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BAŞLARKEN

Kimiz?

İklim krizinin çözümü için, yenilenebilir enerjinin;
elektrik üretimi, ulaşım ve ısınma alanlarında tek
kaynak olması gerektiği bilinciyle bir araya gelmiş
Türkiye güneş enerjisi sektörü paydaşlarıyız.

Neyi amaçlıyoruz?

Ülkemizin, yüzyılımızda gerçekleşmekte olan
"enerji devrimi"ne, tüm dünya ile eşzamanlı olarak
ayak uydurabilmesi yolunda, iklim değişikliği ve
güneş enerjisi alanında farkındalığını arttırmayı; bu
yolla her yıl düzenli bir güneş enerjisi kapasitesinin
şebekemize bağlanması için gerekli teknik ve
mevzuat altyapısını oluşturmayı amaçlıyoruz.

Misyonumuz

Eskinin dönüşümüyle ya da tamamen yeni
kapasite yaratılmasıyla, her yıl en az 3 GW güneş
enerjisi gücünün şebekeye bağlanmasını
sağlamak.

Vizyonumuz

Teknolojik anlamda yenilikçi, hukuksal anlamda
paydaşların bütününün yararına çözümler
üreterek; güneş enerjisi kapasite artışını istikrarlı
ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmak.

Hedefimiz güneşte
her yıl 3 GW 
kurulu güç
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Kısaltmalar ve Kaynaklar

Kısaltmalar

GES: Güneş Enerjisi Santrali
YEKA: Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları
EPC: Engineering, Procurement and Construction ( Taahhüt firmalarını nitelemektedir)
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
KİK: Kamu İhale Kanunu
BOM: Bill of Materials (Malzeme Listesi anlamına gelir, güneş paneli üretiminde kullanılan
malzemelerin dökümüdür)

Kaynaklar

Enerji.gov.tr
Teias.gov.tr
Epdk.org.tr
Sbb.gov.tr
Ise.fraunhofer.de
Solar 3GW  paydaşları görüş ve modelleri

Vaka Analizi

Enterprise Europe Network, Beyaz Eşya Sektör Raporu, Hazırlayan: V. Damla Özden 2009.
İş Bankası, Beyaz Eşya Sektör Raporu, Hazırlayan: Ayşe Betül Öztürk 2016.
Milliyet Gazetesi, Hükümet Beyaz Eşya ve Lastik Üreticileriyle Pazarlığa Oturdu, 22 Mayıs 1985.
Türkiye Teknoloji Geliştime Vakfı İktisadi İşletmesi (TTGV), ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi  
Kümelenmesi UR-GE Projesi  İhtiyaç Analizi Sonuç Raporu, 2019.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, Türkiye Beyaz Eşya Sektörü Genel Görünüm Raporu 
2021.
Mahfi Eğilmez, Korumacılık ve Türkiye, https://www.mahfiegilmez.com/2018/10/korumaclk-ve-
turkiye.html , 20 Ekim 2018 Erişim tarihi: 23 Şubat 2021.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
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Yerlileşme, üretilen mamulün, ithalat giderlerini ne oranda düşürdüğü, teknolojisinin 
küresel düzeyde ne kadar güncel olduğu ve kabul gördüğü, yurtiçinde ve yurtdışında 
rekabetçi bir fiyat seviyesini ne oranda yakaladığı gibi parametrelere bağlı olarak 
değerlendirilmelidir.

Ülkemizde FV modül üretiminde yerlileşme politikası anti-damping ve gözetim gibi
korumacı uygulamalarla ele alınmaktadır. Bu korumacı önlemler, FV modüllerin
yurtiçinde üretilmesini sağlarken, ürünü meydana getiren malzemelerin ithal olması
durumunu engelleyememekte, bu noktada tam yerli bir FV modülden
bahsedilememektedir.

Tespitler 

Sektöre ilişkin getirilen bu korumacı önlemlerle yerli üretime yönelik talep artmış,
ithalat rakamları istenen yönde giderek düşüş göstermiş ancak yine de oluşan yerli
üretim pazarını düzenli olarak besleyecek yönde bir döngü oluşmamıştır. Bu durum
aynı zamanda, yatırımcıların fizibilitelerini de olumsuz etkilemiştir.

Sektörde yerli üretim 2011 yılında başlamıştır. An itibariyle 6.500 MW civarında bir
yerli üretim kapasitesi olduğu beyan edilmektedir. Sektörde 30 kadar üretici, 4 adet
de yerli hücre üreticisi bulunmaktadır. Ulaşılan yerlilik seviyesi ortalaması %58,2’dir.
FV modülde yerliliği tesis eden malzemeler cam, eva, junction box ve connector’dür.

Sektöre bir teşvik (Cetvel II) olarak getirilen, 2012’den beri uygulamada olan yerli
katkı payı ilk defa 2020’de cam, çerçeve ve junction box (bağlantı kutusu) için %55
oranında toplam 97 MW büyüklüğünde 6 adet tesis için alınmıştır.

Yerli üretim konusunda; hammaddenin yurtiçinden temin edilmesinin zorluğu, belli
üreticiler üzerinde yığılma olması nedeniyle tedarik süreçlerinin uzaması, genel
geçer standartların pazar genelinde oturmuş olmaması, denetim eksikliği gibi
sorunlar bulunmaktadır.

TESPİTLER
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FV hücrelerin fiyatlarındaki düşüş diğer malzemelerin maliyet ağırlığını dolayısıyla da
panel yerlilik oranını arttırmaktadır. Yerliliğin maliyet parametresi yanısıra teknolojik
ürün niteliği parametresinde yaklaşmak yerlilik konusunda ilerlemeyi sağlamak
açısından önemlidir.

Tespitler 

Yerli üretimde gelinen son aşamada, hücre yüzeyi basılarak panel üretilebilmektedir.
Ancak hücre üretim kapasitesi an itibariyle düşüktür ve hücre ağırlıklı olarak
yurtdışından tedarik edilmektedir.

Son yıllarda YEKA harici pazara dair öngörülebilir kapasite açılmaması ve lisanssız
üretime konu olan öztüketim projelerinin de makro trendler karşısında daha kırılgan
olmaları dolayısıyla, yerli üreticiler sektöre dair daralmalardan çok fazla
etkilenmekte, yatırım yapma konusunda zorluk yaşamaktadırlar. Bu anlamda sektörü
baskılayıcı teşvikler dışında teşviklere ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır.

Panel üreticilerin üretimde kullanacakları yerli malzemenin kalitesine dair soru
işaretleri, ve tedarik konusunda yaşanan kısıtlar nedeniyle tedarik konusunda
ağırlıklı olarak yurtdışına başvurulmakta, bu da yerli panelde malzeme yerliliğinin
düşük gerçekleşmesine neden olmaktadır.

Yerli üretimde henüz tüm pazar bazında tam otomasyona geçilmediği için manuel ya
da yarı otomasyonla yapılan üretimlerde standartlara uygunluk açısından sorunlar
olabildiği gözlenmiştir.

TESPİTLER
(devam)
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Yerli üretim kalitesi sorgulanan EVA, cam gibi malzemelerin üretimine dair iyileştirmeler
yapılmalı, bu tür malzemelerin kapasitesinin yerli üretim kapasitesine cevap verecek
yönde üretimleri teşvik edilmelidir. Yanısıra dışarıdan temin edilen hammaddelere dair
gümrük vergileri kaldırılmalı, yerli üreticilerin maliyetleri düşürülmelidir.

Öneriler

Yerli üreticiler, Cetvel II ile sağlanan yerli katkı payları, yatırım teşvikleri, gümrük ve
vergi muafiyetleri gibi teşvik eden uygulamalarla desteklenmeli, sektörün bütününe
faydası olmayan ithal paneldeki anti-damping ve gözetim gibi kısıtlayıcı uygulamalar
kaldırılmalıdır.

Ar-Ge çalışmaları düzenli olarak teşvik edilmelidir. Yerli üretime dair daha geniş
kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli planlar, sürdürülebilir ve kapsamlı bir teşvik
mekanizmasıyla ele alınmalıdır.

Yerli üretim özünde arz ve talebe dair dinamiklerin şekillendirdiği, iş modeli
uygulamalarında çeşitlilikle bir talebin yaratıldığı bir ortamda desteklenmelidir. Yeni iş
modelleriyle önü açılan pazarda yerli üreticilerin kapasitelerine dair daha
öngörülebilir planlama yapabilecekleri düşünülmektedir.

Yerli üretimde yerli üretici ve yatırıcımlar birbirleriyle etkileşimli olacak şekilde,
çeşitlendirilmiş ve kapsamlı teşviklerle desteklenmeli ve talebin doğal olarak iç
pazara yönelik oluştuğu bir yapı inşa edilmelidir.

ÖNERİLER



I – YERLİ 
ÜRETİM      

GENEL BAKIŞ
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Yerli Üretim Genel Bakış GENEL 
ÇERÇEVE
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§ Yerlileşme, ürünün ortaya çıkmasında katkı sağlayan yerli bileşenlerin oranını
arttırma yolunda atılan adımlar bütünüdür.

§ Önemli olan yerlilik oranını arttıracak ürünün katma değerinin yüksek olması ve
ülkenin rekabetçi altyapısının da bunu sağlayabilmeye elverişli olmasıdır.

§ Transfer edilen ürünün hayata geçirme bilgisi (know-how) ve üretim teknolojisine
yapılan ön yatırım, süreç içinde Ar-Ge faaaliyetleriyle dünyadaki trendleri
yakalayacak seviyeye gelerek kendini karşılar ve yerlileşme sürecini noktalar.

§ Ürüne dair hayata geçirme bilgisi ve teknolojiye sahip olunmadığı durumlarda
yapılan yatırımdan en optimal verimi almaya yönelik kademeli bir yerlileşme
politikası izlenmelidir.

§ Kademeli yerlileşme politikasının ilk aşamasında, ürün içinde kullanılan tüm
hammaddelerin ülke içinde üretiliyor olması gerekmez, ürünü hayata geçirme
yönünde yapılacak bilgi ve teknoloji transferi yatırımı, cari açığı azaltma yönündeki
etkisi yüksek ürünlerde daha fazla geri dönüş sağlayacaktır.

TANIM

HEDEF

SÜREÇ

§ Yerlilik oranı yüksek bir ürün üretilmesiyle içeride tutulan sermaye hacminin sektörün
döngüsel ekonomisine sağlayacağı katkı önemlidir. Yerlileştirilen ürün sektörün iç ve
dış piyasa koşullarında büyümesine olumlu yönde etki ediyor olmalıdır.

§ Küresel standartları yakalama süresi kadar, yerlileştirilen ürünün özellikle ülke içinde
talep öngörüsü kritik önemdedir. Teknolojisi hızla yenilenen ya da yerine ikame bir
ürün gelmesi olası olan ürüne dair ortaya konacak yerlileştirme politikası bu etkenler
çerçevesinde ele alınmalıdır.

§ Potansiyel vaadeden, yeni gelişmekte olan piyasalarda yerlilik konusunda izlenen
politikalar piyasanın büyümesini güdümleyici şekilde incelikle hayata geçirilmelidir.

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

Yarı-mamül üretimine ilişkin yerlileştirme başarısı parametreleri; ithalat
giderlerini ne oranda düşürdüğü, teknolojisinin küresel düzeyde ne kadar
güncel olduğu ve kabul gördüğü, aynı şekilde küresel fiyat seviyesine ne
oranda yaklaşıldığıdır.
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§ Katma değeri yüksek ürünlerin orta ve uzun vadede sektörün gelişmesine de katkısı
daha fazla olacaktır. 

§ Transfer edilen bilgi ve teknolojiyi daha ileri bir düzeye taşıyarak, ürüne yönelik bir
teknolojik unsurun geliştirilmesi, yerlileşme politikasında ülkenin rekabetçi düzeyini
arttıracak yönde arzu edilen bir çıktıdır.

§ Yerlileşme politikasının bir başka avantajı ise, üretimin ülke içinde yapılmasıyla
oluşan istihdamdır. Katma değerli bir yarı-mamüle dair istihdam, vasıflı ve yetişmiş
işgücü yaratacaktır. 

FAYDA

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

Yerli Üretim Genel Bakış GENEL 
ÇERÇEVE



solar3GW.ORG 

II- TÜRKİYE 
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ENERJİSİ YERLİ 
FV MODÜL 

PAZARI



MEVCUT 
POLİTİKA ve

MEVZUAT 
ALTYAPISI

Yerlilik konusunda İzlenen Politika

11. Kalkınma Planı’nda da stratejik sektörlerden biri olan enerji, yenilik, yerlilik ve
teknoloji transferi kapsamında desteklenmektedir. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını
özellikle yenilenebilir enerjiden kullanılan kaynaklarla her geçen gün azaltırken, aynı
yaklaşım yerli ekipman ve hizmet alımları konusunda da korunmaktadır. Ülkemizin enerji
ekipmanlarındaki düşük ve orta-düşük üretim ve ihracatınının süreç içinde hızla orta-
yüksek ve yüksek ürünlere bir geçiş sağlanmasıyla daha kapsamlı bir yerlilik anlayışı
hedeflenmektedir.

Bu amaç kapsamında;

§ Katma değeri yüksek alanlar için entegre bir politika belgesi ve teşvik sistemi
oluşturulması

Ø Yetkilendirilen bir kurum tarafından enerji sektöründe yerlileşme belgesi
hazırlanması

Ø Tespit edilen öncelikli teknoloji edinimi alanlarının teknik ve finansal anlamda
kamu tarafından desteklenmesinin sağlanması

Ø Enerji santrallerinde kullanılan ekipmanların yerli üretimine yönelik bir yol
haritası hazırlanması

Ø Hazırlanan yol haritası doğrultusunda yerlilik oranı yüksek santral kurulumunu
hedefleyen bir program hazırlanması

§ Ar-Ge’ye dayalı yerli ürün geliştirilmesi

Ø Milli markaların oluşması amacıyla enerji alanlarındaki araştırma merkezleriyle
ortak bir yol haritası çalışması yapılması

Ø Enerji sektöründeki Ar-Ge merkezleri, bu merkezlerin faaliyet alanlarının, tüm
yerli üreticilerin ve ürün gamlarının, önümüzdeki 5 yılın kamu planlarını içeren
bir veri tabanı hazırlanması

§ Enerji ihalelerinde yerli ürün kullanımının teşvik edilmesi

§ İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

hedeflenmiştir.

Bu hedefler çerçevesinde büyük ihalelerde yerli üretim ve yerli ekipman kullanımı
zorunluluğu getirilmiştir.

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü
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Güneş Enerjisi Yerli FV Modül Pazarı
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MEVCUT 
POLİTİKA ve

MEVZUAT 
ALTYAPISI

11. Kalkınma Planı kapsamında ‘’Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim Çalışma Grubu
Raporu’’nda Ar-Ge çalışmaları yapılması gereken teknoloji alanları da aşağıdaki gibi
belirtilmiştir;

• Yeni nesil, yüksek verimli FV Hücre ve Modül teknolojilerinin geliştirilmesi
• Hammadde ve malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi
• Büyük ölçekli (GW üstü) enerji santrellerinin şebekeye sağlıklı entegrasyonu

• Küçük uygulamaların (çatı üstü vb.) şebekeye entegrasyonu

• Şebekeye bağlanabilecek santrallerin belirlenmesi
• Güneş enerjisine uygun depolama teknolojilerinin geliştirilmesi

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü
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Kaynak: 11. Kalkınma Planı, Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim Çalışma Grubu Raporu,2018

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

Güneş Enerjisi Yerli FV Modül Pazarı
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Mevzuat Altyapısı

§ 5346 sayılı İlişkin Kanun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (2005): Yenilenebilir Enerji Tesislerinde
kullanılan ekipmanın yerli imalat olması durumunda yararlanabileceği ek katkı bedelleri
bu kanunda 2010 yılında yapılan değişiklikle Cetvel II’de belirtilmiştir.

Cetvel II

Son geçerlilik tarihi: 2020

Süreç kapsamı: 
Tesisin işletmeye giriş
tarihinden itibaren 5 yıl

Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri Yerli Katkı İlavesi
(US$cent/kWh)

FV modül entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği
imalatı

0,8

FV modülleri 1,3

FV modülünü oluşturan hücreler 3,5

Invertör 0,6

FV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme 0,5

Taşıyıcı Yapı; 
%55

Elektriksel
Bağlantılar; 

%45

FV Modül Entegrasyonu ve Güneş Yapısal Mekaniği
İmalatı

Cam; %15

Çerçeve; 
%15

EVA Folyo; 
%20

Backsheet; 
%25

Junction Box; 
%25

FV Modül (Kristal Esaslı)

Saflaştırılmış
Silisyum; %15

Ingot; %25

Wafer; %30

Hücre; %30

Kristal Esaslı FV Hücreler

%100

Invertör

%100

FV Modülü üzerine güneş ışınını
odaklayan malzeme

0,8 cent 1,3 cent

3,5 cent

0,6 cent

0,5 cent

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

Güneş Enerjisi Yerli FV Modül Pazarı
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Mevzuat Altyapısı

§ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelik (2013)

§ Yerli Malı Tebliği (2014): Yerlilik oranları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından hazırlanan bu tebliğ uyarınca hesaplanmaktadır. Bir firmanın yerli malı
belgesi alabilmesi için ‘’Sanayi Sicil Belgesi‘’ sahibi olması, ilgili ürünün ‘’Sanayi Sicil
Belgesi’’ndeki üretim konusunda var olması, tamamen Türkiye’de üretilen veya elde
edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli
görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması ve ürünün yerli katkı
oranının en az %51 olması gerekmektedir.

§ Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa
tarafından düzenlenir.
§ Belgede ‘Yerli Katkı Oranı’ ve ‘Ürünün Teknoloji Düzeyi’ düşükten yükseğe bir
aralıkta belirtilir.
§ Yerli Malı Tebliği kapsamında hazırlanan yerli katkı oranı hesabını içeren evrakta
yer alan hesaplamanın doğruluğunu ve resmi kayıtlara uygunluğunu teyit eden bir
taahhütnameyle belge geçerlilik süresi boyunca yerli katkı oranının %51’in altına
düşmeyeceği beyan edilmektedir.
§ Geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıldır. İlgili oda/borsa kriterlerin
korunup korunmadığına dair ara denetim yapabilir, korunmadığının saptanması
halinde, belgeyi iptal edebilir.
§ Yurtdışından parça olarak ithal edilen ve yurtiçinde basit birleştirme ile oluşturulan
ürünler için yerli malı belgesi düzenlenmez.
§ Yerli Katkı Oranı toplam “nihai ürün maliyeti”nden ithal olanların maliyetini çıkartıp
ürünün nihai maliyetine bölünerek bölünür ve çıkan sonuç % olarak hesaplanır.

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

Güneş Enerjisi Yerli FV Modül Pazarı
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§ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan
Yerli Aksamın Desteklenmesine Dair Yönetmelik (2016): Bu yönetmelikle cetvelde
geçen ilave fiyatlardan yararlanılabilinmesi için gerekli şartlar belirtilmiştir.

§ Yerli İmalat Durum Belgesi : Haziran 2016’da çıkan ‘Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın
Desteklenmesine Dair Yönetmelik’ kapsamında düzenlenmiş ancak bir yıl
sonrasında yapılan yeni düzenlemeyle ekipman kapsamı konusunda bir ayrımla
değişikliğe uğramıştır. 2016’da aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların akşam
içindeki yerlilik oranları toplamının minimum %55 olmasına ilaveten her bir
bütünleştirici parçanın yerlilik oranının yerli malı tebliğine uygun olarak minimum
%51 olması ibaresi eklenmiştir..

§ Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (YEKA): Yerli Malı Kullanım
Karşılığı Tahsis (YMKT) ve Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis (YÜKT) kavramları.
2017’de YEKA GES-1 ile ‘Yerli Üretim Karşılığı Tahsis’ şartıyla %65 yerlilik taahhütlü
ihaleyi Kalyon Enerji kazanmış, ‘’ingot, wafer, hücre ve modül’ imalatıyla 500 MW
kapasiteli entegre bir üretim tesisini hayata geçirmiştir.

§Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar: Yapılan yatırımlar bölgeye göre
belirlenmiş vergi muafiyetleri ve faiz destekleriyle teşvik edilmektedir. Bu karar uyarınca,
2016’da lisanssız projelerde yatırım teşvik belgeleri sadece yurtiçi piyasadan temin
edilen paneller için düzenlenmeye başlanmıştır.

§İthal Güneş Panellerine Yönelik İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(2015): İlk gözetim uygulaması 2015 yılında başlatılmış olup 2017 yılındaki tebliğ ile m²
başına 300 USD gümrük vergisi uygulanmaktadır. Nisan 2020’de yapılan değişiklikle,
gözetim vergisi ithal edilen ürün için 25 USD/kg olacak şekilde alınmaktadır.

§ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017) : Bu tebliğ uyarınca
Çin menşeili güneş panelleri için m² başına ek 20 USD “”Anti-Damping Vergisi””
yürürlüğe konulmuştur.
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§ Güncel YEKDEM (30.01.2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla): Bu karar uyarınca
1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında devreye girecek yenilenebilir enerji
santrallerine 10 yıl boyunca uygulanacak garantili alım fiyatı ve 5 yıl boyunca
uygulanacak yerli ekipman desteği TL bazında güncellendi. Yeni açıklanan tarife
uyarınca YEK belgeli güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik için 32 kr/kWh, yerli
katkı payı ise 8 kr/kWh olarak belirlendi.
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Politika Doğrultusunda Teşvik ve Destekler

YEKDEM Yerli Katkı Payı: YEK kanunu kapsamında Cetvel II’de belirtilen kaynak
bazında yerli imalat kırılımını kapsamaktadır.

Bölgesel teşvikler: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca vergi
muafiyetleri ve faiz destekleri sağlanmaktadır.

YEKA Modeli: YEKA GES-1 adıyla sonuçlanan ihalede 500 MW kapasitede bir üretim
tesisi ve 1.000 MW kapasitede kurulum için taahhüt verilmiştir. Entegre üretim tesisinin
katkısıyla %65 oranında bir yerlilik sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Başvurusu 2021 Mart ayında gerçekleşen YEKA GES-3 için de Yerli Malı Kullanım
Karşılığı Tahsis (YMKT) şartı aranmıştır. Yerlilik oranları FV modülde %70 ve fazlası,
inverter, taşıyıcı yapı, DC güneş kablolarında en az %51 olarak belirtilmiştir.

Yerli Üretimi Koruma Amaçlı Getirilen Vergiler

Uygulamaya Konu Olan Ürün / 
Hammadde

Uygulanan Vergi Miktarı

İthal Güneş Panellerine Yönelik
Gözetim uygulaması *

Brüt kg başına 25 USD üzerinden %18

Çin’den İthal Panellere Yönelik
Anti-Damping Düzenlemesi

m² başına ek 20 USD ve 25US$**

İthal FV Modül Temperli Cam Adet başına %3

Çin menşeili Cam Adet başına 4,26$

Backsheet (PVF) / Polietilen ( PET) 
‘ten üretilen koruyucu katman / EVA 

Adet başına %6,5

Kalay-Kurşun Alaşımlı Bakır Şeritler mt. başına %4,80

*Gözetim uygulaması 2015’de 2015/9 no’lu tebliğ ile gelmiştir. 2017 yılında 2017/3 no’lu tebliğ ile
m² başına 300 US$ koşulu getirilmiş ancak bu koşul 2020/5 no’lu tebliğle yapılan değişiklikle kg
başına 25 $ değerine çevrilmiştir.
** Marka bazlı olacak şekilde, 20 US$ ve 25 US$ olacak şekilde düzenleme getirilmiştir. 16 marka
için 20 US$, gerii kalan Çinli markalar için 25 US$ ek bedel belirlenmiştir.
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YEKDEM Cetvel II

2011 2013 2015 2017 2020

Gözetim

Anti-Damping

YEKA 

Yatırım Teşvik Belgesi

Yerli Üretime Katkı ve Teşvik Yönlü uygulamalar, 2011-2020+

§ Güneş enerjisi sektöründe YEKDEM Cetvel II’nin sunduğu yenilenebilir enerji
kaynakları bazında sağlanan tarifeye ek olarak yerli üretime istinaden alınabilecek
katkı paylarından yararlanma oranı lisanslı santraller özelinde verildiği ve sektör
büyümesini lisanssız alanda gerçekleştirdiği için çok düşüktür.

§ Sektörde yerlilik konusundaki ana desteğin Ocak 2021’de açıklanan TL bazlı yeni
yerli katkı fiyatı ve YEKA şartnameleri uyarınca sağlanacağı görülmektedir.

§ Gözetim ve anti-damping uygulamalarının da 2020 sonrasında devam edeceği
anlaşılmaktadır. Ancak teknolojisi bu kadar hızla yenilenen bir kaynak olan güneş
enerjisinde, sektörün yerli FV Modül üretiminde teknolojideki ilerlemeye ayak
uyduramaması riski söz konusudur.
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Yerli FV Modül 
Şirketleri  

(Adet,2020)

Yerli Hücre 
Üreten Şirketler 

(Adet, 2020)

Yerli FV Modül
Toplam ÜreHm 

Kapasitesi       
(2020)

Yerli FV Modül
Üreticisi İlk 5 

Şirketin Toplam 
Yerli Üretimdeki   

Payı (%)

Yerli Hücre 
Üretim 

Kapasitesi 
(MW,2020)

Toplam İthalat 
(2020)

Toplam İhracat 
(2020)

Yurtiçinde
Üretilen FV 

Modül Türleri

Ortalama Yerlilik 
Seviyesi*

(2020)

Yerliliğe konu
olan Ekipman

İthalat 
Değişim

(2019-2020)

İhracat
Değişim

(2019-2020)

>30 4

~6.500 MW %64 >1.130 MW

$92,8 m $30,6 m %13,8 %13,1

Mono PERC, PolY
Bifacial, Half-Cut, 

CAM-CAM, TAM SİYAH, 
Büyük HÜCRE

%58,2

Pazardaki
Büyüme

(2019-2020)

%11,2
Pazar Büyüklüğü

(2020)

6.667 MW

Cam, Eva, J.Box, 
Connector

* Ortalama yerlilik seviyesi, şirketlerin üretim kapasitelerine göre ağırlıklı ortalama yönetmiyle hesaplanmıştır.
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Yerli Güneş Paneli Üreticileri

Yerli Hücre Üreticileri

Yerli Inverter Üreticileri

Yerli Kablo Üreticileri

Ülkemizde halihazırda 30’dan fazla sayıda FV modül üreticisi vardır ve bu üreticiler
ağırlıklı olarak mono perc ve poly teknolojilerinde panel üretmektedirler. Yerli üretim yan

sanayisini de yaratmış, eva (polietilen film), cam, bağlantı kutusu (junction box), ribon

(iletim teli) ve çerçeve yurtiçinde üretilebilir duruma gelmiştir. Ancak, maliyet, kalite ve
teknik uygunluk nedeniyle yerli modül üretiminde kullanılan bu bileşenler Çin’den de
ithal edilebilmekte, bu da pazarda kuruluma konu olan ürünlerin yerlilik oranını oldukça
düşürmekte, yerli üretimin gelişmesinin önünde engel oluşturmaktadır.

Güneş enerjisi ekipmanı dahilinde olan konstrüksiyon da yerli olarak üretilmekte,
buradan yurtdışı projelere de satışı gerçekleşmektedir. Ülkemizde çelik ve alüminyum
sektörleri oturmuş olduğu için ve yüksek pazar hacminden dolayı, yerli konstrüksiyon

üretim yatırımları zorlayıcı olmamıştır. Konstrüksiyon konusunda uluslararası düzeyde,
giderek daha da başarılı ve yaygınlaşan uygulamalar yapılmaktadır.

Yerli Konstrüksiyon Üreticileri

Bağlantı kutusunda (junction box) kullanılan yerli kablo yerli katkı payına tabidir ve
bu parçanın üretiminde kullanılmaktadır. Ancak panelleri inverter’a bağlamak için
kullanılan yerli kabloda herhangi bir teşvik söz konusu değildir.

An itibariyle güneş enerjisi pazarında 4 adet hücre üreticisi firma bulunmaktadır; Kalyon,
HT Solar, Parla Solar ve GTC. Yanısıra hücre üretimi yapmayı planlayan farklı firmalar
da mevcuttur.

Ülkemizde yerli inverter üretimi konusunda da girişimler bulunmaktadır. Halihazırda

pazardaki oyunculardan Solarkol, Mavisis, Pointek firmaları yerli inverter üretmektedir.

Bu firmalardan Solarkol 50 kW altı inverterlerde %72.3 yerlilik oranı sağlamıştır.
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1. Gelişme potansiyeli yüksek olan bir endüstride cari açığın
düşürülmesine ve orta-uzun vadede ihracat gelirlerinin artmasıyla 
ekonomiye katkı

2. Teknoloji konusunda know-how kazanımıyla teknoloji üreten bir ülke 
mertebesine erişme potansiyeli

3. Kalifiye işgücü yaratma potansiyeli
4. İstihdama olumlu etkisi
5. Pandemiyle birlikte üretim merkezlerinin Avrupa’ya kaydırılması

İtici Güçler

1. Hammaddenin ağırlıklı olarak yurtiçinden tedarik zorluğu
2. Proje bazlı hammadde tedariğinde ölçek ekonomileri avantajından 

yararlanamama
3. Oturmuş sertifikasyon ve referanslara sahip olan ithal panellerdeki 

kalite algısıyla kıyaslanma
4. Pazar genelinde genel geçer standartların hala oturmamış olması
5. Teorik üretim kapasitesiyle gerçekleşen üretim kapasitesi arasındaki 

fark
6. Üretimde ihracat yapmaya elverişli rekabetçi fiyat yapısının oluşmasını 

sağlayacak koşulların noksanlığı
7. Mevcut talebin belli üreticiler üzerinde yığılmasıyla yaşanan gecikmeler
8. Anti-damping ve gözetim gibi uygulamalar nedeniyle yatırımların 

baskılanması

Engeller ve
kısıtlamalar
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803.846
2.123.636

8.776.271

5.052.308

2.588.889
1.723.077

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Yıllar Bazında Güneş Enerjisi Santrallerinde
Kullanılan Panel Sayısı *(adet), 2015-2020 

2015, 2016 ve 2017 yıllarında ithal ağırlıklı olarak kullanılan panel sayısı yıllar için yerli
üretim kapasitesinin artması ve getirilen anti–damping ve gözetim uygulamalarıyla

düşüş sergilemiştir. Gelişen panel gücü de MW başına kullanılan panel sayısının yıllar

içinde düşmesini sağlayan nedenlerden bir diğeridir.

*Yıllk kurulumlarda kullanılan panel sayısı her yıl en ağırlıklı kullanılan panel gücü baz alınarak hesaplanmıştır.
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2017 2018 2019 2020
İthalat 3.286,1 225,9 81,6 92,8
İhracat 3,1 15,7 27,1 30,6

 -
 500

 1.000
 1.500
 2.000
 2.500
 3.000
 3.500

M
ily

on
 A

BD
 $

FV Modül İthalat-İhracat (Milyon ABD $), 2017-2020

2017 2018 2019 2020
İthalat 10.138.671 1.155.758 783.326 889.966
İhracat 23.402 135.011 226.151 237.733

 -

 3.000.000

 6.000.000

 9.000.000

 12.000.000

Ad
et

FV Modül İthalat-İhracat (Adet), 2017-2020

2017’den itibaren giderek düşen ithalatın 2020’de %13,6 artış gösterdiği görülmektedir.

Anti-damping ve gözetim uygulamaları olsa da burada hem düşen panel fiyatlarının hem
de 2020’de YEKDEM’in sona ermesi nedeniyle yıl sonuna yetiştirilmeye çalışılan

kapasitelerin etkisi olduğu düşünülmektedir.
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Ukrayna
40,9%

İstanbul 
Endüstri ve 

Tic.Serb.Böl.
13,8%

Suriye
11,7%

ABD
10,9%

Antalya Serbest 
Bölgesi
4,3%

Tunus
4,1%

Bulgaristan
2,6%

Kuzey Kıbrıs 
Türk Cum.

2,6%

Fas
1,8%

İsrail
1,2%

Diğerleri
6,1%

İhracat kırılımında Batı Avrupa

ülkelerinin ağırlığı yok denecek
kadar azdır ancak özellikle

tedarikçilerin pandemiyle yön

değiştiren üretim merkezi
stratejisinde Türkiye şu anki tabloda

görünmeyen Avrupa ülkeleri
konusunda ileriye dönük bir strateji

izlemesi faydalı olacaktır.

Yerli FV Modül İthalatı Yüzdesel Dağılım, Dolar Bazında, 2020

Malezya
45,3%

İstanbul Endüstri 
ve Tic.Serb.Böl.

21,9%

Güney Kore
10,4%

Vietnam
8,9%

Hindistan
8,4%

Almanya
1,9%

Tayland
1,6%

Diğerleri
1,6%

2020 yılında ithalat, %45 oranıyla

ağırlıklı olarak Malezya’dan, %22 
Serbest Bölge’den, %10 Güney

Kore’den, %9’da Vietnam’dan

yapılmıştır. 

Toplam İthalat: 92,8 milyon $

Toplam İhracat: 30,6 milyon $
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SORUNLAR

Ø Ülke içi yıllar bazında farklı gerçekleşen kapasiteler olması yerli üreticilerin üretim
planlamalarını öngörülebilir olarak gerçekleştirmesini engellemektedir.

Ø Talebin öngörülebilir olmaması dolayısıyla yerli üreticilerin riski dengelemek adına
sipariş üzerine üretim planlamalarını yapmaktadırlar. Bu da tedarik süreçlerine bağlı
olarak gecikmelere sebep olabilmektedir.

ØTalep, kapasitesi yüksek ve sertifikasyonu tam olan bir kaç üreticinin üzerine
yığılabilmektedir. Bu durumda yatırımcı ya bir süre beklemeyi göze almakta, ya da

diğer üreticilere başvurmaktadır. Daha rekabetçi bir fiyat arayışında olan yatırımcı,
yerli üreticinin tüm malzemeleri ithal ettiği bir konfigürasyonla yurt içinde üretilmiş bir
paneli tercih edebilmektedir.

Ø Hem pazarın hem de yerli üretimin yeni gelişmekte olması dolayısıyla yatırımcı
kuracağı sistemin yaşam süresini göz önünde bulundurarak, ek maliyetlerini de

hesaba katıp ithal panel tercih edebilmektedir.

YERLİ ÜRETİCİ YATIRIMCI
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0,22 USD/W 0,25 USD/W

İthal Panel Maliyeti (Gözetim ve
Anti-Damping Bedelleri Hariç)

İthal Malzemelerle Yerli
Panel Maliyeti

166mm Mono 
PERC Hücre 

48,7%

Cell busbar + 
ribbon 
3,6%

Cam 13,3%
Eva 7,9%

Backsheet
3,9%

Connector
1,3%

Backsheet 
Insulation

0,1%

Çerçeve
11,3%

Jbox ve kapağı
4,6%

Potting silikon
0,3%

Paketleme
2,1% Palet

0,4%
Silikon 

Çerçeve
1,1%

0,25 USD/W

Tüm malzemelerin Çin’den ithal edildiği
durumda yerli üretim maliyeti

0,26 USD/W

Yerli Üretilen ve İthal
Malzemelerle Yerli Panel 

Maliyeti

5BB, 390W FV Modül Malzeme Bazında Fiyat Kırılımı*, 2020

166mm 
Mono PERC 

Hücre 
46,9%

Cell busbar 
+ ribbon 

3,5%

Cam
14,8%

Eva 
9,1%

Backsheet
3,8%

Connector
1,8%

Backsheet 
Insulation

0,1%

Çerçeve
10,9%

Jbox ve 
kapağı
5,4% PoQng 

silikon
0,3%

Paketleme
2,0%

Palet
0,4%

Silikon 
Çerçeve

1,1%

0,26 USD/W

Cam, Eva, J.Box, Connector’ün yerli üretim,  
harici malzemelerin Çin’den ithal edildiği

durumda yerli üretim maliyeti

FV hücrelerin fiyatlarının düşmesi sonucu yerli panel yerlilik oranı da fiktif bir şekilde
artmaktadır. Ancak, özellikle teknolojinin temeli olan bu tür malzemelerin yerliliğiyle, yerli
olma niteliği artacak olan FV modüllerin bu bileşenler bazında teşvik edilmesi ve yerliliğe
maliyet değerinin yanısıra teknolojik ürün niteliği kıstasında yaklaşılması kritiktir.
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Cam Eva

Junction Box

Yerli 
Üretim; 

20%

İthal; 
80%

Yerli 
Üretim; 

6%

İthal; 
94%

Yerli 
Üretim; 

20%

İthal; 
80%

Yerli Üretim Katkı Payı: 0,195 
USD cent/kWh

Yerli Üretim Katkı Payı: 0,260 
USD cent/kWh

Yerli Üretim Katkı Payı: 0,325 
USD cent/kWh

Yerli ÜreNmi olan FV Modül Malzemelerinin Yerli ÜreNm ve İthalat Payları

Ø Yerli üretimde gelinen son aşamada, hücre yüzeyi basılarak panel üretilebilmektedir.
Yine de hücre üretim kapasitesi an itibariyle düşüktür ve hücre ağırlıklı olarak yurtdışından
tedarik edilmektedir.
Ø Hücre ve wafer gibi teknolojilerde dışa bağımlı kalmak, dünya trend teknolojilerini
geriden takip etmemize neden olmaktadır.
ØYanı sıra konstrüksiyon, kablolar ve şalt malzemeleri Türkiye’de üretilmektedir.
Ø Kimi panel üreticilerinin EVA ve cam gibi yerli üretilebilen malzemelerin kalitesi
konusundaki soru işaretleri, yerli malzemelerin maliyetleri ve cam gibi bazı malzemelerde
sınırlı kapasite olması gibi nedenlerden yerli panel malzeme yerliliği düşük
gerçekleşebilmektedir. Bu da yerli paneli daha çok tamamı ithal malzemelerle
yurtiçinde monte edilen panele dönüştürebilmektedir.

Çerçeve

Yerli Üretim Katkı Payı: 0,195 
USD cent/kWh

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM
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YERLİ KATKI 
PAYINDAN

YARARLANMA 
DURUMU
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FV modül kapsamında ilk yerli katkı payı, YEKDEM Cetvel II’den yararlanma sürecinin
6 aylık uzatma öncesi son yılı olan 2020’de alınmıştır. Cam, çerçeve ve junction box
bileşenleri için %55 oranında yerlilik tesis edilerek, toplam 97 MW büyüklüğünde 6
tesis bu katkı payına hak kazanmıştır.

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

2021 Nihai YEK listesindeki tesislerde Cetvel II'den yararlanma durumu

%45

Tesis Adedi Toplam Güç (MW)
Cetvel II 
Katkısı
(¢/kWh)

Katkı Kapsamı

3 23,9 - -

21 258,1 0,44 Konstrüksiyon %55 oranında
yerli

6 97 1,16

Konstrüksiyon %55 oranında
yerli

&
FV modüller %55 oranında
yerli (Cam+Çerçeve+JBox)

Yerli katkı paylarını
İçeren Kanun

2011

Devreye giren
ilk Lisanslı GES

Konstrüksiyon
kapsamında ilk yerli katkı

payı

FV Modül kapsamında
ilk yerli katkı payı

2016 2017 2020

o Yerli katkı payı 5 sene için verilmektedir.
o Yerli katkı payından faydalanabilmek için, bir ekipmanda, mevzuatta tanımlanan, en az %55 yerlilik oranını 

sağlamak gereklidir.
o Lisanslı GES santralleri konstrüksiyon için 2017'den itibaren, FV modül için 2020'den itibaren yerli katkı payı 

almaya başlamışlardır.

Güneş Enerjisi Yerli FV Modül Pazarı



YERLİ – İTHAL
FV MODÜL 

KIYASLAMASI

Yatırımcı Gözünden Yerli-Yabancı FV Modül Kıyaslaması
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Fiyat

Yerli FV Modül İthal FV Modül

• Yerli üretim koruma politikaları 
nedeniyle iç pazarda rekabetci 
fiyat

• Küresel ölçekte rekabetçiliği 
düşük

• Yerli üretim koruma politikaları 
nedeniyle iç pazarda suni 
yüksek fiyat

• KDV mahsuplaşmasının
sağladığı imkanla yabancı FV 
modüle yönelim

• Ölçek ekonomilerine bağlı
olarak rekabetçi fiyat avantajı

Kalite

• Markadan markaya değişen 
kalite algısı

• Tier 1 kategorisinde firma 
olmaması

• Kendini kanıtlamış markalar 
nedeniyle yüksek kalite algısı

• Senelik yüksek hacimli
üretimden ötürü sık kalite
denetimi

• Tier 1 kategorisinde firmalara
ait FV modül tercih etme
eğilimi

Sertifikasyon
• Tüm FV modül teknolojilerinde

sertifikasyon süreçleri
sonuçlandırılmış değil

• Gerekli sertifikalar mevcut

Satış Sonrası 
Servis

• Gelişime açık • Daha oturmuş servis ağı yapısı

Garanti
• Kısa vadeli bir geçmişe sahip

olunması nedeniyle henüz
garanti sürelerini doldurmamış
FV modüller

• Kurulumlar dahilinde çok
yüksek miktarda ürün olması
nedeniyle firmaların uzun
vadeli görünen mevcudiyeti

Güçlü

Zayıf

Yerli FV Modül İthal FV Modül
Fiyat *

Kalite

Sertifikasyon

Satış Sonrası Servis

Garanti

* Anti-damping ve gözetim uygulamaları nedeniyle fiyat avantajı yitimi

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM
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FV Modül kalitesine dair gözetilmesi gereken konular

Ø Üretilen FV modüller sıkı bir sertifika denetim sürecine tabi olmalıdır.
Ø Üretilen FV modül teknolojisinde örneğin bifacial modüllerde, üretime dair sertifikasyon

sürecinin tam olduğundan ve sürecin doğru ve standartlara uygun olarak
yürütüldüğünden emin olunmalıdır.
Ø İlgili sertifikaların mevcudiyeti ve güncelliği tedarik aşamasında mutlaka
sorgulanmalıdır,

o Sertifikalar, TUV Rheinland’ın ‘’Certipedia’’ veri tabanı gibi yetkilendirilmiş

kuruluşların veri tabanlarından sorgulanabilir.
Ø Sertifikalandırılan ürünün yerliliği rastgele denetimlerle kontrol edilmeli, ürünün bileşen
yerliliğini tesis eden hammadde ve ara ürünler kullanıldığından emin olunmalıdır.
Ø Sertifikalandırılan ürünün A-Kalite tanımı üzerinde anlaşılmalıdır. A-Kalite’nin neyi ifade
ettiği net bir şekilde ürün tedariği aşamasında belirtilmelidir.

Ø Yatırımcı gerektiği noktada işinin uzmanı bir kuruluştan da destek alarak geçerli ürün
sertifikasına uygun BoM listesiyle üretim yapılıp yapılmadığından emin olabileceği
seçeneğini aklında bulundurmalıdır.
Ø Üretim tesisindeki süreç akışının ne şekilde olduğu –sürekli denetim ve kalite kontrol-
konusunda yatırımcı üretici tarafından bilgilendirilmelidir. Tesisteki iklimlendirme, toz

kontrolü gibi sistemlerin işleyişi hakkında bilgi verilmelidir.
Ø Üretilen FV modüller akredite kalibrasyon labaratuvarlarında kurulum öncesi teste tabi
tutulmalıdır.
Ø Üreticinin yatırımcıya sunduğu garantiler hakkında bilgi alınmalıdır.
Ø Üreticilerin finans kuruluşlarınca tanınmış ürünleri olup olmadığı sorulmalıdır.

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü
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FV MODÜLE DAİR 
STANDARTLAR
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FV Modüllerin Test Standartları

Üretilen modüller akredite laboratuvarları olan TÜV, Fraunhofer ISE, NREL gibi yetkili

kuruluşlar tarafından belirlenmiş standartlar ve bu standartların detay alt kırılımları
uyarınca test edilmektedir. Bu standartlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

IEC 61730 FV Modüllerin Güvenliği

IEC 61215 Kristal silikon fotovoltaik (FV) modüller-Tasarım yeterliliği ve tip onayı

IEC 61646 FV Modüllerin Dayanıklılığı: Dayanıklılık ve Performans
IEC 62716 Amonyak Korozyon Testleri
IEC 61701 Tuz Korozyon Testi

FV MODÜLE DAİR 
STANDARTLAR

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM
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FV MODÜLE DAİR 
STANDARTLAR
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1. BoM listesinde FV modül bileşenleri şeffaf ve net bir şekilde

belirtiliyor mu?
2. Üretimde kullanılan referans hücre belirsizliği nedir? 
3. Sistem ne sıklıkla kalibre ediliyor? 
4. Hücre birleştirmede otomasyona geçilmiş mi? 
5. Çerçeveleme otonom mudur? Çerçeve çapakları nasıl 

temizleniyor?
6. Laminasyon öncesinde ve sonrasında EL (elektrolüminans) testi

yapılıyor mu? 
7. Flaşörün (ışık kaynağının) ölçüm belirsizliği nedir? 
8. Etiketleme manuel midir? 

9. Paletlere yerleştirirken nakliye aşamasında darbelerden korumak
için ne gibi önlemler alınıyor? 

Solar3GW 
Önerisi

FV Modül Üretim Kalitesine İlişkin Üreticiye Yöneltilebilecek Sorular
Yerli ürünün standart koşullarda test edildiğinin güncel kalibreli cihazlarla garanti
edilebiliyor ve maksimum şekilde el değmeden üretilebiliyor olması kalite açısından

en önemli kriterlerdir. Yerlilik konusunda ise sunulan Bill of Materials (BoM) listesine
göre yapılan üretim sorgulanmalıdır. Özellikle garanti kapsamı detaylıca incelenmeli

ve hangi durumlarda garanti dışına çıkabileceği doğru anlaşılmalıdır. Bir üreticinin
kalitesi konusunda emin olmak için aşağıdaki soruların sorulması yatırımcıya yol
gösterecektir.

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM
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REKABET ANALİZİ

Yerli FV Modül Üretimi 5 Güç Analizi
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Rekabetin Yoğunluğu

YÜKSEK

Müşterilerin Pazarlık Gücü

ZAYIF-ORTA
Tedarikçilerin* Pazarlık Gücü

YÜKSEK

Yeni Giren Oyuncu Tehditi

ORTA-YÜKSEK

İkame Ürün Tehditi

ORTA

• Hammadde tedariği
ağırlıklı olarak ithal.

• Üreticiler talebe göre,
proje bazlı sipariş
verdikleri için sipariş
hacimleri ve dolayısıyla
pazarlık güçleri
tedarikçilere kıyasla
düşük

• Pazarın daralan hacminden
dolayı yeni giren oyuncu tehdidi
düşükken, YEKA ihaleleri
sonucu devreye giren büyük
üretici kapasitesi, diğer
üreticilerin rekabet avantajını
zayıflatmakta.

• Gözetim ve anti-
damping uygulamaları
dolayısıyla sınırlı
pazarlık gücü

• İthal ürün uygulamaları nedeniyle
yerli ürüne yönelim

• Yerli kapasitenin zamanlı cevap
verememesi durumunda ithal
ürüne yönelim.

• Yıllık iç pazar talebinin
yoğunluğuna göre değişim
göstermekte

Yerli FV modül üreticileri, pazarın tutarlı bir kurulu güç seyri göstermemesi dolayısıyla
darboğaza girebilmekte, ve sağlıklı bir pazar yapısı oluşturmak adına geleceğe dönük
sürdürülebilir yatırım planlarını oluşturmakta zorlanmaktadırlar. Bu nedenle yerli üretimin
güçlendirilmesi ve pazarın derinleştirilmesi kapsamında pazarın önünü açan teşviklerle
üreticileri desteklemek ve uygun iş modelleriyle pazarın her yıl düzenli bir kapasite
temin etmesine yardımcı olmak çok önemlidir.

*Hammadde/malzeme tedarikçileri
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DURUM ANALİZİ

Yerli FV Modül Üretiminde Dünyadaki Duruma Kıyasla Mevcut Durum

YERLİLİKTürkiye Güneş Enerjisi Sektörü
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Öneri

Mevcut Durum

• Kurulumlarda ağırlıklı olarak c-Si
teknolojisi kullanılmakta ve teşvik
edilmekte

• Yeni gelişen perovskite ve organik
hücreler gibi yeni teknolojilere
yönelik bir strateji mevcut değil

• Tam otomasyonla üretime tüm
sektör bazında geçilmemiş durumda

• Üreticilerin genel olarak üretim
kapasitelerini arttırma planları var

• M6-166mm hücreli ve M10-182 mm
hücreli güneş paneli üretimi için
üretim hattı revizyon planları

• Half-cut, multi busbar teknolojisinde
modül üretimi için üretim hattı
revizyon planları

• Üretilen FV modül çeşitleri: poly,
mono, PERC, bifacial, half-cut

• Düzenli denetim eksikliği

Erken 
gelişim 
seviyesi

Dünyadaki Durum

• Kullanımı giderek artan
bifacial modüller, tiling
ribbon half-cut modüller

• Gelişimi yoğun olarak
devam eden perovskite ve
organik hücre teknolojileri

• Dikey entegre FV modül
üretim hatları

• Pazarı domine eden
158,75mm’den 166mm ve
210 mm wafer üretimine
uygun hücre üretim hatları
revizyonu

Yerli üretimde henüz tüm pazar bazında tam otomasyona geçilmemiştir.
Manuel ya da yarı otomasyonla yapılan üretim, ürünlerde standart
konusunda problemlere yol açabilmektedir. Bu doğrultuda, yerli üretimin
son teknolojiyi yakından izlemesine olanak verecek teşvik ve destekler
oluşturulması gerekmektedir. Bu şekilde küresel seviyeye çekilen yerli
üretim standardıyla, ihracat gelirlerinin artması ve dolayısıyla yerli pazarın
daha sürdürülebilir şekilde gelişmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir.

Güneş Enerjisi Yerli FV Modül Pazarı
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KONUSUNDA 

TESPİT ve 
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TESPİTLER

Yerli Üretim Konusunda Tespitler
Yerli Katkı Payı
Ø YEKDEM çerçevesinde 2011 yılından beri yerli katkı payı teşviği sağlanmaktadır.

Özellikle 2015’ten bu yana güneş enerjisi hızla büyümüş, çok dinamik bir sektör olarak

gelişmiş ve ciddi miktarda kuruluma şahitlik etmiştir. Ancak, yerli katkı payının sadece
lisanslı tesislere sağlanmış olması ancak sektörün lisanssız kapasiteyle büyüme
göstermiş olması dolayısıyla da bu katkı paylarından sınırlı derecede sadece cam,
çerçeve, junction box için yararlanılmıştır.

Ø An itibariyle hücre üretimiyle birlikte yerlileşme oranında çok daha yüksek değerlere

çıkılmıştır. Ancak Haziran 2021’e kadar geçerli olan yerli üretim katkı paylarından hücre
üretimi konusunda bir katkı alan olmamıştır.

İç Talep
Ø Yerli üretim yoğunluğa bağlı olarak iç talebi zamanlı bir şekilde
karşılayamayabilmekte, bu tip durumlarda yatırımcı dışarı yönelebilmektedir.

Ø Cam, bağlantı kutusu gibi hammaddelerin pek çoğu, bazılarının yerli ikamesi

olmasına rağmen ithal edilmekte, bu şekilde daha rekabetçi bir fiyat
yakalanabilmektedir.
Ø Yabancı menşeili bir markanın Çin’deki fabrikasından ithal edilen panel anti-damping
uygulaması hariç tutulacak olursa, 0,22 USD/W’a gelmekte, ancak ürün yerli üretilmek

istendiğinde bu meblağdan daha fazlası sadece hammaddeye verilmekte ve dolayısıyla

ürünün satış fiyatı uluslararası seviyeden çok daha yüksek olmaktadır.

Denetim
Ø Yerli olarak üretilen her seri ürünün aynı yerli ürün bileşimine sahip olup olmadığı

denetlenememektedir. Bu da konuyla ilgili yakalanan standardı sürdürmeyi

zorlaştırmaktadır.

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü
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Tespit ve Öneriler
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TESPİTLER

Yerli Üretim Konusunda Tespitler

Piyasa Koşulları
Ø 2019 ve 2020 yılları güneş enerjisinin hızlı büyüme ivmesinin ekonomik, pandemi ve

piyasa sebepli etkiler nedeniyle oldukça yavaşladığı yıllar olmuştur. Yıllık belli bir

kapasite artışına dayanarak kurulan yerli panel üretim tesisleri, ister istemez bu
dönemlerde zor ayakta durmakta, dolayısıyla yerlilik koşullarından çok ticari işletme
olarak varlıklarını sürdürebilme yönlü faaliyetlerine devam etmekte, yerli üretimde
optimumu yakalamaya çalışmaktadırlar.

Ø Üreticilerin, sadece proje bazlı satınalmalarla, uygun fiyatlı hammadde tedariğini

sağlamaları ve yerli ürün standartlarını sürdürmeleri zor olmaktadır.

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü
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Tespit ve Öneriler
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FV Modül Yerliliğinin İyileştirilmesine Dair Öneriler

Ø EVA, cam gibi yerli üretim kalitesi sorgulanan malzemelerin üretim süreçlerine dair
iyileştirmeler yapılmalıdır.

Ø Yerli üreticiler, yatırım teşvikleri, gümrük ve vergi muafiyetleriyle desteklenmelidir.
Ø FV modül hammaddelerine dair gümrük vergileri kaldırılmalı, yerli üreticilerin

maliyetleri düşürülmeli ve yerli üreticileri destekleyici yönde teşvikler planlanmalıdır.
Böylelikle yerli üretim panel fiyatları uluslarası fiyat seviyesine yaklaşabilecektir.

Ø Yerlilik değer zincirinin oluşumunda, yerli üreticiler, alt ve yan sanayi hammadde
üreticilerini desteklemeye teşvik edilmelidir.

Ø Yerlilik konusunun doğru tanımlar çerçevesinde ele alınmasına özen gösterilmeli, ve
bu çerçevede tüm değer zincirine yönelik bir vizyon geliştirilmelidir. Yerlilik oranı yüksek
hammadde ve ara ürünlerle yüksek teknoloji ürün üretimi hedeflenmeli ve yerli
malzeme ağırlığıyla hayata geçirilmiş ürünlerin taleplerinin sürdürülebilir olmasını
sağlayan politikalar izlenmelidir.

Ø FV modül elektriksel ve mekanik testleri zorunlu hale getirilerek, belli seviyede bir
standart tesis edilmelidir. Bu konuda ölçüm belirsizliği aralığı %1.1-1.5 arasında olan
kalibrasyon laboratuvarların sonuçları kabul edilebilir olmalıdır. Üretilen modüllerin
sürekli teste tabi tutulmasıyla, üretim kalitesinin yükselmesi hedeflenmelidir.

Ø Yerli üretime yönelik geniş çerçeveli bir tasarımla üretilen ürünlerde uluslararası
standartları yakalama yolunda, serbest piyasa koşullarında kısa vadeli planlar revize
edilmeli, orta ve uzun vadeli planlar buna uygun olarak yapılmalıdır.

Ø Ar-Ge çalışmalı teşvik edilmeli ve mutlaka belli seviyede sürdürülmesi sağlanmalıdır.
Ø Yurtiçinde üretilen panellerin ihracat paylarındaki gelişim takip edilmeli ve bu yönde iyi

örnek model teşkil edecek şekilde pazarın üretim potansiyelinde iyileştirmeler
yapılmalıdır.

Ø Son ürün olarak panelde gözetim ve anti-damping gibi baskılayıcı uygulamalar
kaldırılmalıdır.

Ø Yatırımcıyı yerli panel almaya teşvik eden YEKDEM Cetvel II gibi uygulamalar
sürdürülmelidir.

Tespit ve Öneriler ÖNERİLER
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Yerli Üretim Konusunda İyileştirme Önerileri

Yerli panel üretim tesislerin sürdürülebilirliği için piyasa sadece birkaç yılda bir açılan
ancak ikincisi iptal edilen üçüncüsü ertelenerek yapılacak olan YEKA ihalelerine ve
öztüketim bazlı çatı uygulamalarına dayanmamalıdır. Piyasanın serbest bir arz-talep
dengesi üzerinden, mevzuatla dengeli yurtdışında uygulanan iş modelleriyle

canlanması, hem ülke ekonomisi, hem yerli üretici ve yatırımcı hem de Türkiye’nin
dünyadaki konumu açısından kritik önemdedir. Bu bağlamda;

§ Sektörün yeni iş modelleriyle önü açılmalı, yerli üreticin daha rekabetçi
koşullarda planlama yapabilmesi sağlanmalıdır.
§ Dünyayla paralel seyirde gelişmekte olan üretim teknolojileri desteklenmeli,

ihalelerde teknoloji kısıtı olmaksızın, her tür teknolojiye yer verilmelidir.
§ Verilen yerli malı belgeleri güncellenmeli, burada belirtilen standart sektörün
kalite standartları açısından denetlenmelidir.
§ Yerli üretim, vergi muafiyetleri gibi farklı teşviklerle desteklenmeli, gözetim ve
anti-damping gibi kısıtlayıcı uygulamalar sektörün uluslararası standartlara

erişimi açısından kaldırılmalıdır.

Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü

41

Tespit ve Öneriler ÖNERİLER
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Yerlileşme Konusunda Yol Haritası
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Tespit ve Öneriler

ORTA VADEKISA VADE

2021 2023 2025

UZUN VADE

Fİ
YA

T

İthal malzeme ağırlıklı yurtiçinde 
üretilmiş panel

Yerli malzeme ağırlıklı yerli 
panel

Üretici ve Yatırımcı Teşvik ve Destekleri

Yeni yapılacak olan projelerde performans ve kalitesini mevzuata uygun bir şekilde
belgeleyen, FV modül ve malzeme üretimini eşit rekabet koşullarında yapan, Türkiye’de
yerleşik, kapasite raporuyla düzenli üretim yaptığını belgeleyebilen üreticilerden alım
teşvik edilmelidir. Yerli üretim, üretici ve yatırımcılar bazında ayrı ayrı ele alınarak
birbiriyle etkileşimli olarak desteklenmelidir.

YERLİ ÜRETİM 
YOL HARİTASI

KISA VADE ORTA VADE

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

Kaynak: Solar3GW



YERLİ ÜRETİM 
YOL HARİTASI
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Yerli üreticiler ve yatırımcıların bir yol haritası kapsamında desteklenmesine dair
öneriler aşağıdaki gibidir;

Yerli Üreticilere Yönelik Öneriler

Ø Her türlü malzemenin yerli üretimi ile ilgili yatırımların yatırım teşvik sistemi

içerisinde öncelikli yatırım kategorisine alınarak yatırım fizibilitelerine doğrudan etki
edecek destekler

Ø Yurtiçinde olmayan ara-ürün tedariğinde gümrük vergisi ve KDV muafiyeti

Ø Yatırım süreçlerine (fabrika – ar-ge merkezi inşaatı gibi) ve yurtiçinden ara ürün
tedarik süreçlerine KDV muafiyeti

Ø Nihai üründe kullanılan ara ürünlerden yurtiçinde üretilenlerin hammadde ve üretim
süreçlerine KDV muafiyeti

Ø Üreticilerin üretimde kullandığı istihdama ve nitelikli personel çalıştırmasına yönelik

yönelik vergi ve sigorta teşvikleri

ÖNERİ: İlgili teknoloji sınıfında yer alan ürünü için belirli bir yerlilik oranı sağlayan
üreticilere saptanan yüzde oranında vergi muafiyeti sağlanması değerlendirilebilir.
Teknolojik niteliği 4 olan ürünler için ilgili vergi ve SGK muafiyeti 5 yıl boyunca;
niteliği 3 olan ürünlerde aynı muafiyet 3 yıl; niteliği 2 olan ürünlerde muafiyet süresi
2 yıl; 1 olan ürünler için ise bu süre 1 yıl olarak belirlenebilir.

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

Tespit ve Öneriler

Teknolojik Ürün Niteliği* Ürün Yerlilik Oranı Vergi ve SGK MuafiyeH*

Düşük (1) %100 1 yıl

Orta-Düşük (2) > % 90 1-2 yıl

Orta-Yüksek (3) > % 80 2-3 yıl

Yüksek (4) > %70 3-5 yıl

** Muafiyet oranları, teknolojik ürün niteliği ve ürün yerlilik oranlarına göre farklılaştırılabilir.
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Ø Elektrik ve su giderlerinde teşvikler
Ø OSB veya devlet arazilerinde bedava arazi sağlanması, tüm altyapı bağlantılarının

bedava yapılması

Ø Yapacakları ihracatta gümrük vergisi muafiyetleri

Ø Güneş ve bağlı teknolojilerde Ar-Ge ve Ür-Ge projelerine TÜBİTAK ve KOSGEB
üzerinden özel teşvik programlarının oluşturulması

Yatırımcılara Yönelik Öneriler

Ø Yerli ürün satın alımında yerlilik oranına göre KDV indirimi veya muafiyeti
Ø Yerli ürün ile yapılacak enerji sektörü yatırımlarında yerlilik oranına ve tutarına göre

yatırımcının diğer grup şirketlerinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurumlar

vergisi indirimi
Ø Kamunun GES ile ilgili alım ihalelerinde yerli ürün kullanımı durumunda fiyat

avantajı sağlayan KİK (Kamu İhale Kanunu) maddelerine tabi olma
Ø Endüstriyel veya ticarethane tipi öztüketim projelerinde yerli ürün kullanılması

durumunda, yerlilik oranı ve miktarına göre, yatırımı yapan kuruluşa kurumlar

vergisi indirim imkânı (investment tax credit)
Ø Bireysel, evsel öztüketim uygulamalarında yerli ürün kullanılması durumunda,

yerlilik oranına göre emlak vergisinde belirli bir dönem için muafiyet
Ø Yerli panel kullandıkları durumda sattıkları elektrik için belli bir süre ek fiyat avantajı

Ø Aldıkları yerli panellerin KDV’den muaf olması

Ø Yerli panellerin garantilerinin finans kuruluşlarınca ya da büyük sigorta şirketlerince
anlaşmalar çerçevesinde teminat altına alınmış olması

Ø Yerli panel kullanan yatırımcının sistem kullanım bedellerinden indirim

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

Tespit ve Öneriler
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Beyaz Eşya Sektörü
Bir ülkede belirli alanlarda sanayi üretiminin başlatılması, geliştirilmesi ve ihracat hacmi
tutturulabilmesi için devletin teşvik, planlama ve koruma gibi araçlar kullanması
gerektiği aşikardır. Bir ülkenin birtakım stratejik ve ekonomik hedefler güderek ilgili
sektörleri kalkındırma gayreti gerekli ve anlamlıdır.
Stratejik açıdan baktığımızda, devlet uzun vadeli hedefler doğrultusunda stratejik bir
malın yerli üretimi için planlama ve teşvik yapabilir. Savunma sanayii buna en iyi
örnektir. Benzer şekilde dış ticaret açığının önüne geçmek ve istihdamı artırmak gibi
ekonomik nedenlerle de yerli üretimi avantajlı kılacak tedbirler alınabilir. Gelgelelim
desteğin süresi ve dozu iyi ayarlanamadığında tabloyu ters yüz edecek sonuçlar ortaya
çıkabilmektedir.

[1] Türkiye Teknoloji Geliştime Vakfı İktisadi İşletmesi (TTGV), ESO Beyaz Eşya Yan Sanayi Kümelenmesi UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi
Sonuç Raporu, 2019 s.46.
[2] İş Bankası, Beyaz Eşya Sektör Raporu, Hazırlayan: Ayşe Betül Öztürk 2016, s. 14.

İthal İkamecilikten Serbest Pazara
Türkiye’nin beyaz eşya sektöründe attığı adımlar hem olumlu hem de olumsuz
manada oldukça açıklayıcı bir örnektir. Türk beyaz eşya sektöründe ilk üretim, montaj
sanayine dayalı olarak 1955 yılında gerçekleştirilmiştir. 1955 ile 1980 arasındaki 25 yıl
boyunca beyaz eşya sektörü dönemin ithal ikameci uluslararası ortamına uygun olarak
devlet tarafından ciddi biçimde desteklenmiştir. Destekler sayesinde sektör kurulmuş,
büyümüş ve ciddi satış hacmine ulaşmıştır. Gelgelelim fiyat, kalite, teknoloji ve
rekabetçilik anlamında uluslararası rakiplerinin oldukça gerisinde kalmıştır.[1]

24 Ocak 1980 ’Ekonomik İstikrar
Tedbirleri’nden sonra serbest pazar
ekonomisine geçişle birlikte, yabancı
firmalar da Türkiye pazarına yatırım
yapmaya başlamışlardır. Böylece firmalar
arası rekabet artmış ve bu durum tüketici
için kaliteyi daha ucuza alma imkanını
doğurmuştur. Deyim yerindeyse Türk
beyaz eşya sektörü zorlu bir yarışın ve
kıyasıya bir rekabetin içine birden
atılıvermiştir.[2]

applewebdata://CCBBC987-7E52-42D3-BD8F-6FB95870134D/
applewebdata://CCBBC987-7E52-42D3-BD8F-6FB95870134D/
applewebdata://CCBBC987-7E52-42D3-BD8F-6FB95870134D/
applewebdata://CCBBC987-7E52-42D3-BD8F-6FB95870134D/


1 Ocak 1996 itibariyle Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilen Gümrük
Birliği sonucunda, Türk firmaları üzerindeki dış rekabet baskısı daha da
artmıştır. Beyaz eşya sektörü 1980’den günümüze rekabetin aman
vermez ve zorlayıcı koşullarına giderek artan dozda maruz kalmıştır.
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Bu istekler o dönem için devlet otoritesi tarafından
dikkate alınmakla birlikte, gidişata müdahale
edilmemiş, daha da ötesi ezber bozmaya devam
edilerek yerli beyaz eşya üreticisi üzerindeki
baskıyı daha da artıracak kararlar alınmıştır. 9
Ağustos 1989 tarihinde alınan kararlarla Gümrük
Vergisi ve fonlarda düşüşe gidilmiştir. Bu değişiklik
ithal mallara olan talebi daha da arttırmış ve
birçok yeni yabancı firmanın pazara girişinin
önünü açmıştır.

Dikkat edilirse, rekabet baskısında
bunalan sektör temsilcileri bir çıkış yolu
bulma umuduyla ezberini tekrarlamış ve
devlete başvurmuştur. Kaliteden ziyade
istihdamı öne çıkarmak suretiyle 1955-
1980 arası şartlara dönüş yollarını
aramıştır. En yalın ifadesi ile eski şartlar
sürsün istemiştir. Bu doğrultuda, rekabete
dayanamayacağı tezini ısrarlı bir dille
savunmuştur.

Dönemin gazetelerine kısaca göz gezdirildiğinde sektörün 1980 öncesini mumla arar
hale geldiği ve bir çıkış yolu aradığı görülmektedir. Cumhuriyet gazetesinde 22 Eylül
1985 yılında yayımlanan bir haberde beyaz eşya ve lastik üreticilerinin dönemin
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem’e sundukları rapora yer verilmiştir. Bahse konu
rapora gönderme yapan haberde yer verilen satırlar oldukça dikkat çekicidir.

“Bugün dayanıklı tüketim mallarında bütün dünya pazar ararken ve buzdolabı
fabrikalarımızda kapasiteler yüzde 60’ı aşmazken, yerli sanayimizin korumasız
bırakılması hatalıdır. Emek-yoğun bir dal olan sanayimizde bugün 10 bin kişi, yan
sanayiler de hesaba katılırsa 25-30 bin kişi istihdam edilmektedir. Ülkemizde kurulmuş
bu sanayinin çarklarının dönmesini sağlamak zorundayız.”[1]

Milliyet 22.05.1985

Milliyet 19.05.1997

1 Ocak 1996 itibariyle Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği
sonucunda, Türk firmaları üzerindeki dış rekabet baskısı daha da artmıştır. Beyaz eşya
sektörü 1980’den günümüze rekabetin aman vermez ve zorlayıcı koşullarına giderek
artan dozda maruz kalmıştır.
3 Milliyet Gazetesi, Hükümet Beyaz Eşya ve Lastik Üreticileriyle Pazarlığa Oturdu, 22 Mayıs 1985

applewebdata://4F94EEF3-F383-4605-AB2B-567D84B62B7E/


1 Ocak 1996 itibariyle Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilen Gümrük
Birliği sonucunda, Türk firmaları üzerindeki dış rekabet baskısı daha da
artmıştır. Beyaz eşya sektörü 1980’den günümüze rekabetin aman
vermez ve zorlayıcı koşullarına giderek artan dozda maruz kalmıştır.
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Üretimine montaj sanayisi olarak başlayan Türk beyaz eşya sektörü, günümüzde
gelişen teknolojisi, her geçen gün artan üretimi ve bunlara bağlı olarak genişleyen yan
sanayi, servis, bayi ağları ve istihdam imkanları açısından Türk ekonomisine önemli
katkılarda bulunan bir sektör haline gelmiştir. Öyle ki, sektör yerli teknoloji oluşturup
bunu yurt dışına transfer edecek bir konuma ulaşmış bulunmaktadır.

Beyaz eşya sektörü yılda 4,5 milyar Dolar civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar
Dolar dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerden biridir. Üretimin miktar bazında
%76’sı değer bazında ise %50-55’i ihraç edilmektedir. Türkiye, beyaz eşya sanayisi
Çin’den sonra dünyadaki ikinci en büyük, Avrupa’daki en büyük üretim üssü
konumundadır. Ana ihracat pazarı Avrupa Birliği’dir. 100’den fazla ülkeye ihracat
yapılmakta olup sektör ihracatta dünya sıralamasında 7. sırada bulunmaktadır.

Günümüzde Beyaz Eşya Sektörü
En nihayetinde, rekabetin, fiyat, kalite, çeşitlilik ve teknoloji geliştirme noktalarında
olumlu bir etki yarattığı görülmüştür. Yerli firmaların bazıları bu yabancı firmalarla
ilişkiler kurmuş ve teknoloji transfer etmişlerdir. Böylece yerli firmalar günümüzde
uluslararası şirketlerle rekabet edebilecek kalite ve teknoloji düzeyine ulaşmışlardır.

Günümüzde Türkiye'de Beyaz Eşya Sektörü, gelişen teknolojisi, her geçen gün artan
üretimi ve bunlara bağlı olarak genişleyen yan sanayi, servis, bayi ağları ve istihdam
imkanları açısından Türk ekonomisine önemli katkılarda bulunan bir sektördür.[1]

4 Enterprise Europe Network, Beyaz Eşya Sektör Raporu, Hazırlayan: V. Damla Özden 2009
5 Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, Türkiye Beyaz Eşya Sektörü Genel Görünüm Raporu 2021
6 Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, Türkiye Beyaz Eşya Sektörü Genel Görünüm Raporu 2021

applewebdata://D53D4E74-B6F6-4E01-9AFE-DA22006302A9/


1 Ocak 1996 itibariyle Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilen Gümrük
Birliği sonucunda, Türk firmaları üzerindeki dış rekabet baskısı daha da
artmıştır. Beyaz eşya sektörü 1980’den günümüze rekabetin aman
vermez ve zorlayıcı koşullarına giderek artan dozda maruz kalmıştır.
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Beyaz eşya sektörü 2019 yılında yaklaşık olarak 3,8 milyar USD dış ticaret fazlası
vererek 2019 Türkiye dış ticaret dengesine büyük katkı sağlamıştır. Beyaz eşya
sektörü ihracatı, 2001 yılından 2019 yılına kadar USD bazında yaklaşık 10 katına
çıkmıştır. Beyaz eşya ihracatının yaklaşık %72’si Avrupa Birliği’ne
gerçekleştirilmektedir. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den yaptığı beyaz eşya ithalatı, yıllar
içinde artarak 2019 yılı itibarıyla toplam ithalat içinde % 15,1’lik paya ulaşmıştır.

Son Söz

Beyaz eşya sektörü örneğinden “ithal ikamecilik yanlıştır”, “ihracata dayalı model 
doğrudur”, “rekabete açılan her sektör global başarı yakalar” gibi sonuçlar çıkarmak 
doğru olmayacaktır. Zira genel geçer bir doğrudan söz etmek anlamlı değildir. Aslolan 
yelkenlerin uluslararası ortamın rüzgarı ile en etkili biçimde şişirilmesi ve hedef 
sektörün ülke menfaatlerine azami katkı verecek biçimde kalkındırılmasıdır.

İthal ikamesi ile korumacı yaklaşımın harmanlanmasıyla dengeli bir ara formül 
üretmek mümkündür. Süre ile sınırlandırılmış ve kısmi ithal ikamesi yaklaşımı 
uygulanabileceği değerlendirilmektedir. İlgili girdinin üretimi için teşvik verilmesi, 
gümrük koruması sağlanması, gerekiyorsa parasal ve düşünsel açıdan destek
verilmesi sadece sınırlı bir zaman aralığı için geçerli olmalıdır. Öngörülen süre 
bitiminde, hedef ürün, dünya fiyatlarıyla ve standartlarıyla rekabet edebilir hale gelse 
de gelmese de koruma kalkanları kaldırılmalıdır.

7 Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, Türkiye Beyaz Eşya Sektörü Genel Görünüm Raporu 2021
8 Mahfi Eğilmez, Korumacılık ve Türkiye, https://www.mahfiegilmez.com/2018/10/korumaclk-ve-turkiye.html , 20 Ekim 2018 Erişim 
tarihi: 23 Şubat 2021.

https://www.mahfiegilmez.com/2018/10/korumaclk-ve-turkiye.html


Solar3GW.org

@solar3gw

@solar3gw

@solar3gw

@solar3gw

Hedefimiz her yıl 3GW 


