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	 Bu	 Rapor,	 Doğu	 Karadeniz	 Kalkınma	 Ajansı’nın	 desteklediği	 “Gümüşhane	
İlinde	 Sektörel	 Fizibilite	 Çalışmaları”	 Projesi	 kapsamında	 hazırlanmıştır.	 İçerikle	 ilgili	
sorumluluk	yararlanıcıya	aittir.	Doğu	Karadeniz	Kalkınma	Ajansı’nın	görüşlerini	yansıtmaz. 
 
	 Bu	dokümanda	yer	alan	bilgiler	genel	içeriklidir	ve	herhangi	bir	gerçek	veya	tüzel	
kişinin	 özel	 durumuna	 hitap	 etmemektedir.	 Doğru	 ve	 zamanında	 bilgi	 sağlamak	 için	
çalışmamıza	rağmen,	bilginin	alındığı	tarihte	doğru	olduğu	veya	gelecekte	olmaya	devam	
edeceği	garantisi	yoktur.	Hiç	kimse	özel	durumuna	uygun	bir	uzman	görüşü	almaksızın,	bu	
dokümanda	yer	alan	bilgilere	dayanarak	hareket	etmemelidir.
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GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YATIRIMI
1MW

ÖN FİZİBİLİTE RAPORU
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Okay MEMİŞ

Gümüşhane Valisi

     
       ÖNSÖZ

				Dünyadaki	bilgi,	teknoloji	ve	insan	hareketliliğinin	baş	döndürücü	bir	
şekilde	değişim	göstermesi,	devletlerin	yönetim	anlayışındaki	bakış	tarzlarının	
da	 farklılaşmasına	 neden	 olmaktadır.	 Günümüzde	 ticari	 firmaların	 ulusal	 ve	
uluslararası	 ölçekte	 sürdürülebilir	 rekabet	 edebilmesini	 sağlamak,	 bölgesel	
ve	uluslararası	ticaret	ve	ekonominin	gelişmesine	katkıda	bulunmak	amacı	 ile	
yatırım	planları	hız	kazanmıştır.

			Ülkemizin	kalkınmasında	girişimciliğin	artırılması,	girişimci	özelliklerinin	
ve	niteliğinin	geliştirilmesi	son	derece	önemlidir.	Başarılı	girişimcilik	faaliyetleri	
ülkede	 istihdam	 oluşturmada,	 ekonomik	 büyümenin	 hızlandırılmasında,	 yeni	
endüstrilerin	ortaya	çıkmasında,	toplumun	değişim	ve	gelişim	sürecinde	oldukça	
işlevseldir.	 	 	Özellikle,	 ticari	 hayatta,	 dünyada	 yer	edinmiş	 “Türk	Girişimcilik”	
kültürünün	 yaşanan	bu	değişime	 yaygın	 ve	 etkin	 bir	 şekilde	 uyum	 sağlaması	
önemlidir.

	 	 	Kamu	ve	özel	sektör	olarak,	doğal,	ekonomik,	kültürel	ve	teknolojik	
kaynakların	kullanılarak	bölgesel	fırsatlardan	en	üst	düzeyde	fayda	sağlanması	
hedeflenmeli,	 bu	 doğrultuda	 tüm	 taraflar	 işbirliği	 içerisinde	 kaynakları	 etkin	
ve	 verimli	 kullanmak	 için	 stratejik	 planlamalar	 doğrultusunda	 çalışılmalıdır.	
Yereldeki	 potansiyelin	 ortaya	 çıkarılarak	 harekete	 geçirilmesi,	 Gümüşhane’de	
yapılacak	 tüm	 çalışmalar	 bölge	 ve	 ülke	 ekonomisine	 büyük	 katkı	 sağlayacağı	
şüphe	götürmez	bir	gerçekliktir.		

			Gümüşhane	Ticaret	ve	Sanayi	Odamızın	hazırlamış	olduğu	ön	fizibilite	
raporlarının	 ilimiz	 ve	 ülkemiz	 adına	 yapacağı	 katkılar,	 hem	 var	 olan	 ticari	
etkinliğimizi	artıracağına,	hem	de	2023	vizyonuna	uygun	bir	perspektifle	dünya	
ekonomileri	arasında	hedeflerine	ulaşma	da	katkı	sağlayacağına	inancım	tamdır.

Bu	duygu	ve	düşüncelerle,	yapılan	bu	çalışmalara	emeği	geçen	herkese	
teşekkürlerimi	ifade	eder;	devlet	olarak	her	zaman	müteşebbislerimizin	
yanında	olacağımızı	da	belirtmek	isterim.
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İsmail AKÇAY 

Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Son	 yüzyılda	 değişen	 ekonomik	 koşulların	 yarattığı	 ticari	 rekabet	
ortamı,	ülkelerin	daha	fazla	üretim	yapmalarına	ve	dünya	ekonomik	sahasında	
yer	 almalarına	 zorunlu	 bir	 imkân	 sağlamıştır.	 Küresel	 dünyanın	 tüm	 ticari	
aktörleri	için,	var	olmanın	koşullarını	belirleyen	en	önemli	unsur	hiç	şüphesiz	
ki,	 en	 iyi	 üretim	 koşullarıyla,	 en	 uygun	 fiyat	 olanaklarını	 	 sunup,	 en	 doğru	
lojistik	 imkânlarıyla	 doğru	 pazarlara	 ulaştırarak,	 insanlığın	 faydasına	 katkıda	
bulunmaktır.

Ülkemiz	de,	bu	minvalde	gelecek	ticari	perspektifini	oluşturmak	için	ve	
2023	vizyonuna	paralel	olmak	koşuluyla	500	milyon	dolarlık	ihracat	hedefine	
bu	 yollarla	 ulaşmak	 hedefindedir.	 Karadeniz	 bölgesinin	 ve	 ipek	 yolunun	
Kafkaslara	 açılan	 noktasında	 yer	 alan	 Gümüşhane’de,	 bu	 vizyona	 paralel	
olarak	çalışmalarını	yoğun	bir	şekilde	devam	etmektedir.	Gümüşhane	Ticaret	
ve	Sanayi	Odası	olarak,	farklı	sektörlerde	10	adet	fizibilite	raporunu	hazırlayıp,	
ilimizin	kalkınması	ve	ülkemize	fayda	sağlaması	adına	yatırımcıların	imkânlarına	
sunmaya	özen	gösterdik.

Yapmış	olduğumuz	bu	fizibilite	çalışmalarının	müteşebbisler	vasıtasıyla	
yatırıma	dönüştürülerek,	ilimizde	birçok	insanın	istihdam	sağlamasına,	üretim	
kapasitesinin	 arttırılmasına	 ve	 bunlara	 uygun	 olarak	 ta	 ilimizin	 bir	 yatırım	
merkezine	 dönüşmesine	 katkı	 sağlayacağına	 olan	 inancımızın	 tam	 olduğunu	
ifade	etmek	isterim.

Büyük	 emekler	 verilen	 bu	 fizibilite	 çalışmalarının	 hazırlanmasında	
değerli	katkılarını	sunan	Doğu	Karadeniz	Kalkınma	Ajansına,	Gümüşhane	Ticaret	
ve	Sanayi	Odamızın	kadirşinas	çalışanlarına,	ayrıca	bu	çalışmalarımızda	bizlerden	
desteğini	esirgemeyen	tüm	kamu	kurum	ve	kuruluşlara	minnettarlığımı	 ifade	
etmek	isterim.	Bu	ön	fizibilite	çalışmalarının	Gümüşhane’mizde	yatırım	yapacak	
işadamlarımıza	 faydalı	 olacağına,	 fikir	 vereceğine	 inanıyorum.	 Hedefimiz	
gelişen	Gümüşhane,	kalkınan	Türkiye’dir.	Hayırlı	ve	faydalı	olmasını	diliyorum.		
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1. ÇALIŞMA ÖZETİ

1.1 YATIRIMIN KONUSU
1 MW kurulu gücünde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş̧ enerjisinden elektrik üretimi yatırımıdır. 

1.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilmesi

1.3. YATIRIM YERİ
Gümüşhane ili Kelkit İlçesi Güney Kesimleri

1.4 .TESİS KAPASİTESİ
Tam kapasitede 1.527.000 kWh elektrik üretim kapasitesine sahiptir.

1.5.TOPLAM YATIRIM TUTARI
Toplam Yatırım Tutarı 1.215.117,21 $’dır.

1.6. YATIRIM SÜRESİ
Yatırım süresi 12 Ay’dır.

1.7. KAPASİTE KULLANIM ORANI
Kapasite kullanım oranı ilk yıl için %100’dür.

1.8. İSTİHDAM KAPASİTESİ
İstihdam edilecek personel sayısı 4’tür

1.9 YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ
Yatırımın geri dönüş süresi 9,55 Yıl’dır.

1.10. SERMAYENİN KARLILIĞI
Yatırımın karlılığı ilk yıl için %2,50’dir.

1.11. İÇ VERİMLİLİK ORANI
İç verimlilik oranı %4,41’dir.

1.12. NET BUGÜNKÜ DEĞER
5 yıllık net bugünkü değer toplamı: -656.309,04 $’dır.
10 yıllık net bugünkü değer toplamı: 312.135,18 $’dır.
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 2. GÜMÜŞHANE’YE GENEL BAKIŞ 

 GÜMÜŞHANE COĞRAFİ YERLEŞİM ALANI 

Şekil	1.	Gümüşhane	İlinin	Türkiye	Haritasındaki	Konumu
	 Gümüşhane	 ili,	 Doğu	Anadolu	 ile	 Karadeniz	 Bölgesi	 arasında	 kalan,	 tarihi	 ve	 doğal	 güzellikleri	 bir	 arada	
barındıran,	Doğu	Karadeniz	Bölgesi	sınırları	içinde	yer	alır.	Bu	ilimiz	Çin-Trabzon	Tarihi	İpek	Yolu	Güzergâhı	üzerinde	
bulunmaktadır.	Gümüşhane	ismini,	bulunduğu	konumda	yer	alan	zengin	gümüş	madeni	ocaklarından	alır.	Gümüş-
hane,	Doğu	Karadeniz	Bölgesi’nde	6.575	km2	alana	sahip	bir	şehirdir.	38°49′	-40°	doğu	boylamlarıyla	39°50′	-40°51′	
kuzey	enlemleri	arasında	kalan	il	toprakları;	kuzeyden	Trabzon,	doğudan	Bayburt,	güneyden	Erzincan,	batıdan	Gire-
sun	illeriyle	çevrilidir.1

	 	 İl	 merkezi	 denizden	 1.153	 m	 yükseklikte	 olup,	 Harşit	 Çayı›nın	 iki	 yakasında	 vadi	 boyunca	 uzanan	 bir	
yerleşimdir.	Kürtün,	Şiran,	Torul,	Kelkit,	Köse	ve	Gümüşhane	Merkez	olmak	üzere	6	tane	ilçeye	sahiptir. Gümüşhane 
ili yeryüzü şekilleri bakımından iki farklı özellik göstermektedir. Güney kesiminde yer alan Şiran, Kelkit ve Köse 
ilçeleri yüksek bir plato özelliği gösterirken, kuzey kesimde yer alan Merkez, Torul ve Kürtün ilçeleri ise dar ve 
derin vadilerle birbirinde ayrılmış yüksek dağların bulunduğu bir özelliğe sahiptir.

1 http://kutuphane.gumushane.edu.tr/media/uploads/kutuphane/files/gumushane_tarihi.pdf 

 2. GÜMÜŞHANE’YE GENEL BAKIŞ 

 GÜMÜŞHANE COĞRAFİ YERLEŞİM ALANI 



8

 İKLİM	(yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgâr vb.) 
	 Konumu	açısından	Doğu	Karadeniz	ve	Doğu	Anadolu	iklimlerinin	etkisinde	kalan	ilin	Karadeniz	kıyılarında	
yıllık	yağış	tutarı	1.000-2.500	mm	dolayındayken	bu	değer,	Gümüşhane	ve	Kelkit	Vadisi’nde	300-400	mm’ye	kadar	
düşer.	Yüzey	şekillerinin	Karadeniz’den	gelen	hava	akımları	üzerindeki	etkisi,	bu	olguda	önemli	rol	oynar.	Yıllık	orta-
lama	sıcaklık	9.7°C,	en	soğuk	ay	ocak	(ort.	-2.2°C),	en	sıcak	ay	ağustos	(ort.	20.0°C),	bugüne	kadar	ölçülen	en	yüksek	
sıcaklık	40.0°C	(1980),	en	düşük	sıcaklık	-23.6°C	(1972),	0°C’deki	gün	sayısı	90-95’tir.	Yıllık	yağış	tutarı	(425	mm)	ile	
Türkiye	ortalamasının	altındadır.	En	çok	yağış	düşen	aylar	mart,	nisan,	mayıs	(ort.	166.0	mm);	en	az	yağış	düşen	aylar	
temmuz,	ağustos	ve	eylüldür	(ort.	43.6	mm).	Yıllık	ortalama	yağışlı	gün	sayısı	95.6	olduğu	ilde,	kuzeye	bakan	yamaç-
larda,	Torul	yöresinde	yağış	daha	yüksek,	güneyde	Kelkit	Vadisi’nde	(örneğin	Şiran)	çok	düşüktür.	Yağışlar	kış	ayların-
da	kar	biçiminde	düşer	(yılda	ortalama	24	gün	kar	yağışlı,	35.1	gün	karla	örtülü,	113	gün	donlu).	Egemen	rüzgâr	yönü	
batı-güneybatıdır.2 
 
 TOPRAK VE ARAZİ YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER
	 Gümüşhane	ilimizde	birçok	toprak	çeşidi	bulunmaktadır:
 Alüvyal Topraklar: Akarsuların	taşıdığı	malzemeyi	biriktirmesiyle	oluşan	toprak	türüdür.	Delta	ovaları	ve	iç	
kesimlerdeki	ovalarda	yaygındır.		Verimli	topraklardır.
Bu	topraklar;	ildeki	akarsuların	taşıyarak	mansapta	depoladıkları	materyaller	üzerinde	oluşan	kısmen	genç	toprak-
lardır.	Bitki	örtüsü	iklime	bağlı	olarak	değişiklik	göstermektedir.	Bulundukları	iklime	uyabilen	her	türlü	kültür	bitkisi-
nin	yetiştirilmesine	elverişli	ve	üretken	topraklardır.	Gümüşhane	ilinde	bu	topraklara	daha	çok	Çoruh	Nehri,	Harşit	
Çayı	ve	Kelkit	Çayı	boyunca	rastlanılmaktadır	(Gümüşhane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	2023,	s.43-44).
 Kolüvyal Topraklar: Aşınma	sonucu	dağların	eteklerinde	biriken	toprak	türüdür.
Dik	yamaçların	eteklerinde	ve	vadi	boğazlarında	bulunmaktadır	(Gümüşhane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	
–	2023,	s.44).
 Gri-Kahverengi Podzolik Topraklar: Bu	toprak	türünde	yüzeyde	ince	bir	organik	kat	ve	bunun	altında	açık	
renkli	mineral	toprak	bulunur.	Alt	toprakta	kil	birikmesi	görülür.	Toprak	reaksiyonu	genellikle	orta	asittir.	Bu	toprak-
ların	kireçlenme	ve	gübrelenmesi	iyi	sonuç	verir.
Gri-Kahverengi	podzolik	topraklar;	yaprağını	döken,	kısmen	de	iğne	yapraklı	orman	örtüsü	altında	ve	değişik	ana	
madde	üzerinde	oluşmaktadırlar.	VI.	ve	VII.	Sınıf	arazilerdeki	ve	orman	örtüsü	altında	bulunan	bu	topraklar	Merkez	
İlçe	ve	Torul’da	yayılım	göstermektedir		(Gümüşhane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	2023,	s.44).
 Kahverengi Orman Toprakları: Bu	topraklar	yüksek	kireç	içeriğine	sahip	ana	madde	üzerinde	ve	geniş	yap-
raklı	orman	örtüsü	altında	oluşmuşlardır.	Genellikle	mera	ve	orman	olarak	kullanılmasına	rağmen	kuru	ve	fundalık	
arazi	olarak	ta	yayılım	göstermektedir	(Gümüşhane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	2023,	s.44).
 Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları:	Bu	topraklar	genellikle	yaprağını	döken	orman	örtüsü	altında	oluş-
maktadır.	İldeki	toprakların	çok	az	bir	kısmı	işlemeli	tarıma	ayrılmıştır.	%	63’lük	kısmı	orman,	%	11’lık	kısmı	fundalık,	
%	17’lik	kısmı	ise	mera	arazisidir	(Gümüşhane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	2023,	s.44).
 Kestane rengi Topraklar: Gümüşhane	İlindeki	bu	toprakların	%	92	gibi	büyük	bir	kısmı	VII.	Sınıf	arazilerdir.	
Genellikle	mera,	az	bir	kısımda	nadassız	kuru	tarım	olarak	kullanılan	bu	araziler	Bayburt,	Kelkit	ve	az	bir	kısmı	da	
Şiran	topraklarındadır	(Gümüşhane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	2023,	s.44).
 Kahverengi Topraklar: Gümüşhane	ilindeki	en	büyük	toprak	grubu	olan	kahverengi	topraklar	ilin	toplam	
yüzölçümünün	%	29’unu	kaplamaktadır.	Eğimleri	dik	veya	çok	dik	olan	bu	topraklar,	sığ	veya	çok	sığdır.	Büyük	bir	
kısmı	Bayburt	sınırlarında	olan	bu	toprakların	bir	kısmı	Kelkit,	çok	az	bir	kısmı	da	Şiran	sınırlarındadır	(Gümüşhane	
İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	2023,	s.44).
 Kireçsiz Kahverengi Topraklar: Gümüşhane	 ilinde	 toplam	kapladığı	 alanın	%	72’si	mera	olan	 arazilerdir.	
Tamamına	yakını	Bayburt	üzerinde	olup,	az	bir	kısmı	da	Kelkit’tedir	(Gümüşhane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	

2 http://www.nkfu.com/gumushane-ili-hakkinda-bilgi/ 
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2013	–	2023,	s.44).
Sierozemler:	İl	içindeki	bu	toprakların	tamamı	VII.	Sınıftır.	Orman	ve	fundalık	olarak	kullanılan	bu	topraklar	Kelkit’te	
bulunmaktadır	(Gümüşhane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	2023,	s.44).
 Yüksek Dağ-Çayır Toprakları:	Bu	topraklar,	orman	sınırının	yukarısında	bulunmaktadır.	Toprak	genellikle	sığ	
ve	taşlıdır.	Üzerinde	doğal	bitki	örtüsü	oy,	saz	ve	çiçekli	bitkilerdir.	Soğuk	iklimden	dolayı	verimleri	sınırlıdır.	İl	içindeki	
bu	 tür	araziler	 il	 yüzölçümünün	%	17’sini	oluşturmaktadır	 (	Gümüşhane	 İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	
2023,	s.44-45).
Çıplak	Kaya	ve	Molozlar:	Üzerinde	 toprak	örtüsü	bulunmayan	parçalanmış	veya	kısmen	parçalanmış	sert	kaya	ve	
taşlarla	kaplı	sahalardır.	Genellikle	bitki	örtüsünden	yoksundurlar.	İl	genel	yüzölçümünün	%	3’ünü	oluşturmaktadırlar	
(Gümüşhane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	2023,	s.44-45).
 Irmak Taşkın Yatakları:	Akarsuların	normal	yatakları	dışında,	taşkın	halinde	iken	yayıldıkları	alanları	temsil	
etmektedirler.	Genellikle	kumlu,	çakıllı	ve	molozlu	malzeme	ile	kaplıdır.	Tarıma	elverişli	olmadıkları	gibi	üzerlerinde	
doğal	bir	bitki	örtüsü	yoktur.	Gümüşhane	ilinde	bu	tür	araziler	il	yüzölçümünün	%	0,14’ünü	oluşturmaktadır	(Gümüş-
hane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	2023,	s.45).
Arazi ve Orman Varlığı:	 Gümüşhane	 ilinin	 tüm	 sahası	 657.500	 hektardır.	 Bunun	 182.306	 hektarı	 ormanlık	 alan,	
113.685	hektarı	tarıma	elverişli	alan,	216.915	hektarı	çayır	ve	mera	ve	144.594	hektarı	kullanılmayan	alandır	
 BİTKİ ÖRTÜSÜ
	 Gümüşhane	topraklarının	%	40’ı	çayır	ve	meralarla,	%	26’sı	ekili	dikili	yerler	ve	%	22’si	orman	ve	fundalık-
larla	kaplıdır.	İlin	kuzey	kesimi	bitki	örtüsü	yönünden	oldukça	zengindir.	Harşit	Vâdisi’nde	1500	m	yüksekliklere	kadar	
yapraklı	ağaçlardan	meydana	gelen	ormanlarla	[Gümüşhane	İlinde	Doğa	Turizmi	Master	Planı	2013	–	2023,	s.45].
kaplıdır.	Gümüşhane’nin	2100m	rakımına	kadar	olan	kısımlarında	çam,	köknar,	 ladin,	mazı,	meşe,	titrek	kavak	ve	
özbek	kavağı,	büyük	yapraklı	ıhlamur,	dağ	akça	ağacı,	aksöğüt,	adi	ceviz,	sakallı	kızılağaç,	kiraz,	yaban	elması,	mahlep,	
sarıçam,	katran	ardıcı,	bodur	ardıç,	boyacı	sumağı,	erik	 ılgın,	yabani	fındık,	kuşburnu,,	alıç	ve	birçok	odunsu	bitki	
bulunmaktadır.	Merkezde;	Peygamber	çiçeği,	ablan	otu,	başlık	otu,	saman	çiçeği,	bodur	mazı	birçok	otsu	ve	endemik	
bitki	bulunmaktadır.3 
 YÜZEY ŞEKİLLERİ 
	 İlimiz	 657.500	 hektarlık	 yüzölçümü	 ile	 Türkiye’nin	 yüzölçümünün	 yaklaşık	 %	 0,84’nü	 oluşturmaktadır.	
Gümüşhane’nin	ünlü	yayları	da	kuzey	kesiminde	bulunur.	Genel	itibariyle	dağlık	ve	engebeli	bir	arazi	yapısına	sahip	
olan	Gümüşhane	 İli	arazisinin	%60’ını	dağlar,%29’unu	platolar	ve	%11’ini	ovalar	 teşkil	etmektedir.	 İlin	en	yüksek	
noktası	3.331	metre	ile	Abdal	Musa	Tepesi’dir.	
 SU KAYNAKLARI 
	 Gümüşhane	 ilinin	en	önemli	akarsuları	Harşit	ve	Kelkit	 çaylarıdır.	Harşit	 çayı,	Vauk	dağının	Kuzey	etekle-
rinden	Sifon	deresi	ismiyle	doğmaktadır.	Kuzeye	doğru	akarak	Gümüşhane	şehir	merkezi	Torul	ve	Kürtün	ilçelerini	
geçtikten	sonra,	Tirebolu’nun	10	km	doğusundan	Karadeniz’e	dökülmektedir.	Yaz	aylarında	debisi	düşen	çayın,	za-
man	zaman	taştığı	gözlenmektedir.	Harşit	Çayı	üzerinde	il	sınırlarında	Kürtün	ve	Torul	Barajları	yer	almaktadır.	Kelkit	
Çayı,	Yeşilırmak’ın	kollarından	biridir	ve	uzunluğu	320	km’dir.	Gümüşhane’nin	Çimen	Dağları’ndan	doğup	Yeşilırmak’a	
katılarak	Karadeniz’e	dökülmektedir.	Yerüstü	suyunu	oluşturan	bu	akarsuların	il	çıkışı	toplam	ortalama	debisi	1.306,6	
hm³/yıldır.	Akarsuların	toplam	yüzeyleri	ise	642	hektardır.	Gümüşhane	ilinin	başlıca	gölleri;	Karanlık	Göl,	Beş	Göller,	
Çakır	Göl	dür.	Diğer	küçük	göllerle	birlikte	bu	göllerin	toplam	yüzeyleri	25	hektardır.	Gümüşhane	ilindeki	göletler	ise;	
Köse	Göleti,	Salyazı	Göleti,	Kızlarkalesi	Göleti,	Yuvacık	Göleti,	Yaylım	Göleti,	Aşağıalıçlı	Göleti	ve	Telme	Göleti’dir.	Ay-
rıca	Gümüşhane	ilinde	Kürtün	Barajı,	Torul	Barajı	ve	Koruluk	Barajı	mevcuttur.	Bu	baraj	ve	göletlerin	toplam	yüzeyleri	
ise	756,1	hektardır.	Ayrıca	2014	yılında	Kelkit	ilçesinde	hizmete	giren	Sadak	Barajı	bölgenin	önemli	su	kaynakları	ara-
sında	yerini	almıştır.	Yörenin	önemli	güzelliklerinden	birisi	de	Şiran	Tomara	şelalesidir[	AYDIN	H.	/	GÜFBED/GUSTIJ/	
4(2)	(2014)	178].

3http://www.on5yirmi5.com/dosya/turkiyenin-illeri/29-gumushane-hakkinda-genel-bilgi 
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DİĞER DOĞAL KAYNAKLAR
Gümüşhane’de	yer	alan	diğer	doğal	kaynaklar:

 Tabiat Parkları:	Artabel	Gölleri	Tabiat	Parkı,	Limni	Gölü	Tabiat	Parkı,	Tomara	Şelalesi	Tabiat	Parkı

 Yaylalar:	 Kadırga	 Yaylası,	Güvende	Yaylası,	 Zigana	 Yaylası,	 Kazıkbeli	 Yaylası,	 Erikbeli	 Yaylası/	 Kış	 ve	Kayak	
Sporları	Turizm	Merkezi,	Taşköprü	Yaylası,	Altıntaşlar	(Kalis)	Yaylası,	Çakırgöl	Yaylası/	Kış	Sporları	Turizm	Merkezi,	
Çağlayandibi	Şelalesi,	

 Mağaralar:	Karaca	Mağarası

 Vadiler:	Krom	Vadisi,	Kromni	Vadisi

 Harabeler: Santa	Harabeleri

 EKONOMİK VE FİZİKSEL ALTYAPI
 
 Hammadde Kaynaklarına Erişebilirlik
 Doğu	Karadeniz	Bölgesinde	yer	alan	Gümüşhane	ili,	Doğu	Anadolu	Bölgesi	ile	Karadeniz	Bölgesini	birbirine	
bağlayan	geçit	özelliğine	sahiptir.	İl	oldukça	dağınık	yer	yapısına	sahiptir.	Tarihte	bu	yörede	yapılmış	savaşların	asıl	
sebebi	olarak	tarihi	bir	ticaret	yolu	üzerinde	bulunması	ve	madenleriyle	ün	yapmış	olması	gösterilmektedir.
(http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Gumushane_Madenler.pd
	 Yöre	metalik	madenler	açısından	önemli	zenginliklere	sahiptir.	Özellikle	altın	ve	bakır	kurşun-çinko	bölgede	
önemli	yataklar	oluşturan	başlıca	metalik	madenlerdir.	İldeki	önemli	altın	sahalarından	biri	Merkez	ilçesinde	yer	alan	
Mescitli-Mastra	altın	yatağıdır.		İlde	çok	sayıda	bakır-kurşun-çinko	yatak	ve	zuhurları	bulunmaktadır.	Bunlardan	en	
önemlileri	eskiden	işletilmiş	olan	Kırkpavli	Cu-Pb-Zn-Au-Ag	cevherleşmesidir.	İlde	endüstriyel	hammaddeler	olarak	
çimento	hammaddeleri,	 feldispat,	kil,	kaolen,	kireçtaşı	ve	barit	oluşumları	bulunmaktadır.	 İldeki	endüstriyel	ham-
madde	oluşumları	genellikle	Merkez	ve	Kelkit	ilçelerinde	yer	almaktadır.
(http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Gumushane_Madenler.pdf).

	 Gümüşhane	ili,	Türkiye’nin	önemli	maden	bölgelerinden	biri	olup,	ilin	her	tarafının	yer	altı	zenginliğine	sahip	
olmasıyla	önemli	bir	konumda	yer	almaktadır.	İlde	altın,	gümüş,	bakır,	kurşun	ve	çinko,	barit	ve	seramik	ve	refrakter	
sanayisinde	 kullanılan	 refrakter	 kil	 cevheri	 bulunurken	ayrıca,	 çok	 sayıda	bölgede	metalik	maden,	 endüstriyel	 ve	
enerji	ham	madde	yatakları	mevcuttur.

	 Kelkit’in	Alansa,	Gödül,	Pernek	bölgeleri	 ile	Şiran	 ilçesinin	Norşun	bölgesinde	 linyit	kömürü	yatakları	bu-
lunmaktadır.Torul	ilçesinin	Gülaçar,	Gümüşhane’nin	Bahçecik,	Köse’nin	Övünce	ile	Kelkit’in	Öbektaş	ve	Aşağı	Özlüce	
mevkilerinde	özel	sektörce	mermer	üretimi	yapılmaktadır.

 Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi
Gümüşhane	Organize	Sanayi	Bölgesi 18	Mayıs	1998	tarihinde	Müteşebbis	Teşekkülü,	Valilik	(İl	Özel	İdaresi)		Ticaret	
ve	Sanayi	Odası	Kuruluşlarının	iştirakiyle	oluşturulmuş	ve	Sanayi	ve	Ticaret	Bakanlığına	müracaat	edilerek	kuruluş	ve	
yer	seçimi	çalışmalarına	başlanmıştır.	Yer	seçimi	özellikle		tarıma	el	verişsiz	alanlar	tercih	edilerek	Sanayi	ve	Ticaret	
Bakanlığına	2	alternatif	alan	sunulmuş	ve	Bakanlık	75	hektar	büyüklüğündeki	alanı	uygun	görüldüğünü	bildirerek	ça-
lışmalara	başlanmasını	uygun	görmüştür.		06.11.2000	tarihinde	Bakanlık	tarafından	onaylanan	Kuruluş	Protokolü	ile	
Tüzel	Kişilik	Kazanmış	olan	Gümüşhane		Organize	Sanayi	Bölgesi	Valiliği,	(İl	Özel	İdaresi)	Sanayi	ve	Ticaret	Odası	katılı-
mı,	Sanayi	Ticaret,	Sağlık	ve	Çevre	il	müdürlükleri	Bilgi	ve	teknik	destekleri	ile	resmi	olarak	çalışmalarına	başlamıştır.
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				2001	Yılında	Bölge	Müdürlüğü	kurulmuş	bölgeye	ait	imar	planları	hazırlanarak	onay	için	bakanlığa	sunulmuş	ve	
11.02.2002	tarihinde	inşaat	alanında	çalışmalara	başlamıştır.	Gümüşhane	Organize	Sanayi	Bölgesi;		Karadeniz	Bölge-
sinin	Doğu	ve	Güney	Doğu	Anadolu	Bölgesine	bağlayan	transit	yola	850	metre,	şehir	merkezine	15	km,	Trabzon	Lima-
nına	115	km,	Erzincan	Demir	Yoluna	130	km,	Erzurum’a	187	km	mesafede	949.500	m2	büyüklüğünde	573.743m2’si	
2500	m2	ile	220000	m2	arasında	değişen	çeşitli	büyüklüklerde	55	adet	sanayi	parselinden	oluşmaktadır.4	Gümüşhane	
Organize	Sanayi	Bölgesi;	su,	elektrik,	güvenlik	ve	atık	su	arıtma	sistemi	hizmetlerini	sunmaktadır.	

	 Gümüşhane	Organize	Sanayi	Bölgesi’nin	yanı	sıra	kentte	faaliyet	gösteren	Torul	ve	Şiran	Küçük	Sanayi	Siteleri	
de	faaliyetlerini	sürdürmektedir.

Kaynak:	http://gumushaneosb.org.tr/?page_id=25

                            

	 	 	 							Kaynak:	Gümüşhane	Organize	Sanayi	Bölgesi	Müdürlüğü	
4  http://gumushaneosb.org.tr/?page_id=31 
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 ULAŞIM VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ

	 İlimizde	toplam	496	km	(305	km	Devlet	+	191	km	İl	)	yol	ağı	bulunmaktadır.	Devlet	ve	İl	yollarının	450	km’si	
asfalt	(%91),	10	km’si	stabilize	(%2),	24	km.si	toprak	(%6)	ve	12	km	geçit	vermez	(%1)	yoldur.	İl	sınırları	içinde	94	km.	
bölünmüş	yol	ağıyla	trafiğe	açıktır.	İlimizde	8.580	m	uzunluğunda	16	adet	tünel	mevcuttur	(http://www.gumushane.
gov.tr/ulasim).		Ayrıca	şehir	içerisindeki	yollar	hem	yayalar	hem	de	araçlar	için	yetersizdir.	Örneğin	yeterince	kırmızı	
ışık	ve	üst	geçit	bulunmamaktadır.	Buna	ilave	olarak	şehir	 içi	ulaşımı	sağlayan	yolların	ciddi	bakıma	ihtiyacı	vardır.	
Bazı	yollar	neredeyse	 tamamen	bozuk	durumdadır.	Şehir	merkezinde	ciddi	bir	otopark	sıkıntısı	mevcuttur.	Çünkü	
şehirdeki	alışverişin	büyük	bir	kısmı	sadece	bir	caddeye	sıkışıp	kalmıştır.	Ancak	son	zamanlarda	yapılan	trafikte	tek	
yön	uygulaması	bu	sorunu	kısmen	rahatlatmıştır.
İlde	 yol	 standardının	 yükseltilmesi	 açısından	 toprak	 zeminli	 ve	 ham	 yol	 oranının	 azaltılması	 amacıyla	 ulaştırma	
sektörüne	gereken	önem	verilmeli	ve	yeterli	ödenek	tahsis	edilmelidir.
(http://www.gumushane.gov.tr/ulasim).

Gümüşhane İli Yol Uzunlukları ve Satıh Cinsleri

    Kaynak: http://www.gumushane.gov.tr/ulasim
 
	 Gümüşhane’de	karayolları	dışında	demiryolu	olarak	yakın	süreçte	Gümüşhane	–	Trabzon	–	Giresun	hattının	
yapılması	beklenmektedir.	Demiryolunun	karayolu	taşımacılığında	en	kapasiteli	ve	ekonomik	bir	yöntem	olduğu	ka-
nıtlanmıştır.
(http://www.gumushane.com/gumushanede-ulasim).
	 Hava	ve	deniz	ulaşımı	açısından	Gümüşhane’ye	en	yakın	il	Trabzon;	demiryolu	yönünden	Erzincan’dır.	E-97	
Uluslar	arası	karayolu	üzerinde	bulunan	Gümüşhane’nin	Trabzon	Hava	Limanına	uzaklığı	100	km,	Erzincan	demiryolu-
na	uzaklığı	ise	130	km	dir.	Gümüşhane’nin	İstanbul’a	uzaklığı	1.095	km,	Ankara’ya	uzaklığı	754	km,	Samsun’a	uzaklığı	
358	km,	Bayburt’a	uzaklığı	78	km,	Diyarbakır’a	uzaklığı	527	km,	Sivas’a	uzaklığı	 ise	357	km’dir.	 (Karayolları Genel 
Müdürlüğü) Bölge	Bağlantı	Yolu,	OSB	Erzincan-Bayburt	yolu	üzerinde	bulunmaktadır.	1500	metre	uzunluğundaki	yeni	
yapılan	bölge	bağlantı	yolu	2005	yılı	Ağustos	ayı	 sonu	 itibaren	 tamamen	bitirilmiştir	 (Karayolları Genel Müdürlü-
ğü). 
 
 Türk	 Telekom	 tarafından;	 telefon	 şebekesinin	 genişletilmesi	 ve	 iyileştirilmesine	 yönelik	 yatırım	 ve	bakım	
onarım	programları	sürdürülmekte	olup,	bu	çerçevede	direkli	havai	şebekeler	başta	il	ve	ilçe	merkezleri	olmak	üze-
re	tüm	Gümüşhane	genelinde	belirtilen	oranda	yeraltından	sağlanarak	görüntü	kirliliği	asgariye	indirilmiştir.	Diğer	
taraftan	santraller	arası	irtibatları	sağlayan	fiber	optik	kablolarda	arazi	ve	yol	şartlarının	elverdiği	durumlarda	yine	
yeraltından	çekilmektedir.	Yeni	yapılacak	binalarda	bina	içi	ankastre	uygulaması	için	projelerin	kontrolleri	yapılmakta,	
mevcut	binalarda	da	zaman	içerisinde	oluşmuş	ankastre	yetersizliği	dolayısıyla	dışarıda	çekilen	kabloların	görüntü	
kirliliğini	ortadan	kaldırmak	üzere	bina	yönetimleri	ile	görüşülerek	ankastrelerin	onarımları	sağlanmaktadır(GÜMÜŞ-
HANE İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI, 2013 - 2023).
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 SU-ELEKTRİK-DOĞALGAZ ŞEBEKELERİ
	 Gümüşhane	 ilinin	akarsu	şebekesini;	Harşit	Çayı	ve	Kelkit	Çayı	 ile	bu	çayların	yan	kolları	oluşturmaktadır.	
İl	topraklarının	güney	kesimindeki	akarsular	Orta	Karadeniz	bölümünde,	Karadeniz’e	dökülmektedir.	Tüm	akarsular	
kaynaklarını	il	sınırları	içerisinden	alırlar.	Çimen,	Zigana	ve	Gümüşhane	dağlarının	zirveleri	aynı	zaman	da	su	bölümü	
çizgilerine	tekabül	etmektedir	[Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA)].	
 
	 Gümüşhane	Belediyesi	kentsel	su	ihtiyacını	Harşit	Çayı	alüvyonlarında	açılan	5	adet	keson	kuyu,	Halgent	ve	
Soğukpınar	kaynaklarından	karşılanmaktadır.	İhtiyacın	en	büyük	kısmı	kuyulardan	alınmakta,	kaynaklardan	ise	az	bir	
miktar	temin	edilmektedir.	İçme	suyu	arıtma	tesisi	mevcut	değildir.	Gümüşhane	Belediyesi	olarak	merkez	ilçe	mü-
cavir	alan	sınırları	içerisindeki	nüfusa	hizmet	verilmektedir.	Şiran	Belediyesi	kentsel	su	ihtiyacını	akarsu,	baraj,	gölet,	
kuyu	ve	kaynak	suyu	olmak	üzere	toplamda	5	kaynaktan	karşılamaktadır.	Tamamı	evsel	amaçlı	olup	sanayi	amaçlı	su	
tahsisi	bulunmamaktadır.	Şiran	İlçesinde	içme	ve	kullanma	suyu	şebekesi	sadece	Şiran	Belediyesi	tarafından	kullanılıp	
yaz	mevsimlerinde	45.000	kişi	kış	mevsimlerinde	ise	16.500	kişi	kullanmaktadır.	Torul	Belediyesi	kentsel	su	teminini	
çit	deresi	ve	soğuksu	mevkiinde	bulunan	depolardan	sağlanmaktadır.	İlçemizde	sanayi	faaliyetleri	gelişmemiş	olup	
cüzi	miktarda	su	tüketimi	mevcuttur	(Gümüşhane İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu, 2016).

	 Torul	Belediyesi;	yeraltı	su	kaynaklarından	temin	edilen	su;	çoğunlukla	içme	suyu	olarak	kullanılmaktadır.	
Torul	 İlçesinde;	 İçme	Suyu	 temini	 çit	deresi	 ve	 soğuksu	mevkiinde	bulunan	depolardan	 sağlanmaktadır.	 İlçemizin	
içme	suyu	kapasitesi	ve	potansiyeli	yeterli	olmaktadır	(Gümüşhane İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu, 2016).	
Şiran	İlçesinde	İçme	Suyu	temin	edilen	kaynaklar;	Koruluk	Barajı,	Koruluk	Barajı	Topuk	Suyu,	Kekre	Deresi	Akarsuyu,	
Bilgili	Mahallesi	Kuyu	Suyu	olmak	üzere	5	kaynaktır	(Gümüşhane İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu, 2016).

 ARAZİ KULLANIMI
	 Gümüşhane’nin	%	25’ini	Tarım	Dışı	Arazi	kullanımı,	%25’ini	Orman	ve	Fındıklık,	%	33’ünü	Çayır	ve	Meralar,	
%	17’sini	ise	Tarım	Arazileri	oluşturmaktadır.	Gümüşhane’de	toplam	113.685	hektar	tarım	arazisi	mevcut	olup	bunun	
%	39,9’unda	tarla	tarımı	yapılmaktadır.	Gümüşhane	ilinde	27.943,50	ha.	alanda	hububat	ekimi	yapılmakta	olup	tarım	
arazileri	içerisindeki	oranı	ise	%	61,58’dir.
İlin	arazi	kullanımı	detaylı	olarak	aşağıda	verilmiştir:
 

   Kaynak: Gümüşhane Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 YAN SANAYİ
Gümüşhane	ilinde	alüminyum,	ambalaj,	ormancılık,	petrol,	otomotiv	ve	plastik	mevcut	olan	yan	sanayi	sektörleridir.
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 DAĞITIM VE PAZARLAMA OLANAKLARI
Gümüşhane,	kavşak	noktasında	yer	alması	neticesinde	transit	geçiş	konumundadır.	Trabzon’a	yakın	olması	Trabzon	
Limanı’na	getirilen	ürünlerin	kolayca	dağıtımı	yapılmaktadır.	Ayrıca	Doğu	illerine	yapılacak	olan	dağıtım	kanallarında	
doğrudan	kara	yolunu	kullanarak	kolayca	yapmaktadır.
 NÜFUS
Ülkemizde	 ilk	nüfus	sayımının	yapıldığı	1927	yılında	121	bin	797	kişi	olan	 il	nüfusu	2016	yılı	Adrese	Dayalı	Nüfus	
sayımına	kadar	geçen	89	yıllık	sürede	nüfusu	172.034	bine	ulaşmıştır.	Bu	nüfusun	87.564’ünü	erkekler,	84.470’ini	
kadınlar	oluşturmaktadır.	Yüzde	olarak	ise	%50,90	erkek,	49,10	kadınlar	oluşturmaktadır.		2016	Yılı	Adrese	Dayalı	
Nüfus	Kayıt	Sistemi	sonuçlarına	göre	Gümüşhane	81	il	içinde	toplam	nüfus	itibariyle	76.	sırada	yer	almaktadır.	İlin	
nüfus	yoğunluğu	ise	km²	başına	27	kişidir.	İl	2016	yılı	Aralık	ayı	itibariyle	binde	127,4	yıllık	nüfus	artış	hızıyla	Türkiye	
sıralamasında	ikinci	sıradadır.5

 YILLARA GÖRE GÜMÜŞHANE NÜFUSU6  

  NÜFUS ARTIŞ HIZI GRAFİĞİ7

5  http://www.nufusu.com/il/gumushane-nufusu 
6  http://www.nufusu.com/il/gumushane-nufusu 
7   http://www.nufusu.com/il/gumushane-nufusu
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 GÜMÜŞHANE İLÇELERİN NÜFUSU8

                                   

 GÜMÜŞHANE ALDIĞI VERDİĞİ GÖÇ 9

 GÜMÜŞHANE’DE İSTİHDAM, İŞGÜCÜNE KATILMA VE İŞSİZLİK

	 Gümüşhane’de	işgücüne	katılma	oranı	%	49.9’dur.	Bu	rakam	Türkiye	genelinde	%	51’dir.	Gümüşhane’deki	
işgücüne	katılma	oranı	Türkiye	ortalamasına	oldukça	yakındır.	Türkiye’deki	işsizlik	oranı	%	10.4	iken	Gümüşhane’deki	
işsizlik	oranı	%	7.2	olarak	gerçekleşmiş	ve	Türkiye	ortalamasının	önemli	ölçüde	altında	bir	işsizlik	oranı	mevcuttur.	
İstihdam	edilenlerin	 toplam	nüfusa	oranı	Türkiye’de	%	45.7	olarak	gerçekleşirken	Gümüşhane’de	bu	oran	%	46.3	
olarak	gerçekleşmiştir.	Dolayısı	ile	Türkiye	ortalamasının	biraz	üzerindedir.	Gümüşhane’deki	işsizlik	oranlarının	Türki-
ye	ortalamasının	altında	olmasının	temel	sebepleri	arasında,	inşaat	sektöründeki	canlılık,	istihdam	yaratma	olanağı	
fazla	olan	maden	sektörü	ve	bilişim	sektöründeki	yatırımların	etkisi,	toplum	yararına	çalışma	programları	ile	yaratılan	
ilave	istihdamlar	ve	üniversitenin	kurulması	ile	birlikte	artan	yeni	yatırımlar	gösterilebilir.	
	 Son	yıllarda	önemli	ölçüde	istihdam	sağlayan	yatırımlar	da	işsizliğin	düşük	düzeyde	kalmasında	etkili	olmuş-
tur.	Örnek	verilecek	olursa	şehirdeki	3	adet	maden	işletmesi	yaklaşık	olarak	1000	kişiye	istihdam	sağlamaktadır.	Buna	
ilave	olarak	şehirde	kurulan	çağrı	merkezi	yaklaşık	500	kişiye	istihdam	sağlamaktadır.	Toplum	yararına	çalışma	prog-
ramları	kapsamında	2014	yılında	1000	kişiye	 ilave	 istihdam	sağlanmıştır.	Gümüşhane	merkez	 ilçesinin	nüfusunun	
37000	olduğu	düşünülürse	bu	rakamlar	oldukça	önemlidir.	Bütün	bu	gelişmeler	işsizliğin	düşük	düzeyde	gerçekleş-
mesinde	etkili	olmaktadır.10	İlde	Sanayi	Siciline	kayıtlı	265	adet	işletme	bulunmaktadır.	Bu	işletmelerde	toplam	3.638	

8   http://www.nufusu.com/il/gumushane-nufusu
9   http://www.nufusu.com/il/gumushane-nufusu
10  http://gumushanetso.org.tr/dosyalar/GUMUSHANE-EKONOMI-RAPORU.pdf 
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kişi	istihdam	edilmektedir.	11		Başlıca	sanayi	kuruluşları:	Kibrit	Fabrikası,	Çimento	Fabrikası,	Gümüşkale	Kireç	Sanayii,	
Gümüşsu	Konsantre	Meyve	 Suyu,	 Kuşburnu	Çayı	 Tesisleri;	 ayrıca	un	 fabrikaları,	mobilya	 atölyeleri	 ile	 bıçkı-hızar	
atölyeleridir.
	 Gümüşhane	kalkınmada	öncelikli	iller	kapsamına	alınması	neticesinde	son	yıllarda	çeşitli	teşvik	unsurlarının	
katkısıyla	ilimizdeki	sanayi	tesisi	sayısında	az	da	olsa	artış	görülmüştür.	İlin	sanayi	gelişmesinde	madencilik,	yöresel	
gıda,	mermer	ve	taş	ocakları	gibi	işletmeler	ilimiz	sanayisinin	geleceği	için	en	önde	gelen	sektör	olarak	görülmektedir.																		
	Aşağıda	istihdam	sayıları	ve	şirketler	tabloda	gösterilmiştir12.

 

 GELİR DAĞILIMI

Gelir	referans	dönemi	bir	önceki	takvim	yılıdır.
Tablodaki	rakamlar,	yuvarlamadan	dolayı	toplamı	vermeyebilir.
(1)	Fertler	eşdeğer	hane	halkı	kullanılabilir	gelirine	göre	küçükten	büyüğe	sıralanarak	5	guruba	ayrıldığında;	‘’İlk	yüz-
de	20’lik	grup’’	geliri	en	düşük	olan	grubu,	‘’Son	yüzde	20’lik	grup’’	ise	geliri	en	yüksek	olan	gurubu	tanımlamaktadır.

Kaynak: (Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Ekonomisi 2014 Analizi, 2015)
 

11  http://www.gumushane.gov.tr/sanayi 
12  http://www.gumushane.gov.tr/sanayi 
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Kaynak: (Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Ekonomisi 2014 Analizi, 2015) 
Türkiye’deki	gelir	dağılımı	istatistikleri	incelendiğinde	en	düşük	gelir	grubunda	olanlar	milli	gelirin	%	6.1’ini	
elde	ederken,	bunu	sırası	ile	%	10.7,	%	15.2,	%	21.4	ve	en	yüksek	gelir	grubunda	olanlar	%	46.6	şeklince	
ortaya	çıkmaktadır.	Bilindiği	üzere	tüketici	olan	ve	mal	ve	hizmetlere	talep	oluşturan	hane	halklarının	gelir	
dağılımındaki	 iyileşmeler	aynı	 zamanda	 sağlıklı	bir	ekonominin	 temel	 taşını	oluşturmaktadır.	Bu	manada	
Türkiye’nin	ihtiyaç	duyduğu,	en	alt	gelir	gruplarının	gelirlerindeki	iyileşmelerdir	(Gümüşhane Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Türkiye Ekonomisi 2014 Analizi, 2015).

SOSYAL HİZMETLER
İlde	verilen	sosyal	hizmetler	(https://gumushane.aile.gov.tr/);

•	 Sosyal Yardımlar:	Yoksullukla	mücadele	alanında	strateji	geliştirmek,	adil	bir	gelir	dağılımını	sağ-
lamak	 amacıyla	 yoksul	 ve	 muhtaç	 vatandaşlarımızı	 düzenli	 sosyal	 yardımlar	 ile	 güçlendirmek,	
çalışabilir	durumdaki	sosyal	yardım	yararlanıcılarının	kendi	alın	terleriyle	geçinmelerini	sağlamak	
bu	alanda	verilen	çalımalardır.

•	 Aile ve Toplum Hizmetleri:	Birey,	aile	ve	toplum	refahını	artırmak	amacıyla	dezavantajlı	kesimler	
öncelikli	olmak	üzere	tüm	toplumu	hedefleyen	katılımcı	anlayışla,	adil	ve	arz	odaklı	bütüncül	sosyal	
politikalar	üretmek,	uygulamak	ve	izlemek	hedeflerini	taşıyan	hizmetlerin	verilmesidir.

•	 Çocuk Hizmetleri: Çocuğa	 yönelik	 her	 türlü	 istismarı	 engellemek,	 sokakta	 yaşayan/çalıştırılan	
çocukları	 sokaktan	 çekerek,	 rehabilite	 ederek	 topluma	 yeniden	 kazandırmak,	 çocuk	 dostu	
kentler,	mekânlar,	kurumlar	oluşturulmasını	sağlamak,	çocuğa	karşı	şiddetin	önlenmesine	yönelik	
toplumsal	bilinç	ve	duyarlılığı	arttırıcı	aktivitelerde	bulunmak,	çocuklarımızın	aile	sıcaklığına	en	ya-
kın	ortamda	bakımlarını	sağlayabilmek,	çocukların	akademik,	sportif,	kültürel,	sanatsal	başarılarını	
arttırmak	için	çalışmalar	yapmak	verilen	hizmetlerden	sadece	birkaçıdır.

•	 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri: Yaşlılar	için	genel	müdürlüklere	bağlı	olan	ve	olmayan	huzurevlerinde	
verilen	hizmetler;	engelliler	 için	özel	bakım	merkezlerinde,	umut	evlerinde	ve	genel	müdürlüğe	
bağlı	bakım,	rehabilitasyon	ve	aile	danışma	merkezlerinde	verilen	hizmetlerdir.

•	 Kadına Yönelik Hizmetler: Ülkemizde	 kadın	 erkek	 eşitliğinin	 sağlanması,	 toplumsal	 yaşamın	
tüm	alanlarında	kadınların	konumlarının	güçlendirilmesi	ve	kadınlara	karşı	her	türlü	ayrımcılığın	
önlenmesi	 için	 politikalar	 üretmek,	 strateji	 geliştirmek,	 tüm	 paydaşlarla	 işbirliği	 yapmak	 ve	
koordinasyonu	sağlamak	amacıyla	verilen	hizmetlerdir.

•	 Şehit Yakınları ve Gazi İşlemleri: Şehitlerimizin	hatıralarının	yaşatılması,	şehit	yakınları	ile	gazilerin	
her	 türlü	 mağduriyet	 ve	 mahrumiyetten	 korunması	 amacıyla;	 ulusal	 politika	 ve	 stratejilerin	
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belirlenmesini	 koordine	 etmek,	 şehit	 yakınları	 ile	 gazilere	 yönelik	 sosyal	 hizmet	 ve	 yardım	
faaliyetlerini	yürütmek,	bu	alanda	ilgili	kamu	kurum	ve	kuruluşları	ile	gönüllü	kuruluşlar	arasında	
işbirliği	ve	koordinasyonu	sağlamak	verilen	hizmetlerdir.

     
KÜLTÜREL YAPI

 Gümüşhane	 ilinin	kültürel	oluşumunda	kuzey	bölgesinde	Karadeniz,	güney	bölgesinde	 ise	Doğu	Anadolu	
etkileri	görülür.	İlde,	kır	ve	kent	yaşamının	iç	içe	olması	toplumsal	yaşamda	geleneksel	öğelerin	varlığını	korumasına	
yol	açmaktadır.
	 Eski	dönemlerde	ilin	en	önemli	el	sanatlarından	biri	olan	gümüş	işlemeciliği,	19.	yüzyılda	gümüş	ocaklarının	
kapanmasıyla	ortadan	kalkmıştır.	Günümüzde	Gümüşhane	ili	halkının	yaptığı	başlıca	geleneksel	el	sanatları;	doku-
macılık,	çömlekçilik	ve	av	gereçleri	yapımcılığıdır.	Dokumacılıkta,	yünün	taranarak	bükülmesi	ile	elde	edilen	iplik	kul-
lanılır.	Küçük	tezgâhlarda	bu	iplikler	kullanılarak	kilim,	cicim	ve	ihram	dokunur.	Kilimlerde	çoğunlukla	at	başı	ve	bitki	
motifleri	kullanılırken,	ihramlarda	ise	“tetikli	zincir”,	“Bayburt	kordası”,	“pirinç	deni”	gibi	adlar	alan	desenler	kullanılır.	

 KURUMSAL YAPILAR
Gümüşhane	ilinde	bulunan	kurumsal	yapılar;	

	Devlet	Su	İşleri	Genel	Müdürlüğü, 
	Gümüşhane	Kent	Konseyi,	
	Çevre	ve	Şehircilik	il	Müdürlüğü,	
	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	İl	Müdürlüğü,	
	İl	Afet	ve	Acil	Durum	Müdürlüğü,	
	Gençlik	Hizmetleri	ve	Spor	İl	Müdürlüğü,
	Tapu	Müdürlüğü,
	İl	Defterdarlığı,	
	PTT	Başmüdürlüğü,	
	Orman	ve	Su	İşleri	Şube	Müdürlüğü,
	Sosyal	Güvenlik	Kurumu	İl	Müdürlüğü,	
	İl	Sağlık	Müdürlüğü,	
	İl	Emniyet	Müdürlüğü,	
	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü,
	Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	İl	Müdürlüğü,	
	İl	Telekom	Müdürlüğü,	
	Çalışma	ve	İş	Kurumu	İl	Müdürlüğü,
	İl	Kültür	ve	Turizm	Müdürlüğü,	
	İl	Müftülüğü,	Bilim	ve	Sanayi	İl	Müdürlüğü,	
	İl	Afet	ve	Acil	Durum	Müdürlüğü,
	Gençlik	ve	Spor	İl	Müdürlüğü,	
	Kadastro	Müdürlüğü,	Meteoroloji	Müdürlüğü,
	İl	Sosyal	Hizmetler	Müdürlüğü,	Tapu	Müdürlüğü,	
	İl	Özel	İdaresi,	Gümüşhane	Belediyesi,
	Çoruh	Elektrik	Dağıtım	A.Ş,	
	İl	Nüfus	ve	Vatandaşlık	Müdürlüğü,
	İl	Dernekler	Müdürlüğü’dür.
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 3. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA PLANLAMASI
 3.1. PAZAR VE TALEP ANALİZİ

 3.1.1. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

 Günümüzde	dünya	enerji	 üretiminde	öncelikli	 kaynaklar	petrol,	 doğal	 gaz	 ve	 kömür	gibi	 yenilenemeyen	
enerji	kaynaklarıdır.	Özellikle	doğal	gazın	çevreyi	daha	az	kirletmesinden	dolayı	enerji	üretimindeki	payı	gün	geçtikçe	
artmaktadır.	Aşağıdaki	grafikte	görüldüğü	üzere,	dünyanın	en	çok	kullanılan	enerji	kaynağı	petroldür.	 İkinci	sırada	
kullanımı	gittikçe	azalan	maden	kömürü	ve	üçündü	sırada	üretim	ve	tüketimi	hızla	artan	doğal	gaz	bulunmaktadır.	
Her	dönem	belirli	bir	enerji	kaynağı	önem	kazanmıştır.	Kömürün	yerini	zamanla	petrol	almış	ve	sonraki	yıllarda	doğal	
gaz	önem	kazanmıştır.	Önümüzdeki	yıllarda	 ise	alternatif	enerji	kaynakları	değer	kazanacaktır.	Günümüzde	dünya	
üzerinde	kullanılmakta	olan	alternatif	enerji	kaynakları	ve	kullanım	oranları	şöyledir;13

 

 Nükleer Enerji 

 Nükleer	enerji	nükleer	reaktörlerde	atom	çekirdeğinin	parçalanması	veya	çekirdek	kaynaşması	esnasında	
açığa	 çıkan	enerjidir.	Nükleer	 yakıtlar	 ise	uranyum	ve	 toryumdur.	Bu	maddelerden	 çok	 yüksek	oranlarda	elektrik	
enerjisi	üretilmektedir.	Örneğin	bir	gram	uranyumdan	elde	edilen	enerji	dört	ton	maden	kömüründen	elde	edilen	
enerjiye	denktir.	Nükleer	enerjide	en	büyük	sorun	radyasyon	tehlikesidir.	Günümüzde	dünyada	31	ülkede	442	ünite	
ile	elektrik	üretimi	nükleer	santrallerden	sağlanmaktadır.	Nükleer	enerji	ilk	olarak	II.	Dünya	Savaşı’ndan	sonra	İngilte-
re‘de	kullanılmıştır.	80	milyon	nüfusa	sahip	olan	Fransa‘da	58	tane	nükleer	reaktör	bulunmakta	ve	tüketilen	elektriğin	
%76,34′ünü	nükleer	enerjiden	sağlanmaktadır.	Nükleer	enerji	elektrik	elde	etmenin	yanında	tıpta	ve	sanayide	kulla-
nılan	izotopların	üretilmesinde,	gemi	ve	denizaltının	hareket	ettirilmesinde	kullanılmaktadır.

Bazı	 Ülkelerin	 Nükleer	 Santral	 Ünite	 Sayıları	 ve	 Elektrik	 Enerjisi	 Üretim	 Dağılımı 
(	IAEA	–	Power	Reactor	Information	System,	2016	)

13  www.enerji.gov.tr
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 Güneş Enerjisi

Temiz	ve	masrafsız	bir	enerji	kaynağı	olan	güneşin	en	önemli	özelliği	bol	ve	sınırsız	olmasıdır.	Kullanımı	giderek	artan	
güneş	enerjisinden	önceleri	 ısı	enerjisi	olarak	 son	yıllarda	 ise	gelişen	 teknoloji	 ile	beraber	elektrik	enerjisi	olarak	
yararlanılmaktadır.	Güneş	panelleri	ve	fotovoltaik	pillerle	giderek	azalan	maliyetlerle	elektrik	enerjisi	elde	edilmekte-
dir.	Güneş	enerjisiyle	çalışan	otomobiller	yapılmıştır.	Fakat	bunlar	genellikle	tek	kişilik	ve	çok	sınırlı	güce	sahip	araç-
lardır.	Yapabildikleri	hız	5km/h’i	geçemediğinden	günlük	kullanımda	yer	edinemeyecek	kadar	verimsizdirler.	Güneş	
enerjisiyle	çalışan	bir	diğer	şey	de	güneş	ocağıdır.	Yemek	pişirme	amaçlı	olarak	kullanılan	güneş	ocakları	son	derece	
kullanışlı	araçlardır.	Kırsal	bölgelerin	sosyoekonomik	kalkınmasına	destek	olan,	orman	tahribatını	önlemeye	yardımcı	
olan	güneş	ocaklarıdır.	Güneş	enerjisinden	sıcak	su	da	elde	edilmektedir.	Örneğin	Fransa	ile	İspanya	arasındaki	Pirene	
dağları	üzerinde	kurulu	olan	güneş	kollektörlerinden	320	derece	sıcaklık	sağlanmaktadır.	Aynı	şekilde	evlerin	çatısına	
monte	edilen	güneş	panellerinden	sıcak	su	elde	etmek	de	mümkündür	ve	yaygın	olarak	kullanılmaktadır.	Avustralya,	
Japonya,	İsrail	ve	ABD	güneş	enerjisinden	yararlanan	ülkelerin	başında	gelmektedir.

 Biyoenerji

Doğal	ürünlerden	elde	edilen	enerjidir.	Biyokütle	enerjisi	olarak	adlandırılan	bu	enerji	türü	organik	maddelerden	elde	
edilen	enerjidir.	Bitki	ve	hayvan	atıklarından	yararlanma	yöntemidir.	Başlıca	biyokütle	kaynakları	şunlardır;	

•	 Odun	(çeşitli	ağaçlar)

•	 Bazı	yağlı	tohumlu	bitkiler	(ayçiçeği,	kolza,	soya	fasulyesi)

•	 Elyaf	bitkileri	(keten,	kenevir,	sorgum	v.b)

•	 Karbonhidratlı	bitkiler	(patates,	buğday,	mısır,	pancar	v.b)

•	 Bitkisel	artıklar	(dal,	sap,	saman,	kök,	kabuk	v.b)

•	 Sanayi	atıkları

•	 Hayvansal	atıklar

elde	edilmektedir.	Bazı	organik	bazlı	atıkların	oksijensiz	ortamdaki	fermantasyonu	(mayalanma)	sonucu	ortaya	çıkan	
renksiz,	kokusuz,	mavi	bir	alevle	yanan	gazdır.	Çin	ve	Hindistan‘da	biyogaz	üretimi	çok	önemlidir.	Çin’de	hayvan	ve	
insan	atıklarının	kullanıldığı	yedi	milyon	biyogaz	üretim	ünitesi	bulunmaktadır.	Biyogaz	enerjisi	için	bitkiler	de	kulla-
nılmaktadır.	Bitki	atıkları	arasında	şeker	kamışı,	mısır,	kauçuk	ve	kavak	vardır.	Bu	bitkilerin	atıklarındaki	çürüme	bazı	
yakıtların	meydana	gelmesine	yol	açar.	Brezilya‘ya	mısır	ve	şeker	kamışından	alkol	elde	edilmekte,	bu	alkol	da	motor	
yakıtı	olarak	kullanılmakta	ve	%20	oranında	da	petrole	katılabilmektedir.	Almanya‘nın	Münih	kentinde	kurulan	çöp	
santralinde	saatte	70	ton	çöp	yakılarak	enerji	üretilebilmektedir.	Bazı	yağlı	tohum	bitkilerinden(kolza,	aspir,	ayçiçeği	
gibi)	elde	edilen	yağların	bir	katalizör	eşliğinde	alkol	ile	reaksiyonu	sonucu	ortaya	çıkan	yakıt	biyodizeldir.	Kızartma	
yağları	ve	hayvansal	yağlar	da	biyodizel	hammaddesi	olarak	kullanılır.

 Rüzgar Enerjisi

	 Temiz	ve	yenilenebilen	bir	enerji	kaynağı	olan	rüzgârdan	eskiden	yel	değirmenleri	sayesinde	günümüzde	ise	
modern	türbinler	yardımıyla	elektrik	elde	edilmektedir.	Yel	değirmenleriyle	elektrik	elde	etme	ilk	olarak	1890	yılında	
Danimarkalılar	tarafından	gerçekleştirilmiştir.	Rüzgâr	gücünden	elektrik	elde	eden	ülkelerin	başında	ABD	gelmekte-
dir.	ABD	Dünya	rüzgâr	enerjisi	üretiminin	%26’sına	tek	başına	sahiptir.	%22,4	ile	Çin	ikinci	sırada,	%7,9	ile	Almanya	
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üçüncü	sırada	yer	alır.

 Jeotermal Enerji

	 Yerkabuğunun	derinliklerindeki	ısının	fay	hatlarından	sıcak	su	veya	buhar	olarak	kendiliğinden	ya	da	son-
dajlarla	çıkartılmasıyla	elde	edilen	enerjiye	jeotermal	enerji	denir.	Sıcak	su	kullanımı	çok	eskilere	kadar	gitmektedir.	
Fakat	modern	anlamda	 ilk	olarak	 İtalyanlar	 jeotermal	enerjiyi	elde	etmişlerdir.	Dünya	üzerindeki	 jeotermal	enerji	
kapasitesinin	12.594	Megawatt	dolayında	olduğu	tahmin	edilmektedir.	 Jeotermal	enerjiden	 ısıtmada,	endüstride,	
tarımda	ve	elektrik	elde	etmede	yararlanılmaktadır.	İzlanda’	da	1943	yılından	beri	konutlar	jeotermal	enerji	ile	ısıtıl-
maktadır.	Ayrıca	yollar	ve	kaldırımların	ısıtılmasında	da	kullanılmaktadır.	Yeni	Zelanda’	da	kağıt	ve	kereste	işletmele-
rinde,	ABD’de	sebze	kurutma	tesislerinde	jeotermal	enerji	kullanılmaktadır.	

 Dalga Enerjisi

	 Denizlerde	rüzgarların	etkisiyle	oluşan	dalgalardan	enerji	elde	edilmektedir.	Dalga	enerjisi	suya	yerleştirilen	
tribünlerle	veya	dalgaların	kıyıya	çarptıkları	yerlerde	kullanılan	merceklerle	elde	edilir.	Bütün	dünyada	dalgalardan	
200	milyon	ton	taşkömürünün	vereceği	enerjiyi	karşılayacak	enerji	elde	edilebilir.	Okyanusların	kıyı	şeridi	yaklaşık	
100.000km’dir.	Bu	kıyı	şeridinin	ortalama	potansiyel	gücü	4	milyar	kWh’yi	bulmaktadır.	Bu	da	dünyadaki	bütün	su	
gücünden	7	kat	fazladır.

 Hidroelektrik Enerjisi

	 Hidroelektrik	enerjinin	kaynağı	sudur.	Akan	suyun	kinetik	enerjisi	türbinler	ve	jeneratörler	sayesinde	elektrik	
enerjisine	dönüştürülür.	Dünya	elektrik	üretiminin	%16,3′ü	hidroelektrik	enerjisi	tarafından	karşılanmaktadır.	Hidroe-
lektrik	santraller	termik	santraller	gibi	çevreyi	fazla	kirletmezler.	Fakat	baraj	yapılacak	alanın	sular	altında	kalmasıyla	
çevrede	değişiklikler	meydana	gelmektedir.

 Gel-Git Enerjisi

	 Okyanuslardaki	suyun	alçak	ve	yüksek	olduğu	zamanlar	arasındaki	farktan	doğan	enerjidir.	Gel-git	enerjisi	
tesisi	 ilk	olarak	1966	yılında	 Fransa’nın	 kuzeybatısında	Rance	Nehri’nin	ağız	 kısmındaki	haliçte	 inşa	edilmiştir.	Bu	
tesisten	240MWh	elektrik	üretilmektedir.	Rusya’da	400,	Çin’de	10,	Kanada‘da	18	MWh	enerji	üreten	tesisler	kurul-
muştur.	Hindistan’da	ise	proje	aşamasında	olan	tesisler	vardır.

	 Bu	 santraller	 kuruluş	aşamasında	oluşan	 toz	bulutları	 sebebiyle	geçici	de	olsa	hava,	 su	ve	 toprağa	 zarar	
vermektedir.	Bir	başka	olumsuz	konu	 ise,	 santralin	 inşası	 sırasında	çalışan	motorlu	araçların	oluşturduğu	zarardır.	
Buna	karşın	santralin	çevresindeki	alanlarda	beslenmenin	temelini	oluşturan	tarımsal	faaliyetlere	imkan	vermekte,	
biriktirilen	suda	balıkçılık	faaliyeti	gelişmekte	ve	çevrede	rekreasyon	alanları	oluşturulmaktadır.
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Elektrik	Enerjisi	Üretiminde	Bazı	Kaynakların	CO2	Emisyon	Değerleri 
(IEA	–	CO2	Emissions	From	Fuel	Combustion,	2015)

 Elektrik Üretimi

	 Elektrik	üretiminde	yenilenebilir	kaynakların	oranı	her	geçen	gün	artmaktadır.	Bu	kaynakların	AB	bölgesinde	
kullanımına	baktığımızda	önemli	 artışlar	dikkat	 çekmektedir.	 Eurelectric	 tarafından	yayınlanan	verilere	göre	2015	
yılında	AB’de	elektriğin	%29’u	yenilenebilir	enerji	kaynaklarından	%56’sı	 ise	düşük	karbon	kaynaklarından	üretildi.	
Elektrik	üretimine	ilişkin	bazı	ülkelerin	verileri	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.

Bazı Ülkelerin 2015 Yılı Elektrik Üretim Değerleri 

*(1 Ocak 2017 itibariyle güncel veriler.)
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Dünya	elektrik	üretimi	 için	en	yaygın	olarak	kullanılan	kaynağın	kömür	olduğu	ve	hemen	arkasından	yenilenebilir	
enerji	kaynaklarının	geldiği	görülmektedir.	Amerika	Birleşik	Devletleri,	Çin,	Hindistan	ve	Almanya’da	kömür,	Rusya’da	
doğal	gaz,	Fransa’da	nükleer	enerji	ve	Kanada’da	yenilenebilir	enerji	elektrik	enerjisi	üretiminde	en	fazla	paya	sahip	
olan	kaynaklardır.	

Bazı Ülkelerin Kaynak Bazında Elektrik Üretim Oranı 

2015	verileri

Renewables	2017	global	status	report	-	REN21	raporuna	göre	2016	yılı	sonu	itibariyle	yenilenebilir	enerji	kaynakları-
nın	tahmini	olarak	toplam	enerji	üretimindeki	payı	%24,5	seviyelerine	ulaşmıştır.	

Fosil	yakıt	rezervleri	hızla	azalmakta	olup	özellikle	petrol	ve	doğal	gaz	rezervleri	kritik	seviyelere	yaklaşmaktadır.	Aşa-
ğıdaki	grafikte	dünya	kömür,	doğal	gaz	ve	petrol	rezervlerine	ilişkin	bilgi	verilmiştir.	

Türlerine Göre Fosil Yakıt Rezervlerinin Kalan Ömürleri 14

 

Dünyadaki	toplam	petrol	rezervleri	1,7	trilyon	varil	civarında	olup	bu	miktar,	yaklaşık	51	yıllık	tüketimi	karşılamakta-
dır.	Dünya	doğal	gaz	rezervi	2015	yılı	sonunda	187	trilyon	m3	olarak	belirlenmiş̧	olup	bu	miktar	küresel	üretimi	53	yıl	
gibi	bir	süre	boyunca	karşılamak	için	yeterlidir.	Dünya	kömür	rezervleri	küresel	üretimi	114	yıl	boyunca	karşılamaya	
yeterli	olup	tüm	yakıtlar	arasında	en	yüksek	rezerv	üretim	oranına	sahiptir.	Amerika	en	fazla	yerel	rezerve	sahip	ülke	
olup,	arkasından	Rusya	ve	Çin	gelmektedir.	

14	 	T.C.	Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanlığı	Dünya	ve	Türkiye	enerji	ve	Tabi	Kaynaklar	Görünümü	Raporu,2017
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Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruşlara ve Kaynaklara Göre Dağılımı (GWh)15

 Yenilenebilir Enerji16 

	 1973	yılında	meydana	gelen	birinci	petrol	krizinin	ardından	enerjinin	önemi	tüm	dünya	ülkeleri	tarafından	
daha	iyi	anlaşılmaya	başlanmıştır.	Bu	tarihten	sonra	ülkeler	enerji	kaynaklarını	çeşitlendirme	ve	alternatif	enerji	kay-
nakları	kullanma	noktasında	önemli	adımlar	atmış	̧özellikle	enerji	ithal	eden	ülkeler	enerjinin	sürdürülebilir	kullanımı	
adına	çeşitli	politika	arayışları	içine	girmişlerdir.	2000’li	yıllara	gelindiğinde	alternatif	enerji	arayışları	büyük	bir	ivme	
kazanmış̧	ve	yenilenebilir	enerji	konusundaki	çalışmalar	artmaya	başlamıştır.	

	 Yenilenebilir	enerjiyi	“doğal	kaynaklardan	elde	edilebilen	ve	kendini	sürekli	yenileyebilen	bir	enerji	kaynağı”	
olarak	 tanımlamak	mümkündür.	Yenilenebilir	enerjiyi	diğer	enerji	 çeşitlerinden	ayıran	en	önemli	özellik	doğal	bir	
şekilde	kendisini	yenileyebilmesi	ve	yok	olmamasıdır.	Bunun	yanı	sıra	yenilenebilir	enerji	çeşitleri	çevreye	zarar	veren	
karbon	salınımının	azaltılması,	yerli	kaynaklar	oldukları	için	ithal	edilmeye	ihtiyaç	duyulmaması	ve	bu	sayede	enerji	
konusunda	dışa	bağımlılığın	azaltılması	gibi	hususlar	açısından	oldukça	önemlidir.	

	 Yenilenebilir	enerji	kaynakları	başlıca	“güneş”,	“rüzgar”,	“jeotermal”,	“hidrolik”,	“biokütle”,	“dalga”	ve	“hid-
rojen”	enerjileri	olarak	gruplandırılmaktadır.	Güneşin	bu	enerji	çeşitlerinin	büyük	bir	bölümünün	ana	kaynağı	olduğu	
ve	bunlara	dolaylı	veya	dolaysız	etkisinin	bulunduğu	söylenebilmektedir.	Hatta	fosil	yakıt	olarak	bilinen	kömür,	petrol	
ve	 doğalgaz	 da	 esasında	 güneş̧	 enerjisinin	 şekil	 değiştirmiş̧	 halleridir.	 Bu	 nedenlerden	 ötürü	 güneşi	 dünyanın	 en	
önemli	enerji	kaynağı	olarak	tanımlayabilmek	mümkündür.	Aşağıda	yenilenebilir	enerji	çeşitleri	ve	bunların	kaynak-
ları	listelenmektedir.				

TABLO	14	EKLENECEK
15	 	T.C.	Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanlığı
16	 	SETA,	Dünya	ve	Türkiye’de	Yenilenebilir	Enerji	Raporu,2017
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	 Yenilenebilir	enerji	kaynakları	bu	denli	geniş	bir	potansiyele	sahip	olmasına	rağmen,	dünya	genelinde	tüke-
tilen	enerji	çeşitlerine	bakıldığında	ilk	sırayı	petrol	almakta	ardından	sırasıyla	kömür	ve	doğalgaz	gelmektedir.	Yeni-
lenebilir	enerjinin	toplam	elektrik	üretimindeki	tahmini	payı	ise	2014	yılı	verilerine	göre	sadece	yüzde	19,3	kadardır.	
Yenilenebilir	enerjinin	birincil	 tüketim	içerisindeki	payı	 ise	sadece	%9,5	kadardır.	2016	yılı	 sonu	 itibariyle	bu	oran	
tahmini	olarak	%24,5	oranlarına	yükselmiştir.	(Renewables 2017 global status report - REN21)

2016 sonu, Küresel Elektrik Üretiminin Tahmini yenilenebilir Enerji Payı

Yenilenebilir Olmayan 
%75,5

Yenilenebilir 
Enerji 
%24,5

Hidro Enerji 
%16,6

Rüzgar 
Enerjisi
%4,0

Bio Enerjisi
%2,0

Güneş Enerjisi 
(PV)
%1,5

Diğer
%0,4
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 REN21

	 Türkiye	brüt	elektrik	enerjisi	üretimi	2015	yılı	261,7	milyar	kWh	olarak	gerçekleşmiştir.	2016	yılında	%4,9	
oranında	artarak	274,7	milyar	kWh	olarak	gerçekleşmiştir.	2016	yılında	elektrik	üretimimizin,	%32,1’i	doğal	gazdan,	
%33,9’u	kömürden,	%24,7’si	hidrolikten,	%5,7’si	rüzgardan,	%1,8’i	jeotermalden	ve	%1,8’i	diğer	kaynaklardan	elde	
edilmiştir.	(enerji.gov.tr)

	 2016	yılı	sonu	itibariyle	Türkiye’nin	kurulu	gücü	içerisinde	EÜAŞ	%27,8,	serbest	üretim	şirketleri	%59,	yap-iş-
let	santralleri	%8,3,	yap-işlet-devret	santralleri	%3,2,	işletme	hakkı	devredilen	santraller	%1,3	ve	lisanssız	santraller	
%0,4’lük	paya	sahiptir.	(enerji.gov.tr)

	 İşletmeye	alınan	yeni	santraller	ve	kapasite	artışları	ile	elektrik	enerjisi	kurulu	gücümüz	2016	sonu	itibarıyla	
78,497	MW’a	yükselmiştir.	2016	sonu	itibarı	ile	kurulu	gücümüzün	kaynaklara	göre	dağılımı;	yüzde	35,4’ü	hidrolik,	
yüzde	29,0’u	doğal	gaz,	yüzde	22,1’i	kömür,	yüzde	6,1’i	rüzgâr,	yüzde	0,9’u	jeotermal	ve	yüzde	7,4’ü	ise	diğer	kaynak-
lar	şeklindedir.		Ayrıca	Ülkemizde	elektrik	enerjisi	üretim	santrali	sayısı,	2016	yılı	sonu	itibarıyla	2.321’e	yükselmiştir.	
Mevcut	santrallerin	597	adedi	hidrolik,	39	adedi	kömür,	171	adedi	rüzgâr,	31	adedi	jeotermal,	260	adedi	doğal	gaz,	
1.045 adedi güneş,178	adedi	ise	diğer	santrallerdir(enerji.gov.tr).	Toplam	üretim	içerisinde	2016	yılı	verilerin	göre	
güneş	enerjisinin	payı	yaklaşık	%0,36’dır.

	 Güneş	enerjisi	yeryüzünde	en	yaygın	bulunan	yenilenebilir	enerji	kaynaklarından	biridir.	Bu	enerji	çeşidin-
den	elektrik	ve	ısı	elde	etmek	için	faydalanılır.	Diğer	taraftan	fotovoltaik	panel	kullanımı	fosil	yakıt	tüketmekten	daha	
maliyetli	olduğu	için	yeryüzüne	gelen	güneş̧	enerjisinin	yalnızca	yüzde	0,04’ü	insanlar	tarafından	kullanılmaktadır.	

Türkiye Geneli Güneş Enerji Potansiyeli17

Yukarıdaki	haritada	Türkiye	genelindeki	güneş	enerji	potansiyellerinin	KWh/m2-yıl	olarak	miktarları	gösterilmiştir.

	 Türkiye,	 coğrafi	 konumu	nedeniyle	 sahip	 olduğu	 güneş	 enerjisi	 potansiyeli	 açısından	 birçok	 ülkeye	 göre	
şanslı	durumdadır.	Meteoroloji	İşleri	Genel	Müdürlüğü’nde	bulunan	1966-1982	yıllarında	ölçülen	güneşlenme	süresi	
ve	 ısınım	 şiddeti	 verilerinden	 yararlanarak	 yapılan	 çalışmaya	 göre	Türkiye’nin	ortalama	yıllık	 toplam	güneşlenme	
süresinin	2640	saat	(günlük	toplam	7,2	saat),	ortalama	toplam	ısınım	şiddetinin	yıllık	1.311	kWh/m²	(günlük	toplam	
3,6	kWh/m²)	olduğu	tespit	edilmiştir.	110	gün	gibi	yüksek	bir	güneş	enerjisi	potansiyeline	sahip	Türkiye’de	gerekli	
yatırımların	yapılması	halinde	yılda	birim	metre	kareden	ortalama	olarak	1.100	kWh	’lik	güneş	enerjisi	üretebilir	po-
tansiyel	bulunmaktadır(Enerji	Sektörü	Raporu,	GEKA).

17	www.eie.gov.tr
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	 	 	 TÜRKİYE	Global	Radyasyon	Değerleri	(KWh/m2-gün)

    

    

	 	 	 																			TÜRKİYE	Güneşlenme	Süreleri	(Saat)
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	 	 	 TÜRKİYE	PV	Tipi-Alan-Üretilebilecek	Enerji	(KWh-Yıl)

                                                 

   

	 	 	 	 Gümüşhane	İli	Güneş	Enerji	Potansiyeli18

   

18  www.eie.gov.tr
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	 	 	 Gümüşhane	İli	Global	Radyasyon	Değerleri	(KWh/m2-gün)

    

	 	 	 	 Gümüşhane	Güneşlenme	Süreleri	(Saat)
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	 	 	 TÜRKİYE	PV	Tipi-Alan-Üretilebilecek	Enerji	(KWh-Yıl)

	 Gümüşhane	ilinin	güneşlenme	süresi	(saat-yıl)	2,349’dur.	Radyosyon	değeri	(KWh/m2-yıl)	1,400-1,600	ara-
sındadır.

	 Yukarıdaki	haritada	Gümüşhane	ilinin	güneş	enerji	potansiyellerinin	KWh/m2-yıl	olarak	miktarları	gösteril-
miştir.	Gümüşhane	ilinde	haritada	da	görüldüğü	gibi	en	fazla	güneş	enerjisi	potansiyeli	Kelkit,	en	az	ise	Kürtün	bölge-
sinde	görülmektedir.

	 Güneş	enerjisi	yatırımı	yapılacak	yerlerin	düz	ve	güneş	alan	sahalar	olması	gerekmektedir.	Ayrıca,	temizlik	ve	
buhar	için	suya	gereksinim	duyulmaktadır.	Güneş	enerjisi	ile	elektrik	üretim	santralleri	(GES)	için,	kullanılan	teknolo-
jiye	bağlı	olarak	1	MW	Ges	için	12-30	dönüm	arazi	gerekmektedir.	Ön	fizibilite	kapsamında	25	dönüm	araziye	Ges’in	
kurulacağı	varsayılmıştır.	Gümüşhane	ilinde	2016	yıl	itibariyle	kurulmuş	GES	bulunmamaktadır.

3.1.2. PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE PROFİLİ

	 19Türkiye	brüt	elektrik	enerjisi	tüketimi	2015	yılında	265,7	milyar	kWh	olarak	gerçekleşirken	2016	yılında	
bir	önceki	yıla	göre	%3,3	artarak	278,3	milyar	kWh	olarak	gerçekleşmiştir.	Elektrik	tüketiminin	2020	yılında	yüksek	
senaryoya	göre	yıllık	yaklaşık	%6,9	artışla	392	TWh’e,	baz	senaryoya	göre	ise	yıllık	ortalama	%5,5	artışla	357,4	TWh’e	
ulaşması	beklenmektedir.	2016	yılında	sisteme	toplam	5.899	MW’lik	yeni	santral	eklenmiş	olup	Türkiye’nin	kurulu	
gücü	2016	sonu	itibariyle	78,497	MW	seviyelerine	ulaşmıştır.

	 Ülkemiz,	coğrafi	konumu	nedeniyle	yüksek	güneş	enerjisi	potansiyeline	sahiptir.	2015	yılında	güneş	kolek-
törleri	ile	yaklaşık	olarak	811.000	TEP	(Ton	Eşdeğer	Petrol)	ısı	enerjisi	üretilmiştir.	Üretilen	ısı	enerjisinin,	2015	yılı	için	
konutlarda	kullanım	miktarı	528.000	TEP,	endüstriyel	amaçlı	kullanım	miktarı	283.000	TEP	olarak	hesaplanmıştır.

Ülkemizde 2016 yılı sonu itibariyle kurulu gücü 402 MW olan 34 adet güneş enerjisi santraline önlisans, kurulu gücü 

19www.enerji.gov.tr
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12,9 MW olan 2 adet güneş enerjisi santraline lisans verilmiştir. Lisanssız elektrik üretim santrallerinin kurulmasıyla 
birlikte 2016 yılı sonu itibarıyla güneş enerjili santral sayısı 1.043 olarak görülürken bu santrallerin kurulu gücü ise 
819,6 MW olup 2 adet lisanslı güneş enerjisi santrali ile birlikte toplam kurulu gücümüz 832,5 MW’a ulaşmıştır. 

	 Sanayinin	gelişmesi	ve	nüfusun	artmasına	paralel	olarak	her	geçen	yıl	enerjiye	olan	talep	artmaktadır.	Eğer	
Türkiye’nin	geçtiğimiz	30	yıl	talep	artış	hızının	(%7,47)	uzun	dönemli	devam	edeceğini	varsayarsak.	2023	yılında	tale-
bimiz	498.140	MWh,	2030	yılında	talebimiz	886.440	MWh	olacaktır.	20 

	 Fosil	kaynakların	rezervlerinin	sınırlı	olması	ülkeleri	yenilenebilir	enerji	kaynaklarına	sevk	etmektedir.	Dün-
yanın	yıllık	enerji	tüketimi	yaklaşık	16	TW/Yıl’dır.	Güneşin	yıllık	dünyadaki	potansiyeli	ise	23.000	TW’tır.	Güneş	pa-
nellerindeki	teknolojinin	gelişmesi	ile	yatırım	maliyeti	sürekli	düşecek	olması	sektörde	GES’lerden	üretilen	enerjinin	
toplam	enerji	içerisindeki	payı	sürekli	artıracaktır.	

	 Türkiye’nin	mevcut	elektrik	 ihtiyacının	başta	yenilenebilir	enerji	 kaynakları	olmak	üzere	yerli	 kaynaklarla	
karşılanması	büyük	önem	taşımaktadır.	Ayrıca	GES	elektrik	üretiminin	de	içinde	bulunduğu	yenilenebilir	enerji	üre-
timine	Devlet	tarafından	alım	garantisi	verilmesi	hususları	dikkate	alındığında	talep	açısından	GES’den	elde	edilecek	
elektrikte	darboğaz	oluşmayacaktır.	

	 Gümüşhane	ilinde	Teiaş	14.	Bölge	müdürlüğü	verilerine	göre	2014	yılı	için	bir	önceki	yıla	göre	50,29	artışla	
enerji	 tüketim	miktarı	352.333.432	kWh	olarak	gerçekleşmiştir.	Gümüşhane	 ilindeki	üretim	ise	2014	Teiaş	verileri	
göre	6	tüzel	kişiye	ait	7	enerji	üretim	tesisinde	(HES	tesileri)	786.088.307	kWh	olarak	gerçekleşmiştir.

	 Ülkemiz	elektrik	altyapısının	güçlendiği,	tüketim	artışına	paralel	olarak	üretim	artışının	da	yaşandığı	2016	
yılında,	elektrik	sistemimizin	Avrupa	elektrik	sistemiyle	bağlantısı	da	güçlenmiştir.	15	Nisan	2015	tarihinde	TEİAŞ	ile	
ENTSO-E	arasında	Uzun	Dönem	Anlaşması	(Long	Term	Agreement)	 imzalanmış	ve	ülkemiz	elektrik	sistemi	Avrupa	
elektrik	sistemine	kalıcı	olarak	bağlanmıştır.	14	Ocak	2016	tarihli	Gözlemci	üyelik	anlaşmasıyla	ise	TEİAŞ,	ENTSO-E’nin	
ilk	ve	tek	gözlemci	üyesi	olmuştur.

	 Elektrik	 sektöründe	rekabeti	esas	alan	şeffaf	bir	piyasanın	oluşturulması	ve	bu	suretle	yatırım	ortamının	
geliştirilmesi	amaçlanmaktadır.	Bu	kapsamda	organize	toptan	elektrik	piyasalarının	işletilmesi	ve	bu	piyasalarda	ger-
çekleştirilen	faaliyetlerin	mali	uzlaştırma	işlemleri	ile	söz	konusu	faaliyetlere	ilişkin	diğer	mali	işlemlerin	yürütüldü-
ğü	bir	piyasa	 işletmecisinin	kurulması	öngörülmüştür.	Enerji	Piyasaları	 İşletme	Anonim	Şirketi	 (EPİAŞ),	6446	sayılı	
Elektrik	Piyasası	Kanunu	ve	6102	sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu	hükümlerine	tabi	olarak,	12	Mart	2015	tarihinde	tescil	
işlemlerinin	tamamlanmasının	ardından	resmen	kurulmuştur.	1	Eylül	2015	tarihinde	ise	EPİAŞ	piyasa	işletme	lisansını	
almıştır.	EPİAŞ,	piyasa	işletim	lisansı	kapsamında,	Borsa	İstanbul	Anonim	Şirketi	ile	TEİAŞ	tarafından	6446	sayılı	Kanun	
kapsamında	işletilen	piyasalar	dışındaki	organize	toptan	elektrik	piyasalarının	işletim	faaliyetini	yürütmektedir.

 3.1.3. TALEBİ ETKİLEYEN UNSURLAR

	 Dünya	birincil	enerji	tüketiminin	artmasına	neden	olan	temel	etkenlerin	başında	nüfus	ve	gelir	artışı	gel-
mektedir.	Nüfus	artışının	gelişmekte	olan	sanayi	ve	kentleşmelere	bağlı	olarak	küresel	enerji	talep	artışına	önemli	
miktarda	etki	edeceği	öngörülmektedir.	OECD	dışı	ülkelerin	oluşturacağı	bu	etki	aşağıdaki	şekilde	verilen	nüfus,	GS-
YİH	büyüme	oranı	ve	birincil	enerji	talebi	projeksiyonlarında	görülmektedir.	21

20	www1.mmo.org.tr
21Dünya	ve	Türkiye	Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Görünümü,	2017,	T.C.	Enerji	ve	Tabi	Kaynaklar	Bakanlığı
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	 Yapılan	senaryolara	göre,	2040	yılına	kadar	olan	dönemde	fosil	yakıtların	paylarının	nispeten	azalmasına	
rağmen	bu	yakıtlar	hâkim	kaynaklar	olmaya	devam	edecektir.	Nükleer	enerjinin	birincil	enerji	kaynakları	içindeki	pa-
yının	artacağı	öngörülmekte,	yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	2040	yılındaki	payının	%16,1	olacağı	beklenmektedir.	
Mevcut	politikalar	senaryosuna	göre	küresel	elektrik	talebinin	2040	yılına	kadar	yıllık	ortalama	%2,3	olmak	üzere	
%80	oranında	artacağı	beklenmektedir.	

	 Enerji	sanayileşmenin,	sosyal	ve	ekonomik	gelişmenin	önemli	girdilerinden	biridir.	Bu	nedenle	sanayileşen	
ve	gelişmekte	olan	ülkelerin	enerji	 ihtiyaçları	da	sürekli	olarak	artmaktadır.	Özellikle	ikincil	enerji	türlerinden	olan	
elektrik	enerjisinin	kalitesi,	yüksek	verimliliği,	kullanım	alanlarının	çok	çeşitli	olması	ve	kolay	kullanılabilmesi	sebe-
biyle	dünya	elektrik	enerjisi	talebindeki	artış	hızı,	genel	enerji	talebi	artışından	daha	yüksek	ve	sürekli	olmaktadır.	22

	 Elektrik	enerjisinin	temiz	bir	enerji	olarak	kolaylıkla	her	mekanda	kullanılabilmesi,	artık	ve	koku	bırakmama-
sı,	teknolojik	gelişmenin	vazgeçilmez	bir	unsuru	olması,	elektriğe	olan	talebin	sürekli	canlı	kalmasının	nedenleri	ara-
sındadır.	Elektrik	talebi	çok	değişken	bir	yapıya	sahiptir.	Çünkü,	elektrik	talebi	bölgesel,	mevsimsel,	günlük	ve	saatlik	
farklılıklar	göstermektedir.	

	 Elektrik	enerjisinin	niteliği	gereği,	elektrik	üretiminin	sürekli	ve	kesintisiz	bir	şekilde	tüketimi	karşılayabilme-
si	zorunluluk	arz	etmektedir.	Bunun	için	elektrik	santrallerinin	kurulu	gücünün	en	yükseğini	karşılayabilecek	kapasi-
teye	sahip	olması	ve	yedek	bir	kapasitenin	her	an	hazır	bulundurulması	gerekmektedir.	Buradan	hareketle,	elektrik	
üretim	sistemi	planlanırken,	talebim	bölgesel	ve	zaman	içerisindeki	gelişimleri	dikkate	alınarak,	talebi	en	düşün	kayıp	
ve	maliyetlerle	karışılabilecek	optimal	üretim	ve	iletim	sistem	planları	üzerinden	önemle	durulmalıdır.	Bunların	yapı-
labilmesi	için,	elektrik	talebinin	iyi	analiz	edilmesi	ve	tüketim	tahminlerinin	gerçek	değerine	yakın	yapılabilmesi	önem	
arz	etmektedir.

	 Her	türlü	mal	ve	hizmetin	talebinde	olduğu	gibi	enerji	talebini	etkileyen	faktörlerde	bulunmaktadır	(Yılmaz,	
2010:	28).	Bu	faktörler	enerji	talebi	ve	fiyat	esnekliği,	ekonomik	büyüme,	enerji	talebi	ve	gelir	esneklikleri,	teknoloji,	
istihdam	ve	demografik	etkilerdir.

3.1.4.REKABET YAPISI VE RAKİPLERİN ÖZELLİKLERİ

	 Türkiye’nin	enerji	alanında	dışa	bağımlı	bir	ülke	olması	hesaba	katıldığında	hali	hazırda	bulunan	yenilene-
bilir	enerji	potansiyellerinin	kullanıma	kazandırılması	son	derece	önemlidir.	Bu	doğrultuda	2016	yılında	yenilenebilir	
enerji	ile	ilgili	çok	sayıda	proje	ve	yatırım	gerçekleşmiştir.	

	 Önümüzdeki	dönemde	Türkiye’deki	yenilenebilir	enerji	ile	ilgili	ana	politika	ve	stratejiler;	yenilenebilir	enerji	
kaynakları	 ile	olan	üretim	ve	tüketimi	teşvik	ederek	fosil	yakıt	kullanımı	açısından	dışa	bağımlılık	ve	bu	bağlamda	
oluşacak	riskleri	azaltmak	üzerine	kurulmaktadır.	

	 Bu	sektörde	Türkiye’nin	her	geçen	yıl	büyüyen	talebi	karşılaması	ve	yaklaşık	%75’lerde	olan	enerjide	dışa	
bağımlılığını	azalması	için	yatırımların	devam	etmesi	gerekmektedir.	Mevcut	durumda	yenilenebilir	enerjiyle	talebi	
karşılamak	mümkün	olmaması	nedeniyle	sektörde	herhangi	bir	rekabet	söz	konusu	değildir.

	 Ancak	kurulacak	güneş̧	enerjisi	santralinin	verimli	çalışabilmesi	için	yer	tercihinin	doğru	yapılması,	şebeke	
bağlantısının	yapılması	ve	en	uygun	teknolojinin	seçilmesi	verimliliği	artıracaktır.	

22	Türkiye	Elektrik	enerjisi	Ekonometrik	Talep	Analizi,	Yusuf	Akan	,	Soner	Tak
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 3.2. PAZARLAMA PLANI

 3.2.1. HEDEF PAZAR VE ÖZELLİKLERİ

	 Gümüşhane’de	faaliyete	geçirilmesi	planlanan	güneş	enerji	sistemleri	yatırımı	 ile	 ilde	mevcut	olan	güneş	
enerjisi	potansiyelini	kullanmak	ve	ülke	enerji	ihtiyacının	karşılanmasına	katkı	sağlanması	amaçlanmaktadır.

	 Güneş	enerjisinin	elektrik	üretimi	için	de	kullanılması	uygulamasını	yaygınlaştırmak,	ülke	potansiyelinin	aza-
mi	ölçüde	değerlendirilmesini	sağlamaktadır.	Güneş	enerjisinin	elektrik	üretiminde	kullanılması	konusunda	tekno-
lojik	gelişmeler	yakından	takip	edilmekte	ve	uygulanmaktadır.	Bu	bağlamda	2023	yılı	güneş	enerjisi	kurulu	gücünün	
asgari	5.000	MW’a	ulaşması	hedeflenmektedir.	(Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı)

	 Türkiye’nin,	 enerjide	dışa	 bağımlılığının	 çok	 yüksek	olması	 bu	oranın	 düşürülmesi	 için	 ülke	 potansiyelini	
kullanan	yenilenebilir	enerji	kaynaklarına	yatırım	yapmayı	zorunlu	hale	getirmektedir.	Yatırım	kapsamında	kurulması	
planlanan	1	MW	Güneş	Enerji	Sistemi	ülkenin	enerji	ihtiyacının	karşılanmasına	katkı	sağlayacaktır.

 3.2.2 HEDEF MÜŞTERİ GRUBU VE ÖZELLİKLERİ

 Devlet	garantisi	altında	tesisin	ana	müşterisi	Çoruh	Elektrik	Dağıtım	A.Ş.	olacaktır.	Tesiste	üretilen	enerji	10	
yıl	boyunca	Yenilenebilir	Enerji	Kaynakları	Destekleme	Mekanizması	kapsamında	değerlendirilerek	tesisin	kurulduğu	
bölgedeki	görevli	tedarik	şirketi	aracılığıyla	satışı	gerçekleştirilecektir.	10	yılın	sonunda	lisanssız	elektrik	üreticileri	için	
herhangi	bir	yasal	düzenleme	getirilmez	ise	serbest	piyasaya	satışı	yapılacaktır.	

 3.2.3. İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ DÜZEYİ

	 Ekteki	3.2.3’den	alınacaktır.

 *Üretim	düzeyi	kadar	satış	düzeyi	olacağı	varsayılmıştır.

3.2.4. İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ FİYATI
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3.2.5. DAĞITIM KANALLARI

GES		Ulusal	Elektrik	Şebekesi		Tüketici

	 Teiaş	14.	Bölge	müdürlüğü	verilerine	göre	Gümüşhane’de	4	adet	trafo	merkezi	bulunmaktadır.	Teiaş’ın	2015	
yılı	yatırım	programı	incelendiğinde	Gümüşhane	ili	Köse	ilçesi	ve	Kelkit	 ilçelerinde	TM	(Trafo	Merkezi)	yatırımı	ya-
pılacaktır.	Ön	fizibilitesi	yapılan	Gümüşhane	İli	GES	yatırımı	için	ışımanın	daha	verimli	olduğu	Kelkit	ve	Köse	ilçeleri	
önerilmektedir.

 3.2.6. PAZARLAMA/SATIŞ YÖNTEMLERİ

 Lisans	almadan	1	MW	kapasiteye	kadar	yenilenebilir	enerji	kaynaklarına	dayalı	sistemler	kurarak	elektrik	
üreticisi	olma	imkânı	tanıyan	yasal	düzenlemeler,	en	çok	güneş̧	enerjisine	olan	ilgiyi	artırmaktadır.	

	 Yenilenebilir	enerji	kaynaklarına	dayalı	olarak	kurulacak	elektrik	üretim	tesislerinden	üretilen	elektriğin	ihti-
yaç	fazlası	kısmı,	üretim	tesisinin	kurulduğu	bölgede	görevli	tedarik	şirketi	aracılığıyla	Yenilenebilir	Enerji	Kaynakları	
(YEK)	Destekleme	Mekanizması	kapsamında	da	değerlendirilmektedir.	Bu	çerçevede	üretilecek	elektrik	enerjisinin	
pazarlanmasında	herhangi	bir	engel	bulunmamaktadır.	

	 31	Aralık	2020	tarihine	kadar	işletmeye	girmiş̧	ya	da	girecek	yenilenebilir	enerji	santralları	için	Kanun	ekinde	
yer	alan	fiyatlar	işletmeye	girdiği	tarihten	itibaren	10	yıl	süreyle	uygulanacaktır.	



35

Lisansız	enerji	üretimi	ile	ilgili	10	yıl	sonrası	için	mevcut	durumda	herhangi	bir	yasal	düzenleme	olmadığından	serbest	
piyasaya	satışı	yapılacağı	varsayılmıştır.	

 3.2.7. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLER

 Projenin	enerji	üretimini	ve	maliyetini	optimize	edebilme	adına	yapılacak	saha	geliştirme	çalışması	için	ön-
celikli	hedef	bölge	olarak	lokasyonun	güneş	rejimi	açısından	verimli	ölçütlerde	olması	gerekliliğidir.	Elektrik	İşleri	Etüt	
İdaresi	tarafından	sağlanan	Türkiye	Güneş	Enerjisi	Potansiyel	Atlası’ndan	(GEPA)	yararlanarak	takip	edilebilmektedir.

	 Yatırım	yeri	olarak	Gümüşhane	ilinin	Kelkit	ilçesinin	güney	kısımları	belirlenmiştir.	Bu	yerdeki	ışıma	mikta-
rının	ve	günlük	güneşlenme	süresinin	Gümüşhane	ilinin	diğer	bölgelere	göre	daha	yüksek	olması	nedeniyle	tercih	
edilmiştir.

 Arazi Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Güneş Potansiyeli Durumu: Güneş	santrali	için	arazi	seçiminde	aranacak	ilk	şartlardan	birisi	güneş	potansiyeli	miktarıdır.	
Araziyi	 satın	 alacağınız	 şehirdeki	 güneş	 radyasyonu	ne	 kadar	 fazla	 ise,	 yatırımın	 karlılığı	 da	o	 kadar	 artmaktadır.	
Türkiye’nin	en	az	güneş	radyasyonu	alan	illeri	bile	metrekare’ye	1400 kWh	güneş	radyasyonu	almaktadır.	Elektrik	
enerjisinin	30.000 MW‘tan fazlasını güneş enerjisinden elde eden Almanya’nın en fazla güneş alan şehri metreka-
re’ye 900-950 kWh güneş radyasyonu almaktadır.

Arazinin Toprak Yapısı: Seçim yapılacak arazinin taşlık(kayalık) veya toprak olması çok önemli. Çünkü , arazi de ka-
yalık kısımlar çok fazla ise bu durum da kullanılacak konstrüksiyonların beton ayak olması gerekecektir. Beton ayaklı 
konstrüksiyonlar ise çakmalı tip konstrüksiyonların maliyetine göre %30 daha fazla olabilmektedir.

Arazinin Cephesi: Güneş potansiyelinden maksimum faydalanmak için arazinin güney cepheli olması avantaj sağla-
maktadır.

Arazinin Konumu: Ges için arazi seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer husus arazinin konumudur. Konum diye bah-
sedilen şey, güneş santrali arazisinin yamaç mı yoksa dere veya nehir gibi alanlara mı yakın olduğudur. Eğer arazinizi 
derelerin olduğu bölgelere kurarsanız, kışın suların taşması ile bir sel baskınında çok fazla maddi kaybınız olabilir. 
Veya yamaç ta ise, heyelan olma riski taşıyabilir.

Arazinin Fiziki Yapısı: Eğer arazinin fiziki yapısında çok fazla tümsek veya çukur varsa, bu durum fazladan hafriyat 
maliyetine neden olacaktır. 

Marjinal Tarım Uygunluğu: Arazi	seçiminde	dikkat	edilecek	bir	diğer	husus	marjinal	kuru	tarım	arazisi	olmasıdır.	Eğer	
arazi	çok	verimli	ise	marjinal	tarım	yazısını	alınamamaktadır	ve	güneş	santrali	projesi	yapılamamaktadır.	Bu	yüzden	,	
araziyi	satın	almaya	karar	verdikten	sonra,	arazi	için	marjinal	tarım	yazısı	başvurusu	yapılmalıdır.	Bu	yazıyı	almak	için	
arazinin	yatırımcının	üzerinizde	olmasına	gerek	yoktur.

Arazinin Gölgeleme Durumu: Güneş santrali için arazi seçerken, satın alacağınız arazinin etrafını incelemekte fayda 
vardır. Eğer araziye gölge yapacak bir şey varsa, güneş santralinizden alacağınız verim de düşer. Örneğin uzun ve 
heybetli ağaçlar var mı? arazinin üzerinden veya yanından yüksek gerilim hatları geçiyor mu? gibi dış faktörlere ba-
kılması gerekmektedir.(bina ,dağ,tepe,v.b…)
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Arazinin Hak Sahipleri:  Araziyi satın alacağınız şahısların da incelemesini yapmakta fayda var. Çünkü hak sahipleri 
çok fazla ise  ve bu hak sahiplerinin bir tanesi bile muvafakat yazısı vermek için sıkıntı yaparsa, araziyi satın alsanız 
bile güneş santrali kuramazsınız. O yüzden satın alımı yapmadan önce muvafakat ile olan sıkıntılar var mı yok mu 
bilinmesi gerekmektedir.

Arazinin Kirlenme ve Tozlanma Durumu:	Güneş	enerjisi	için	arazi	satın	alacaksanız,	bu	maddeye	çok	dikkat	edilmelidir.	
Çünkü	,	araziye	yakın	yerlerde	beton	santrali,	taş	ocağı	ve	kum ocağı gibi çok fazla toz çıkaran tesisler varsa, bu tozlar 
rüzgar ile güneş panellerinize gelebilir. Bu durumda da güneş panelleri çok sık ve sürekli kirlendiği için temizlenmediği 
takdirde ciddi anlamda verim kaybına uğrar.

Arazinin Enerji Nakil Hattı İl Olan İlişkisi: Güneş santralini kurduktan sonra, enerji iletim veya nakil hatları ile dağıtım 
şirketinin gösterdiği noktaya bağlantı yapılması gerekiyor. Ancak bu nakil hatlarının gittiği güzergah çok önemli. 
Çünkü , başkalarının arazisinin üzerinden elektrik telleri geçerse, tüm hak sahiplerinden izin yazısı almak zorunludur. 
O yüzden elektrik iletim hattının gittiği güzergah ne kadar düz ise o kadar iyidir. Ayrıca “S” çizerek giden nakil hatları 
mecbur müşterek direk olmak zorundadır. Müşterek direklerin arası da en fazla 50 metre	olmaktadır.	Bu	durumda	
maliyeti	doğrudan	etkilemektedir.	Ancak	enerji	nakil	hattınız	düz	bir	şekilde	giderse	beton	direkler	ile	çok	daha	ucuza	
maal	edilebilmektedir.

Arazinin Hava Şartları Uygunluğu: Güneş santrali için arazi seçimi yaparken, arazinin bulunduğu bölgeye de dikkatli 
bakmak gerekir. Arazinin bulunduğu yer, 1 yıl içerisinde kaç gün sisli, kar yağışlı ve yağmurlu? Bu şartlar üretim tesi-
sinizin verimini doğrudan etkiler.

Arazinin Ulaşım Durumu: Çok	 fazla	 olmasa	 da	 önemli	 hususlardan	 biriside	 ulaşımdır.	 Eğer	 araziye	 ulaşım	 çok	
zor	 şartlarda	 ise,	 ilk	 yatırım	 maliyetindeki	 işçilik	 ve	 taşımacılık	 masrafları	 çok	 fazla	 olacaktır.	 Güneş	 panelleri,	
konstrüksiyon	ekip	ve	ekipmanları,	trafo	ve	köşk	gibi	ağır	ekipmanların	taşınmasında	çok	fazla	sorun	ortaya	çıkabilir.

Arazinin Kuşların Göç Yolunda Olup Olmaması: Önemli	 hususlardan	 biriside	 kuşların	 göç	 durumudur.	 Kuşlar	 göç	
mevsiminde,	bir	yerden	başka	bir	yere	büyük	sürüler	halinde	göç	ederler.	Eğer	araziniz	kuşların	göç	yolları	üzerinde	
ise,	sürüler	halinde	ki	kuşların	dışkılarını	güneş	panellerinin verimini azaltabilir. Kuş dışkılarındaki yüksek asit oranı 
güneş panellerinize zarar verebilir.

Arazinin Belediyenin İmar Planındaki Durumu: Araziyi satın almadan önce ilgili belediyeden ileriye dönük imar plan-
larına bakılmalıdır. Aksi halde alınan arazide bu yatırım yapılamayabilir. 

Arazinin Aktarım Hatlarına Uzaklığı: Kuş uçuşu	mesafe	en	fazla	10	km, Projelendirmeye istinaden olan uzaklık ise 12 
Km’yi geçmemelidir. Yüksek gerilim hatları arazinin üzerinden geçmemesi gölgeleme yapmaması açısından önemli-
dir. Arazinin aktarım hatlarına yakın bir konumda seçilmesi enerji nakil hattı masrafının düşük olmasını sağlayacaktır. 

 Çevresel Etkiler
	 Güneş	enerji	teknolojileri	konvansiyonel	enerji	kaynakları	ile	kıyaslandıklarında	çevresel	avantajlara	sahiptir.	
Bu	avantajlar;	hava	emisyonlarının	yokluğu,	işletme	sırasında	atık	ürün	yokluğu,	düşük	sera	gazları	emisyonları,	zehirli	
gaz	emisyonlarının	olmaması,	bozulmuş	toprak	iyileştirilmesi,	elektrik	şebekesi	iletim	hatlarının	azalması,	su	kaynak-
larının	kalitesinin	arttırılmasıdır.	Çevreye	olumsuz	herhangi	bir	etkisi	bulunmamaktadır.
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 4.HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ PLANLAMASI
 4.1. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ TEMİN KOŞULLARI  

	 Tesisin	ana	girdisi	güneş	ışınlarıdır.	Girdi	olarak	sistem	kullanım	ve	işletim	bedeli,	sigorta,	personel,	bakım	
onarım,	genel	ve	beklenmeyen	giderler	olacak	olup,	teminde	herhangi	bir	darboğaz	yaşanmayacaktır.	

   

 4.2.HAMMADDE VE DİĞER GİRDİLER

	 Santralin	ana	girdisi	güneş	ışınlarıdır.	Gümüşhane	ilinin	Kelkit	ilçesinin	güney	kısımları	esas	alınarak	hesap-
lama	yapılmıştır.	Bu	bölgede	Avrupa	Komisyonu	–	Ortak	Araştırma	Merkezi	PVGIS	veri	tabanı	ile	elde	edilen	ısınım	
değerleri	dikkate	alınarak	PVGIS	sistemi	ile	hesaplama	yapılmıştır.	Yapılan	hesaplamaya	göre		1.527	MWh	elektrik	
üretimi	gerçekleştirilebilmektedir.

	 GEPA	verilerine	göre	Kelkit	İlçesinin	Aylara	göre	günlük	ortalama	güneşlenme	ve	günlük	ortalama	güneş	
radyasyonu	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.

	 PVGIS	veri	tabanına	göre	Kelkit	ilçesi	güney	kesimlerindeki	üretilebilecek	elektrik	miktarları	aşağıdaki	tab-
loda	verilmiştir.
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 5. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

 5.1.PERSONEL YÖNETİMİ

 

1-Tablo
2-Açıklamalar
3-Grafik

*	Personel	maaşları	tesisin	kurulacağı	yerleşim	alanından	uzaklığı	ve	Gümüşhane	ilinin	rayiç	ücretleri	gön	önünde	
bulundurularak	seçilmiştir.
*	Ücretler	2016	yılının	30.12.2016	gününe	ait	dolar	satış	kuru	esas	alınarak	dolara	çevrilmiştir.
*Elektrik	enerjisinin	satışı	dolar	olarak	yapılmasından	dolayı	dolar	cinsinden	ücretler	belirlenmiştir.

5.2.ORGANİZASYON ŞEMASI
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 6. ÜRETİM PLANLAMASI

 6.1.YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESİ

*Yatırımın	1	yılda	tamamlanacağı	varsayılmıştır.

 6.2.KAPASİTE KULLANIM ORANI

 
*Yıllık	Üretim	Değeri	Azalması	(Degredasyon)	%0,5	olacağı	varsayılmıştır.
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6.3.ÜRETİM MİKTARI

6.3.1.TAM KAPASİTEDEKİ ÜRETİM DÜZEYİ

 *İlçenin	güney	kesimlerindeki	aylar	itibariyle	güneşlenme	dikkate	alınarak	hesaplama	yapılmıştır.

6.3.2. İLK FAALİYET YILINDAKİ ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ

*İlk	yıldaki	kapasite	kullanım	oranı	%100	olarak	alınmıştır.

6.3.3.İLK 10 YILDAKİ ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ
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6.4.BİRİM MALİYETLER VE KARLILIK ORANLARI

*Yatırım	maliyeti	hariç	1	kWh’e	düşen	maliyet	hesaplanmıştır.

 6.5. İŞ AKIŞ ŞEMASI

 Enerji Üretim Akış Şeması
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 Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Süreci

1.Aşama: EDAŞ’a Başvuru Yapılması ve Çağrı Mektubu Alınması
2.Aşama: TEDAŞ Proje onayı ve EDAŞ’la bağlantı anlaşmasının yapılması
3.Aşama: TEDAŞ’ın geçici kabulü yapılması ve EDAŞ’la sistem kullanım anlaşmasının yapılması

 1.Aşama

Kaynak:	http://www.coruhedas.com.tr/BilgiDanisma/LisanssizElektrikUretimi
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	 Yapılan	başvurular	ilgili	dağıtım	şirketi	tarafından	değerlendirilir.	Yapılan	değerlendirme	sonucunda	bağlantı	
başvurusu	kabul	edilen	başvuru	sahiplerine,	kabul	ilanı	tarihinden	itibaren	1	(bir)	ay	içerisinde	yazılı	olarak	başvuru-
da	bulunmaları	halinde,	ilgili	dağıtım	şirketi	tarafından	Bağlantı	Anlaşmasına	Çağırı	Mektubu	şahsen	veya	vekaleten	
verilir.	
	 Çağrı	mektubunda	bağlantı	noktası,	hat	mesafesi	ve	hattın	türü	gibi	bilgiler	bulunmaktadır.

 2.Aşama

 TEDAŞ için aşağıdaki belirtildiği gibi proje dosyası oluşturulur.
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	 Bağlantı	anlaşmasına	Çağrı	Mektubu	gönderilen	gerçek	ve	tüzel	kişilere,	söz	konusu	su	kullanım	hakkı	izin	
belgesinin	 alınması	 veya	Bağlantı	Anlaşmasına	Çağrı	Mektubunun	 tebliğ	 tarihinden	 itibaren	 yüzseksen	 (180)	 gün	
süre	verilmektedir.	Gerçek	veya	tüzel	kişiler	söz	konusu	sürenin	ilk	doksan	günü	içerisine	üretim	tesisi	ve	varsa	hattı	
projesini	TEDAŞ’a	sunmalıdır.	Doksan	(90)	gün	içinde	proje	onayı	için	başvuruda	bulunmayan	gerçek	ve	tüzel	kişilerin	
bağlantı	başvuruları	geçersiz	sayılarak	sunmuş	oldukları	belgeler	kendilerine	iade	edilir.	

	 TEDAŞ’a	başvurusu	yapılan	GES	projesi	50	Kw’tan	büyük	olduğu	 için	proje	onay	başvurusu	TEDAŞ	Genel	
Müdürlüğüne	 yapılır.	 Proje	 onay	 işlemleri	 90	 gün	 içerisinde	 tamamlanır.	 Tamamlanmaz	 ise	 “Belgeleri	 zamanında	
edinemeyen	başvuru	 sahiplerinin,	 söz	 konusu	belgeleri	 kendi	 kusurları	 olmaksızın	 edinemediklerinin	 ilgili	 şebeke	
işletmecisi	tarafından	anlaşılması	halinde,	ilgili	gerecek	veya	tüzel	kişilere	ilgili	Şebeke	İşletmecisi	tarafından	üç	(3)	ay	
ilave	süre	verilir	(LÜT-Madde	9-	4).

	 Proje	onay	bedeli	yatırılır.	Ve	onay	işlemi	gerçekleştirilir.	Proje	onayından	sonra,	belgelerle	birlikte	başvuru-
dan	sonra	otuz	gün	içerisinde	Bağlantı	ve	Sistem	Kullanım	Anlaşmaları	imzalanır.	
 
 6.Aşama
 İlgili	anlaşmaların	yapılmasından	sonra	tesisin	kurulması	için	gerekli	çalışmalar	yapılır.	Kurulan	santralin	
TEDAŞ	tarafından	kabul	işlemleri	yapılır	ve	onaylanır.	Tesis	işletmeye	alınır	ve	üretilen	enerji	aktarım	hattı	üzerinden	
sisteme	iletilir.	Aylık	olarak	aktarılan	enerji	kadar	faturalama	ve	tahsilat	işlemleri	yapılır.
Başvuru Adımlarının Akış Diyagramı,
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 6.6. TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ

 Güneş	enerjisi	teknolojileri	yöntem,	malzeme	ve	teknolojik	düzey	açısından	çok	çeşitlilik	göstermekle	birlik-
te	iki	ana	gruba	ayrılabilir:	
 
 Fotovoltaik Güneş Teknolojisi:  Fotovoltaik	hücreler	denen	yarı-iletken	malzemeler	güneş	ışığını	doğrudan	
elektriğe	çevirirler.
 
 Isıl Güneş Teknolojileri: 	Bu	sistemlerde	öncelikle	güneş	enerjisinden	ısı	elde	edilir.	Bu	ısı	doğrudan	kullanı-
labileceği	gibi	elektrik	üretiminde	de	kullanılabilir.

	 Yatırım	kapsamında	Türkiye’ye	en	uygun	olan	fotovoltaik	güneş	teknolojisi	kullanılacaktır.	Fotovoltaik	Güneş	
Tekonolojisi,	Fotovoltaik	(PV)	panel,	İnvertör	(Evirici),	Panel	Taşıyıcı	Sistem,	Elektrik	Panosu	ve	Trafo’dan	oluşmakta-
dır.

	 Güneş	Enerjisi	Teknolojisi,	güneş	ışığının	elektriğe	çevrilmesidir.	Teknik	adı	Fotovoltaik’tir:	Işığı	temsil	eden	
“Foto”	 ve	 elektriksel	 gerilimi	 temsil	 eden	 “Voltaik”	 kelimelerinin	 birleşiminden	 oluşan	 bir	 terimdir.	 Kısaca	 FV	 ya	
da	PV	olarak	adlandırılır	ancak	genel	olarak,	Güneş Enerjisi, Solar Enerji	gibi	isimler	ile	anılmaktadır.
 
	 Fotovoltaik	(Güneş	Enerjisi,	Solar	Enerji)	Teknolojide	enerji	kaynağı	olarak	Güneş’ten	gelen	fotonlar	görev	
alır.	Fotonlar,	Güneş’ten	her	gün	Dünya’mıza	gelen	ışığı	taşıyan,	enerjisi	olan	parçacıklardır.	Güneş	Paneli	olarak	ad-
landırılan,	 içerisinde	Güneş	Enerji	Hücresi	 isimli	parçalar	bulunan	yüzeylere	çarpan	fotonlar	elektriksel	bir	gerilim	
oluşmasına	sebep	olurlar.	Böylece	elektrik	üretilmiş	olur.	Güneş	hücreleri,	elektronik	devreleri	oluşturan	elemanların	
üretiminde	de	kullanılan,	esasen	toprakta	bulunan	silikondan	üretilirler.	Gezegende	oksijenden	sonra	en	çok	bulunan	
element	olan	silikon(silisyum)	bir	yarı	iletkendir.	Fotovoltaik	hücre	üretimi	esnasında	p-tipi	ve	n-tipi	silikon	denen	iki	
katman	oluşturulur.
 
	 Güneş’ten	gelen	fotonlar	güneş	hücresine	çarptığında,	p-tipi	silikon	katmanında	bulunan	elektronların	ener-
jilerinin	artmasına	ve	bir	üst	enerji	seviyesine	çıkmasına	sebep	olurlar,	böylece	elektronlar	yarı	iletken	malzemeden	
geçebilecek	enerji	seviyesine	ulaşırlar.	Bu	durumda	p-tipi	silikon	katmanında	bulunan	elektronlar	yarı	iletken	mal-
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zemeyi	geçerek	n-tipi	silikon	katmanına	geçerler.	Bu	durumda	p-tipi	silikon	katmanında	elektron	boşlukları	oluşur.	
İki	katman	arasına	iletken	bir	malzeme	bağlandığı	zaman	ise	elektronlar,	p-tipi	silikon	katmanında	oluşan	boşluklar	
sebebiyle	oraya	doğru	hareket	etmek	isterler	ve	n-tipi	katmandan	p-tipi	katmana	doğru	elektronlar	akar.	Güneş’ten	
gelen	fotonlar	hücreye	çarpmaya	devam	ettiği	sürece	elektronların	bu	akışı	devam	eder	ve	bu	sayede	elektrik	enerjisi	
elde	edilmiş	olur.	N-tipi	ve	p-tipi	arasındaki	bağlantı,	ara	elektronik	donanımlar	sayesinde	şebekeye	bağlandığı	zaman	
(bir	güneş	enerji	sistemi	oluşturulduğu	zaman),	elde	edilen	enerji	şebekede,	elektrik	olarak	kullanılabilmektedir.

 Fotovoltaik Hücreler
 
	 Güneş	hücreleri	(fotovoltaik	hücreler),	yüzeylerine	gelen	güneş	ışığını	doğrudan	elektrik	enerjisine	dönüştü-
ren	yarıiletken	maddelerdir.	Yüzeyleri	kare,	dikdörtgen,	daire	şeklinde	biçimlendirilen	güneş	hücreleri	alanları	genel-
likle	100	cm²	civarında,	kalınlıkları	ise	0,1-	0,4	mm	arasındadır.
 
	 Güneş	hücreleri	fotovoltaik	ilkeye	dayalı	olarak	çalışırlar,	yani	üzerlerine	ışık	düştüğü	zaman	uçlarında	elekt-
rik	gerilimi	oluşur.	Hücrenin	verdiği	elektrik	enerjisinin	kaynağı,	yüzeyine	gelen	güneş	enerjisidir.	Güneş	enerjisi,	gü-
neş	 hücresinin	 yapısına	 bağlı	 olarak	%	5	 ile	%	 30	 arasında	 bir	 verimle	 elektrik	 enerjisine	 çevrilebilir.	 Güç	 çıkışını	
artırmak	amacıyla	çok	sayıda	güneş	hücresi	birbirine	paralel	ya	da	seri	bağlanarak	bir	yüzey	üzerine	monte	edilir,	bu	
yapıya	güneş	hücresi	modülü	ya	da	fotovoltaik	modül	adı	verilir.	Güç	talebine	bağlı	olarak	modüller	birbirlerine	seri	
ya	da	paralel	bağlanarak	birkaç	Watt’tan	MEGA	Watt’lara	kadar	sistem	oluşturulur.	Yatırım	kapsamında	kristalli	güneş	
modülü	tercih	edilmiştir.

	 Yatırım	kapsamında	kullanılacak	ekipmanlar	tesisin	kurulacağı	Gümüşhane	ili	Kelkit	ilçesinin	şartlarına	uy-
gun	olarak	ve	maksimum	verimi	alabilecek	son	teknolojiye	sahip	özellikte	tercih	edilmiştir.
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6.7.MAKİNE VE EKİPMAN BİLGİLERİ

	 Makine	ekipmanlar	Gümüşhane	ili	Kelkit	ilçesinde	yapılacak	GES	yatırımından	maksimum	verimi	alabilecek	
şekilde	son	teknolojiye	uygun	seçilmiştir.
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7.  FİNANSAL ANALİZLE

7.1.SABİT YATIRIM TUTARI

*	Tutarlar	dolar	cinsinden	verilmiştir.

7.2.İŞLETME SERMAYESİ

 

 

*Dolar	kuru	artışı	dışında	yıllar	itibariyle	herhangi	bir	artış	ön	görülmemiştir.
*Beklenmeyen	olası	giderler	için	%1’lik	gider	olacağı	varsayılmıştır.

7.3.TOPLAM YATIRIM İHTİYACI

*En	az	yatırım	dönemi	ve	1.	yıldaki	maaş	giderleri	kadar	işletme	sermayesi	konulması	önerilmiştir.
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7.4.FİNANSAL KAYNAK PLANLAMASI

*	Toplam	yatırım	ihtiyacının	en	az	%	50	oranının	yatırımcının	öz	sermayesi	tarafından	karşılanması	tavsiye	edilmek-
tedir.

 7.5. GELİR-GİDER HESABI

*10	yıl	alım	garantisinden	sonra	0,0699	TL’ye	kWh	enerji	üretiminin	serbest	piyasaya	satılabileceği	varsayılmıştır.
*Süreç	içerisinde	yapılabilecek	düzenlemeler	dikkate	alınmamıştır.
*DC	kurulu	kapasite	1	MWp	olarak	alınarak	hesaplama	yapılmıştır.
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7.6.NAKİT AKIM HESABI

*Kurumlar	vergisi	oranı	%20	olarak	alınmıştır.
*Kredi	ana	para	ve	fazi	ödeme	oranı	1’in	üzerindedir.

7.7. KARLILIK HESABI

*Amortisman	süresi	10	yıl	olarak	alınmıştır.

7.8. YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ

Yatırımın	geri	dönüş	süresi=	9,55	yıl’dır.
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 8. EKONOMİK ANALİZLER
 8.1.NET BUGÜNKÜ DEĞER ANALİZİ
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 8.2 KREDİ GERİ ÖDEMESİ

*Kredi	tutarı	yatırımın	tutarının	%	60	lık	kısmı	olan	607558,60	TL	olarak	hesaplanmıştır	
*Kredi	yıllık	faizi	%	6	olarak	hesaplanmıştır
*Kredinin	ilk	1	yılında	sadece	faiz	ödemesi	yapılacaktır
*Kredinin	toplam	vadesi	8	yıl	olacaktır
*Kalan	7	yıl	içerisinde	anapara	ve	faiz	birlikte	ödenecektir.
*Kredi	geri	ödemesinin	yatırım	sonrası	1.	yıldan	sonra	azalan	bakiyeler	yöntemi	ile	faiz	hesaplaması	yapılmıştır

 8.3. SATIŞ GELİR TOPLAMI
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 8.4.AYRINTILI TAHMİNİ GELİR TABLOSU
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 8.5.BİLANÇO
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 8.6. FİNANSAL ORANLAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 8.6.1. FİZİBİLİTE SONUÇLARI

8.6.2. ORAN ANALİZİ SONUÇLARI

8.6.2.1. Likidite Analizi  (Cari Oran, Dönen Varlıkların Etkinliği)
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 8.6.2.2. Finansal Yapı Analizi 



57

 8.6.2.3. Faaliyet Analizi
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 8.6.2.4. Karlılık Analizi

 

 9. TEŞVİK SİSTEMİNİN GÜMÜŞHANE’YE GETİRDİĞİ AVANTAJLAR 

 9.1.YATIRIM YERİ TAHSİSİ23

	 Gümüşhane’de	yatırım	yapmak	isteyen	müteşebbislere,	Ekonomi	Bakanlığı	tarafından	yürürlüğe	konulan	ve	
uygulaması	Maliye	Bakanlığı	ile	müşterek	yürütülen	“Yatırımlarda	Devlet	Yardımları	Hakkında	Karar”	kapsamında	yer	
alan	“yatırım	yeri	tahsisi	desteği”	verilmektedir.	Destek,	ilk	yıl	için	taşınmazın	emlak	vergi	değerinin	en	fazla	5.	Bölge-
de	bulunan	iller	için	%1’i	oranında	takdir	edilen	bedel,	ikinci	ve	müteakip	yıllar	için	ise	cari	yıl	bedelinin	ÜFE	oranında	
artırılması	suretiyle	hesaplanan	bedel	karşılığında,	taşınmaz	üzerinde	49	yıl	süreyle	irtifak	hakkı	veya	kullanım	izni	
verilmesi	seklinde	uygulanmaktadır.	Ancak,	ilk	3	yıl	için	ödemeler	hesaplanan	değerin	%30’u	oranında	alınmaktadır.

	 5.	bölgede	bulunan	illerde	yatırım	konusu	taşınmazın	emlak	vergi	değerinin	%1’i,		

	 6.	bölgede	bulunan	illerde	yatırım	konusu	taşınmazın	emlak	vergi	değerinin	%0,5’i	dir.		  

23  https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/Yatırım/Yatırım%20Teş-

vik%20Sistemi/ekler/TesvikUygulamaRehberi.pdf?lve
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	 Yatırım	yeri	tahsisi	desteğinden	faydalanabilmek	için	öncelikle	bir	yatırım	projesinin	Bakanlığımızca	bölge-
sel,	büyük	ölçekli	veya	stratejik	yatırım	olarak	değerlendirilmek	suretiyle	yatırım	teşvik	belgesine	bağlanmış	̧olması	
gerekmektedir.	Ancak,	yatırım	teşvik	belgesinde	yatırım	yeri	tahsisi	desteğinin	öngörülmüş̧	olması	kesin	tahsis	işlemi-
nin	gerçekleşmesi	anlamına	gelmemektedir.	Zira	kesin	tahsis	işlemleri,	Maliye	Bakanlığı	Milli	Emlak	Genel	Müdürlüğü	
koordinasyonunda	taşınmaz	sahibi	 idare	tarafından	yürütülmekte	ve	yatırımlara	tahsis	edilmek	üzere	 ilana	çıkılan	
yerler	için	başvuruda	bulunulmuş̧	yatırım	projeleri	arasından	Vali	başkanlığında	oluşturulan	komisyonca	belirlenen	
yatırım	projeleri	 için	 gerçekleştirilmektedir.	Bu	kapsamda,	Maliye	Bakanlığı	 kamu	 taşınmazlarının	 yatırımlara	 tah-
sis	edilmesi	aşamasında	aranan	yeterlilik	koşullarını	3/9/2009	tarihinde	Resmi	Gazete’de	yayımlanan	yönetmelik	ile	
belirlemiş̧	bulunmaktadır.	Bakanlıkça	düzenlenen	yatırım	teşvik	belgesine	sahip	olmak	ise	talep	edilen	evraklardan	
birisidir.	Özetle,	Bakanlıkça	yatırım	teşvik	belgesi	düzenlenmesi	ve	belge	kapsamında	yatırım	yeri	tahsisi	desteğinin	
öngörülmesi	kesin	tahsis	işlemi	için	yeterli	olmamakla	birlikte,	bir	ön	koşul	niteliği	taşımaktadır.	

 9.2.VERGİ İNDİRİMİ

	 Vergi	 indirimi	destek	unsuru	 ihtiva	eden	bir	yatırım	teşvik	belgesi	kapsamında	yatırım	yapmakta	olan	bir	
yatırımcı,	yatırım	yapmakta	olduğu	bölgeye	göre	değişen	oranlarda	gelir	veya	kurumlar	vergisini	indirimli	olarak	öde-
yebilmekte	ve	bu	indirimden	yine	bölgeye	göre	değişen	oranlardaki	yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar yarar-
lanmaya	devam	edebilmektedir.	

•	 Stratejik	yatırımlar	için	tüm	bölgelerde	uygulanacak	vergi	indirimi	oranı	%90,	yatırıma	katkı	oranı	ise	%50’dir.	

•	 Bölgesel	teşvik	uygulamaları	ile	büyük	ölçekli	yatırımlar	çerçevesinde	düzenlenen	teşvik	belgeleri	kapsamın-
da,	aşağıda	belirtilen	vergi	indirim	oranları	ile	yatırıma	katkı	oranları	uygulanır.	

Yatırımlardan	elde	edilen	kazançlar,	yatırım	tamamen	veya	kısmen	işletmeye	geçip	ilgili	yatırımdan	kazanç	elde	etme-
ye	başlanıldığı	hesap	döneminden	itibaren	indirimli	oranlar	üzerinden	kurumlar	vergisine	tabi	tutulur.	İndirimli	oran	
uygulaması	yatırımın	kısmen	veya	tamamen	faaliyete	geçtiği	geçici	vergi	döneminde	başlar.	

Ayrıca,	 aynı	 yatırıma	katkı	 tutarından	düşülmek	üzere,	bölgesel	 yatırımların	 teşviki	uygulamaları	 ve	büyük	ölçekli	
yatırımların	teşviki	uygulaması	kapsamında	değerlendirilen	yatırımlar	için	aşağıdaki	tabloda	belirtilen	oranları	geç-
memek	üzere;	 yatırımcı,	 yatırım	döneminde	 diğer	 faaliyetlerinden	 elde	 ettiği	 kazançlarına	 da	 indirimli	 gelir	 veya	
kurumlar	vergisi	uygulayabilir.	
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 9.3.GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ VE KDV İSTİSNASI

 9.3.1.GÜMRÜK VERGİ MUAFİYETİ
 
	 Yatırım	Teşvik	Belgesi	kapsamında	yurt	dışından	temin	edilecek	yatırım	malı	makine	ve	teçhizat	için	gümrük	
vergisinin	ödenmemesi	şeklinde	uygulanır.	Teşvik	belgesi	kapsamında	yurt	dışından	temin	edilen	yatırım	malı	makine	
ve	teçhizat	ithali	gümrük	vergisinden	muaftır.

 9.3.2.KDV İSTİSNASI

	 Yatırım	Teşvik	Belgesi	kapsamında	yurt	içinden	ve	yurt	dışından	temin	edilecek	yatırım	malı	makine	ve	teç-
hizat	 için	katma	değer	vergisinin	ödenmemesi	şeklinde	uygulanır.	Yatırım	teşvik	belgesi	sahibi	mükelleflere,	belge	
kapsamındaki	makine	ve	teçhizat	teslimleri	katma	değer	vergisinden	istisna	edilmiştir.

 9.4.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

	 5510	sayılı	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	Kanunun	Ek-2	nci	maddesinde	teşvik	belgeli	yatırımların	kap-
samında	istihdam	edilen	işçilerin	prime	esas	kazanç	alt	sınırı	üzerinden	hesaplanan	sigorta	primlerinin,	işveren	hisse-
lerinin	ve/veya	sigorta	hisselerinin	Bakanlıkça	karşılanmasıdır.

	 Söz	konusu	Kanuna	istinaden	2009/15199	veya	2012/3305	sayılı	Yatırımlarda	Devlet	Yardımları	Hakkında	
Kararlar	kapsamında	Yatırım	Teşvik	Belgesi	düzenlenmiş	yatırımlara	uygulanabilecek	destek	unsurları	Sigorta	Primi	
İşveren	Hissesi	Desteği	ve	Sigorta	Pirimi	Desteğidir.

	 Sigorta	Primi	İşveren	Hissesi	Desteği,	teşvik	belgesi	kapsamı	yatırımla	sağlanan	ilave	istihdam	için	ödenmesi	
gereken	sigorta	primi	işveren	hissesinin	asgari	ücrete	tekabül	eden	kısmının	Bakanlıkça	karşılanmasıdır.

	 Sigorta	Primi	Desteği	 ise	 teşvik	belgesi	kapsamı	yatırımla	sağlanan	 ilave	 istihdam	 için	ödenmesi	gereken	
sigorta	primi	işçi	hissesinin	asgari	ücrete	tekabül	eden	kısmının	Bakanlıkça	karşılanmasıdır.	2012/3305	sayılı	Yatırımla	
Devlet	Yardımları	Hakkında	Karar	kapsamında,	sadece	6.	Bölgede	gerçekleştirilecek	bölgesel,	büyük	ölçekli	ve	strate-
jik	yatırımlar	için	düzenlenen	teşvik	belgelerinde	öngörülür.

 9.5. ALTINCI BÖLGE TEŞVİK KAPSAMINA ALINAN YENİ İLLER
Cazibe	Merkezleri	Programı	(CMP)	kapsamında	yer	alan	4’	üncü	ve	5’inci	bölge	illerindeki	organize	sanayi	bölgeleri	
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ile	Kilis	ilinde	yer	alan	organize	sanayi	bölgelerinde	gerçekleştirilecek	bölgesel,	büyük	ölçekli	ve	stratejik	teşvik	uy-
gulamaları	kapsamındaki	yatırımlar,	tabi	olunan	uygulama	kapsamında	6’ncı	bölgede	uygulanan	desteklerden	aynı	
oran,	miktar,	süre	ve	şartlarda	yararlanır.	Ek	destek	alacak	cazibe	merkezli	8	il	;	Elazığ,	Malatya,	Adıyaman,	Tunceli,	
Erzurum,	Erzincan,	Gümüşhane,	Bayburt	illeridir.	Ayrıca	Kilis	ili	de	katılarak	toplam	9	il	olmak	üzere	OSB	içerisinde	
yapılacak	yatırımlara							6.	bölge	teşviki	verilebilecektir.

 9.6. YATIRIM KONUSUNUN VERGİ TEŞVİĞİNDEKİ DURUMU


