme süresi, 1500-1600 kwh/m2 ortalama güneşlenme 
radyasyonu, Fotovoltaikte sektörün ana üreticilerine katkı sağlayan 
2500’den fazla firması, yüksek panel kullanım kapasitesi ve hızlı yatırım geri 
dönüşü ile güneş enerjisi alanında kayda değer bir potansiyele sahiptir.

Harita-1’de İzmir’in toplam Güneş radyasyonu gösterilmiştir. Söz konusu 
harita İzmir’in yüksek potansiyelini ortaya koymaktır. Kuzey ilçelerinde bile 
1500 KWh/m2-yıl Güneş radyasyonu ortalaması bulunmakla birlikte güney 
ilçeleri Kiraz, Ödemiş, Tire, Bayındır, Kemalpaşa’da bu ortalama 1800 KWh/
m2-yıla ulaşmaktadır.

Tablo 1: İzmir Global Radyasyon Değerleri (KWh/m2-gün) /Güneşlenme Süreleri (Saat) / PV Tipi-Alan-
Üretilebilecek Enerji (KWh-Yıl)

Harita 1

İzmir’de Toplam Güneş Radyasyonu

Kaynak: http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/pages/35.aspx Kaynak: http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/pages/35.aspx 

Grafik 1:

İzmir Global Radyasyon Değerleri (KWh/m2-gün) / Güneşlenme Süreleri (Saat) 
PV Tipi-Alan-Üretilebilecek Enerji (KWh-Yıl)
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İZMİR’DE KURULU VE İNŞA HALİNDEKİ 
GÜNEŞ GÜCÜ İLE GELECEK HEDEFLERİ

İzmir’de 10 904 KW kurulu güç mevcuttur ve bu güç İzmir’in potansiyelinin oldukça altındadır. İzmir’in 
güneş enerjisi alanında sadece GES kurulumu açısından pazar payı Grafik 1’de sunulmuştur. Buna göre 
İzmir’in mevcut durumundan hareketle önümüzdeki 7 yıl için Türkiye’nin 5.000 MW’lık kurulu güç 
hedefinin 190 MW’lık kısmını İzmir üstlenecektir. İzmir’de halihazırda 10 904 KW kurulu güç olduğu 
dikkate alındığında, geriye kalan 179 MW’lık güç için 2023 yılına kadar 220 milyon euro’luk yatırımın 
yapılması beklenmektedir.

Grafik 2:

2023 Yılına kadar Türkiye ve İzmir’de Yapılacak GES Yatırımlarının Büyüklüğü 
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SANTRAL ADI LOKASYON SANTRAL SAHİBİ KURULU 
GÜÇ (KW)

Çağlayan Plastik GES Gaziemir Çağlayan Plastik 1000
Defne Tarim Tire GES Tire Defne Tarim 900
Boro Enerji Kemalpaşa GES Kemalpaşa Boro Enerji 880
Reysaş Lojistik GES Torbali Reysaş Lojistik 810
Ege Orman Vakfi GES Menderes Ege Orman Vakfi 500
Alkor Alüminyum GES Menderes Alkor Alüminyum 500
Kemalpaşa Osb GES Kemalpaşa KOSBİ 500
Karşiyaka Belediyesi GES Karşiyaka Karşiyaka Bld. 490
Tire Organize Sanayi BölGESi GES Tire Tire OSB 490
Efe Endüstri GES Kemalpaşa Efe Endüstri 470
İzmir Atatürk Osb GES Çiğli İzmir Atatürk OSB 440
Dsi 2. Bölge Mdl. GES Bornova DSİ 420
Adnan Menderes Havalimani GES Gaziemir TAVHavalimanlari 400
Gediz Üniversitesi GES Menemen Gediz Üniversitesi 400
Cemer Kent Ekipmanlari GES Torbali Cemer Kent 400
Granit Dayanikli Tüketim GES Torbali Granit Dayanikli Tüketim 380
Bozyaka Pazaryeri GES Karabağlar Karabağlar Bld. 340
Bornova Belediyesi GES Bornova Bornova Bld. 300
Ali Süreyya Perçin Tavuk Çiftliği GES Foça Ali Süreyya Perçin 220
Katip Çelebi Üniversitesi GES Çiğli Katip Çelebi Üniv. 200
Seferihisar Belediyesi GES Seferihisar Seferihisar Bld. 170
Selçuk Bld. Sebze ve Meyve Hali GES Selçuk Selçuk Bld. 150
Urla Şarapçilik GES Urla Urla Şarapçilik 100
Sa-ha Sabri ve Halim Alanyali GES Kemalpaşa Sa-ha Sabri ve Halim Alanyali 78
Karaburun Belediyesi GES Karaburun Karaburun Bld. 75
Öztuğ Metal GES Bornova Öztuğ Metal 63
Egedeniz Tekstil GES Konak Egedeniz Tekstil 60
Tekpa Mühendislik GES Gaziemir Tekpa Mühendislik 50
Turla Tarim GES Urla Turla Tarim 48
Kiraz Çok Programli Lisesi GES Kiraz Kiraz Çok Programli Lisesi 25
Karabağlar Yeşil Ev GES Karabağlar Karabağlar Yeşil Ev 22
Karabağlar Parki GES Karabağlar Karabağlar Bld. 17
İlhan Okan GES Bergama İlhan Okan 3
Kasim Kutlu GES Aliağa Kasim Kutlu 3
TOPLAM 10 904

SANTRAL ADI LOKASYON SANTRAL 
SAHİBİ

KURULU 
GÜÇ (KW)

BERGAMA 
AHMETBEYLER 
KÖYÜ GES

BERGAMA 13 000

BERAK ENERJİ 
ALİAĞA GES ALİAĞA BERAK ENERJİ 4 000

FOÇALI GES FOÇA 1 970

UZ PAMUK GES TORBALI UZ PAMUK 1 000

ESHOT GEDİZ 
ATÖLYESİ GES BUCA İZMİR B. BEL. 840

TOPLAM 20 810

Tablo 2:

İzmir’de Aktif Rüzgar Enerji Santralleri

Tablo 1:

İzmir’de Kurulumu Devam Eden Güneş Enerji Santralleri

GELECEK HEDEFLERİ:

• 2030 yılına kadar dünyada yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımın 5.1 
trilyon dolar seviyesinde olması öngörülüyor. 

• 5.1 trilyon dolarlık yatırımın, 967 milyar dolarlık bölümünün Avrupa’da 
gerçekleştireceği ve Avrupa’daki kurulu kapasitenin 2030 itibariyle, 557 
GW seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

• Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde, yenilenebilir enerji kapasitesinin, 
2030’a kadar 60 kat artacağı öngörülmektedir. 

• Bu bölgelerde kurulu kapasitenin 2020 yılı itibariyle 50 GW, 2030 
yılı itibariyle 107 GW seviyelerine ulaşması öngörülüyor. (Kaynak 
Ernst&Young.)

• Türkiye, Ulusal Yenilenebilir Enerji 2023 Hedefleri kapsamında güneş 
enerjisi kurulu gücünü 5.000 MW‘a çıkarmayı hedeflemektedir. 1 MW’lık 
güneş santralinin maliyeti ortalama €1.200.000 (TMMO verilerine göre) 
ve halihazırdaki kurulu gücün 290 MW olduğundan yola çıkarsak, geriye 
kalan 4710 MW’lık güç için; 

Türkiye’de önümüzdeki 7 sene içerisinde Sadece GES Yatırımları için 
5,7 milyar euro’luk bir pazar payından bahsedilebilir.

(Kaynak: http://www.enerjiatlasi.com/sehir/izmir/ ve GES’lerinin internet siteleri; 15.02.2016)

(Kaynak: http://www.enerjiatlasi.com/sehir/izmir/ ve GES’lerinin internet siteleri; 15.02.2016)
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Lisanlı Güneş Enerjisi Santrali Kurma Süreçleri

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU

Güneş Enerjisinden elektrik üretmek için kurulan santraller Lisanlı ve Lisanssız olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Bu kapsamda her iki süreç içinde aşağıda detayları sunulan faaliyetler 
gerçekleştirilmelidir.

Aşağıda bir lisanslı güneş enerjisi santrali kurmak için izlenmesi gereken aşamalar listelenmiştir.
1. Türk Ticaret Kanunu’na göre elektrik üretimi amacıyla şirket kurulması,
2. Şirket tarafından proje geliştirilecek sahada tesis türüne göre güneş ölçüm istasyonlarının 

kurulacağı yer için kullanım hakkının edinilmesi,
3. Güneş ölçüm istasyonlarının kurulması,
4. Kurulan ölçüm istasyonları için hazırlanan “Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu’nun Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması,
5. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan ön lisans başvurularında, tesisin 

kurulacağı saha üzerinde son 3 yıl içinde elde edilmiş, 6 ayı yerinde olmak üzere, en az 1 yıl süreli 
ölçüm verilerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlara gönderilmesi,

6. “Ölçüm Sonuç Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca 
onaylanması,

7. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan başvuru bilgi ve 
belgelerin hazırlanması,

8. EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan tarihlerde ön lisans başvurusunun yapılması,
9. Ön lisans başvurusunun EPDK tarafından ön incelenmesi,
10. Ön incelemesi uygun bulunan başvuruların YEGM tarafından teknik değerlendirmesinin 

yapılması,
11. Teknik değerlendirmesi uygun görülenler için YEGM tarafından hazırlanan “Teknik 

Değerlendirme Sonuç Raporu’nun EPDK’ya gönderilmesi,
12. Teknik değerlendirmesi yapılan ve aynı bölgede bulunan başvurular için TEİAŞ tarafından 

“yarışma” sürecinin tamamlanması,
13. Birim “MW” kurulu güç için en fazla ücreti ödemeyi taahhüt eden başvurunun TEİAŞ tarafından 

EPDK’ya bildirilmesi,
14. Yarışmayı kazanan Şirkete EPDK tarafından “Ön lisans” verilmesi,
15. Ön lisans sürecinde Şirket tarafından tesis kurulumuna yönelik her türlü idari izinlerin alınması 

ve tesisin imar planlarına işlenmesi,
16.  Şirkete EPDK tarafından “lisans” verilmesi,
17. Tesise ait projelerin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca onaylanması, 
18. İnşaat ve kurulum işlemlerinin tamamlanması,
19. Tesisin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca kabul edilmesi,

20. Ticari işletmenin faaliyete geçmesi şeklinde özetlenebilir.



07

Güneş enerjisi santrali kurulumu esnasında dikkat edilmesi gereken birçok husus olmakla birlikte genel 
hatlarıyla aşağıda belirtilen konuların göz önüne alınması yaşanabilecek sorunlara proaktif çözümler 
açısından önem arz etmektedir.

• GES sisteminin toplam maliyeti,
• Finansman giderleri,
• Sistemin yıllık performans kaybı: yaklaşık 

%1’dir.
• Bakım masrafı /yıl: İlk yatırımın %0,5 ’idir.
• Karbon Sertifika Geliri yaklaşık 7 €/ton. 

Karbon emisyonu: 1000 ton/MW.yıl
• Sıcaklığa bağlı sistem verim kaybı ortalama: 

%25
• Yıllık ortalama elektrik üretim miktarı: 1.500 

MWh/yıl
• Güneş enerjisi santrali kurulumuna uygun 

arazi tespiti ve mevcut arazilerin yatırıma 
uygunluğunun araştırılması
• Monokristal veya Polikristal güneş 

paneli ile yapılan tasarımlarda ortalama 
arazi gereksinimi: 15.000 m2/MW

• İnce film güneş paneli güneş paneli ile 
yapılan tasarımlarda ortalama arazi 
gereksinimi: 21.000 m2/MW

• Arazi eğimi (optimal 3-5 derece), Yön 
(optimal güneye cephe)

• Lojistik kolaylığı
• GES yapımına uygunluk, tarım dışı arazi 

olmalı, trafo bağlantı izni alınabilmeli

• Saha keşfinde ayrıca, 
• Nem - sis - sıcaklık - rüzgar 
•  Trafo ve bağlantı detayları 
• Alan ölçümü / tapu araştırmaları 
• Yerel halk teması ve lojistik fizibilite 
• Güvenlik faktörleri de etkili olmaktadır.

• Korozyon, gürültü gibi çevresel faktörler 
önemlidir. 

• Ekipman seçimi ve kurulumu önemlidir. 
• Sistem ekipmanları son 5 yılın üretimi 

olmalıdır. 
• Uzun ömürlü kullanım için işletme ve 

imalat garantileri önemlidir.
• Verim kayıplarının önlenmesi için doğa 

koşullarına dayanıklılık, uluslararası 
normlar, göz önünde bulundurularak 
kablo, sigorta ve konnektör ekipman 
seçimi yapılmalıdır.

1 MW santralin montajı ve işletmeye alma 
süresi sadece 4 hafta sürer. En az 25 yıl boyunca 
minimum işletme masrafıyla elektrik üretimine 
başlanır.

GES KURULUMUNDA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR
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6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”nun 14. Maddesine istinaden 
hazırlanmış ve  2 Ekim 2013 yılında güncellenen “Lisanssız Elektrik Üretimi 
Yönetmeliği ve tebliği” çerçevesinde başlamış ve 5346 sayılı “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun” kapsamında YEK destekleme mekanizması ile teşvik edilmiş 
Güneş Enerjisinden 1 MW’a  ( 1000 KW ) kadar lisanssız elektrik üretimi 
yapılabilmekte ve fazlası da 13,3 cent $/ kwh den devlete satılabilmektedir.

Ayrıca yerli malzemeler kullanıldığında bu teşvik biraz daha artmaktadır. 
Yine tümünü kendi ihtiyacında kullanmak şartı ile 1MW’ın üstünde de 
lisanssız üretim santrali kurulabilir, burada dikkat edilmesi gerekli husus 
üretilen tüm enerji kendi ihtiyacı için kullanılmalıdır, aksi takdirde ihtiyaç 
fazlası enerji devlet tarafından alınmaz. Bireyler, sadece kendilerine ait bir 
elektrik aboneliği olması  ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olmak 
şartıyla şirket kurma ve lisans alma zorunluluğu olmadan enerji üretim 
tesisi kurabilirler. Kurdukları santralden üretilen elektriğin satış fiyatı YEK 
Mekanizmasına tabi olacaktır. Devlet ürettiğiniz elektriğe YEK Mekanizması 
kapsamında 10 yıl alım garantisi vermektedir.

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
kullanımına ilişkin Kanun’a göre;

Güneş Enerjisinden üretilen elektriğin satış fiyatı: 13.3  cent $/ kwh’dır. Yerli üretim ilavesi ile bu değer 
20 cent $/ kwh a kadar çıkabilmektedir.

Kullanılan güneş panelinin, ekipmanın kalitesine, arazi bedeli ve işçilik maliyetlerine göre belirli 
aralıklarda değişim göstermekle birlikte TMMO verilerine göre bir güneş enerji santralinin ortalama 
maliyeti € 1.200.000 /MW ’tır. Bu maliyetin ürün ve diğer giderler bazında dağılımı ise;

YAKLAŞIK YATIRIM BEDELLERİ VE GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ

DESTEK ( TEŞVİK ) ABD Dolar 
Cent / kwh

Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisinde Üretilen Enerji 13.3

Konstrüksiyon ( Yerli olması halinde ) 0.8

PV Modülleri ( Yerli olması halinde) 1.3

PV Modülünü oluşturan hücreler ( Yerli olması halinde ) 3.5

İnvertör ( Yerli olması halinde ) 0.6

PV Modülü üzerine güneş ışınını odaklama cihazı 
( yerli olması halinde) 0.5

SANTRALİN MALİYET KALEMLERİ 1000 KW ( 1 MW ) 
MALİYETİ  (€ )

Güneş paneli 540.000  –  630.000

İnvertör 200.000  –  250.000

Konstrüksiyon 70.000  –  80.000

Kablolama DC-AC 50.000  –  70.000

Koruma Ekipmanları 20.000  –  30.000

Trafo 20.000  –  30.000

Diğer ( Uzaktan İzleme, Sayaç, Trafo Kabini, Panolar, Tel Örgü, 
Betonlama vs )

60.000  –  70.000

 Ara Toplam 960.000  –  1.170.000

Arazi 30.000 - 40.000

TEDAŞ Projesi ve Harcanan Vergilerin Tamamı 40.000

İşçilik + Nakliye 60.000  –  70.000

TOPLAM ( KDV HARİÇ ) 1.090.000  –  1.310.000

Tablo 3:

Feed-In Tariff.

Tablo 4:

Güneş Enerjisi Santrali Maliyet Kalemleri.

Buna göre ortalama maliyet fiyatı = 1.200.000 € / MW  olmaktadır.
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Elektrik Üretim Miktarı;

1 MW’lık kurulu gücü olan güneş enerjisi santralinden ise ortalama 1,500 
MWh/yıl elektrik üretilir. Bu kapsamda;

• Yatırımın geri ödeme süresi ( yıl )  = Toplam maliyet / yıllık toplam gelir

• Toplam maliyet euro ( yaklaşık )  = 1.200.000 €

• Toplam yıllık gelir ( yaklaşık )= yıllık üretim x teşvik fiyatı

• Toplam yıllık gelir ( yaklaşık ) =  1.500.000 kwh/yıl  x (0,133 ; 0,20) $ / 
kwh

• Toplam yıllık gelir = 199.500 – 300.000 $/yıl (185.000-275.000 €/yıl)

• Yıllık İşletme gideri = 30.000 – 40.000 €/yıl

• Yatırımın geri ödeme süresi ( yıl )  =  Ort. 6,3 yıl

• Santralin ekonomik ömrü = 25 yıldır.

• Santralin  verimi 25 yılın sonunda düşer ama ömür 

YAKLAŞIK YATIRIM BEDELLERİ VE GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ

Yatırım Kalemleri
Yatırım Tutarı İçinde Oranı

Açıklamalar
Arazi Tipi Çatı Tipi

Anahtar Teslim PV 
Santral Sistem Kurulum 
Bedeli (Yedek Parça ve 
invertör bedelleri dahil)

%85-%90 %97-%99

Ekipman tedarikçileri ile yapılan görüşmelerde, 
çıkabilecek arızalara hazırlıklı olmak ve üretim 
kaybını engellemek üzere, panel ve invertörlerden 
belli bir miktarın yedekte tutulması olası 
kayıpların önlemesi açısından kritiklik arz eder. Bu 
nedenle anahtar teslim bedelin %2’si yedek panel 
ve invertör bedeli olarak dikkate alınmıştır.

Sistem Bağlantı Bedeli 
(Başvuru, Vergi, Harç )

%5

Sistem bağlantısının yatırımcı tarafından 
yapılacağı düşünülmektedir. Çatı tipi 
uygulamalarda kendi elektrik tüketiminin 
karşılanacağı düşünülmüştür bu yüzden sistem 
bağlantı bedeli gider olarak hesaba katılmamıştır.

Proje Geliştirme ve Arazi 
Bedeli

%5-%10 %2-5

Öngörülmeyen Giderler %1-%3 %1-%3
Yukarıdaki bedeller dışında öngörülmeyen 
ancak projenin gerçekleştirilmesi için gerekli 
olan bedeller ve giderler için bu kalem hesaba 
katılmıştır.

Yatırım Kalemleri
Yatırım tutarı içinde oranı

Açıklamalar
Arazi Tipi Çatı Tipi

Bakım ve Onarım Gideri %35 - %40 %65-%70
Bakım ve onarım hizmetleri ekipman 
tedarikçilerinden alınabilir. Bu oranlara temizlik 
bedeli de dahildir.

Personel Gideri %35 - %40 -
Çatı tipi için personel gideri düşünülmemiştir. Arazi 
tipi için de sadece santralin güvenliğinden sorumlu 
kişiler olacağı ön görülmüştür.

Sistem Kullanım Gideri %25 - %30 -

Üretilecek elektriğin sisteme aktarılmasına 
istinaden dağıtım şirketine ödenecek sistem 
kullanım bedelidir. Ancak çatı tipinde kendi 
tüketimi karşılayacağı düşünüldüğünde böyle bir 
gider olmayacağı düşünülmüştür.

Sigorta Gideri %5 - %10 %25 - %30 Projelerin ekipman bedeli üzerinden sigorta bedeli 
belirlenmektedir.

Diğer ve Öngörülmeyen 
Giderler

%0,5 - %1 %10
Yukarıdaki bedeller dışında öngörülmeyen 
ancak projenin gerçekleştirilmesi için gerekli 
olan bedeller ve giderler için bu kalem hesaba 
katılmıştır.

Tablo 6:

Güneş Enerjisi Santrali Maliyet Kalemlerinin Oransal Dağılımı.

Tablo 7:

İşletme Giderleri

PV Sistemi Yatırım Kalemleri Yatırım Tutarı İçinde Oranı

Panel %45 - %50

İnvertör %5 - %10

Elektrik sistemi malzemesi %10 - %15

İnşaat İşleri malzemesi %10 - %15

İşçilik %5 - %15

Tablo 5:

PV Sistemi Yatırım Kalemleri ve Yatırım Tutarı İçinde Oranı
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Türkiye’de şebekeye bağlı elektrik üretimi 1998 yılında İzmir Çeşme’ye 
ilk Rüzgar enerjisi santralinin kurulması ile başlamış ve yapılan yasal 
düzenlemelerle kurulu güç ve santral sayısında belirgin artışlar olmuştur. 
Enerji konusunda 2005 yılında çıkan 5346 sayılı kanundan itibaren 
günümüze kadar olan gelişim aşağıdaki Şekil 1’de özetlenmiş olup bazı özel 
değişikliklerin detayları aşağıda verilmiştir.

YASAL DÜZENLEMELER

2005

2007

2010

2011
2012

2013

2009 2013

2012

Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına Dair Kanun 
Kanun No: 5346

Jeotermal Kaynaklar 
ve Doğal Mineralli 
Sular Kanunu 
Kanun No: 5686

Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması 
Resmi Gazete No: 6094

Yenilenebilir 
Enerji Destekleme 
Mekanizması 
1 Kasım 2011

Güneş Enerjisine Dayalı 
Üretim Tesisi Kurmak 
Üzerine Yapılan Lisans 
Başvurularına İlişkin 
Yarışma Yönetmeliği

Güneş Enerjisine Dayalı 
Lisans Başvurularının 
Teknik Değerlendirmesi 
Hakkında Yönetmelik

Elektrik Enerjisi Piyasası ve 
Arz Güvenliği Strateji Belgesi, 
Yenilenebilir Enerjinin Elektrik 
Üretindeki Payının 2023’e 
Kadar %30 Olması

Lisanssız Elektrik 
Üretim Yönetmeliği

Elektrik Piyasasaı Rüzgar 
ve Güneş Ölçümlerine 

İlişkin Tebliğ

Yeni Elektrik Piyasası Kanunu 
(6446 sayılı Kanun)

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Yenilenebilr Enerji Kaynaklarından 
Elektrik Enejisi Üreten Tesislerde 
Kullanılan aksamın Yurtiçinde İmalatı 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasında Dair Yönetmelik
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2005 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına Dair Kanun (5346 sayılı Kanun) 

Bu kanun, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi amaçlı 
kullanımını düzenleyen ilk yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları, hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden 
elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil 
olmayan enerji kaynakları olarak tanımlanmıştır. 

2010- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6094 sayılı 
Kanun)

Bu kanun, Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamındaki teşvik mekanizmasının 
iyileştirilmesine ve Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırım fırsatlarının teşvik 
edilmesine yönelik önemli değişiklikler getirmektedir. Kanunun öne çıkan 
hükümleri aşağıda açıklanmaktadır: 

• Tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapan her tedarikçi için, tüketicilerine 
sattığı elektrik enerjisi miktarının, bu tedarikçilerin tamamının ülkedeki 
tüketicilere sattığı toplam elektrik enerjisi miktarına bölünmesi 
suretiyle hesaplanan oranda bir yenilenebilir enerji ödeme yükümlülüğü 
getirilmiştir. Bir başka deyişle, tedarikçilere yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen elektriği satın almaları için dolaylı olarak bir yükümlülük 
getirilmiştir. 

• Farklı kaynaklar için farklı düzeylerde sabit fiyat garantisi öngören yeni 
bir sabit fiyat garantisi planı getirilmiştir. Ayrıca, sabit fiyat garantisi 
planına yerli katkı ilavesi eklenmiştir. 

• Destek mekanizması 31 Aralık 2015’ten önce işletmeye alınan tesisler 
için öngörülmüştü. (Daha fazla ötelenmesi Bakanlar Kurulu tasarrufuna 
bırakılmış olan bu tarih daha sonra Aralık 2013 itibariyle çıkarılan 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Aralık 2020 olarak uzatılmıştır.) 

• Sabit fiyat garantileri ABD Doları bazlı olarak tanımlanmıştır ve herhangi 
bir eskalasyona tabi değildir. 

• Arazi Kullanım Ücreti Teşvikleri: 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için, yatırım ve işletme dönemlerinin 
ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde 85 
indirim uygulanmaktadır. 

2013: Yeni Elektrik Piyasası Kanunu (6446 sayılı Kanun) 

Bu kanun mevcut elektrik piyasası sistemine önemli değişiklikler getirmiştir. Yeni kanun ile getirilen 
değişiklikler arasında lisans türleri ile ilgili değişiklikler, kanun hükümlerinin her bir piyasa faaliyeti 
türü çerçevesinde yapılandırılmış olması, belirli lisans türleri için spesifik hükümler getirilmesi 
(üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu), ön lisans 
mekanizmasının tanımlanması ve yatırım teşviklerinin getirilmesi (çevresel uyum için tanınan sürenin 
ve geri ödemesiz sürenin uzatılması gibi) ön plana çıkan hususlardır. Yenilenebilir enerji sektörü ile ilgili 
olarak kanun aşağıdaki hükümleri içermektedir: 

• Lisans alınmadan faaliyet gösterebilecek bir yenilenebilir enerji tesisinin azami kurulu gücü 
500 kW’tan 1 MW’a çıkarılmış ve kanunda bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan Bakanlar 
Kurulu’nun alacağı bir karar ile bunun 5 kata kadar (5 MW) yükseltilebilmesinin önü açılmıştır. 
Ayrıca, yeni kanun ile birlikte, şebekeye enerji vermeden kendi tüketimini karşılayan yenilenebilir 
enerji tesisleri için herhangi bir sınır uygulanmamaktadır. 

• Birden fazla binadan oluşan yenilenebilir enerji tesisleri, sisteme aynı noktadan bağlanmaları 
koşuluyla tek bir üretim tesisi olarak kabul edilebilmektedir. 

• Kanun Yenilenebilir Enerji Kanununda açıklanan arazi kullanım hakları ile ilgili muafiyetleri ve 
indirimleri belirlemektedir.

• Lisanslandırma sürecinde ön lisans adımı tanımlanmakta ve bu aşamadaki tüm birleşme ve satın 
alma faaliyetleri sınırlandırılmaktadır. 

• Şebeke erişim hakları için yarışmaya katılacak rüzgar ve güneş santralleri için, ihale süreci revize 
edilmiştir. Buna göre önceden 20 yıl olan İletim Sistemi İşletmecisine ödenecek katkı paylarının 
ödeme süresi 3 yıl içerisinde tamamı tahsil edilecek şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca yeni kanuna 
göre üretilen kWh başına ödenen katkı payları birim megavat cinsinden kurulu kapasite başına 
ödenecektir.
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin savunması, 
güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda 
tespitine yardımcı olmak, enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara 
uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini 
sağlamaktır. Yenilenebilir enerji ile ilgili mevzuat değişiklikleri çalışmaları 

Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Bakanlığın bünyesinde bulunan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ise 
ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biokütle ve diğer yenilenebilir 
enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve 
değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama 
projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve 
danışmanlık faaliyetleri yürütmek gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 
Ayrıca Yenilenebilir enerji lisans başvurularının teknik değerlendirmesi de 

burada yapılmaktadır.

TÜRKİYE DE ENERJİ PİYASASI İLE İLGİLİ YETKİLİ KURULUŞLAR

TEİAŞ: İLETİMDEN SORUMLU KURULUŞ

Teknoloji, nüfus ve altyapı gelişmelerine paralel 
olarak elektrik iletim altyapılarını genişletmek, 
yeni iletim tesisleri yapmak, bunlara paralel olarak 
kendi iletişim altyapısını genişletmek, Türkiye 
Elektrik Sistemini uluslararası standartlarda, 
kaliteli, ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletmek 
amacıyla kurulmuş ve bu kapsamda faaliyet 

göstermektedir.

Sistem işletmecisi kuruluştur. Rüzgar projeleri 
için yürütülen ihale süreci ve lisanslandırılmış 
yenilenebilir enerji tesislerinin şebekeye 
bağlantısının değerlendirilmesini ve uygulamasını 
yapar. TEİAŞ ayrıca elektrik üretim üniteleri için 
erişim ve faaliyet prosedürlerini yayınlamaktadır.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasının güçlü, şeffaf 
ve rekabetçi bir piyasa haline getirilmesi ve bu koşulların muhafaza edilmesi; 
elektriğin ve enerji kaynaklarının nitelik, nicelik, fiyat ve çevreye uyumluluk 
açısından en uygun şekilde tüketicilere sunulması amaçları doğrultusunda 

enerji piyasasına ilişkin düzenleme ve denetleme görevlerini yerine getirir. 

Kurulu güç kapasitesi 1 MW’ın üzerinde olan elektrik santrallerinin 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) üretim lisansı almaları 
gerekmektedir. Rüzgar enerjisi yatırımlarında, EPDK 2007 yılından bu yana 

önemli bir deneyim kazanmıştır.

TEDAŞ: DAĞITIMDAN SORUMLU KURULUŞ

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe 
rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve 
gerekli reformların yapılmasını teminen dağıtım 
bölgeleri baz alınarak Kamu mülkiyetindeki 
elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması 
suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin 
özelleştirilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ 
02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yeniden 
belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine 
ayrılmıştır. 31.08.2013 tarihi itibariyle şirketlerle 
TEDAŞ arasındaki hisse devri sözleşmeleri 

tamamlanmıştır.

GEDİZ EDAŞ: BÖLGESEL DAĞITIM VE 

SATIŞTAN SORUMLU KURULUŞ

11’nci dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren 
Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (GEDİZ EDAŞ), İzmir 
ve Manisa şehirlerine elektrik perakende satış 
hizmeti vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan 
bölge 5.420.537 nüfusa sahiptir. GEDİZ EDAŞ, 

Bereket Enerji tarafından işletilmektedir.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Güneş santralleri tesislerinin ölçüm istasyonu 
kurulum izinleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

tarafından verilmektedir.
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Güneş enerjisi pazarının büyümesi ve yerli üretime verilen 
teşviklerin artması ile birlikte üretim yapmak isteyen 

firmaların ilgisi arttı. İzmir, şehrin ve yakın coğrafyasının 
kurulu güçte ve potansiyelde yüksek değerlere sahip 

olması, güçlü sektöre birikim, rekabetçi fiyata erişilebilir 
hammadde ile firmaların ilgisini çekmektedir. 

Güçlü sektörel birikim ve know-how: Güneş enerjisi sektörüne yönelik 
İzmir’deki destek hizmet sağlayıcı firmalar (proje geliştirme, bağlantı, inşaat 
vb), sayı olarak her geçen gün artmakta ve sektöre dinamizm katmaktadır. 
Öyle ki günümüzde İzmir’de güneş enerjisi sektörüne destek veren 2500’den 
fazla firma mevcuttur. Dolayısı ile İzmir piyasasında, güneş enerjisi değer 
zincirinin tüm segmentlerine dönük hizmet veren firmalara rahatlıkla 
ulaşılmaktadır; özellikle panel montaj sanayi alanında İzmir ve bölgesi 
yatırımcı ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebilecek kapasiteye sahiptir.

Rekabetçi fiyata erişilebilir hammadde: Büyük cam üretimi, temperli cam 
ve fiberglas  üreticilerinin varlığı (Sişecam, Trakya Cam vs), bağlantı kutusu, 
inverter, alüminyum çerçeve ve kurulum parça imalatçıları İzmir ve civarında 
oldukça yaygındır ve bu durum maliyet açısından üreticiye oldukça avantaj 
sağlamaktadır.

GÜNEŞ ENERJİSİ EKİPMANLARI 
ÜRETİMİ

Tablo 8:

Güneş Enerjisi üretimine dayalı tesis için yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici 
Parçalar Listesi (Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi)

İmal Edilen 
Aksam

Bütünleştirici Parçalar

PV panel 
entegrasyonu 
ve güneş yapısal 
mekaniği imalatı

PV panellerinin yerleştirildiği sabit veya güneşi takip eden platform, bu platformun zemin ile 
bağlantısını sağlayan taşıyıcı yapı ve bu yapıya ait her türlü bağlantı elemanlarının imalatı

1. Taşıyıcı yapı (Mekanik bağlantı elemanları, destek temeli, takipli veya takipsiz destek yapısı, kablo 
kanalları).

2. Elektriksel bağlantılar (Kablo, kablo bağlantı kutuları, sistem koruma devreleri).

PV modülleri

Çevresel etkilere karşı dayanıklı bir yüzeye monte edilen ince film, organik veya kristal yapılı PV 
hücresi veya CPV hücresini içeren yapı.

2.1. Kristal esaslı PV modüller

2.1.1. Cam

2.1.2. Çerçeve

2.1.3. Hücre Koruyucu Sarma/Kaplama Malzemesi (Enkapsulant)

2.1.4.  Alt koruyucu Tabaka (Back Sheet)

2.1.5. Kablo bağlantı Kutusu ( junction box)

2.1.6. Akım Taşıyıcı İletken Şerit

2.2. Odaklayıcılı PV modüller

2.2.1. Hücreleri bir arada tutan yapı 

2.2.2. Çerçeve

2.2.3. Soğutucu ünite

PV modülünü 
oluşturan hücreler

Üzerine gelen veya yansıtıcı yüzey levhaları tarafından odaklanan güneş ışınlarını doğrudan elektrik 
enerjisine dönüştüren en temel fotovoltaik ünite

3.1. Kristal esaslı PV hücreler

3.1.1. Saflaştırılmış silisyum

3.1.2. Kütük (ingot)

3.1.3. Dilimlenmiş külçeler (wafer)

3.1.4. Hücre 

3.2. İnce film esaslı PV hücreler

3.2.1. İnce film malzemesi

3.2.2. İnce film malzemeyi taşıyan altlık (cam, vb.)

3.2.3. İnce film hücre 

3.3. Odaklayıcılı PV hücreler (Çok katmanlı PV eleman)

İnvertör Bir enerji kaynağından üretilen doğru akımın, bağlantı noktasının gerilim ile frekans değerleriyle 
uyumlu olacak şekilde alternatif akıma dönüştürülmesini sağlayan güç elektroniği ünitesi.

PV modülü 
üzerine güneş 
ışınını odaklayan 
malzeme

Güneş ışınlarını, PV modülü üzerinde bulunan bir veya birden fazla sayıdaki PV hücresi üzerine 
yoğunlaştıran yansıtıcı veya odaklayıcı özellikli optik malzeme.
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Tablo 9:

Güneş Enerjisi üretimine dayalı tesis için yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici 
Parçalar Listesi (Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi)

İmal Edilen 
Aksam

Bütünleştirici Parçalar

 Radyasyon 
toplama tüpü

İçerisinden ısı transferi akışkanı geçen ve ısıl iletkenlik ile emicilik değerleri yüksek olan bir boru ve 
bu boruyu çevreleyen yüksek radyasyon geçirgenliğine sahip vakumlanmış cam tüp. 

1. Cam tüp

2. Vakum contası

3. Seçici yüzeyli boru

Yansıtıcı yüzey 
levhası

Güneş ışınlarını, yüksek yansıtıcı özelliğine sahip ve farklı geometrik şekillerde imal edilmiş bir optik 

yüzey tarafından merkezi bir alıcı veya doğrusal bir hat üzerine yansıtan levha

Güneş takip sistemi

Yansıtıcı yüzey levhalarının bir veya birden fazla eksende güneşi takip etmesini sağlayan elektro-

mekanik aksam

1. Güneş takibini sağlayan hidrolik pompaları veya elektrik motorları 

2. Yazılım ve yazılıma bağlı donanım

3. Elektriksel donanım

Isı enerjisi 
depolama 
sisteminin mekanik 
aksamı

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinden elde edilen ihtiyaç fazlası ısı 

enerjisinin depolanması

1. Isı depolama tankları

2. Sirkülasyon pompaları, tank bağlantı boruları, vanalar ve ısı değiştirici üniteleri

 Kulede güneş 
ışınını toplayarak 
buhar üretim 
sisteminin mekanik 
aksamı

Güneş radyasyonunun yansıtıcı yüzey levhaları tarafından bir kule üzerindeki merkezi bir 

toplayıcıya odaklanması

1. Merkezi radyasyon alıcısı (reciever) 

2. Buhar ısı eşanjörleri, sirkülasyon pompaları, ısı transfer akışkanı iletim boruları

Stirling motoru

Güneş radyasyonunun yansıtıcı yüzey levhaları tarafından bir kule üzerindeki merkezi bir 

toplayıcıya odaklanması

1. Toplayıcı

2. Motor

3. Alternatör

4. Soğutma ünitesi

 Panel 
entegrasyonu 
ve güneş paneli 
yapısal mekaniği

Panel entegrasyonu: Güneşi takip eden bir platform üzerine monte edilmiş yansıtıcı yüzey levhaları 
ile radyasyon toplama tüplerinin birbirlerine elektriksel ve mekanik olarak bağlanması 

Güneş paneli yapısal mekaniği: Güneş radyasyonunun doğrusal bir hat üzerine yansıtılması 
prensibine göre elektrik üreten tesislerde yansıtıcı yüzey levhaları ile radyasyon toplama tüplerinin, 
merkezi odaklayıcılı sistemlerde (kule ve çanak gibi) ise yansıtıcı yüzey levhalarının monte edildiği 
bir platform, bu platformun zemin ile bağlantısını sağlayan taşıyıcı yapı ve bu yapıya ait her türlü 
bağlantı elemanları 

1. Yansıtıcı levhaları taşıyan platform

2. Taşıyıcı platformun yansıtıcı yüzey ile zemin arasındaki her türlü bağlantısını sağlayan elemanlar
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Fotovoltaik güneş panelleri: Türkiye’de kullanılan fotovoltaik panellerin %90’ı 
Çin menşeilidir. Fakat devlet tarafından konulan gözetim vergisi ile santral 
kuran firmaların ve yatırımcıların yurtiçinde üretilen panellere yönlenmeleri 
kaçınılmaz olacaktır. 

Bu durumda yurtiçinde üretilecek kaliteli fotovoltaik hücre ve güneş 
panellerine talep oldukça yükselecek ve sektörde yerini alan öncü firmalar 
2016-2023 yıllarını kapsayan dönem için sadece fotovoltaik güneş paneli 
için yurtiçinde oluşacak yaklaşık 3 milyar Euro’luk pazardan pay alma şansı 
yakalayacaktır.

İzmir ise gerek sanayi altyapısı gerekse kalifiye iş gücü sayesinde söz konusu 
yatırımlar için uygun yatırım ortamını sunmakla ile birlikte sahip olduğu 
üstün lojistik imkanlar sayesinde yatırımcılara yurtdışına da ihracatta da 
kolaylık sağlamaktadır. 

Inverter: Türkiye’de ağırlıklı Alman menşeili inverter kullanılıyor. Yerli malı 
için $0,6 cent devlet teşviği getirildi. Kaliteli ve verimli ürün imalatı ile 
pazardan büyük bir pay alınabilir.

Çelik Konstrüksiyon: Projelerde yerli ve ithal çelik konstrüksiyon 
kullanılmaktadır. Fakat üretim kapasitesi düşüklüğü nedeniyle üreticiler 
yurtdışından tedarik yoluna gitmektedir. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar 
pazarda büyük talep görecektir.  

Kablolama: Ağırlıklı ithal malzeme kullanılmaktadır. Kaliteli ve verimli ürün 
imalatı ile pazardan büyük bir pay alınabilir. 

GÜNEŞ ENERJİSİ EKİPMANLARI ÜRETİMİ

PV Sistemi Yatırım Kalemleri Yatırım Tutarı İçinde 
Oranı

Güneş paneli 540.000  –  630.000

İnvertör 200.000  –  250.000

Konstrüksiyon 70.000  –  80.000

Kablolama DC-AC 50.000  –  70.000

Koruma Ekipmanları 20.000  –  30.000

Trafo 20.000  –  30.000

Diğer ( Uzaktan İzleme, Sayaç, Trafo Kabini, Panolar, Tel Örgü, 
Betonlama vs )

60.000  –  70.000

TOPLAM ( KDV HARİÇ ) 960.000  –  1.170.000

Tablo 10:

PV Sistemi Yatırım Kalemleri ve Yatırım Tutarı İçinde Oranı

Tablo 10’da 1 MW’lık bir güneş enerjisi santrali yatırımının ekipman maliyetleri verilmiştir. Buna göre 1 
MW’lık GES’in için ortalama €1,065 milyon ekipman maliyetidir.

2023 yılına kadar Türkiye’de 4700 MW’lık daha GES yatırımı yapılması hedeflenmektedir. Söz konusu 
hedef kapsamında, 2023 yılına kadar Türkiye’de 5 milyar Euro’luk (4700 MW*1.065.000 EUR) GES 
ekipmanı alımı yapılacaktır. 

Yerli ürün teşviki göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de üretim tesisi bulunan ya da yatırım 
yapmayı planlayan güneş enerjisi ekipmanları üreticilerinin önümüzdeki 7 yıl için 5 milyar Euro’luk bir 
pazarda önemli avantajlara sahip olacaklardır. İzmir’in lojistik avantajı, endüstriyel birikimi ve kaliteli iş 
gücü sayesinde İzmir’e yatırım yapan/yapacak yatırımcılar bu pazardan büyük pay alabilirler.
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ALSANCAK

ALİAĞA

ÇANDARLI

DİKİLİ

ÇEŞME

İzmir 1.5 milyar nüfusluk tüketici pazarının kalbinde, Avrupa Orta Asya ve 
Orta Doğu’nun kesiştiği yerdedir. İzmir, stratejik lokasyonu sayesinde doğal 
bir dağıtım merkezi konumundadır. Firmalar ürünlerini, İzmir limanları 
üzerinden kolayca Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya ve Ortadoğu ülkelerine 
iletebilirler. 

Global yenilenebilir enerji ekipmanları üreticileri-
nin İzmir’e ilgi duymalarının en önemli sebeplerin-
den birisi İzmir’in limanlarıdır. İzmir, rüzgar türbini 
kanadı, rüzgar türbini kulesi, güneş paneli, buhar 
kazanı gibi hacimce büyük ekipmanların uluslar-
arası pazarlara kolayca taşınabilmesi için ideal 
bir lokasyona sahiptir. Alsancak, Aliağa-Nemrut, 
Dikili ve Çeşme limanları deniz ulaşımında önemli 
noktalardır. Yapımı devam etmekte olan ve işlet-
meye alındığında dünyanın en büyük on limanı 
arasında yer alacak Çandarlı Limanı da İzmir’in 
potansiyelini önemli oranda artıracak bağlantı 
noktalarından biri olacaktır. Özellikle Alsancak Li-
manı, demiryolu ve karayolu bağlantıları ile Avru-
pa, Ortadoğu ve Asya ülkeleri arasında önemli bir 
ticaret limanı olma özelliğine sahiptir.

ULAŞILABİLİRLİK-LOJİSTİK DENİZ LOJİSTİĞİ

Harita 2:

İzmir’in Limanları
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LİMANLAR

Alsancak Limanı, yıllık 3.588 gemi kabul kapasitesiyle Ege Bölgesi’nin en büyük limanıdır. İç Anadolu ve 
Ege Bölgesi’nin ithalat kapısı olması yanında demiryolu ve karayolu bağlantıları ile Avrupa, Ortadoğu 
ve Asya ülkeleri arasında önemli bir ticaret limanı olma özelliğine sahiptir.

İzmir’in sanayi ilçesi Aliağa; doğusunda Manisa, kuzeyinde Bergama, 
güneyinde Menemen, güney batısında Foça’ya komşudur. İzmir- Çanakkale 
karayolu kentin içinden geçmekte ve çift gidiş- gelişe sahip olan bu 
karayoluyla Aliağa’dan İzmir il merkezine 45 dakikada ulaşılmaktadır.

Nemrut ve Aliağa’da bulunan; BATIÇİM, Ege Çelik, Ege Gaz, Ege Gübre, 
HABAŞ, İzmir Demir Çelik, Milangaz, Nemport,  Petkim, Tüpraş, TOTAL, 
TCE EGE (Alpet), Petrol Ofisi liman ve iskelelerinin ülke ekonomisine katkısı 
oldukça önemlidir.

Bu liman ve iskelelerden, yapılan ihracat 2013 yılında yaklaşık 11 milyar dolar 
olarak kaydedilmiştir. Son olarak Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın yapımı da 
bölgenin önemini artırmıştır. Aliağa’daki iskele ve limanlarda yılda yaklaşık 
21 milyar dolar tutarında ticari işlem gerçekleştirilmektedir. 2014 yılı 
itibariyle 42 milyon ton elleçleme yapılan bölgede yaklaşık 5000 gemi trafiği 
gerçekleşmiştir. 

Kuzey Ege (Çandarlı) Limanı, İzmir Alsancak Limanı’nı desteklemek, Türkiye’nin 
ve Ege Bölgesi’nin gelecekteki liman ihtiyacını karşılayabilmek, transit yük 
taşımacılığına ve üçüncü kuşak gemilere hizmet verebilmek amacıyla hayata 
geçirilmektedir. Kuzey Ege Limanı, İzmir Alsancak Limanı’nın bir alternatifi 
değil ulusal ve küresel ölçekte artan yük ihtiyacına cevap verecek nitelikte 
bir ana aktarma limanı olacaktır. Konumu, kapasitesi, ulaşım olanaklarıyla 
Akdeniz’de transit yük taşımacılığının merkezi olma özelliklerine sahiptir. 
Limanda üst yapı çalışmaları ve hizmetlerinin tamamlanması sonrasında 
2020 yılına kadar gemilerin bağlanması hedeflenmektedir. Liman tam 
kapasiteyle çalıştığında yıllık 200 bin tonun üzerinde 1.100 geminin 
yaklaşması öngörülmektedir.

LİMAN YANAŞMA YERİ KAPASİTE X 
1.000

YÜK TİPİ

UZUNLUK (m) DERİNLİK (m)

ALSANCAK 
LİMANI

3.400 11

549 K

2.086 G, D

348 S

200 O

Tablo 11:

Alsancak Limanının Özellikleri

K: Kuru yük    G: Genel kargo    D: Kuru dökme yük     S: Sıvı dökme yük     O: Otomobil

Alan büyüklüğü: 635.000 m2

Konumu: Karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla birlikte değerlendirildiğinde İzmir Limanının 
hinterlandı; Marmara Bölgesi’nin güney kesimini, Ege ve İç Ege Bölgesi’nin tamamını, İç Anadolu’nun 
batı kesimini, Akdeniz’in batı ve kuzeybatı kesimlerini kapsamaktadır.

Rıhtım sayısı: 25

Potansiyel kapasite: 1.000.000 TEU konteyner, 10.000.000 ton yük elleçleme kapasitesi

Ege Bölgesi’nin turizm zenginliklerine kolayca ulaşabilecek konumda olması ve Adnan Menderes 
Havaalanı’na 20 km olan yakınlığı da dikkate alındığında, limanın yolcu hizmetleri için de önemli olduğu 
vurgulanabilir.

ALSANCAK LİMANI

ALİAĞA NEMRUT LİMANLARI

KUZEY (EGE ÇANDARLI) LİMANLARI
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İzmir, Türkiye’de erişilebilirlik endeksi açısından İstanbul, Ankara ve Antalya’nın ardından dördüncü 
sırada yer almaktadır. Şehir merkezine 18 km mesafede olan Adnan Menderes Havaalanı, İzmir’in ve 
bölgenin hava trafiğindeki en önemli noktasıdır.1987 yılında hizmete açılan Adnan Menderes Havaalanı, 
İzmir’in ve bölgenin hava trafiğindeki en önemli noktasıdır. Yıllık olarak iç hat ve dış hat yolcu ve kargo 
sayısının artması nedeniyle 2006 yılında dış hatlar terminali yenilenmiş ve 2014 yılında da yeni iç 
hatlar terminali hizmete açılmıştır.

Yeni iç hatlar terminali ile birlikte Adnan Menderes Havaalanı yılda toplam 25 milyon yolcu kapasitesine 
ulaşmıştır. İzmir’in son yıllarda yaşadığı ekonomik dönüşüm, İzmir’e havayoluyla gelen yolcu sayısını 
da etkilemiş, taşınan yolcu sayısı 11 milyona yaklaşmıştır. İzmir Adnan Menderes Havaalanından 
üç kıtada 36 ülkeye doğrudan uçuş yapılmaktadır. Amerika ve Avustralya kıtasına doğrudan uçuş 
gerçekleştirilmezken bazı Avrupa başkentlerine İstanbul aktarmalı olarak bağlantı sağlanmaktadır. 55 
farklı havayolu şirketi ile yurtdışındaki 86 destinasyona uçuş gerçekleştirilmektedir.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, uçuş sayısına göre Türkiye’de beşinci iken, yolcu sayısı ve yük 
(kargo, posta ve bagaj) taşınması göstergelerinde dördüncü sıradadır. Ağustos/2015 sonu itibariyle 
14.042 dış hat, 43.886 iç hat olmak üzere toplam 57.928 uçuş gerçekleştirilmiş ve bu uçuşlarda toplam 
8.073.282 yolcu taşınmıştır.

İzmir’e gerek doğu-batı, gerekse de kuzey-güney yönlü ulaşım bağlantıları 
güçlüdür. İzmir’e bağlantısı bulunan D300 Yolu batı-doğu yönünde 
ilerleyerek İran’la birleşir. 

D550 Yolu ise kuzey-güney hattında Edirne’den başlayarak Muğla’ya dek 
ulaşmaktadır. 

Hali hazırdaki otoyolların yanında Türkiye Cumhuriyetinin en büyük 
altyapı projelerinden birisi olan İstanbul-İzmir otobanı çalışmaları devam 
etmektedir. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu tamamlandığında (2019 tarihinde 
bitirilmesi planlanıyor), 8 saatlik İstanbul-İzmir yolu 3.5 saate inecektir. 
Böylece İzmir’in Avrupa ile olan karayolu bağlantısı güçlenecektir.

KARAYOLU LOJİSTİĞİ HAVAYOLU LOJİSTİĞİ
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İzmir’in GEPA haritası referans alındığında güneyde yer alan Kiraz, Ödemiş, 
Tire, Bayındır, Kemalpaşa, Torbalı, Menderes ilçeleri güneş enerjisi santrali 
kurulumu için yüksek güneş radyasyon potansiyeli ile ön plana çıkmaktadır.

Türkiye’de yatırımlar için tahsis edilen üç tip özel yatırım bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerden her 
birinin ayrı özellikleri ve avantajları bulunmaktadır. Yatırımın niteliği bakımından en uygun özel yatırım 
bölgesinin tespit edilmesi gerekmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, ileri teknoloji kullanan ya da yeni 
teknolojileri geliştirmeye yönelik hedefleri olan firmalar için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ihracat 
odaklı yatırımlar için Serbest Bölgeler önemli avantajlar sağlamaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri 
ise, şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde 
tasarlanmış üretim bölgeleridir.

Tablo 12’de Türkiye’deki özel yatırım bölgelerinde uygulanan vergi oranları görülebilir

Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgesi

Serbest Bölge Organize 
Sanayi 
Bölgesi

Kurumlar Vergisi Yok Yok %20

KDV Yok Türkiye’den alınan mallar 
için muafiyet %8 - %18

Gümrük Vergisi  -
Bölgeye getirilen mallar, 
ekipman ve makineler için 
muafiyet

  -

P
er

so
n

el
 Ü

cr
et

le
ri

Gelir Vergisi Yok
Ürünlerinin %85’ini veya 
fazlasını ihraç eden 
şirketler için muafiyet

 %15-%35

Sosyal Güvenlik 
Primleri (işçi  payı)

 %14  %14  %14

Sosyal Güvenlik 
Primleri (işveren payı)

 %9,75  %19,5  %19,5

İşsizlik Sigortası 
Ödemeleri

 %2-%3  %2-%3  %2-%3

Damga Vergisi Yok %0,5-%0,1 %0,5-%0,1

Tablo 12:

Özel Yatırım Bölgelerinde Vergi İndirim ve İstisnaları 

YATIRIM ALANLARI EKİPMAN ÜRETİMİ İÇİN YATIRIM ALANLARI

1400-1450
1450 - 1750
1500 - 1750

1550 - 1750
1600 - 1750
1650 - 1750

1700 - 1750
1750 - 1800
1800 - 2000K

W
h

/m
2 

- Y
ıl
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Bölgemizde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), yatırımcıların hazır 
altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak 
biçimde tasarlanmıştır. Bu bölgelerde sağlanan altyapıya; yol, su, doğalgaz, 
elektrik, iletişim araçları, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir. İzmir’de 
9 tanesi faaliyette ve 4 tanesi inşa aşamasında olan toplam 13 adet 
Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinde 
yapılacak yatırımlar Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında bir alt bölge 
desteklerinden yararlandırılmakta dolayısıyla yatırımların Organize Sanayi 
Bölgeleri içerisine yönlendirilmesi teşvik edilmektedir.

Harita 11’de gösterilen bölgelerden, Atatürk OSB (İAOSB) ve Kemalpaşa 
OSB (KOSBİ) doluluk oranı ve sektör kümelenmeleri göz önünde 
bulundurulduğunda Türkiye’deki en gelişmiş OSB’ler arasındadır. Buca OSB 
(BEGOS), Tire OSB (TOSBİ), Menderes OSB (İTOB) ve Aliağa OSB (ALOSBİ) 
altyapısı ve sunduğu hizmetler yönünden gelişmiş OSB’ler arasında sayılabilir. 
Bergama OSB (BOSBİ), Pancar OSB, Bağyurdu OSB, Torbalı OSB, Ödemiş 
OSB, Kınık OSB ve Menemen OSB ise gelişmekte olan OSB’ler arasındadır.

Serbest Bölgeler, Türkiye’de ihracat için yatırım 
ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknolo-
ji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını 
ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finans-
man ve ticaret imkanlarından daha fazla yarar-
lanmak üzere oluşturulmuştur. Serbest bölgeler, 
Türkiye’nin siyasi sınırları içinde yer almalarına 
rağmen, gümrük bölgelerinin kapsamları dışın-
da konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler 
ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak için 
tasarlanmıştır. Gümrük bölgelerindeki ticari, fi-
nansal ve ekonomik alanlarda uygulanan yasal ve 
idari düzenlemeler serbest bölgelerde uygulan-
mamakta veya kısmen uygulanmaktadır. Serbest 
Bölgelere ilişkin düzenlemeler 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Serbest Bölgelerin sunduğu avantajlar aşağıda 
listelenmiştir:

• Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden 
%100 muafiyet

• İmalat firmaları için kurumlar vergisinden 
%100 muafiyet

• Türkiye’den temin edilen malla üzerinden 
alınan Katma Değer Vergisinden (KDV)  %100 
muafiyet

• Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir ver-
gisinden %100 muafiyet (Serbest Bölgele-
rde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az 
%85’ini ihraç eden şirketler için)

• Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest 
bölgelerde tutulabilmektedir

• Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen 
karı hiçbir sınırlama olmaksızın yurtdışına ya 
da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir. 

Harita 12’de kırmızı nokta ile gösterilen Ege Ser-
best Bölgesi (ESBAŞ), İzmir’in Gaziemir ilçesinde 
2.2 milyon m2’lik bir alan üzerinde kurulmuştur. 
Bölge, Uluslararası Adnan Menderes Havali-
manına 4, İzmir Limanına 12, otoyol ağlarına ise 
1 km. mesafededir. Bölgede bugün itibarı ile 69’u 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ SERBEST BÖLGELER

Harita 11:

İzmir’deki Organize Sanayi Bölgeleri

Harita 8:

İzmir’in Limanları

yabancı olmak üzere toplam 185 firma faaliyet 
göstermektedir. 2014 yılında gerçekleşen ticaret 
hacmi $ 4,3 milyar dolar olup bölgenin hizmete 
girişinden bugüne kadar gerçekleşen toplam 
ticaret hacmi ise $ 60,3 milyar ABD dolarına 
ulaşmıştır. Ege Serbest Bölgesinde yaratılan is-
tihdam ise 18.200 kişidir. Türkiye’deki 19 serbest 
bölgede yaratılan toplam istihdamın ve yatırımın 
1/3’ ü Ege Serbest Bölgesinde bulunmaktadır. 
Bölgede Alman Enercon firmasının rüzgar türbin 
kanadı üretim tesisi bulunmaktadır.

İzmir İli, Menemen İlçesi sınırları içerisinde yer 
alan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), 163 hektarlık 
alanıyla Türkiye’nin en büyük serbest bölgelerin-
den birisidir. Bölgede yatırım yapmayı isteyen fir-
malar farklı alternatifleri değerlendirerek yatırım 
yapacakları arsaların tapusuna sahip olabilmek-
tedir. 163 hektar alanda kurulu bölgede 201 adet 
2.000 m2 ile 15.000 m2 arasında değişen sanayi 
parseli bulunmaktadır. İzmir ve Aliağa Limanları 
arasında bulunan İzmir Serbest Bölgesinde birçok 
uluslararası firmanın üretim tesisi bulunmak-
tadır. ABD’li TPI Composite firması, rüzgar türbin 
kanadı üretecek yeni fabrikasını İZBAŞ’ta inşa et-
meye başlamıştır.

İZBAŞ

ESBAŞ
Harita 7:

İzmir’deki Organize Sanayi Bölgeleri

BERGAMA

KINIK

ALİAĞA

MENEMEN

KEMALPAŞA

BAĞYURDU

İAOSB

BUCA

İTOB

PANCAR

TORBALI ÖDEMİŞ

TİRE
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İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojileri geliştirmeye yönelik hedefleri 
olan firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da 
AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından da yararlanarak teknoloji 
veya yazılım geliştirdikleri ve üretebildikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir 
ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri, 
akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere 
sahip teknopark olarak tanımlanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar üniversite ve araştırma 
kurumları ile birlikte ortak çalışma imkânı da bularak aşağıdaki avantajlardan 
yararlanabilmektedir:

• Yazılım geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 
Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

• TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 
tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, 
iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri 
komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.

• Bölgede çalışan, AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili 
ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. 
Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli 
sayısının %10’unu aşamaz.

• İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu 
elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici 
şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge 
içerisinde yapabilirler.

• 31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının 
%50’si devlet tarafından karşılanacaktır.

Harita 13’de gösterildiği gibi İzmir’de 4 teknopark 
bulunmaktadır. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün bünyesinde 
yer alan Teknopark İzmir (İZTEKGEB), Urla 
sınırları içerisinde yer almakta olup, doluluk oranı, 
inovasyon ve girişimcilik endeksleri bakımından 
Türkiye’nin en başarılı ve köklü teknoparklarından 
birisidir. Teknopark İzmir, ağırlıklı olarak 
elektronik, malzeme ve çevre teknolojileri üzerine 
uzmanlaşmış bir teknoparktır ve bünyesinde 
Accenture, Monitise gibi global firmaların Ar-Ge 
merkezlerini barındırır.

Dokuz Eylül Üniversitesi kampüsü içerisinde 
yer alan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi (DEPARK), biri Tınaztepe yerleşkesinde 
ve diğeri İnciraltı yerleşkesinde olmak üzere 
iki yerleşkede faaliyet göstermektedir. 
Tınaztepe yerleşkesindeki firmalar yazılım, 
bilişim, elektronik, malzeme teknolojileri gibi 
alanlarda yoğunlaşırken, İnciraltı yerleşkesinde 
ise biyoteknoloji ve tıp teknolojileri alanında 
çalışan AR-GE firmaları yer almaktadır. DEPARK 
bünyesinde Ericsson, Arkas, Veripark gibi 
firmaların Ar-GE merkezlerini barındırmaktadır.

Ege Üniversitesi kampüsünde kurulan ideEge, 
Bornova sınırları içerisinde yer almakta olup 
lojistik erişebilirlik açısından avantajlı bir konuma 
sahiptir. ideEge, halihazırda özellikle yaşam 
ve çevre bilimleri alanlarından projeleri kabul 

TEKNOPARKLAR

Harita 9:

İzmir’deki Teknoparklar

İZBAŞ

İZTEKGEB

DEPARK

İdeEGE

İZMİR 
BİLİMPARK

etmekte olup butik bir hizmet sunmaktadır. 
Önümüzdeki dönemde teknopark bünyesine 
dahil edilecek yeni binalarla yüksek istihdam 
sağlayan Ar-Ge firmaları için önemli bir yatırım 
alanı olması beklenmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde kurulan 
ve Menderes Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 
yer alan İzmir Bilimpark, Türkiye’deki sanayiye 
entegre ender teknoparklardan birisidir. Organize 
Sanayi Bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle 
malzeme teknolojileri üzerine yoğunlaşan 
teknoparkta tarım teknolojileri üzerine 
çalışmalar da yapılmaktadır. İzmir Bilimpark 
Adnan Menderes Havalimanı’na 18 km, Ege 
Serbest Bölgesi’ne 24 km, İzmir kent merkezine 
32 km uzaklıktadır.
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İzmir 2014 yılındaki 4.113.072 nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun 
%5,3’ünü, Ege Bölgesi nüfusunun ise %39’unu oluşturmaktadır. 30 yaşın 
altındaki geç nüfus ise İzmir nüfusunun %42’sini oluşturmaktadır. Bu nedenle 
İzmir, yatırımcılarına dinamik bir iş gücü kaynağı sunabilmektedir. Ayrıca 
binde 5’lik net göç hızı ile İzmir, Türkiye’de bir cazibe merkezidir. Hem nüfus 
büyüklüğü hem de sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 81 il içinde üçüncü 
sırada yer almaktadır.

İzmir’deki işsizlik oranı Türkiye verisinin üzerinde olmakla beraber, İzmir’de 
işgücüne katılım oranı Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. 
İşgücüne katılım oranın yüksek olmasının sebeplerinden birisi kadınların iş 
piyasasında aktif olarak yer almasıdır.

İzmir 8,6 yıl ortalama eğitim süresiyle 81 il arasında üçüncü sırada ve önemli 
eğitim göstergelerinden okuryazarlık ve okullaşma oranları açısından 
Türkiye ortalamasının üzerindedir. İzmir 9 üniversitesi, mesleki eğitim veren 
liseleri ve fakülteleri ve yabancı dil düzeyi ile Türkiye’de nitelikli insan kaynağı 
açısından öne çıkmaktadır.

Türkiye’de 109’u devlet ve 84’ü özel olmak üzere 193 üniversite bulunmaktadır. 
İzmir’de ise 2015 yılı itibariyle dördü devlet, beşi vakıf üniversitesi olmak 
üzere toplam dokuz üniversite bulunmaktadır. İzmir üniversitelerinde toplam 
69 fakülte ve 42 yüksekokul bulunmaktadır.

Mühendislik bölümlerine bakıldığında, İzmir’de altı bilgisayar, beş elektrik-elektronik, iki elektronik 
ve haberleşme, beş makine, beş inşaat, beş endüstri ve üç yazılım mühendisliği olmak üzere 47 farklı 
mühendislik bölümünün bulunduğu görülmektedir. 2014-2015 Akademik takviminde mühendislik 
fakültelerinden toplam 2.090 öğrenci mezun olmuştur.

İNSAN KAYNAKLARI

Fakülte 
Sayısı

Yüksekokul Enstitü Öğrenci 
Sayısı

Mezun 
Sayısı

Ege Üniversitesi 11 15 8 49.228 7.054

Dokuz Eylül Üniversitesi 14 9 6 69.183 8002

İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü

3 1 1 4.106 302

İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 4 3 8062 924

Yaşar Üniversitesi 7 3 2 7.999 818

Gediz Üniversitesi 5 2 2 7126 864

İzmir Üniversitesi 7 4 2 5394 996

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 12 3 3 6162 198

Şifa Üniversitesi 3 1 1 2636 357

TOPLAM 69 42 28 159.896 19.515

Mühendislik Fen İdari 
Bilimler

Dokuz Eylül Üniversitesi 762 270 1355

Ege Üniversitesi 667 630 452

Gediz Üniversitesi 122 0 136

İzmir Ekonomi Üniversitesi 128 0 247

İzmir Üniversitesi 155 0 158

İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü

173 65 0

Yaşar Üniversitesi 83 0 136

TOPLAM 2090 965 2483

Tablo 10:

İzmir Üniversiteleri İle İlgili İstatistiki Bilgiler (Aralık 2015)

Tablo 9:

Seçilmiş Fakülteler Bazında Mezun Sayıları (Aralık 2015)
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Türkiye’de rüzgardan elektrik üretimi ve rüzgar ekipmanları üretimi öncelikli 
alanlar arasında olup yatırımları devlet tarafından teşvik edilmektedir. Ulusal 
bazda rüzgar enerjisi santralleri Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM) kapsamında sabit fiyat garantisi ve ilave yerli katkı 
teşviği ile desteklenirken, rüzgar ekipmanları üreticileri Ekonomi Bakanlığı 
tarafından öncelikli yatırımlar arasında değerlendirilmekte ve yatırım nerede 
yapılırsa yapılsın 5. Bölge destekleri ile desteklenmektedir.Yerel bazda 
ise rüzgar enerjisi yatırımları Kalkınma Ajansları  mali destek programları 
aracılığıyla finanse edilmektedir.

Yasal çerçeveyi oluşturan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amacıyla 
Kullanımına Dair Kanun (5346 sayılı Kanun) , Türkiye’de yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi amacıyla 
bir destek mekanizması oluşturmuştur. Bu mekanizmada daha sonra Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amacıyla Kullanımına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
(6094 sayılı Kanun) ile iyileştirme yapılmıştır. Teşvik ABD$ bazında belirlenmiştir ve yenilenebilir 
enerji kaynak belgesini haiz elektrik üretim lisansı sahipleri bu tarifelerden sadece ilk 10 yıl boyunca 
(işletmeye giriş tarihinden başlayarak) yararlanabilmektedir. Bahsi geçen sabit fiyat garantisi 2020 
yılına kadar uzatılmıştır. Yatırımcıların her yıl bu sabit fiyat garantisi planı ile yenilenebilir enerji destek 
mekanizmasına (YEKDEM) dahil olma ya da serbest elektrik piyasasına doğrudan satış seçenekleri 
arasında tercih yapabilme imkanı bulunmaktadır.

Bu teşvik sistemine göre güneşten üretilen elektrik için devletin sağladığı 10 yıllık sabit alım garanti 
fiyatı 13.3 USD cent/kwh’dir. Bu rakam, güneş santralinde yerli ürün kullanıldıkça artmaktadır. Eğer 
güneş santralinde tamamı Türkiye’de üretilmiş ekipman malzeme kullanılırsa, sabit alım fiyatı 20,00 
USD cent/kwh’a çıkmaktadır.

Tablo 13’te EPDK tarafından açıklanan ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) kapsamında güneş panelinin hangi aksamının ne kadarlık bir ilave teşvik sağladığı görülebilir. 

TEŞVİKLER
SABİT FİYAT GARANTİSİ SİSTEMİ (FEED IN TARIFF) 
VE YERLİ KATKI TEŞVİĞİ

Ekipman Destek ABD Doları cent/kWh

Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi 13,3

Konstrüksiyon 0,8

PV Modülleri 1,3

PV Modülünün Oluşturan Hücreler 3,5

İnvertör 0,6

PV Modülü Üzerine Güneş Odaklama Cihazı 0,5

Toplam 20,0

Tablo 15:

Yerli Katkı İlavesi
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Güneş enerjisi yatırımlarında yerli ekipman kullanımı teşvik etmek amacıyla; 
Ekonomi Bakanlığı’nın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’i (Tebliğ 
no: 2015/9) yayımlamış ve Türkiye, güneş paneli ithalatına yönelik gözetim 
uygulamasını başlatmıştır.

Tebliğ; güneş paneli ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim 
uygulamasına ilişkin usul ve esaslardan oluşuyor. Gözetime tabi ürünün, 
“Güneş pili (solar) (bir modül hâlinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş 
olsun olmasın) (Yalnız güneş panelleri)” şeklinde açıklandığı tebliğe göre, 
yüksek vergi ödemek zorunda kalmadan güneş paneli ithal etmek isteyen bir 
firmanın, Ekonomi Bakanlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) verilecek gözetim 
belgesine sahip olması gerekecek. Gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili 
gümrük idaresi tarafından aranacak gözetim belgesi:

•  27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun eşyanın gümrük 
kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek,

• Belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük 
kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmeyecek,

• Altı aylığına verilecek,

• Bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek. 

• İthal edilecek malın fiyatı belirlenen birim fiyatın altında kaldığı zaman 
devreye giren gözetim uygulamasın özetle şöyledir.

• Kilogram değeri 35 doların altında olan Güneş enerjisi panellerinin ithalatı 
(8541.40.90.00.11 G.T.İ.P.) gözetim belgesi alınarak yapılabilecektir.

G.T.İ.P Eşya Tanimi Birim Gümrük 
Kıymeti

($/Net Kg)

8541.40.90.00.11 Güneş Pili (Solar) (Bir modül halinde birleştirilmiş veya 
düzenlenmiş olsun/olmasın) (Yalnız güneş panelleri)

35

• Gözetim belgesi ile alınan ürünlere standart olarak 35’lık ürün KDV’si 
uygulanacaktır. Dolayısı ile gözetim belgesinde belirlenen kıymet ne 
olursa olsun 6,3 dolarlık (35*0.18) bir KDV eklenecektir.

• İthalat, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek 
gözetim belgesi ile gerçekleştirilebilir.

• Teşvik belgeli yatırımlar için söz konusu gözetim belgesinin alınmasına 
gerek yoktur. (1. ve 2. bölgeler için asgari 1.000.000 TL; 3, 4, 5 ve 6. 
bölgeler için 500.000 TL)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından oluşturulan Türkiye Sürdürülebilir Enerji 
Finansman Programı (TurSEFF), AİKB ‘nin özel sektörde KOBİ ölçeğindeki şirketlere, uygun bulunan 
enerji verimliliği ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarının finanse edilebilmesi için katılımcı 
bankalar kanalıyla sağladığı 265 milyon USD tutarındaki kredi paketidir.

Belirli bir ölçüde enerji verimliliği sağlayan projeleri bulunan müşterilere 5 milyon EURO’ya kadar uzun 
vadeli ve uygun faizli TurSEFF finansmanı sağlanabilmektedir. Müşteriler finansal olarak krediye uygun 
olmalı, katılımcı bankaların kredi kriterlerini karşılamalı ve Katılımcı Bankaların kredi onay süreçlerine 
uygun olarak kredilendirilebilmelidir.

Krediler programın ortağı olan Katılımcı Bankalar marifetiyle dağıtılmaktadır. Katılımcı Bankalar, 
Denizbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası’dır.

Türkiye’de bölgelerin kalkınması için faaliyetlerini yürüten Kalkınma Ajansları bölgelerinde yapılan 
yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemektedir. Türkiye’deki 26 Kalkınma Ajansı dönemler itibariyle 
yenilenebilir enerji mali destek programları ilan etmekte ve yarışma sonucu belirlediği projelere hibe 
sağlamaktadır.

Türkiye’nin ilk kurulan iki Ajansından birisi olan İZKA, yenilenebilir enerji sektörünü öncelikli sektörleri 
arasına almıştır. İZKA,  bünyesindeki Yatırım Destek Ofisi marifetiyle bölgeye yatırım yapmayı 
planlayan yenilenebilir enerji firmalarına yatırımlarının hayata geçirilmesi sürecinde danışmanlık 
hizmeti vermek ve gerekli tüm izin-ruhsat süreçlerini ilgili kurumlarla koordine etmek faaliyetlerini 
tamamen ücretsiz olarak yerine getirmektedir.

İZKA sağladığı teknik desteğin yanısıra, uyguladığı mali destek programlarıyla da yenilenebilir enerji 
projelerine destek olmaktadır. 2012 yılında İZKA tarafından uygulanan Yenilenebilir Enerji Mali Destek 
Programı ile sektöre  yaklaşık 27 milyon TL kaynak aktarılmış böylece İzmir’de ilave olarak 8.690 
KW kurulu güçlük bir katkı sağlanmıştır. İZKA  2015 Aralık itibariyle benzer bir program açıklamıştır. 
Bu program kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji 
ekipmanları üretimi desteklenecektir.

GÖZETİM VERGİSİ UYGULAMASI İLE 
YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ

TURSEFF KREDİLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ
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İzmir’de güneş enerjisi sektörünü destekleyici çok sayıda yapı bulunmaktadır. 
İzmir, akademik birimleri, araştırma laboratuvarları, sektöre destek veren 
firmaları ile güneş sektöründe uzmanlaşma yolunda ilerlemektedir. Aşağıda 
seçilmiş bazı destekleyici yapıların fonksiyonlarından bahsedilmiştir.

DESTEKLEYECİ KURULUŞLAR

EGE ÜNİVERSİTESİ GÜNEŞ ENERJİSİ 
ENSTİTÜSÜ

Güneş, biyokütle, rüzgâr ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları ile ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü eğitim vermek ve 
araştırma çalışmaları yürütmek amacıyla 1978 yılında kurulan Ege 
Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, ülkemizde bu alanda kurulmuş olan ilk 
ve tek enstitüdür.

Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı altında güneş ışınımlı fotokimya, 
optoelektronik, yeni nesil fotovoltaik hücre üretimi, güneş, biyokütle, 
rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji yönetimi 
ve enerji verimliliği konularında uygulamaya yönelik araştırma ve projeler 
yürütülmektedir.

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
LABORATUVARI

Gediz Üniversitesi’nin İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yerleşkesinde yer alan 
yenilenebilir enerji laboratuvarı, güneş, rüzgar, 
jeotermal ve biyokütle kaynakları üzerine 
eğitimler vermek ve araştırmalar yapmak üzere 
kurulmuştur. 

İESOB SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİ

İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği 
(İESOB) bünyesinde bir sürekli eğitim merkezi 
kurulmuştur. Bu merkezde Yenilenebilir Enerji 
Teknolojileri alanında eğitim verilmesine yönelik 
bir laboratuvar oluşturulmuştur. Proje ortağı 
olan Buca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde, 
daha önce yine Ajans desteğiyle kurulmuş 
olan “Yeşil Ev”, yenilenebilir enerjiye yönelik 
eğitimlerde kullanılacak ekipman temini ile 
modernize edilmiştir.

İTO VAKFI MESLEK LİSESİ

Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalındaki öğrencilere güneş 
enerjisinden elektrik üretimi konusunda eğitim vererek güneş enerjisi 
(fotovoltaik) teknisyeni yetiştirmektir.

KİRAZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU 
LİSESİ

Bünyesinde kurmuş olduğu yenilenebilir enerji laboratuvarı ile güneş 
enerjisi alanında montaj ustaları yetiştirmektedir.

KİRAZ ÇOK PROGRAMLI 
ANADOLU LİSESİ

Söz konusu çalışma grubu aşağıdaki faaliyetler 
kapsamında İzmir’in yenilenebilir enerji alanında 
etkinliğini ve kapasitesinin verimli kullanılması 
doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

• Gelişmekte olan yenilenebilir enerji 
sektörünün kümelenmesinin desteklenmesi 
konusunda çalışmalar yapılması

• Enerji ve Enerji Verimliliği konusunda güncel 
mevzuatın takip edilmesi, yasa taslağı 
önerilerinin hazırlanması

• ISO 50001 konusunda bilgilendirme ve 
eğitim çalışmalarının yapılması

• Enerji Verimliliğinin arttırılmasına yönelik 
sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması

• “Temiz Üretim Teknolojileri” konusunda 
bilgilendirme çalışmalarının yapılması

• Enerji konusunda tespit edilen ihtiyaçlara 
yönelik projelerin hazırlanması, ilgili 
çağrıların değerlendirilmesi ve ilgili 
projelerin yürütülmesi



026

İZMİR KALKINMA AJANSI SİZİN İÇİN
YAPABİLECEKLERİMİZ

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak 
iş fikrinizi hayata geçirme ve işletmenizin rekabet 

gücünü artırma konusundaki planınıza katkı sağlamak 
üzere çalışıyoruz.Bu kapsamda, fizibilite çalışmasının 
hazırlanması, firma kurma işlemleri, uygun yatırım 
yerinin bulunması, izin ve ruhsatların alınması ve 

hedef ekosistem içerisinde gerekli iletişim ağını kurma 
konusunda destek sağlamaktayız.

Nihai kararınız için gerekli olan 
bilgilerin sağlanması

Yer seçimi

• İzin ve lisans edinme prosedürleri,
• Ticari işlemlerin yapılması,
• Mali teşvik başvuruları
       gibi yasal süreçlerin kolaylaştırılması

İş çevrenizin oluşturması ve ilgili 
devlet kurumlarıyla koordinasyonun 
sağlanması

BİZE ULAŞIN

ADRES
Sehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza 
Kat:3 35210 Gümrük IZMIR / TURKIYE

TELEFON
+90 232 489 81 81

MAIL
ydo@izka.org.tr
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