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Dünyada artan enerji ihtiyacının ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan karşılanıyor olması; bir 
yandan, özellikle söz konusu kaynaklar bakımından dezavantajlı durumda olan ülkeleri 
enerjide ithalata bağımlı hale getirirken, diğer taraft an da fosil yakıtların neden olduğu 
yüksek emisyon seviyeleri nedeniyle ekosistemin sürdürülebilirliği açısından ciddi 
bir risk oluşturmaktadır. Bu risklerin önüne geçilebilmesi için kayda değer adımların, 
ivedi bir şekilde atılması gerekliliği; Birleşmiş Milletler çatısı altında, 195 üye ülke ile 
faaliyet gösteren Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC), alanında uzman bilim insanları tarafından hazırlanan 
değerlendirme raporlarında sıklıkla vurgulanmaktadır. 

İklim değişikliğinin önlenmesinde kilit bir rol oynayacak olan enerji sektöründe atılacak 
adımlar, hem arz hem de talep tarafını içeren geniş bir değer zincirini kapsamaktadır. 
Enerji arzında yenilenebilir enerjinin ağırlığı artırılırken, artan enerji ihtiyacını kontrol 
altında tutarak kaynak kullanımını sınırlandıracak enerji verimliliği önlemleri de 
artırılmalıdır. Her iki alanda alınacak önlemlerin de hızlı ve etkin şekilde uygulamaya 
geçirilebilmesi için düzenleyici/yönlendirici politika çerçevesinin, yeni enerji 
teknolojilerini de destekleyecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Yenilenebilir 
enerji teknolojilerinin ve depolama gibi diğer destekleyici teknolojilerin hızla 
gelişmekte olduğu günümüzde, birincil enerji kaynaklarında ülkelerin sahip olduğu 
ithal kaynak bağımlılığının, ithal teknoloji bağımlılığına dönüştüğü gözlemlenmektedir. 
Oysa, henüz gelişmekte olan bu teknoloji alanlarında yapılacak olan yatırımlarla, artan 
bilgi birikimi ve uzmanlığın da desteklediği, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yerel değer 
zinciri oluşturmak mümkün olabilecektir.

Türkiye’nin enerji politikası hedefl eri arasında da yer almakta olan, yerli aksam üretimi 
ve teknolojinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda küresel eğilimleri anlamak ve 
Türkiye’nin bu eğilimler açısından bulunduğu yeri tespit etmek önemli bir ön aşamadır. 
Bu çalışma, yeni teknolojilerin gelişimini patent verileri ve dış ticaret akımları 
yoluyla izleyerek bir teknoloji haritası sunmayı ve Türkiye’nin küresel seviyede 
pozisyonunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, Türkiye’nin enerji 
kaynaklarının kullanımında, mevcut kaynakların verimli kullanımı ve yenilebilir 
enerji kaynaklarının payını artırmaya yönelik politikasını, teknoloji geliştirme 
boyutuyla da destekleyecek bir yaklaşıma katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
Çalışma çerçevesinde, yenilenebilir enerji teknolojileri arasında özellikle son yıllarda 
en hızlı gelişime sahip güneş fotovoltaik (FV) ve kara tipi rüzgâr teknolojileri ile enerji 
depolama ve elektriğin verimli üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılmasını destekleyen 
teknolojiler ele alınmıştır.

ABD Patent ve Marka Ofisi (US Patent and Trademark Off ice, USPTO) ile Avrupa Patent 
Ofisi’nin (European Patent Off ice, EPO) ortak çalışmasıyla, 2013 yılında yürürlüğe giren 
Ortak Patent Sınıfl andırması (Cooperative Patent Classification, CPC) kullanılarak 
patentler arası ilişkilerin incelendiği az sayıdaki çalışmalardan biri olan bu çalışmanın 
odaklandığı 10 yıllık dönemde (2009-2018) ortaya çıkan ana eğilimler aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

Yönetici Özeti
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1 Bu çalışma kapsamında, ilgili teknolojiler şunları içermektedir: 
   1. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde edilmesine ilişkin teknolojiler altında fotovoltaik güneş enerjisi   
        (Y02E 10/50) ve rüzgâr enerjisi (Y02E 10/70) 
   2. Enerji depolama teknolojileri (Y02E 60/10) 
   3. Elektriğin verimli üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılmasına ilişkin teknolojiler (Y02E 40/00)

• İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyumla ilgili teknolojiler1, önceki 
patent sınıfl andırmalarında bulunmayan ancak CPC içerisinde ayrıca tanımlanmış 
olan “yeni ve yatay teknolojiler” arasındaki payını 10 yıl içerisinde yüzde 58’den, 
yüzde 91’e çıkarmıştır. Bu durum, iklim değişikliği ile mücadele için gerekli 
teknolojilerin artan önemine işaret etmektedir.

• İklim değişikliği ile ilgili teknolojilerde ana belirleyici alan, yenilenebilir 
kaynaklardan enerji elde edilmesine ilişkin teknolojilerdir. Söz konusu teknoloji 
alanındaki patent sayılarının 2013 yılından bu yana durağan seyrediyor olması, 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin belirli bir olgunluğa eriştiğini düşündürmektedir. 
Bu durağan seyir, yenilenebilir enerji teknolojileri arasında ağırlıklı paya sahip olan 
FV güneş enerjisi teknolojilerinde özellikle ön plana çıkmaktadır. Rüzgâr enerjisinde 
ise 2014 yılındaki düşüşün ardından yaşanan sınırlı iyileşme, yerini durgunluğa 
bırakmıştır.

• Yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonunu kolaylaştıran yaklaşımlardan biri 
olan enerji depolama ve enerji sisteminin iletim, dağıtım ve son tüketici alanlarında 
talebi azaltmaya yönelik teknolojileri içeren enerji verimliliğinin de gelişmekte olan 
teknolojiler arasında yer aldığı söylenebilir. 

• Patentlerin yayılım etkilerine bakıldığında, yenilenebilir enerji teknolojileri 
arasında FV güneş enerjisi teknolojilerinin kendi teknoloji alanı dışındaki diğer 
patentlerle ilişkilerinin, rüzgâr enerjisine göre daha fazla olduğu görülmektedir. 
Rüzgâr enerjisinin ise daha fazla oranda kendi teknoloji alanındaki patentlere atıft a 
bulunduğu, enerji depolama ve enerji verimliliği teknolojilerinin de benzer şekilde 
bir konsantrasyon yaşadığı göze çarpmaktadır.

• Patent sayılarındaki gelişmeler ticaret akımları ve proje uygulamaları ile birlikte 
incelendiğinde iki eğilim dikkat çekmektedir:
1. Patent başvurularının yapıldığı ülke patent ofislerine bakıldığında, ilgili 

ürünlerin ithalatçısı olan ya da bu ürünlerle ilgili yatırım projelerine ev sahipliği 
yapan ülkeler ağırlıktadır.

2. Görece daha zayıf bir eğilim olmakla birlikte, patentlerin icatçısı olan ülkeler 
aynı zamanda ihracatçı ülkeler olarak da öne çıkmaktadır.

Rapor çerçevesinde ele alınan teknolojiler detaylı şekilde analiz edildiğinde aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmaktadır:

Yenilenebilir enerji teknolojileri içerisinde en yüksek patent sayısına sahip teknoloji 
FV güneştir. Son yıllarda ortaya çıkan düşüş eğilimi ise teknolojinin belli bir doygunluk 
seviyesine ulaştığına işaret etmektedir. FV güneş enerjisi teknolojileri içerisinde 
malzeme teknolojileri, patent sayılarında tarihsel olarak üstünlüğünü korumakta, 
gelişen teknoloji olarak ise ona güç dönüşümü için elektrik ya da elektronik bileşen 
teknolojileri eşlik etmektedir.
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• Organik FV hücre teknolojileri: FV güneş enerjisi teknolojileri içerisinde tarihsel 
olarak yüksek paya sahip olan malzeme teknolojileri arasında yüzde 72’lik payı 
ile öne çıkan organik FV hücre teknolojileri, gelişmekte olan teknoloji olarak 
tanımlanmaktadır. Söz konusu teknolojilerin ithalatında lider olan Çin ve ABD’nin, 
patent başvurularında da en çok tercih edilen patent ofisleri olduğu görülmektedir. 
İcatçı ülkeler arasında ise son yıllarda Güney Kore liderliğe sahiptir. Onu Japonya 
ve üçüncülüğü paylaşan Almanya ve ABD takip etmektedir. Patent atıfl arı, diğer 
teknolojiler ile karşılaştırıldığında, organik FV hücre teknolojilerinin yaygın etkisi 
ortaya çıkmaktadır. Söz konusu teknoloji, yenilenebilir enerji teknolojileri kadar, 
elektrik ve kimya teknolojilerinden de atıf almaktadır.

• Güç dönüşümü için elektrik ya da elektronik bileşenler: Patent sayılarında 
son 10 yılda ortalama yüzde 27 gibi tempolu bir artış yaşamış olan bu teknoloji 
grubu, FV güneş enerjisi teknolojileri içindeki payını hızla artırmaktadır. Patentlerde 
yaşanan hızlı gelişim henüz dış ticarete yansımamış olsa da, söz konusu ürünlerin 
ihracatında Çin’in açık ara liderliğini koruduğu ve onu Almanya’nın takip ettiği 
görülmektedir. Çin icatçı ülkeler arasında yer almazken, icatlarda ABD’nin liderliğini 
Almanya ve Japonya takip etmektedir. Yükselmekte olan güç dönüşümü ana grup 
teknolojileri içerisinde, şebeke bağlantılı güç dönüşüm sistemleri uygulamaları 
ile tesis içindeki güç yönetimi ile ilgili uygulamalar öne çıkmaktadır. Her iki 
teknolojinin de yayılım etkilerinin, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi 
teknolojileri ile sınırlı olduğu görülmektedir. 

FV güneş enerjisi teknolojilerinden sonra en yüksek paya sahip yenilenebilir enerji 
teknolojisi rüzgâr enerjisidir. Son yıllarda ise durgunluk eğilimine girdiği izlenmektedir. 
Rüzgâr enerjisi alt-teknolojileri arasında yer alan rüzgâr yönünde dönme eksenli rüzgâr 
türbinleri teknolojileri, tarihsel olarak sahip olduğu yüksek payını son yıllarda daha da 
geliştirerek yüzde 81’e taşımıştır.

• Rüzgâr türbini parçaları ve şanzımanı & kara tipi rüzgâr kuleleri: Rüzgâr 
yönünde dönme eksenli rüzgâr türbinlerinin hızlı gelişiminin itici gücü, rüzgâr 
türbini parçaları ve şanzımanı ile kara tipi rüzgâr kuleleri alanlarındaki patent 
sayılarındaki hızlı gelişimdir. Her iki teknoloji de özellikle 2015 yılı itibarıyla patent 
sayılarında ortalama yüzde 50’lik artış yaşamış ve lider teknolojileri yakalamıştır. 
Söz konusu teknolojilerin hem icatçısı hem de ihracatçısı olarak Almanya lider, 
Çin ve Japonya ise takipçi ülke pozisyondadır. İthalatta ise ABD’nin liderliği 
söz konusudur. Onu Çin takip etmektedir. Söz konusu teknolojilerin yayılım 
etkilerinin büyük oranda rüzgâr enerjisi teknolojileri ile sınırlı kaldığı görülmektedir. 
Rüzgâr enerjisi teknolojileri, bu açıdan FV güneş enerjisi teknolojilerinden 
farklılaşmaktadır.

• Pervaneler, türbinlerin kontrolü & jeneratör ve yapılandırma: Bu teknolojiler, 
rüzgâr enerjisi teknolojileri içerisinde halen yüksek paya sahip olmalarına rağmen, 
patent sayıları açısından 2011 yılı itibarıyla durağan seyre geçmiş teknolojilerdir. 
Dış ticaret gelişmelerine bakıldığında, teknolojiler arasındaki eğilimler 
farklılaşmaktadır. Türbinlerin kontrolü ve dağıtım teknolojilerinde ticaret gelişirken, 
jeneratör teknolojilerinde düşüş eğilimi izlenmektedir. Türbinlerin kontrolü 
teknolojilerinde Almanya hem ihracatta hem de icatçı ülkeler arasında lider 
durumda yer almaktadır. İcatçılar arasında Almanya’yı ABD takip ederken, ihracatta 
ise Çin’in performansını daha hızlı geliştirdiği görülmektedir. Söz konusu üç ülke, 
jeneratör ve yapılandırma teknolojilerinde de öne çıkmaktadır. Bu alanda ABD’nin 
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ihracat ve icat faaliyetlerindeki liderliğini Almanya takip ederken; Çin’in ihracat 
sıralamasında yakaladığı üçüncülüğü, icat faaliyetlerine taşıyamadığı ve bu alanda 
geride kaldığı görülmektedir. Her iki teknolojinin de yayılım etkilerinin şanzıman ve 
kara tipi rüzgâr kulelerinde olduğu gibi, rüzgâr enerjisi teknolojileri ile sınırlı kaldığı 
tespit edilmektedir. Ancak, her iki teknolojinin de görece farklı alanlardan atıf aldığı, 
jeneratör teknolojilerinin ise kontrol teknolojilerine oranla daha yüksek yayılım 
etkisi olduğu görülmektedir.

Enerji üretim, iletim ve dağıtımı teknolojileri yoluyla sera gazı emisyon azaltımı 
patent grubu içerisindeki düşük payına rağmen, enerji depolama teknolojileri patent 
sayılarında son yıllarda artış eğilimi gözlenmektedir. Bu teknolojiler arasında batarya 
teknolojileri ilk sırada gelmektedir. Şebeke ölçeğindeki depolama projeleri arka planda 
kalmış olsa da, patent sayılarındaki gelişimin de işaret ettiği gibi, söz konusu teknoloji 
uygulamalarının gelecek yıllarda artması beklenmektedir. 

• Lityum-iyon bataryalar: Batarya depolama teknolojileri içerisindeki yüzde 61’lik 
payı ile öne çıkmaktadır. 2018 yılındaki yüzde 18’lik düşüşe rağmen liderliğini 
sürdürmektedir. Söz konusu teknolojiler, elektro-kimyasal depolama projeleri 
arasında da lider durumdadır. Lityum-iyon batarya patent başvurularında öne 
çıkan Güney Kore ve Japonya, proje uygulamalarında da ilk beş ülke arasında 
yer almaktadır. Bu ülkeler, icatçı ülkeler arasında ise ilk iki sıradadır. Uygulama 
projelerinde ABD lider ülkedir. Lityum-iyon batarya teknolojileri alanındaki 
patentlerin, rüzgâr enerjisinde olduğu gibi sınırlı yayılım etkilerinin olduğu ve 
bu etkinin depolama teknolojilerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak, atıfl ar 
arasında öne çıkan taşımacılık alanındaki patentler, söz konusu teknolojiler 
arasındaki tamamlayıcılık ilişkisine işaret etmektedir.

• Kurşun-asit bataryalar & hibrit hücreler (yakıt hücresi & ikincil hücre): Lityum-
iyon bataryaları takip eden kurşun asit batarya ve hibrit hücre teknoloji patentleri, 
batarya teknolojileri içerisinde sırasıyla yüzde 19 ve 15’lik paylara sahiptir. 
Japonya kurşun-asit batarya icatçısı ülkeler arasında lider durumdayken, patent 
başvurularının daha yüksek oranda Çin patent ofisine yapıldığı görülmektedir. 
Şebeke ölçeğinde uygulamalarda ise ABD’nin ev sahipliği yaptığı projeler, toplam 
kurşun-asit batarya kurulu kapasitesinin yüzde 92’sini oluşturmaktadır. ABD’deki 
uygulamaların yüzde 58’i şarj ve deşarj performansının iyileştirildiği ileri kurşun-
asit teknolojilerinden oluşmaktadır. Uygulamalarda ABD’yi takip eden Almanya’da 
ise projelerin yüzde 90 gibi çok yüksek bir oranı, ileri kurşun-asit teknolojilerinden 
oluşmaktadır. Patent atıfl arında lityum-iyon patentlerine benzer bir görüntü 
ortaya çıkmakta, batarya teknolojilerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Taşımacılık 
alanındaki teknolojiler ile batarya teknolojileri arasındaki etkileşim kurşun-asit 
bataryalarda da ortaya çıkmaktadır.

Enerji üretim, iletim ve dağıtım teknolojileri yoluyla sera gazı emisyon azaltımı 
teknolojileri ana grubu içindeki düşük payına rağmen hızlı gelişim gösteren teknolojiler 
arasında enerji verimliliği teknolojileri vardır.2 Son 10 yıl içerisinde bu alandaki patent 
sayısı 3 katına, toplam içindeki payı ise iki katına (yüzde 6) çıkmıştır. Bu alanda 
tanımlanmış olan yedi adet alt teknoloji arasında akıllı şebeke teknolojileri ve çok-
fazlı ağlarda asimetriyi ortadan kaldırmak veya azaltmak için düzen teknolojileri, 
yükselmekte olan iki alt teknoloji olarak öne çıkmaktadır. 

2 Çalışma çerçevesinde, dip not 1’de de bahsedildiği üzere, CPC sınıfl andırılmasında Y02E 40/00 kodu altında tanımlanmakta 
olan “elektriğin verimli üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılmasına ilişkin teknolojiler” ele alınmaktadır.
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• Reaktif güç kompanzasyonu: Enerji verimliliği teknolojileri arasında tarihsel 
olarak önde gelen bu teknolojiler, son yıllarda patent sayılarında görülen düşüş 
eğilimine rağmen liderliğini sürdürmektedir. İcatçı ülkeler arasında ABD ilk sırada 
yer alırken onu, son yıllardaki yüksek performansı ile Çin takip etmektedir. Patent 
başvurularında ise Çin patent ofisinin yüzde 72’lik payla hakimiyeti söz konusudur. 

• Akıllı şebeke teknolojileri: Enerji verimliliği teknolojileri arasında yükselişte olan 
teknolojilerden biridir. Son 10 yıl içerisinde yüzde 10’luk payını, yüzde 31’e kadar 
yükseltmiştir. Çin patent ofisinin hakimiyeti, bu teknoloji alanında da devam 
etmektedir. Ofis, patent başvurularının yüzde 58’ine ev sahipliği yapmaktadır. 
Patent başvurularında Çin’i gerilerden takip eden ABD ve Japonya, icatçı ülkeler 
arasında ise ilk sıralarda gelmektedir. 

• Çok-fazlı ağlarda asimetriyi ortadan kaldırmak veya azaltmak için düzen: 
Söz konusu teknolojiler, yükselişte olan enerji verimliliği teknolojileri arasında yer 
almakta ve akıllı şebeke teknolojilerini takip etmektedir. Benzer bir şekilde, patent 
başvurularında ağırlıklı paya sahip olan Çin’in, icatçı ülkeler arasında ön sıralarda 
bulunmadığı görülmektedir. İcatçılar arasında ABD ve Almanya’nın liderliği 
söz konusu olup toplam patentlerin yüzde 42’sinde bu ülkeler icatçı olarak yer 
almaktadırlar.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TURKPATENT) verilerine göre, Türkiye’nin çalışmaya 
konu olan alanlarda yapılan patent başvuruları sayıca sınırlı kalmaktadır. En yüksek 
patent başvurusunun rüzgâr enerjisi teknolojileri alanında alındığı göze çarpmaktadır. 
Bu eğilim, Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımları arasında, rüzgâr enerjisinin 
bugüne kadar daha fazla talep gören bir teknoloji olduğu şeklinde değerlendirilebilir.

Türkiye’nin icatçısı olduğu patentler genellikle, raporda incelenen yıllar içerisinde 
küresel eğilim açısından yüksek paya sahip olan ve olgunlaşmış teknolojiler 
alanındadır. Yükselmekte olan, yeni teknolojiler arasında ise icatçı olarak henüz yeterli 
faaliyeti bulunmamaktadır. 

• FV güneş enerjisi teknolojileri patentlerinde tarihsel olarak yüksek paya sahip olan 
malzeme teknolojileri alanında Türkiye’nin, görece daha fazla patentin icatçısı 
olduğu, ancak küresel olarak yükselmekte olan güç dönüşümü için elektrik ya da 
elektronik bileşen teknolojilerinde henüz kayda değer bir icat faaliyetinin olmadığı 
görülmektedir.

• Enerji depolama teknolojilerinde, ilk sırada bulunan lityum-iyon batarya 
teknolojilerinde Türkiye’nin icatçı faaliyetleri geri planda kalırken, küresel olarak 
ikinci sırada yer alan ultra, süper ve çift  katmanlı kapasitör patentlerinde daha ön 
plandadır. 

• Enerji verimliliği teknolojilerinde, Türkiye’nin icatçısı olduğu patent sayısı oldukça 
azdır. Küresel olarak düşüş eğiliminde olmasına rağmen ağırlığını koruyan reaktif 
güç kompanzasyonu teknolojilerinde, 2017 ve 2018 yıllarında toplam üç adet 
patent başvurusu yapılmıştır. Özellikle 2014 yılı sonrasında yükseliş eğiliminde olan 
esnek AC iletim sistemleri patentlerinde ise herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. 

• Rüzgâr enerjisi teknolojileri, bu genel eğilimi bozan tek teknoloji olarak öne 
çıkmaktadır. Küresel olarak hem yüksek paya sahip hem de payını yükseltmekte 
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olan rüzgâr yönünde dönme eksenli rüzgâr türbinleri teknolojisinde Türkiye, icatçı 
olarak daha aktif bir pozisyona sahiptir. 

Türkiye’nin icatçısı olduğu patentlerin başvurularının yapıldığı patent ofisleri; küresel 
eğilimlerde ortaya çıktığı gibi, ticari olarak yüksek paya sahip olan ülkeler değil, Dünya 
Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization - WIPO), EPO gibi bölge 
patent ofisleri ya da TURKPATENT olmaktadır. 

• FV güneş enerjisi teknolojilerinin tamamında başvuru yapılan ofisler arasında Çin’in 
liderliğini ABD takip ederken, Türkiye’nin icatçısı olduğu patentlerin yüksek oranda 
EPO ve WIPO’ya yapıldığı görülmektedir.

• FV güneş enerjisi teknolojilerine benzer bir eğilim, rüzgâr enerjisinde de 
görülmektedir.  Küresel olarak en fazla rüzgâr enerjisi patent başvurusuna sahip 
ülke Çin iken, Türkiye’nin icatçısı olduğu patentlerin başvurusunda TURKPATENT 
ve WIPO öne çıkmaktadır. Bu durum, Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımları 
arasında, rüzgâr enerjisinin daha çok tercih edilen bir alan olduğuna ilişkin diğer bir 
gösterge olarak yorumlanabilecektir.

• Türkiye, icatçısı olduğu lityum-iyon patentlerinin başvurularında küresel eğilimi 
takip etmektedir. Küresel patent başvurularında ilk sırada bulunan ve şebeke 
ölçeğindeki lityum-iyon batarya projelerinde dördüncü sırada gelen Güney Kore; 
Türkiye’den gelen patent başvurularının da yoğunlaştığı ülke olmuştur. Diğer enerji 
depolama teknolojilerindeki başvurularında öne çıkan ofisin WIPO olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin bu eğilimi dikkat çekicidir.

• Elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımında verimliliğin sağlanmasına ilişkin 
teknolojilerde oldukça zayıf bir performans gösteren Türkiye, icatçısı olduğu iki 
adet patentin başvurusunu WIPO ve TURKPATENT’e yapmıştır. Küresel eğilimlerde 
ise Çin Patent Ofisi ön plana çıkmaktadır.

Yukarıda özetlenen sonuçlardan yola çıkılarak, enerji sektöründe düşük karbonlu 
alternatifl er olarak ele alınan yenilenebilir enerji, enerji depolama ve enerji verimliliği 
teknolojileri alanında Türkiye’nin küresel eğilimleri takip edebilmesi ve teknoloji 
geliştiren bir ülke olarak, katma değerli üretime geçiş yapabilmesi için geliştirilen 
öneriler; Ar-GE, inovasyon, patentleme ve ticarileşme süreci içerisinde düzenleyici 
ve destekleyici olarak yer alan Bakanlıklar, araştırma altyapısı sağlayan kamu ve özel 
araştırma kurumları ve enstitüler, bilimsel bilginin ve teknoloji geliştirmek için gerekli 
insan kaynağının yetiştirilmesini sağlayan üniversitelerin değerlendirmesi için aşağıda 
sıralanmaktadır:

• Patent faaliyetlerinin artırılması için, patentlerin işlevi ve ekonomik değeri 
konusunda paydaşların farkındalığının artırılması; patent ve ticarileşme konusunda 
iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak patent kültürünün geliştirilmesi;

• Patent verilerinin ve küresel gelişmelerin tüm paydaşlar tarafından yakından 
takip edilebilmesini sağlamak için ortak bir veri tabanının oluşturulması ve tüm 
paydaşların katılım ve kullanımına açılması;

• Araştırma altyapısının geliştirilmesinde kamunun öncü rol oynaması, kamu 
araştırma enstitülerinin, bir yandan teknoloji geliştirme ve teknoloji transferine 
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altyapı sağlarken, diğer yandan da sanayi iş birliklerine imkân vererek, geliştirilen 
teknolojinin katma değerli üretime dönüşmesine olanak sağlaması;

• Teknolojiler/disiplinler arası iş birliğinin sağlanması, geliştirilen teknolojilerin sosyal 
ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanabilmesi için özel sektör 
başta olmak üzere, geniş paydaş katılımını sağlayacak bir ulusal teknoloji geliştirme 
stratejisinin izlenmesi;

• Oluşturulacak paydaş katılımı ve iş birliği platformlarında, patentler arası yayılım 
etkilerini de dikkate alacak şekilde, çoklu sanayi iş birliklerinin teşvik edilmesi; 

• Teknoloji geliştirme, transfer ve kullanıma alınmasına yönelik olarak paydaşların 
aktif katılımına destek vermek, paydaşlar arası iletişimin ve teknoloji geliştirme-
sanayi arası geçişin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, üniversite ve sanayi 
arasında ara yüz görevi üstlenecek bir kurumun oluşturulması; 

• Geliştirilen teknolojilerin ekonomik ve sosyal katma değerini artırmak üzere, patent 
verilerinin yanında dış ticaret gelişmelerini de göz önünde bulunduran, dengeli bir 
teknoloji geliştirme ve ticarileştirme politikasının tasarlanması;

• Yüksek teknolojili üretim altyapısını destekleyecek insan kaynağı ve becerilerin 
tespit edilmesi, temel bilgi ve teknik becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim 
programlarının tasarlanması;

• Tüm bu alternatif politika ve eylemlerin etkinliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak amacıyla, iklim değişikliği ile mücadele konusunda, uluslararası 
politikalarla uyumlu, uzun vadeli ve tutarlı bir ulusal politika çerçevesinin ortaya 
konması. 
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Büyüyen ve gelişen ekonomilerle birlikte, dünyada enerji talebi yıllar içerisinde hızla 
artmaktadır.  Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency, IEA) verilerine 
göre, 2000-2017 yılları arasında yaklaşık olarak yüzde 44’lük büyüme göstermiş olan 
birincil enerji talebinin, 2040 yılına kadar yüzde 22’lik artışla 17,7 milyar ton eşdeğer 
petrol (TEP) seviyesine gelmesi beklenmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda 
karbondioksit (CO2) emisyonlarının da aynı dönem içerisinde yüzde 40 oranında 
arttığı ve mevcut politikalar çerçevesinde günümüze oranla 2040 yılına kadar yüzde 
33 oranında ek bir artışın daha yaşanacağı hesaplanmaktadır.3 Söz konusu emisyon 
seviyeleri, mevcut politikaların, Uluslararası Paris İklim Anlaşması ile çerçevesi çizilmiş 
olan düşük karbonlu bir geleceğe geçişte henüz yetersiz kaldığını göstermektedir. 
Enerji sektörünün CO2 emisyonlarının üçte ikisinden sorumlu olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyon yoluyla 
daha düşük karbonlu bir hale dönüşecek olan enerji sektörünün kritik önemi ortaya 
çıkmaktadır. 

Yükselen enerji talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
küresel olarak artış göstermektedir. Hidroelektrik yatırımlarını da içeren toplam 
yenilenebilir enerji kapasitesinin, bu çalışmanın da incelediği 10 yıllık dönem içerisinde 
(2009-2018), 1,136 GW seviyesinden iki katına (2,356 GW) yükseldiği raporlanmaktadır.4 
Rüzgâr ve FV güneş enerjisi kapasitelerindeki artışlar ise, yenilenebilir enerji 
ortalamasının üzerinde seyretmiştir. Aynı dönemde rüzgâr kurulu kapasitesi 150 
GW’tan 564 GW’a, yaklaşık olarak 4 katına çıkarken, FV güneş enerjisinde bu artış 
20 kat5 gibi çarpıcı bir seviyededir. Rüzgâr ve özellikle FV güneş enerjisinde yaşanan 
ortalamanın üzerindeki bu artışların nedeni, hızla ilerleyen inovasyon faaliyetleri ve 
artan bilgi birikimi dolayısıyla düşen maliyetler ile açıklanabilir. Şekil 1’de görüldüğü 
gibi küresel seviyelendirilmiş elektrik maliyetleri, 2010-2018 yılları arasında, FV 
yatırımlarında yüzde 77, kara tipi rüzgâr santrallerinde ise yüzde 34 seviyesinde 
düşmüştür. Jeotermal ve hidroelektrikteki artışlar ve biyoenerjideki sınırlı düşüş 
(yüzde 17) ile karşılaştırıldığında, kapasite artışlarındaki mevcut eğilim daha iyi 
anlaşılabilecektir. Özellikle FV güneş enerjisi teknolojilerindeki maliyet düşüşleri, 
bu raporun elektrik depolama bölümünde de bahsedildiği gibi, lityum-iyon batarya 
teknolojisindeki gelişmeler ve maliyet düşüşleriyle birlikte ele alındığında, ilerleyen 
dönemlerde öz-tüketimi destekleyecek “FV + depolama” modellerinin yaygınlaşmasına 
ve bu alanda kapasite artışlarına imkan sağlayacaktır (IRENA, 2015). Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerinin desteklediği teknolojik gelişimle, söz konusu maliyet düşüşlerinin 
ve bunun bir sonucu olarak da kapasite artışlarının önümüzdeki yıllarda da hız 
kaybetmeden devam etmesi beklenmektedir.

1. Giriș

Mevcut politikalar, düșük 
karbonlu bir geleceğe 

geçiște henüz yetersiz 
kalmaktadır. Karbondioksit 

emisyonlarının üçte 
ikisinden sorumlu olan 

enerji sektöründe, 
yenilenebilir enerji, enerji 

verimliliği ve elektrifikasyon 
yoluyla daha düșük 

karbonlu bir gelecek 
tasarlamak mümkündür.

3 Dünya Enerji Görünümü 2018, Uluslararası Enerji Ajansı  
4 Renewable Energy Statistics 2019, IRENA 
5 FV güneş enerjisi kurulu kapasitesi 2008 yılındaki 24 GW seviyesinden, 2018 yılında 486 GW seviyesine yükselmiştir. 
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Şekil 1: Şebeke ölçeğinde yenilebilir enerji teknolojilerinin küresel seviyelendirilmiş elektrik maliyetleri 

Düșük karbonlu enerji 
yatırımları Türkiye için 

enerji kaynaklarında dıș 
kaynaklara bağımlılığın 

azalması anlamına 
gelmektedir.

Türkiye açısından düşük karbonlu enerji yatırımları, aynı zamanda yerli ve yenilenebilir 
kaynakların kullanımı ile ilişkisi olması bakımından, enerji ithalatından bağımsızlık 
tartışmalarının da önemli bir bileşeni durumundadır. Türkiye’nin birincil enerji arzı 
2000 yılındaki 79,4 milyon TEP (MTEP) seviyesinden, 2017 yılında kaydedilen 145,3 
MTEP seviyesine, yıllık yüzde 5 gibi tempolu bir artışla ulaşırken; söz konusu arzın 
ithal kaynaklardan karşılanma oranı ise yüzde 68’den yüzde 78’e yükselmiştir.6 Aynı 
dönemde fosil yakıtların toplam birincil enerji arzı içindeki payı yüzde 88 seviyesinde 
sabit seyretmiştir. Önümüzdeki 20 yıl için yapılan elektrik talebi projeksiyonlarının 
ortaya koyduğu yıllık ortalama yüzde 3,8–5,7 artış7, Türkiye’nin enerjide ithal ve yüksek 
karbon içerikli kaynaklara bağımlı yapısını değiştirmek üzere önlemler alınması 
gerekliliğine dikkat çekmektedir. 

Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak Türkiye, hem enerji verimliliğinin iyileştirilmesi 
hem de yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması doğrultusunda önemli adımlar 
atmaktadır.8

2017 yılında uygulamaya konulan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) destek 
mekanizması ile bir yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji arzı içindeki 
payı artırılırken, diğer yandan da enerji ekipmanlarının yerli üretimi ve bu üretimi 
destekleyecek teknoloji transferinin gerçekleştirilmesini hedefl emektedir. Böylelikle, 
enerji dış ticaret açığının azaltılmasında yalnızca birincil enerji kaynaklarının değil, 
aynı zamanda enerji ekipmanlarının ticaretini de ele alan, bütüncül bir yaklaşım ortaya 
konulmuştur. Zira Türkiye, enerji ekipmanlarında hâlâ net ithalatçı durumdadır. 2017 

6 Enerji Genel Denge Tabloları, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü   
7 Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyon Raporu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  
8 https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2018/07/10/453281/turkey-can-ensure-successful-energy-
transition/

0.4

0.3

0.2

0.1

0,075 0,072

0,037
0,047

0,085

0,159

0,127

0,085

0,056

0,185

0,341

0,371

0,062
0,048

2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018
0

H d

W
h

100 200
Kaynak: IRENA, 2019b



Türkiye enerji dönüșümünde inovasyon ve patent eğilimleri17

Türkiye’nin kaynak olarak 
zengin olduğu yenilenebilir 

enerji yatırımlarını 
artırması, aynı zamanda 

inovasyonun ön planda 
olduğu, daha yüksek katma 

değerli üretim ve daha 
yüksek becerili istihdam 
anlamına da gelecektir.

yılı itibarıyla Türkiye, yenilenebilir enerji ekipmanlarında yalnızca rüzgâr enerjisinde 
ihracatçı durumdayken, FV güneş enerjisi ekipmanlarında dış ticaret açığı ise 5.5 
milyon dolar seviyesine kadar yükselmiştir.9 Söz konusu dış ticaret açığı sorunu, daha 
yüksek kurulu güç hedefl erinin destekleyeceği, uzun dönemli bir yatırım ufku sunan 
yenilenebilir enerji piyasası ile YEKA çerçevesinde hedefl enen yerli üretim ve teknoloji 
transferinin gerçekleştirilmesi yoluyla iyileştirilebilecektir.   

Yerli üretimin desteklenmesi yoluyla, yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 
yaratılmasına katkı sağlanması da mümkün olacaktır.10 Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretme kapasitesindeki artışın, bu alandaki inovasyonu 
destekleyen faktörlerden biri olduğu (Bayer, Dolan ve Urpelainen, 2013) göz önünde 
bulundurulduğunda; Türkiye’nin kaynak olarak zengin olduğu yenilenebilir enerji 
yatırımlarını artırması, aynı zamanda inovasyonun ön planda olduğu, daha yüksek 
katma değerli üretim ve daha yüksek becerili istihdam anlamına da gelecektir.

9 Dış ticaret rakamlarının hesaplanmasında TEPAV (2018) raporunda olduğu gibi BACI veri seti ve Wind (2008) ekipman 
sınıfl andırılması kullanılmıştır. https://www.tepav.org.tr/upload/fi les/1509522079-2.Enerji_Makine_Ekipman_Dis_Ticareti_
Mevcut_Durum_ve_Firsatlar.pdf
10 Türkiye’de kullanılan elektriğin %50’den fazlası yenilenebilir kaynaklardan sağlanabilir: Enerji dönüşümünü destekleyen 
düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi için YEKA ihalesini etkin kılan fırsatlar, SHURA, 2018  

Bilgi Kutusu 1: Yenilenebilir Enerji Ekipmanlarında Yerli Üretim

Türkiye’de yenilenebilir enerji ekipmanlarında yerli üretimin payı yıllar içerisinde artmaktadır. Rüzgâr enerjisi ekipmanlarında 
yerlilik oranının yüzde 60’ın üzerine çıkmış olduğu, türbin bileşenlerinden fl anş dışındaki tüm ekipmanların Türkiye’de 
üretilebildiği ifade edilmektedir.* Türkiye’de üretim yapan tüm komponent üreticileri, üretimlerinin önemli bölümünü 
ihraç etmektedir. Bu durum, rüzgâr enerjisi alanındaki yerli üreticilerin dünya pazarlarında yeterli rekabet gücüne 
ulaştığını göstermektedir. Güneşte de 5 GW sınırının geçildiği 2018 yılı itibarıyla santrallerde yüksek yerlilik oranlarına 
ulaşıldığı raporlanmaktadır. FV güneş panellerinin yarısından fazlası, FV güneş enerjisi sistemlerinin ise dörtte üçü yerli 
olarak üretilebilmektedir.** Güneş paneli, trafo, orta gerilim koruma sistemleri, çelik yapılar ve kablo gibi bileşenler yerli 
olarak üretilmekteyken; hücre üretimi için kurulmuş ve kurulma aşamaları devam eden iki adet fabrika mevcuttur. Teşvik 
alan diğer fabrikalarla birlikte bu sayının beşi bulması beklenmektedir. Hücre üretiminin yerlileşmesi, sektörde üretilen 
katma değer açısından ciddi katkılar sağlayacaktır. 

Söz konusu yerlileşme girişimlerinde, TÜBİTAK Milli Güneş Enerjisi Santrali Geliştirme Projesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından uygulanmakta olan Proje Bazlı Teşvik gibi kamu kaynaklı destek mekanizmalarının önemli katkılarının olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, yerli enerji ekipman sanayinin desteklenmesine yönelik olarak tasarlanan YEKA mekanizması 
çerçevesinde, 2017 yılında yapılan yarışmayı kazanan 1 GW FV güneş enerjisi ve 1 GW kara-tipi rüzgâr projelerinin, üçte 
iki oranında yerlilik kriterini karşılama şartı bulunmaktadır. FV güneş enerji santrali ihalesinde bu yerlilik oranı, yıllık 500 
MW’lık panel üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisinin hayata geçirilmesi ile karşılanacak olup rüzgâr ihalesinde ise 
yılda 2,3 MW kapasiteli 150 adet türbin üretimini gerçekleştirecek bir fabrika ile karşılanması hedefl enmektedir.

Kamu tarafından sağlanan teşviklerin yanında, yenilenebilir enerji alanında sürdürülebilir bir büyümenin planlanması 
ve öngörülebilir bir piyasanın oluşması da; bu alandaki yatırımları artıracak, yerlileşme oranlarını yükseltecek unsurlar 
arasındadır.

* Dış ticaret rakamlarının hesaplanmasında TEPAV (2018) raporunda olduğu gibi BACI veri seti ve Wind (2008) ekipman sınıfl andırılması kullanılmıştır. http://www.tepav.org.
tr/tr/proje/s/154
** Yeşil Ekonomi, 2019. 2019 güneşin değerinin bilindiği bir yıl olsun. https://yesilekonomi.com/2019-gunesin-degerinin-bilindigi-bir-yil-olsun/. & GÜYAD, 2019, 2018 
Yenilenebilirin Yılı Oldu, http://www.guyad.org/TR,183/2018-yenilenebilirin-yili-oldu.html. 
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Enerji yoğunluğu sıralamasında 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin ortalamasının gerisinde 
bulunan Türkiye’nin enerji verimliliğini iyileştirme yönündeki politika çerçevesi ve 
hedefl eri, 2018 yılında yayımlanmış olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) 
belgesinde sunulmaktadır.  Bu plana göre Türkiye, enerji arz ve talep tarafında yer alan 
6 ana sektörde uygulanacak 11 milyar dolar tutarındaki 55 eylem ile, 2023 yılına kadar 
birincil enerji tüketiminde yüzde 14’lük bir iyileşme hedefl emektedir.11 

Raporda analiz edilen elektriğin verimli üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılması 
teknolojilerinde, ilerleyen bölümlerde de ele alındığı gibi, Türkiye’nin pozisyonu 
henüz istenilen seviyede olmasa da; son kullanıcıya yönelik tasarlanan enerji 
verimliliği ekipmanları üretiminde durum daha iyidir. Türkiye, enerji verimli ısıtma-
soğutma sistemleri, aydınlatma ve yalıtım ekipmanları üretim ve ticaretinde kilit bir 
pozisyonda bulunmaktadır. Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki mevcut stratejik konumu 
ile uluslararası üreticilerin gerek üretim faaliyetleri, gerekse dış ticaret odaklı lojistik 
hizmetleri için bir merkez görevi görmektedir. Her ne kadar üretim ve dış ticaret 
kapasitesinde önemli gelişmeler sağlanmış olsa da yurtiçi ve yurtdışı talep artışlarının 
karşılanmasında yeni ve yükselen teknolojilere yönelik stratejiler geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede kritik olan başka bir nokta ise, Türkiye’de üretilmekte olan 
teknolojilerin enerji verimliliği konusunda yüksek standartlara uyum sağlamasıdır.12  

1.1. İnovasyonun rolü

2019 Küresel İnovasyon Endeksi13 sıralamasında Türkiye, önceki seneye göre bir sıra 
ilerleyerek 129 ülke içerisinde 49. sırada, Gürcistan’ın hemen gerisinde kendisine yer 
bulmuştur. Ekonomiler gelir seviyesine göre gruplandığında ise 34 ülkenin bulunduğu 
üst-orta gelir grubunda Rusya’nın ardından 25. sırada gelmiştir. Genel sıralamadaki bu 
performansın yanında Türkiye, inovasyon kalitesi göstergesinde14 ise çok daha iyi bir 
performans sergilemektedir. Söz konusu göstergede genel sıralamada 41. sırada yer 
alırken, orta gelir grubundaki 60 ülke arasında ise 8. olarak ilk 10’da yer almaktadır.

Tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye’nin genel inovasyon performansında kendinden 
beklenen seviyeye henüz gelemediği, GII 2019 raporunda da vurgulanmaktadır (Global 
Innovation Index, 2019).

Oysa bir yandan artan enerji talebini karşılarken, diğer yandan da kaynak kullanımı 
ve emisyon değerlerinde sürdürülebilir standartları sağlayabilmek için, hem arz hem 
de talep tarafında yüksek teknolojili uygulamaların ortaya çıkması ve yaygınlaşması 
gerekmektedir. Enerji arzında öne çıkan alanlar alternatif-yenilebilir kaynakların 
daha yaygın şekilde kullanıma alınması, söz konusu kaynakların kullanımını ve enerji 
sistemine entegrasyonunu destekleyecek ileri enerji depolama teknolojileri ve akıllı 
şebekeler olarak sıralanırken; talep tarafında ise enerji verimliliğini artıracak akıllı şehir, 
ev ve bina uygulamaları, sanayi üretiminde verimlilik uygulamaları ile yenilenebilir 
enerji kaynaklarına olan talebi de artırabilecek elektrikli araçlar gibi gelişmiş ulaştırma 
sistemleri sayılabilir. Söz konusu alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler ülkeleri, makine-
ekipman üretimi kadar teknoloji geliştirilmesi konusunda da rekabet eder duruma 
getirmiştir. 
11 https://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%252f1%252fDocuments%252fBakanl%25c4%25b1k%2BDuyurular%25c4%25
b1%252fUEVEP_Kamuoyu_Izleme_Raporu_2018_nihai_Haziran_2019.pdf&version1%2C00
12 Ecofys, IAU, IZODER and Saygin, 2018, Turkish Building Sector Energy Eff iciency Technology Atlas. Executive Summary and 
Roadmap. GIZ and the MoEU. Ankara. https://ee-turkey.org/storage/app/uploads/public/5b4/75c/1cb/5b475c1cb007f3524
41639.pdf. 
13 Global Innovation Index 2019, Cornell University, INSEAD ve WIPO
14 İnovasyon kalitesi, yerli üniversitelerin kalitesi, yerli buluşların uluslararasılaşması ve yerli yayınlara yapılan uluslararası 
atıfl arla (H-index) ölçülen yayın kalitesinin dahil olduğu üç endeksle ölçülmektedir.
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Şekil 1’de de gösterildiği gibi, yenilenebilir enerji maliyetlerinde halihazırda yaşanmış 
ve önümüzdeki dönemde yaşanması beklenen çarpıcı düşüşler; düşük karbonlu bir 
ekonomiye geçişin çok da uzak olmadığına işaret etmektedir (IRENA, 2019b). Ekipman 
maliyetlerindeki düşüşü destekleyen teknolojik gelişmelerin, önümüzdeki dönemde 
üretim ve işletme süreçlerindeki verimliliği de geliştirecek yönde ilerleyeceği ve maliyet 
düşüşlerine ek katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Örneğin, gerçek zamanlı veri akışı 
ve büyük-veri uygulamaları ile sistem işletme ve bakım maliyetlerinin yüksek oranda 
düşeceği tahmin edilmektedir (IRENA, 2018). 

Ancak, yenilebilir enerji sektörünün çok parçalı yapısı, düşük karbonlu ekonomiye 
geçişte önemli bir darboğaz olarak öne çıkmaktadır. Rüzgâr ve FV güneş enerjisi 
sektörlerinde çok sayıda firma faaliyet gösteriyor olmasına rağmen, pek çoğunun 
finansal kısıtları olduğu ve bu durumun da, küresel seviyede uzun dönemli yatırım 
yapmanın önünde bir engel olarak durduğu görülmektedir. Uzun dönemde 
mevcut faaliyetlerinin sürdürülmesinde en temel bileşen olan finansman ihtiyacını 
karşılayamayan firmaların, söz konusu yeni teknolojilerin geliştirilmesinde gerekli 
olan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanına yatırım yapmaları ya da teknoloji şirketleri 
tarafından geliştirilen yeni teknolojilere hızla adapte olarak rekabetçi hale gelmeleri de 
olası durmamaktadır. 

Yenilenebilir enerji yatırım 
maliyetlerinde yașanan 

ve önümüzdeki dönemde 
yașanması beklenen çarpıcı 

düșüșler, düșük karbonlu 
bir ekonomiye geçișin çok 
da uzak olmadığına ișaret 

etmektedir.

Bilgi Kutusu 2: İnovasyon ve istihdam

2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de toplam 103 bin kişi yenilenebilir enerji alanında istihdam edilmektedir. Bu istihdamın 
30.5 bini güneş enerjisinde, 6.7 bini ise rüzgâr enerjisi sektöründe yer almaktadır. Mevcut durumda, söz konusu istihdamın 
ağırlıklı olarak (yüzde 56), hizmet ve satış elemanları, tesis ve makine operatörleri ve montajcılar gibi orta becerili 
mesleklerde çalışan işgücünden kaynaklandığı görülmektedir (Özenç, B. ve Özen, E. N., 2019). Yükselen yenilenebilir 
enerji kapasitesinin sağlayacağı yeni istihdam olanakları, teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerin hızlanması ile birlikte, 
istihdamda yüksek becerili mesleklerin payını da artıracaktır. Böylelikle sanayi üretiminde yüksek katma değerli üretim, 
istihdam piyasasına da nitelikli işgücü talebi olarak yansıyacaktır. 

Kaynak: IRENA 2019, Renewable Energy Employment by Country
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1.2. Patentler ve yayılım etkisi

Ülkelerin, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yerel ve yenilenebilir enerji değer zinciri 
yaratabilmesi için, lider ülkelerden yaptıkları teknoloji transferinin yanında, kendi 
teknik bilgi birikimi ve uzmanlığını da geliştirmesi gerekmektedir. Yeni teknolojilerin 
gelişimi ve dönüşmekte olan ürün piyasalarının takibi açısından en önemli çıktılardan 
bir tanesi patentlerdir. Patentler, bir yandan lisanslar yoluyla gelir kaynağı yaratmakta 
ve iş birliklerini teşvik etmekte; diğer yandan da kamu yararı ve yatırımcı çıkarı arasında 
bir denge kurulmasını sağlayarak teknolojik gelişmenin hızlanmasında kolaylaştırıcı rol 
oynamaktadır (IRENA, 2013). Patent verilerinin incelenmesi yoluyla bir taraft an mevcut 
teknolojilerin seyrini ve yükselmekte olan teknolojileri izlemek mümkün olurken, diğer 
taraft an da bu teknolojilerde icatçı ülkeler ile rekabetçi piyasalar tespit edilebilmektedir 
(Gielen, Boshell ve Saygın, 2016).

Yenilenebilir enerji teknolojilerine bakıldığında, mevcut patentler içerisinde 215 bin 
patentin bu alana odaklandığı görülmektedir. Bu sayı, gelişen yenilenebilir enerji 
kapasitesiyle birlikte artış göstermektedir. Yapılan hesaplamalar, 1990 yılından itibaren 
yenilenebilir enerji patent başvurularının yıllık ortalama yüzde 10 gibi bir oranla 
büyüdüğünü gösterirken, 2001-2015 yılları arasındaki büyüme hızının yıllık ortalama 
yüzde 25’e kadar yükseldiği ifade edilmektedir.15  

Ülkelerin inovasyon performansını, düşük karbonlu ekonomiye geçişin kilit 
alanlarından olan ve özellikle son dönemde dikkat çekici gelişmelere sahne olan 
yenilenebilir enerji alanında da izlemek mümkündür. Örneğin, FV güneş enerjisi patent 
sayılarındaki gelişmeler coğrafi olarak değerlendirildiğinde; ülkelerin FV teknolojileri 
geliştirme performanslarının, söz konusu teknolojileri uygulama kapasiteleri ile 
doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.16 Şekil 2’de gösterilmekte olduğu gibi ülkeler, 
FV teknolojilerindeki patent sayıları (dikey eksen) ve toplam FV kurulu kapasite (yatay 
eksen) büyüklüklerine göre sıralandığında; “lider” (yüksek patent sayısı-yüksek kurulu 
kapasite), “icatçı” (yüksek patent sayısı-düşük kurulu kapasite) ve “kullanıcı” (düşük 
patent sayısı-düşük kurulu kapasite) olmak üzere üç ana grupta toplanmaktadır. 
Bu sıralamaya göre Türkiye (TR), gerek buluş sayıları gerekse toplam kurulu güç 
açısından ortalamanın (kesikli çizgi) altında bir performans sergileyerek “kullanıcı” 
ülkeler arasında yer almaktadır. Yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırırken yerli 
aksam üretimini de hedefl eyen Türkiye için bu bulgu, enerji-sanayi politikaları kesişimi 
açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkelerin inovasyon 
performansları, aynı 

zamanda söz konusu 
teknoloji alanındaki 

uygulama kapasiteleri ile de 
doğrudan ilișki içerisindedir.

15 IRENA, INSPIRE 2018
16 Global Innovation Index 2018, Cornell University, INSEAD ve WIPO
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Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve düşük karbonlu ekonomiye 
geçiş tartışmalarında enerji sektörünün rolü, son zamanlarda yapılan çalışmaların 
odağını da enerji dönüşümü ve inovasyon arasındaki ilişkiye çevirmesine neden 
olmuştur. Johnstone, Hascic ve Popp (2010) çalışması, patent başvuru kararlarında 
kamu politikalarının rolüne değinerek, daha yüksek maliyete sahip yenilenebilir 
enerji teknolojilerinde teknolojik gelişmelerin ortaya çıkabilmesi için teşviklere ihtiyaç 
duyulduğunun, diğer teknolojiler için ise piyasa bazlı uygulamaların yeterli olduğunun 
altını çizmektedir. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde maliyetler düştükçe ve söz 
konusu teknolojiler kömür, doğal gaz gibi konvansiyonel enerji teknolojileri ile rekabet 
edebilir seviyeye geldiklerinde; inovasyon daha hızlı şekilde, herhangi bir teşvik 
mekanizmasına ihtiyaç duymadan da gerçekleşebilmektedir. 

Enerji dönüşümü açısından, yenilenebilir enerji alanındaki teknolojik gelişmeleri 
kendi içinde değerlendirmenin yanı sıra rekabetçi fosil yakıt teknolojilerindeki patent 
faaliyetlerinin yenilenebilir enerjiye ne şekilde yönlendirilebileceğinin anlaşılması da 
önemlidir. Bu noktada iki karşıt güç rol oynamaktadır: 

(i) yenilenebilir enerji piyasalarının gelişmesiyle birlikte, pazara girecek ve yenilenebilir 
enerji teknolojilerinde uzmanlaşmış firmaların getirdiği yeniliklerle birlikte fosil 
yakıt ve yenilenebilir enerji arasındaki teknoloji açığının kapanması, 

(ii) fosil yakıt fiyatlarındaki artış, fosil yakıt piyasasının büyümesi ve bununla birlikte 
fosil yakıt alanındaki teknoloji yatırımlarının artmasının, yenilenebilir enerji 
teknolojileri ile aradaki teknoloji açığını büyütmesi (Noailly ve Smeets, 2015).

Bu noktada, yenilenebilir enerji sektörünün çok parçalı yapısı göz önünde 
bulundurularak, sınırlı kaynaklara sahip küçük ölçekli firmaların inovasyon yapmaları 
konusunda desteklenmesi ve uzun vadede sürdürülebilir hale getirilmeleri, teknoloji 
açığının kapanmasında önemli bir politika alternatifi olarak öne çıkmaktadır.

Şekil 2: Fotovoltaik teknolojiler: liderler, buluşçular ve kullanıcılar 
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Belirli teknoloji alanlarında alınmış patentler, aynı sektördeki farklı teknolojiler 
tarafından kullanıldığı gibi, yayılım etkilerinin başka sektörlere de sıçradığı 
görülmektedir. Bu etkileri zaman, mekan ve sektör özelinde izlemek mümkündür. Bu 
gibi yayılım etkilerinden ortaya çıkan sinerjilerin anlaşılması, teknolojiler-sektörler 
arası iş birlikleri ile inovasyonun desteklenmesi anlamında önemlidir. İnovasyon 
faaliyetlerinin coğrafi konumu ele alındığında ise ampirik çalışmalar, bir ülkenin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesinin gelişiminde, ülke 
içinde gerçekleştirilmekte olan inovasyon faaliyetlerinin, aynı alandaki yurtdışı kaynaklı 
faaliyetlerden daha hızlı etki ettiğini göstermektedir (Noseleit, 2017).

18 AB ülkesinin patent ofis verilerine bakıldığında rüzgâr enerjisi, FV güneş enerjisi ve 
enerji depolama teknolojilerinin yüksek oranda atıf aldığı görülmektedir. FV güneş 
enerjisi ve enerji depolama teknolojilerindeki inovasyonun birçoğunun enerji sektörü 
dışında da uygulamaya alındığı, rüzgâr enerjisi teknolojilerinin ise daha çok kendi alanı 
içerisinden atıf aldığı hesaplanmaktadır (Noailly ve Shestalova, 2016). Yenilenebilir 
enerji teknolojileri içerisinde en yüksek yayılım etkisine sahip teknoloji biyoyakıtlardır 
(biyokütle, biyodizel ve etanol). Söz konusu yayılım etkilerinin yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği alanları gibi “temiz/düşük karbonlu teknoloji” alanlarının dışına 
taşarak kirli teknolojilere katkı sağlaması ise iklim ve çevre politikalarının çıktılarını 
olumsuz yönde etkileyebilecektir.
 
Teknoloji yayılımının aynı zamanda makroekonomik etkileri de mevcuttur. Bu etkilerin 
ölçülmesi kapsamlı, entegre değerlendirme modelleme tekniklerini gerektirmektedir. 
AB için yapılmış olan örnek bir çalışmanın sonuçları, yayılım etkisinin ilk hamle 
avantajını azaltması nedeniyle ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYH) olumsuz 
yönde etkilediğini, ancak AB ürünlerine olan küresel talebi artırması yoluyla da 
olumlu katkı sağladığını ortaya koymuştur. Bu sonuçların, teknoloji yayılım etkisinin 
kapsamına bağlı olduğuna da işaret edilmektedir. Ayrıca, temiz/düşük karbonlu 
teknolojilerdeki gelişme ile birlikte, kirli/fosil yakıt kaynaklı teknolojilere olan talebin ve 
dolaylı olarak da fosil yakıt ithalatının düşmesi, GSYH üzerinde pozitif yönde bir etkiye 
de neden olmaktadır (EC, 2017).

1.3. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarındaki gelişmeler

Patent verileri, teknoloji geliştirme ve inovasyon süreçlerinin bir çıktısı olarak 
değerlendirilirken, sürecin girdi tarafında ise Ar-Ge harcamaları bulunmaktadır. Söz 
konusu harcamalarda özel sektörün rolü özellikle son yıllarda öne çıkmakla birlikte, 
kamunun yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik hayata geçirdiği finansal kaynaklar 
da kendi başına olduğu kadar, özel sektör kaynaklarının kullanımında yarattığı kaldıraç 
etkisi bakımından da önem taşımaktadır. 2017 yenilenebilir enerji Ar-Ge harcamaları 
üzerinden yapılan değerlendirme, özel sektör ve kamu harcamalarının aşağı yukarı eşit 
dağılıma sahip olduğunu gösterirken, bir önceki yıla göre yaşanan artışın tamamının 
özel sektör harcamalarındaki artıştan (yüzde 12) kaynaklandığına işaret etmektedir.17 

Kamu Ar-Ge harcamalarında, küresel krizi takiben Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
tarafından devreye sokulmuş olan “yeşil teşvik”18 programının etkisi göze çarpmaktadır 
(Şekil 3). Ancak, bu süreci takiben uluslararası platformlarda kurulan ve amacı, düşük 
karbonlu bir geleceğe geçişte yenilenebilir enerji gibi yeşil teknolojilerin geliştirilmesini 

Patentlerin birincil alanları 
dıșındaki sektörlerdeki 

etkilerinin zaman, mekan 
ve sektör özelinde 

incelenmesi, yayılım 
etkilerinden ortaya çıkan 

sinerjilerin anlașılması, 
teknolojiler-sektörler arası 
iș birlikleri ile inovasyonu 

desteklekleyecek 
mekanizmaların 

tasarımlarına önemli katkı 
sağlayacaktır.

Küresel kriz döneminde 
ABD’de ekonomideki 

canlanmayı sağlamak için 
tasarlanmıș olan teșvik 

programlarının etkisi 
yenilenebilir enerji alanında 

kalıcı olurken, fosil yakıt 
teknolojileri alanında geçici 

olduğu görülmektedir. 

17 Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. Global Trends in Renewable Energy Investment 2018. Frankfurt School of Finance & 
Management gGmbH, Frankfurt am Main. http://www.iberglobal.com/fi les/2018/renewable_trends.pdf.
18 Green Stimulus
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desteklemek olan girişimlerin, kamu harcamalarını artırmada kayda değer bir 
katkısının olmadığı vurgulanmaktadır. Yıllar içerisinde kamu Ar-Ge harcamaları sabit 
kalırken, yaşanan sınırlı değişim özel sektör harcamalarından kaynaklanmıştır. Son 
veri yılı olan 2018’de de kamu Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 8 artarken, 
özel sektör harcamaları yüzde 12 yükselmiştir.19 Bu rakamlar yenilenebilir enerji Ar-Ge 
harcamalarında, 2017 yılına göre ortalama yüzde 10’luk bir artışa işaret etmektedir.

Şekil 3: Yenilenebilir enerji sektörü Ar-Ge yatırımları dağılımı  

IEA tarafından yayımlanan ve enerji alanında kamu tarafından yapılan araştırma-
geliştirme ve uygulama (research, development and deployment, RD&D) yatırımlarının 
tamamını kapsayan verilere bakıldığında, küresel kriz sonrası yenilenebilir enerji Ar-Ge 
yatırımlarında yaşanan benzer bir sıçramanın, fosil yakıt teknolojilerinde de yaşandığı 
görülmektedir. ABD’nin “canlandırma ve yeninden yatırım”20 programlarının bir sonucu 
olarak ortaya çıkan bu sıçramanın, yukarıda da değinildiği gibi yenilenebilir enerji 
ve fosil yakıt teknolojileri arasındaki açığın giderilmesinde yarattığı olumsuz etkiden 
bahsedilebilir (Şekil 4). Ancak, fosil yakıt teknolojileri yatırımlarındaki bu artışın tek 
yıllık olduğu, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki kadar sürdürülebilir olmadığı 
görülmüştür. Bu açıdan, teknoloji açığının giderilmesinde karşılaşılacak olumsuz 
etkinin sınırlı kaldığı sonucuna varılabilir.

19 Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. Global Trends in Renewable Energy Investment 2019. http://fs-unep-centre.org/
fi leadmin/gtr/report/Global_Trends_Report_2019.pdf 
20 American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), 2009 https://www.ntia.doc.gov/page/2011/american-recovery-and-
reinvestment-act-2009 
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Şekil 4: Enerji sektöründe araştırma geliştirme ve uygulama yatırımları (milyon dolar, 
2018 fi yatları ile)  

2018 yılında, cari fi yatlarla bakıldığında, Türkiye’nin RD&D yatırımlarına ayırdığı 
kamusal kaynağın yaklaşık olarak 291 milyon TL olduğu tahmin edilmektedir.21 Bir 
önceki yıla göre değerlendirildiğinde reel artışın negatift e kaldığı, ancak önceki yıllarda 
kaydedilen yüksek artış oranlarının22 bu alandaki kamu yatırımlarındaki ana trendin 
yükseliş yönünde olduğunu gösterdiği söylenebilir. Bu artışı, yatırımların GSYH’dan 
aldığı paydan da takip edebilmek mümkündür. 2015 yılında yüzde 12’lik bir düşüş 
yaşanmış olsa da enerji Ar-Ge yatırımlarının GSYH içindeki payında, 2014-2017 yılları 
arasında, yüzde 22 seviyesinde bir artış izlenmektedir. Böylelikle, 201723 yılında binde 
9’luk bir orana ulaşılmıştır.

Yapılan yatırımların enerji teknolojilerine dağılımında ise yıllar içerisinde fosil yakıtlar 
alanında yapılan harcamalar pay kaybederken, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
gibi düşük karbonlu teknolojilerin paylarının önemli ölçüde arttığı görülmektedir 
(Şekil 5). 2018 yılı itibarıyla Türkiye RD&D yatırımlarından en yüksek payı yenilenebilir 
enerji teknolojileri alırken onu, enerji verimliliği ve güç depolama teknolojileri gibi 
düşük karbonlu enerji sistemine geçişi destekleyen diğer teknolojiler takip etmektedir. 
Yenilenebilir enerji sektörü içerisinde en yüksek payı alan teknoloji FV güneş olurken, 
enerji verimliliğinde en yüksek pay binalar sektörüne gitmektedir. Güç ve depolama 
yatırımlarında ise elektrik iletim ve dağıtım, enerji depolama ve elektrik arzı arasında 
eşit bir dağılım olduğu görülmektedir.

25000

20000

15000

10000

5000

0

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Kaynak: IEA, 2019b

21 Energy Technology RD&D, IEA 2019.
22 2016 ve 2017 yıllarında kamunun enerji RD&D yatırım harcamalarının, bir önceki yıla göre reel olarak sırasıyla yüzde 38 ve 
yüzde 14 seviyesinde arttığı hesaplanmıştır.
23 Metinde kullanılmakta olan oranlar Uluslararası Enerji Ajansı verilerinden derlenmiştir. Türkiye için 2018 verileri 
bulunmamaktadır.  
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gelișmektedir.
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Şekil 5: Türkiye’nin enerji araştırma, geliştirme ve uygulama yatırımlarının teknoloji 
alanlarına göre dağılımı 

Kaynak: IEA, 2019b
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Türkiye’nin enerji Ar-Ge harcamaları artıyor ve küresel eğilimle uyumlu bir şekilde bu 
harcamalar, ağırlıklı olarak düşük karbonlu alanlara gidiyor olsa da Türkiye, GSYH 
başına enerji Ar-Ge harcamasına göre yapılan sıralamada, IEA’nın üye 30 ülkesi 
arasında 26. sırada, Avustralya’nın gerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin ardından 
İspanya, Yeni Zelanda ve Slovakya gelmektedir.24 Türkiye’nin bir taraft an enerji Ar-Ge 
yatırımlarını mutlak olarak artırırken; diğer taraft an da teknolojilerin ana eğilimlerini 
takip etmesi ve hali hazırda dönüşmekte olan enerji piyasalarına yön verecek, yükselen 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerini tespit etmesi, söz konusu 
yatırımların en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Bu amaçla bu çalışma, yenilenebilir enerji, enerji depolama ve enerji verimliliği 
teknolojileri gibi düşük karbonlu teknolojilere odaklanarak bir teknoloji haritası 
çıkarmayı ve Türkiye’nin bu haritadaki yerini tespit etmeyi hedefl emektedir. 
Çalışma, küresel eğilimler ve Türkiye’deki teknoloji geliştirme faaliyetleri arasındaki 
muhtemel teknoloji boşluklarına dikkat çekmek ve Türkiye’nin yerli ve yenilebilir 
enerji kaynaklarını kullanma politikasına eşlik eden yerli aksam üretimi hedefini, 
teknoloji geliştirme boyutuyla da destekleyecek bir yaklaşıma katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır.  

Bu doğrultuda, öncelikle söz konusu teknolojilerdeki küresel gelişmeler, alt-
teknolojileri de içerecek şekilde, dış ticaret verileri ile birlikte incelenmiştir. 
Teknolojilerin yıllar içerisindeki gelişimine bakılırken yüksek ve yükselen teknolojiler 
belirlenerek, bu teknolojiler detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Ardından, belirlenen 
teknoloji alanlarında Türkiye’deki gelişmeler izlenerek boşluklar tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Teknolojilerdeki dış ticaret akımları da izlenerek Türkiye’nin Ar-Ge 
faaliyetlerini, küresel enerji dönüşümü eğilimine yakınsama doğrultusunda yöneltmesi 
gereken alanlara işaret edilmiştir.

Yapılan analizler, teknoloji geliştirme sürecinin çıktılarından biri olan patent 
verilerine dayanmaktadır. Patent verilerine bakılırken kaynak olarak, EPO’nun 110 
milyonun üzerinde patent verisini kamuya açık bir şekilde barındıran veri tabanı 
olan Espacenet’ten yararlanılmıştır. Espacenet aracılığı ile küresel olarak farklı patent 
ofislerine yapılan başvurular, başvuru tarihi, icatçı ülke ve farklı teknoloji sınıfl arı 
altında takip edilebilmekte, patent dokümanlarındaki atıf bilgileri aracılığı ile patentler-
teknolojiler arasındaki ilişkiler ortaya çıkartılabilmektedir. Patent atıfl arı ve bu atıfl arın 
yoğunlaştığı alanlar, patentlerin teknolojik ve ticari değerini belirleme ve temel 
teknolojilerin ortaya çıkarılmasına yönelik önemli bilgiler içermektedir. Ayrıca, patent 
başvurusunun yapıldığı ülkeler, yatırımcıların uygulama açısından fırsat alanı olarak 
gördükleri ve ticari getiri bekledikleri pazarları da işaret etmektedir (IRENA, 2013).

Patent verilerinin incelenmesinde, CPC kullanılmıştır. CPC sınıfl andırması, büyük 
ölçüde Uluslararası Patent Sınıfl andırması’na (International Patent Classification, IPC) 
dayansa da, IPC teknoloji bölümlerine ek olarak tanımlanan ve bu çalışmanın konusu 
olan “düşük karbonlu enerji teknolojileri”ni de içeren yatay teknolojileri ayrı bir bölüm 
(Bölüm Y) altında tanımlaması açısından avantaj sağlamaktadır (Tablo 1). IPC altında 
teknolojiler 70.000 alt grup atında ifade edilirken, CPC sembolleri teknolojiyi yaklaşık 
250.000 alt grupta, daha detaylı bir şekilde sınıfl andırmaktadır. 

2. Çalıșma çerçevesi, yöntemi ve veri kaynakları

24 IEA RD&D Database, 2019 update
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Bölüm A İnsani gereklilikler (tarım, gıda, sağlık, eğlence, v.b.)

Bölüm B
Belirli faaliyetlerin (ayrıştırma, karıştırma, şekil verme, basım v.b.) yerine getirilmesi; 
ulaştırma; mikroyapısal teknoloji ve nanoteknoloji 

Bölüm C Kimya; metalürji

Bölüm D Tekstil; kağıt

Bölüm E Sabit yapılar

Bölüm F Makine mühendisliği

Bölüm G Fizik

Bölüm H Elektrik

EK Bölüm Y Yeni teknolojiler, farklı IPC bölümlerini yatay kesen teknolojiler

 

Alt bölüm Y02
İklim değişikliği ile mücadele ya da iklim değişikliğine uyuma yönelik teknoloji ya da 
uygulamalar

Alt bölüm Y04 Diğer teknoloji alanları üzerinde etkisi olan bilgi-iletişim teknolojileri

Alt bölüm Y10 Önceki ABD patent sınıfl aması içinde yer alan diğer teknik konular

Yukarıda da bahsedildiği üzere CPC altında eklenmiş olan Bölüm Y, yeni teknolojileri 
ve baz alınan eski IPC bölümlerini yatay kesen teknolojileri ifade etmektedir. Birden 
fazla üretim sürecinde yer alan ve farklı teknoloji alanlarını etkileme potansiyeli 
olan yatay teknolojiler, bu yayılım etkileri nedeniyle teknolojik gelişimdeki katkısı 
kadar, ekonomik faydası açısından da önem taşımaktadır (Janßen-Timmen ve 
Moos, 2004). CPC sınıfl aması “İklim Değişikliğinin Azaltılması ve İklim Değişikliğine 
Adaptasyon Teknolojileri ve Uygulamalar” ile ilgili olan teknolojileri Sınıf Y02 içerisinde 
gruplandırmış ve söz konusu teknolojileri yatay teknoloji olarak sınıfl andırmıştır. 
Çalışmanın ana konusunu oluşturan ve raporun ilerleyen bölümlerinde detaylı şekilde 
açıklanmakta olan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Enerji Elde Edilmesi” (Alt-grup 
Y02E 10/00), “Elektrik Enerjisinin Verimli Üretimi, İletimi ve Dağıtımı” (Alt-grup Y02E 
40/00) ve “Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımına Katkı Yapma Potansiyeline Sahip veya 
Dolaylı Katkısı Olan Teknolojiler” (Alt-grup Y02E 60/00) söz konusu Sınıf Y02 altında ele 
alınmaktadır.

Bu başlıklar altında yer alan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve depolama 
teknolojilerindeki ana eğilimlerin incelenmesinde patent başvuruları 10 yıllık bir 
dönem içerisinde (2009-2018), patent ofisleri bazında ele alınırken, bu inceleme 
sonucunda belirlenen “yüksek” ve/veya “yükselen” teknolojilerin detaylı incelemesi 
için ise yaklaşık olarak 40.000 adet patentin, patent dokümanlarında verildiği hali ile 
atıf bilgileri incelenmiştir. Toplamda 13 adet teknolojinin “yüksek” ve/veya “yükselen” 
teknoloji olarak tanımlandığı düşünüldüğünde, her bir teknoloji için 3.000 adet 
patentin atıf bilgilerinin detaylı olarak incelendiği söylenebilecektir. Atıf bilgilerine 
bakılırken patent başvuru dokümanında, patentin geliştirilmesinde ilgili teknolojilere 
yapılan atıfl ar (citations) geri-bağlantı olarak tanımlanırken; incelenen patente diğer 
patent başvurularından yapılan atıfl ar (citings) ileri-bağlantılar olarak ele alınmıştır. 
Böylelikle, bir yandan ilgili patentin geliştirilmesine kaynak olan teknolojiler takip 
edilirken, diğer yandan da söz konusu patentin hangi teknoloji alanındaki patente 
kaynak sağladığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Atıf sayılarının teknoloji bazında 
raporlanmasıyla, teknolojilerin yaygın etkileri hesaplanmıştır.

Tablo 1: CPC patent sınıfl andırması altındaki ana teknoloji bölümleri

Düșük karbonlu 
teknolojilerde küresel 

patent eğilimlerini, 
patentler arası ilișkileri ve 

Türkiye’nin küresel eğilimler 
içindeki yerinin incelenmesi 

için kaleme alınmıș bu 
çalıșmada, 13 adet teknoloji 
alanı altında yaklașık olarak 

40.000 adet patent atıfları 
ile birlikte incelenmiștir. 
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Küresel seviyede, toplam patent sayılarının ana teknoloji grupları (bölümler) altında 
tarihsel gelişimine bakılacak olursa (Şekil 6), yeni ve yatay kesen teknolojileri ifade 
eden Bölüm Y’deki toplam patent sayılarının 2009 yılında “insani gereklilikler” (Bölüm 
A) ile “ayrıştırma, karıştırma, şekil verme, baskı faaliyetlerinin yerine getirilmesi, nakliye 
ve nanoteknoloji” (Bölüm B) patent ailesi ile benzer seviyelerden başladığı halde, 
özellikle 2014 yılından itibaren izlediği sabit seyir nedeniyle bu teknolojilerden geride 
kaldığı görülmektedir. 

Şekil 6: CPC ana patent bölümlerindeki patent sayılarının küresel gelişimi 
(bin adet, 2009-2019)

Yukarıda da söz edildiği gibi Bölüm Y içerisinde, düşük karbonlu enerji teknolojilerini de 
içeren “İklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik teknolojiler 
ve uygulamalar” sınıfı (Sınıf Y02) patentler de yer almaktadır. Bu sınıft aki patent sayıları, 
2009 yılında Bölüm Y patentlerinin yüzde 58’ini oluştururken, takip eden 10 yıllık dönem 
içerisinde iki katına çıkmış ve 2018 yılı itibarıyla payını yüzde 91’e kadar yükseltmiştir.  
Yeni ve yatay teknolojilerin artan öneminin, bu alandaki patentlerin yeni bir sınıfl andırma 
altında tanımlanması ihtiyacını doğurmasıyla ortaya çıkan CPC sınıfl andırmasında, 
iklim değişikliği alanı ile ilişkilendiren patentlerin artan payı; bu konunun çevresel, 
sosyal ve ekonomik önemi kadar, teknolojik önemine de işaret etmektedir. Bölüm 
Y altında sınıfl andırılmış olan, “diğer teknoloji alanlarında da etkisi görülen bilgi ve 
iletişim teknolojileri” patentlerinin payı ise yüzde 3 seviyesinde bulunmaktadır. 

İklim değişikliği alanındaki teknolojilerin kendi teknoloji bölümü (Bölüm Y) içindeki 
performansı dikkat çekici olsa da Bölüm Y teknolojilerinin diğer bölümler ile 
karşılaştırıldığında ortaya çıkan düşük performansı, iklim değişikliği teknolojileri 
açısından da ele alınmalıdır.  Bu doğrultuda yapılan bir analiz, 2011-2012 yılları arasında 
iklim değişikliği ile mücadele içerisinde yer alan güç üretimi, taşımacılık, binalar, 
imalat ve karbon yakalama ve depolama sektörlerindeki patent başvurularında diğer 
teknolojilere oranla daha yüksek artışlar kaydedilmiş olmasına rağmen, takip eden 
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yıllarda bu teknoloji alanındaki patent sayılarında düşüş yaşandığını göstermektedir 
(Rodríguez, Haščič ve Johnstone, 2019). Bu düşüşün, bölgesel hava kirliliğinin 
azaltılması ya da atık su arıtmaya yönelik diğer çevre teknolojileri ile genel patent 
sayılarında görülmüyor olması; iklim değişikliği teknolojilerinde, özellikle de ismi geçen 
alanlarda belirli bir olgunluğa erişildiği yorumlarını beraberinde getirmektedir. 

Yukarıda bahsedilen eğilimle uyumlu bir şekilde, iklim değişikliğine uyum ve iklim 
değişikliği ile mücadele teknolojileri alanındaki patentler (Sınıf Y02) alt gruplar itibarıyla 
incelendiğinde; yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi teknolojileri (Grup Y02E 10/00) 
patentlerinde 2009-2013 yılları arasında yüzde 45 seviyesinde yaşanan artışın, ilerleyen 
yıllarda sürdürülemediği ve 2014 yılında yaşanan düşüşün ardından görece durağan bir 
seyir izlendiği görülmektedir (Şekil 7). Yenilenebilir enerji patentlerinin, enerji üretim, 
iletim ve dağıtımı teknolojileri yoluyla sera gazı emisyon azaltımı alanındaki (Alt-sınıf 
Y02E) patentlerin yüzde 56’sını oluşturduğu düşünüldüğünde, eğilim konusunda ana 
belirleyici teknoloji grubu olduğu söylenebilir. Bu raporun odak alanlarından olan 
FV güneş ve rüzgâr enerjisi teknolojileri de bu grup içerisinde yer almaktadır. Ürün 
yaşam döngüsü yaklaşımıyla (Abernathy ve Utterback, 1975) değerlendirildiğinde 
her iki teknolojinin de olgunluk dönemine girmiş oldukları ve aslında bu durumun, 
yaygınlaşan üretim ve kurulum anlamına geldiği vurgulanmaktadır (IRENA, 2019b). 
Üreticiler, yeni ekipman yatırımlarında artık ürün farklılaştırmaya değil, maliyet avantajı 
sağlayacak alanlara odaklanmaktadır. Maliyetleri düşürmede ölçek ekonomisi ve 
üretim sürecinin optimizasyonu kadar, kayıpları azaltarak sistemin bütünleşik olarak 
verimliliğini artıran yatırımlar da ön plana çıkmaktadır.

Şekil 7: Alt-sınıf Y02E patentlerinin alt-gruplar itibarıyla tarihsel gelişimi (2009-2018)

Çalışmanın odak alanlarından bir diğeri olan depolama teknolojileri “sera gazı 
emisyonunu azaltma potansiyeli olan ya da azaltıma dolaylı katkı sağlayan 
teknolojiler” grubu (Grup Y02E 60/00) altında yer almakta ve enerji üretim, iletim 
ve dağıtımı teknolojileri yoluyla sera gazı emisyon azaltımı alanındaki (Alt-sınıf 
Y02E) teknoloji bileşenlerinden birini ifade etmektedir. Söz konusu teknolojilerin, 
bulunduğu alt-sınıf içerisindeki payı yüzde 27 iken; tamamlayıcısı olduğu yenilenebilir 
kaynaklardan enerji üretimi ile ele alındığında, 2018 yılı itibarıyla paylarının yüzde 84 
olduğu görülmektedir. Buna karşılık, kısaca enerji verimliliği diye adlandırılabilecek; 
“elektriğin üretim, iletim ve dağıtımında verimlilik sağlanmasına yönelik teknoloji” 
(Grup Y02E 40/00) patentlerinin payı ise 10 yıl içerisinde hızlı bir gelişme kaydetmesine 
rağmen, aynı alt-grup içindeki payını ancak yüzde 6’ya çıkarabilmiştir.
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Teknoloji gruplarındaki ana eğilimlerin tespiti, teknolojik gelişmeler açısından genel bir 
fikir verirken, teknoloji açığının tespit edilmesinde alt-teknolojiler bazında daha detaylı 
analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Takip eden bölümlerde, odak teknoloji alanlarına 
ilişkin detaylı değerlendirmeler sunulmaktadır.  Öncelikle, yenilenebilir kaynaklardan 
enerji üretimi teknolojileri (Grup Y02E 10/00) içerisinden seçilmiş olan FV güneş enerjisi 
ve rüzgâr enerjisi alt-teknolojileri incelenmiş; ardından da depolama teknolojileri ve 
enerji verimliliği teknolojilerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Bilgi Kutusu 3: Patent Tanımı ve Patent Başvuru Süreci

Bir buluşun patentlenebilir olması için (1) yeni olması ve patent başvurusu öncesinde dünyanın herhangi bir yerinde 
erişilebilir olmaması (yenilik kriteri); (2) söz konusu teknoloji alanında uzman bir kişi tarafından açıkça görülebilecek bir 
uygulamadan bir buluş basamağı ile ayrışmış (buluş basamağı kriteri) olması ve (3) buluşun fi ziksel olarak uygulanabilir 
(sanayiye uygulanabilirlik kriteri) olması gerekmektedir.

Yukarıdaki kriterleri sağlayan buluşlara sınırlı bir süre (20 yıl) ve coğrafi  alan için geçerli olacak patent belgesi verilerek 
buluşun izinsiz üretimi, satışı ve kullanımı engellenmektedir. Keşifl er, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler, zihni 
faaliyetler, bilgisayar programları, estetik üretimler, edebiyat, sanat ve bilim eserleri ile bilginin sunumuna ilişkin faaliyetler 
buluş niteliğinde sayılmadığından patent konusu değillerdir.

Yenilik kriteri kritik bir ön gereklilik olduğundan, patent başvurusu öncesinde ön-araştırma yapılması önem taşımaktadır. 
Ön-araştırmada buluş konusu teknik alan ile ilişkilendirilebilecek mevcut patent verileri araştırılmalı ve buluşun bu 
dokümanlarda tarif edilenlerden farklılaşan yeniliğinin ne olduğunun tarif edilmelidir. Bu açıdan patent verilerine erişim 
ve verilerin analizi kritik önemdedir. Böylesi bir ön-araştırma, buluşun patentlenebilir olup olmadığının ilk değerlendirmesi 
anlamına gelmektedir ve patent süreci içerisinde yer alan “araştırma raporu” aşamasına da girdi sağlayacaktır. Patent 
başvuru süreci, tüm aşamalarıyla birlikte aşağıdaki şemada özetlenmekte olup daha ayrıntılı bilgiye Türk Patent ve Marka 
Kurumu web sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) yer alan dokümanlardan erişilebilir.

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent Alma Süreci https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/522B990B-E529-4378-8287-66E77494B4FA.pdf 
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3.1. FV güneş enerjisi teknolojileri

FV güneş enerjisi teknolojileri (Alt-grup Y02E 10/50), yenilenebilir enerji teknolojileri 
arasında en yüksek sayıda patente sahip olan teknolojidir. Şekil 1’de de görüldüğü gibi, 
yenilenebilir enerji teknolojileri içerisinde en hızlı maliyet düşüşü yaşayan teknolojiler 
FV güneş enerjisi alanındadır. Yüksek güneş enerjisi potansiyelinin olduğu bölgelerdeki 
kurulumların artması ile birlikte, ağırlıklı ortalama kapasite faktörü sınırlı da olsa, 
gelişmiş ve yüzde 18 seviyesine yükselmiştir (IRENA, 2019b). 

FV güneş enerjisi teknolojileri alanındaki patent sayıları, son 10 yıl içerisinde yüzde 70 
oranında artış yaşamış ve yenilenebilir enerji teknolojileri içindeki payı ortalamada 
yüzde 43 olmuştur. Ortalamada bakıldığında çarpıcı olan bu performansın, yıllar 
itibarıyla değişimi de dikkate değerdir. FV güneş enerjisi patent sayıları 2009-2012 
yılları arasında hızla artarken (yıllık ortalama yüzde 35 artış), takip eden yıllarda bu 
performansını koruyamayarak, 2014 yılından itibaren yıllık ortalama yüzde 8’lik bir 
düşüş eğilimine geçmiştir. Bu durum da yukarıda söz edildiği gibi, teknolojilerin 
belli bir doygunluk seviyesine erişmiş olması ile açıklanabilecektir. FV güneş 
enerjisi teknolojilerinde özellikle son zamanlarda yaşanan gelişmeler çerçevesinde 
maliyetlerde görülen güçlü aşağı yönlü hareket, daha önceki yıllardaki inovasyon 
faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

FV güneş enerjisi (alt-grup Y02E 10/50) 4 alt grupta özetlenen teknolojilerden 
oluşmaktadır (Tablo 2). Bu teknolojiler arasında, analize konu olan 10 yıl içerisinde 
öne çıkan teknoloji alanı, malzeme teknolojileridir (alt-grup Y02E 10/54). Malzeme 
teknolojilerindeki patent sayıları 2009 yılındaki yüzde 68’lik payını, 2012-2018 
döneminde yıllık ortalama yüzde 10’luk düşüş ile yüzde 40’a kadar düşürmüştür. Bu 
düşüşe rağmen, halen sayısal üstünlüğünü sürdürmektedir (Şekil 8). Dikkat çeken diğer 
bir teknoloji alanı ise güç dönüşümü için elektrik ya da elektronik bileşen teknolojileri 
(alt-grup Y02E 10/56) olup patent sayılarının özellikle 2013 yılı sonrasında hızlı artışı 
göze çarpmaktadır. 

Tablo 2: FV enerji teknolojileri alt-grup patentler (CPC, 2 hane)

CPC alt-grup patent kodu Alt-grup açıklama

Y02E10/52 Yoğunlaştırıcılı FV sistemler

Y02E10/54 Malzeme teknolojileri

Y02E10/56 Güç dönüşümü için elektrik ya da elektronik bileşenler

Y02E10/58 FV sistemlerde maksimum güç noktası izleme 
teknolojileri (MPPT)

FV güneș enerjisi 
teknolojileri içerisinde 
malzeme teknolojileri 

ağırlıklı payını yıllar 
içerisinde korurken, güç 

dönüșüm sistemleri, 
yükselen teknoloji olarak 

öne çıkmaktadır. Malzeme 
teknolojileri arasında önde 
gelen teknoloji, organik FV 

hücre teknolojileridir. 
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3.1.1. Organik FV hücre teknolojileri

Malzeme teknolojileri arasında organik FV hücre teknolojileri (alt-grup Y02E 10/549) 
öne çıkmaktadır.  2018 yılında patent sayılarında yüzde 16 gibi sert bir düşüş yaşamış 
olsa da, 2009-2017 dönemindeki yıllık ortalama yüzde 12’lik büyüme performansı ile 
malzeme teknolojileri içindeki payını yüzde 40’tan yüzde 72’ye taşımayı başarmıştır. 
Organik FV hücrelerinin henüz olgunluğa erişmemiş, gelişmekte olan bir teknoloji 
olduğu raporlanırken (Lizin v.d. 2013), organik FV hücre teknolojileri dışında, malzeme 
teknolojileri altında yer alan tüm teknoloji patentleri sayılarındaki düşüşün ise 2013 yılı 
itibarıyla başlamış olduğu görülmektedir. 

Küresel ticarette FV hücrelerinin genelinde bir düşüş izlenmektedir. 2009-2011 yılları 
arasında neredeyse 2 katına çıkmış olan FV hücre ticareti, bu performansı takiben, 2017 
yılına kadar yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüş yaşamıştır. Bu düşüş eğilimine rağmen Çin, 
ihracatını, özellikle 2015 yılında güçlü bir şekilde artırarak küresel ticaretten aldığı payı 
yüzde 30 seviyelerine taşımıştır. Çin’i takip eden Güney Kore, Malezya ve Japonya’nın 
paylarının ise yüzde 10’un üzerine çıkamadığı ve söz konusu ülkelerin daha çok 
Çin’in tedarikçisi konumunda olduğu söylenebilir.25 Çin, ithalatçı ülke olarak da öne 
çıkmaktadır. 2017 yılı itibarıyla Çin’in toplam FV hücre ithalatından aldığı pay yüzde 17 
seviyesindedir. ABD ise yüzde 14 gibi yakın bir payla Çin’i takip etmektedir. 

Çin ve ABD’nin iki büyük ithalatçı pazar olarak oynadıkları rol, patent verilerinden 
de takip edilebilmektedir. Organik FV hücre teknolojilerinde başvuru yapılan patent 
ofisleri arasında, 2011 yılından itibaren liderliği Çin alırken (toplam başvurular 
içindeki payı ortalama yüzde 24), onu ortalama yüzde 22’lik payla ABD takip etmiştir. 
İcatçı ülkeler arasında ise, 2009 yılında yüzde 20’lik payla ABD lider durumda olsa da 
2011-2012 yıllarında ortalama yüzde 26’lık payla Japonya, 2013 yılından itibaren ise 
ortalama yüzde 35’lik payla Güney Kore ilk sıraya yerleşmiştir (Şekil 9). 

Şekil 8: FV enerji alt-teknoloji patentlerinin yıllar içerisindeki gelişimi (%, 2009-2018)
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25 Enerji Makine-Ekipmanları Dış Ticareti: Mevcut Durum ve Fırsatlar, TEPAV 2017 https://www.tepav.org.tr/upload/
fi les/1509522079-2.Enerji_Makine_Ekipman_Dis_Ticareti_Mevcut_Durum_ve_Firsatlar.pdf 
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ABD ve Japonya’nın patent konusundaki liderliği 1984-2008 yıllarını kapsayan 25 yıllık 
dönemde de ortaya çıkmakta ve son yıllarda Güney Kore’nin liderliğini destekleyen 
bilgi-teknoloji akımlarının bu ülkelerden kaynaklandığı tespit edilmektedir (Wu ve 
Mathews, 2012).

Analiz edilen 10 yıllık dönem içerisinde Almanya’nın da ilk üç icatçı ülke içerisindeki 
yeri gözden kaçmamalıdır. Organik FV hücre patentlerine daha uzun vadeli 
bakıldığında; ABD, Japonya ve Almanya’nın teknoloji gelişiminde hem yerel hem de 
küresel bir merkez olarak öne çıktığı görülmektedir (Choe v.d., 2013). Söz konusu 
ülkelerdeki patent verileri üzerinden yapılan çalışmalar teknolojik bilgi akışının sınırlı 
sayıda üniversite ve özel sektör kuruluşu arasında yoğunlaştığını, bunlar içinde de 
özellikle elektronik ve görüntüleme-fotoğraf ekipmanları alanında faaliyet gösteren 
özel sektör girişimlerinin ön planda olduğunu göstermektedir (Choe v.d., 2016). 

FV güneş enerjisi teknolojilerinde TURKPATENT’e başvurusu yapılan patent sayısı 
oldukça sınırlıdır. Türkiye’nin icatçısı olduğu patentlerde ise gelişmelerin küresel 
patent eğilimlerini takip ettiği söylenebilir. FV enerji alanında icatçı olarak en fazla 
sahip olunan patentler, malzeme teknolojilerinde bulunurken (Şekil 10), burada da 
organik FV hücre patentlerinin ön sırada olduğu görülmektedir. 2010 ve 2017 yıllarında 
malzeme teknolojilerindeki patentlerin yüzde 80’i organik FV hücre teknolojileri altında 
sınıfl andırılmıştır. Ancak, Türkiye’nin FV hücre üretiminde göreceli bir rekabetçiliğinin 
bulunmadığı, dış ticaret verilerinden hesaplanmaktadır.26 Malzeme teknolojilerinde 
Türkiye’nin icatçısı olduğu patentlerin çoğunlukla (yüzde 22’lik paylarla) EPO, WIPO 
ve Tayvan Fikri Mülkiyet Ofisi (Taiwan Intellectual Property Off ice, TIPO) kayıtlarında 
olduğu görülmektedir. Güney Kore (Korean Intellectual Property Off ice, KIPO) ve 
ABD’nin (USPTO) de yüzde 14’lük payları bulunmaktadır.
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Şekil 9: Organik FV hücre teknolojileri patentlerinin icatçı ülkelere göre dağılımı (2009-2018)

26 Ticarete konu bir ürün ihracatının, bir ülkenin toplam ihracatındaki payının, söz konusu ürünün küresel ticaretten aldığı 
paya oranlanması ile hesaplanan Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ) katsayılarına göre, Türkiye’nin güneş enerjisinde 
yalnıza üç üründe avantajının olduğu görülmektedir. Bu ürünler: 1) Monoküler ve diğer optik teleskoplar; diğer astronomik 
araçlar, 2) Alüminyum yapılar ve yapı parçaları, 3) Demir ve çelikten yapılar ve yapı parçaları. Bu ürünler arasında yalnızca 
optik teleskoplar yüksek teknoloji sınıfında yer almakta, diğerleri düşük teknoloji olarak sınıfl andırılmaktadır.  
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Organik FV hücre teknolojileri alanındaki patentlerin gelişiminde ağırlıklı olarak 
(atıfl arın yüzde 29’u) temel elektrik elemanları içerisindeki yarı-iletken cihazlar 
arasında, aktif parçalarında organik materyal kullanan katı durumdaki cihazlar yer 
almaktadır. Söz konusu cihazlar elektrik patentleri altında (Bölüm H) sıralanırken, 
organik FV hücre teknoloji atıfl arının 304 farklı teknoloji alt-grubuna atıft a bulunduğu 
görülmektedir. Bu açıdan organik FV teknolojilerinin en yaygın atıft a bulunan 
teknolojilerden biri olduğu söylenebilir. Bu atıfl arda elektrik, kimya ve yenilenebilir 
kaynaklardan enerji üretimi patentleri ilk sırada gelmektedir. Bu alanlar, organik 
FV hücre patentlerinin ileri bağlantılarında da öne çıkmaktadır. Organik FV hücre 
patentlerine en çok atıft a bulunan alt teknoloji, geri bağlantılarda da ilk sırada 
bulunan, aktif parçalarında organik materyal kullanan katı durumdaki cihazlar olurken, 
173 farklı alt-teknolojiden bu alana atıft a bulunulduğu görülmektedir.

3.1.2. Güç dönüşümü için elektrik ya da elektronik bileşenler 

FV güneş enerjisi alt grup teknolojileri arasında bulunan “güç dönüşümü için elektrik 
ya da elektronik bileşen teknolojileri” (alt-grup Y02E 10/56) 2009 yılında toplam FV 
güneş enerjisi patentlerinden yalnızca yüzde 10’luk pay alıyor olsa da 2009-2018 yılları 
arasında yıllık ortalama yüzde 27 gibi yüksek tempolu bir artışla, dönem başından 
itibaren ağırlıklı paya sahip olan malzeme teknolojileri patent payını (yüzde 40) 
yakalamıştır (Şekil 8).  Bu grup altında sıralanan iki alt-grup teknoloji olan “şebeke 
bağlantılı güç dönüşüm sistemleri uygulamaları” (alt-grup Y02E 10/563) ile “tesis 
içindeki güç yönetimi ile ilgili uygulamalar” (alt-grup Y02E 10/566), incelenen son 10 
yıllık dönemde, ortalamada benzer paylara sahiptir (sırasıyla, yüzde 52 ve yüzde 48). 

Patent sayılarındaki bu hızlı artış, dış ticaret verilerine henüz yansımamıştır. Statik 
konvertör ticareti, 2009-2011 yıllarında yaşadığı yüzde 53’lük artışı, takip eden yıllarda 
sürdürememiş ve 2017 yılına kadar aynı seviyede seyrine devam etmiştir. Dış ticaretin 
genelinde 2011 yılından itibaren yaşanan durağanlık, ihracatta lider durumda olan 
Çin’i ancak 2013 yılından itibaren etkilemeye başlamıştır. Küresel durgunluktan sınırlı 
olarak etkilenen Çin, toplam ticaret içindeki payını bu yıla kadar yüzde 34’e çıkarmayı 
ve bu seviyede tutunmayı başarmıştır. İhracatta Çin’i takip eden Almanya da, sınırlı 
bir kayba rağmen, yüzde 10’luk payını korumuştur. Almanya, görece yüksek ihracat 
payının yanında icatçı ülkeler arasında da ilk sıralardadır. ABD, icatçı ülkeler arasında 

Şekil 10: FV enerji teknolojilerinde Türkiye’nin icatçısı olduğu patent sayıları (2009-2018)
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yüzde 30’luk payla ilk sırayı alırken, onu 2009-2011 yılları arasında Almanya’nın takip 
ettiği, ancak 2012 yılından itibaren ikinciliği Japonya’ya kaybettiği görülmektedir. 
Toplam ihracatta 1/3’lük ciddi bir paya sahip olan Çin’in ise icatçı ülkeler arasında 
gerilerde kaldığı; toplam patentler arasında, yıllar içerisinde ancak yüzde 5’lik bir 
paya sahip olabildiği göze çarpmaktadır. Türkiye’nin icatçı bir ülke olarak, söz konusu 
teknolojide faaliyetinin, 2016 yılında başvurusu yapılan üç adet patentle sınırlı olduğu 
görülmektedir (Şekil 10). Orta-teknoloji ürünler sınıfında yer alan statik konvertör dış 
ticaretinde, Türkiye’nin göreceli olarak bir rekabetçiliğinden de söz etmek mümkün 
değildir.

Statik konvertör ticaretinde en büyük ithalatçılar arasında ilk sırayı ABD almaktadır. 
Son beş yıldır toplam ithalatın ortalama olarak yüzde 18’ini gerçekleştiren ABD’yi, 
yüzde 13’lük payla Çin takip etmektedir. Statik konvertör piyasasının bu iki büyük 
pazarı, aynı zamanda bu alandaki patent başvurularını da en yüksek oranda çeken 
ülkelerdir (Şekil 11). Çin, söz konusu teknoloji patentleri içindeki payını, yıllık ortalama 
yüzde 37’lik büyüme ile yüzde 23’ten yüzde 67’ye taşımıştır. Patent ofisleri arasında bu 
alanda en çok başvuru alan ikinci ülke olan ABD’nin ise payı yüzde 22’den yüzde 9’a 
kadar gerilemiştir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere güç dönüşümü için bileşen teknolojilerinin altında 
kendilerine eşit ağırlıkta yer bulan iki alt-grup teknoloji mevcuttur: “şebeke bağlantılı 
güç dönüşüm sistemleri uygulamaları” ve “tesis içindeki güç yönetimi ile ilgili 
uygulamalar”. Her iki alt-grup teknolojinin de atıft a bulunduğu patentlerin yüksek 
bir oranda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi alanında olduğu; AC şebeke 
veya AC dağıtım şebekeleri için devre düzenlemeleri ve elektriksel iletim veya ara 
bağlantı sistemleri gibi elektrik ana grubundaki (Bölüm H) teknolojilerin onu takip 
ettiği görülmektedir. Şebeke bağlantılı güç dönüşüm sistemleri uygulamalarının atıft a 
bulunduğu yaklaşık 300 farklı teknoloji alt-grubu bulunurken, bu sayının tesis içindeki 
güç yönetimi ile ilgili uygulama teknolojileri için 70 seviyesinde kaldığı görülmektedir. 
Söz konusu teknolojilerin ortaya çıkışında öncülük eden patentlerin teknoloji 

Şekil 11: Güç dönüşümü için bileşen teknolojileri patent başvurularının ülkelere göre dağılımı (2009-2018)
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konsantrasyonu farklı seviyelerdeyken, bu teknolojilerde atıft a bulunan patentlerin 
teknoloji dağılımına bakıldığında yayılım etkilerinin benzer seviyelerde olduğu 
söylenebilir. Buna göre, her iki teknolojinin de 190 farklı teknoloji alt-grubundan atıf 
aldığı görülmektedir.

FV güneş enerjisi teknolojilerinin, yenilenebilir enerjinin de dışına taşan bu görece 
yüksek yayılım etkisi, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir teknolojik gelişim ve yayılma 
patikasını da desteklemektedir (Lacerda v.d., 2016). FV güneş enerjisi gibi daha dinamik 
bir pazarda ortaya çıkan bu yaygın etki; yatırımcı ülkeler açısından, tek bir teknolojiye 
bağımlı kalmadan, alternatif teknolojilerdeki avantajları da değerlendirebilecekleri bir 
yatırım stratejisine işaret etmektedir. Bu bulgudan yola çıkılarak, ilgili teknolojilerin 
ve inovasyon süreçlerinin etkileşim mekanizmalarının ortaya çıkarılmasının, Ar-Ge 
faaliyetlerini daha etkin hale getireceği ve teknolojiler arası etkileşim sonucunda ortaya 
çıkacak gelişmeleri destekleyeceği söylenebilir. Ancak, teknoloji etkileşiminin yüksek 
olduğu FV güneş enerjisi teknolojilerinde bilgi akışının, daha önce de bahsedildiği 
gibi, sınırlı sayıda üniversite ve özel sektör kuruluşu arasında yaşandığı da dikkate 
alınmalıdır.

3.2. Rüzgâr enerjisi teknolojileri

Yenilenebilir enerji teknoloji patentleri içerisinde FV güneş enerjisinden sonra en 
yüksek paya (yüzde 25) sahip olan rüzgâr enerjisi patent sayılarındaki gelişimin; FV 
güneş enerjisine benzer şekilde, 2009-2011 yılları arasında hızlı bir artış izlediği (yıllık 
ortalama yüzde 32) görülmektedir. İzleyen yıllarda ise, daha yatay bir seyir izlemeye 
devam ederek, 2012 yılında ulaştığı 7 bin patent seviyesini 2018’e kadar korumuştur. Bu 
açıdan bakıldığında, rüzgâr enerjisindeki eğilimin, yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
genelinde ve FV güneş enerjisi özelinde görülen düşüş eğilimini takip etmediği de 
söylenebilir.

Bu noktada, rüzgâr enerjisi yatırımlarında proje ölçeklerinin büyümesi ve dev türbin 
uygulamalarının yaygınlaşmasının yanında, seviyelendirilmiş elektrik maliyetlerini 
aşağı çekecek yeni teknoloji yatırımlarının beklendiğinin altını çizmek faydalı olacaktır 
(Deign, 2018). Yenilenebilir enerji teknolojilerinin rekabetçi hale gelmesiyle yaygınlaşan 
açık eksiltme usulü ihalelerin rüzgâr sektöründe kârlılığı azaltması nedeniyle ekipman 
üreticileri, teknoloji geliştirmek üzere yeni yatırımlara yönlenmektedir. Rüzgâr enerjisi 
piyasasındaki gelişmelerden kaynaklı bu etkinin yanında, rüzgâr enerjisi patent 
başvurularının artmasında kamu Ar-Ge desteklerinin ve tarife garantilerinin olumlu 
etkileri de görülmektedir (Lindman ve Söderholm, 2015). Özellikle olgunlaşmış 
teknolojilerdeki patent başvurularında, tarife garantilerinin etkisinin daha yüksek 
olduğu hesaplanmaktadır. Bu da kamusal teknoloji geliştirme desteklerinin 
tasarlanmasında, ürün piyasalarının ve teknoloji uygulamalarının fiili durumunun 
dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir.

Rüzgâr enerjisi (grup Y02E 10/70) 3 alt gruptaki teknolojilerin bütünü olarak 
tanımlanmaktadır (Tablo 3). 2009-2018 yılları arasında söz konusu alt-grup teknolojileri 
içerisinden “Rüzgâr yönünde dönme eksenli rüzgâr türbinleri” (alt-grup Y02E 10/72) 
patentleri gerek sayı, gerekse artış performansı açısından öne çıkmaktadır (Şekil 12). 
Söz konusu teknolojilere ilişkin patent sayıları, toplam rüzgâr enerjisi patentleri içinde 
2009 yılında sahip olduğu yüzde 72’lik payı, yıllık ortalama yüzde 9’luk büyüme ile 2018 
yılı itibarıyla yüzde 81’e taşımıştır. 
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Tablo 3: Rüzgâr enerjisi teknolojileri alt-grup patentler (CPC, 2 hane)

CPC alt-grup patent kodu Alt-grup açıklama

Y02E10/72 Rüzgâr yönünde dönme eksenli rüzgâr türbinleri

Y02E10/74 Rüzgâr yönüne dik dönme eksenli rüzgâr türbinleri

Y02E10/76 Güç dönüşümü için elektrik ya da elektronik bileşenler

Şekil 12: Rüzgâr enerjisi alt-teknoloji patentlerinin yıllar içerisindeki gelişimi (%, 2009-2018)
 

3.2.1. Rüzgâr türbini parçaları ve şanzımanı & kara tipi rüzgâr kuleleri

2015 yılından itibaren, “rüzgâr yönünde dönme eksenli rüzgâr türbinleri” alt grubu 
patentlerinde hızlanan artışın arkasındaki ana itici gücün “rüzgâr türbini parçaları 
ve şanzımanı” ile “kara tipi rüzgâr kuleleri” (sırasıyla alt-grup Y02E 10/722 ve Y02E 
10/728) alanlarındaki patent sayılarının hızlı artışı olduğu göze çarpmaktadır (Şekil 
13). Söz konusu 2 alt teknoloji, 2015-2019 yılları arasında patent sayılarında yıllık 
ortalama yüzde 50’lik bir artış yaşamıştır. Böylelikle paylarını sırasıyla yüzde 22 ve 
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Şekil 13: Rüzgâr yönünde dönme eksenli rüzgâr türbini alt-grup teknolojilerinin yıllar 
itibarıyla gelişimi (2009-2018)

Bu teknolojilerin küresel ticaretindeki gelişmeler, patent sayılarında son yıllarda 
yaşanan hızlı yükselişi henüz takip etmemektedir. Örneğin, şanzıman ticaretinin 2009-
2011 yılları arasındaki yükselişle zirve noktaya ulaştığı, ardından yaşadığı durgunluk 
sonrası 2015-2016 döneminde yüzde 13’lük düşüş yaşadığı görülmektedir (Şekil 14). 
İhracatçı ve ithalatçı ülkeler arasında, FV güneş enerjisi ekipmanlarında çarpıcı olan 
yoğunlaşma görülmemekte, her iki ticaret akımı için de ilk üç ülkenin görece eşit paya 
sahip olduğu izlenmektedir. Genellikle orta teknoloji sınıfında olan bu ekipmanların dış 
ticaretinde, Türkiye’nin rekabetçi bir pozisyonda olmadığı hesaplanmaktadır. Bu grup 
ekipmanlar içerisinde en yüksek açıklanmış rekabetçi üstünlük katsayısı bilyeli rulman 
ekipmanlarında olmasına rağmen, bu katsayı da Türkiye’yi rekabetçi ülkeler arasına 
taşıyamamıştır.

İhracatçı ülkeler arasında Almanya ortalama yüzde 18’lik payını koruyarak liderliği 
bırakmamış, onu takip eden Çin ise yüzde 7’lik payını yıllar içerisinde yüzde 14’e 
kadar çıkarmayı başarmıştır. Üçüncü sırada gelen Japonya’nın payı ortalama yüzde 
13 seviyesinde bulunmaktadır (Şekil 14). Almanya’nın ihracatçı ülkeler içindeki 
performansını icatçısı olduğu patent sayılarından da izlemek mümkündür. İnişli çıkışlı 
performansına rağmen Almanya, rüzgâr türbini parçaları ve şanzımanı patentlerinin 
ortalama yüzde 22’sinde icatçı ve lider durumdadır. İhracatta Almanya’yı takip eden 
Çin ve Japonya’nın icatçısı olduğu patentlerin 2018 yılı itibarıyla toplam içindeki oranı 
sırasıyla, yüzde 15 ve yüzde 13’tür. 
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Lider ithalatçı olan ABD, 2009’daki yüzde 9’luk payını 2018 yılında yüzde 13’e 
çıkarmıştır. Onu takip eden Çin ise yüzde 11’lik bir paya sahiptir. İthalatta ise Çin ikinci 
sırada gelmesine rağmen, ülke patent ofislerine yapılan başvurularda yüksek farkla 
ilk sırada yer almaktadır. 2015 yılına kadar ortalamada sahip olduğu yüzde 40’lık pay, 
bu yılı takiben yüzde 80’e kadar yükselmiştir. 2015’e kadar kendisine yüzde 10’luk pay 
bulabilen ve ithalatta lider olan ABD ise, Çin’in bu ezici ağırlığı karşısında payını yüzde 
3’e kadar düşürmüştür.

Rüzgâr türbini parçaları ve şanzıman patentleri yüksek oranda (yüzde 13) yenilenebilir 
enerji kaynaklarından enerji üretilmesine ilişkin teknolojilere referans vermektedir. 
Bu alandaki teknolojilerin yüzde 90’ından fazlasını yine rüzgârdan enerji üretimine 
ilişkin teknolojiler oluşturduğu düşünüldüğünde, rüzgâr teknolojilerinde önemli bir 
yoğunlaşmanın olduğu söylenebilecektir. Benzer bir yoğunlaşma, yükselmekte olan 
diğer bir teknoloji olan kara tipi rüzgâr kulelerinde de görülmektedir. Bu alandaki 
patentler yüzde 17 oranında yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi teknolojilerine 
atıft a bulunurken, bunun yüzde 88’ini rüzgâr enerjisi teknolojileri oluşturmaktadır. 
Bahsi geçen teknolojilere atıft a bulunan teknolojiler arasında da rüzgâr enerjisi 
teknolojileri ağırlıklı olarak bulunmakta, bu açıdan ileri bağlantılarda da bir 
kümelenme görülmektedir.  Her iki teknoloji de, aldıkları atıfl arın alt-teknolojilere 
dağılımı düşünüldüğünde, en yaygın etkiye sahip rüzgâr enerjisi teknolojileri olarak 
sıralanmaktadır. İncelenen her 100 patent verisinden 7’si farklı bir teknoloji alanından 
gelirken, bu değer incelenen diğer rüzgâr enerjisi teknolojileri için 6 ve 5’tir.

3.2.2. Pervaneler, türbinlerin kontrolü & jeneratör ve yapılandırma

Rüzgâr yönünde dönme eksenli rüzgâr türbinleri alt grubu içerisinde öne çıkan alt-grup 
teknolojilerden “pervaneler”, “türbinlerin kontrolü” ve “jeneratör veya yapılandırma” 
(sırasıyla alt-grup Y02E 10/721, Y02E 10/723 ve Y02E 10/725) teknolojilerindeki patent 
sayıları, 2009-2011 yılları arasında yaşadığı hızlı bir artışın ardından durağan bir seyir 
izlemeye başlamıştır (Şekil 13).  Bu durağanlığa rağmen, her birinin sahip olduğu 
ortalama yüzde 22’lik payla bu teknolojiler, yüksek teknolojiler arasında yer almaktadır. 

Şekil 14: Küresel şanzıman ticareti ve yıllar itibarıyla ülkelerin ihracat payları
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Yukarıda sayılmakta olan yüksek teknolojilerin dış ticaret eğilimleri birbirlerinden ve 
patentlerde görülen ortak eğilimden farklı bir seyir izlemektedir. Türbinlerin kontrolü ile 
ilgili makine-ekipman ticareti, 2013-2015 yılları arasında yaşanan durgunluğa rağmen, 
yıllık ortalama yüzde 10’luk bir artış gerçekleştirmiştir. Jeneratör ekipmanları ise 
2014’te yakaladığı zirvenin ardından düşüş eğilimine girmiş, 2015-2017 yılları arasında 
yıllık ortalama yüzde 12 daralmıştır (Şekil 15). 

Türbinlerin kontrol ekipmanları ihracatında Almanya, ortalama yüzde 20’lik 
payla ilk sırada gelmektedir (Şekil 16). Almanya’nın bu pozisyonunu, aynı dönem 
içerisinde söz konusu patentlerden icatçı olarak aldığı ortalama yüzde 25’lik pay da 
desteklemektedir. Almanya’yı takip eden ihracatçılar arasında Çin ve ABD, 2012 yılına 
kadar yüzde 10’luk paylarıyla ikinciliği paylaşırken, bu yıldan itibaren ABD’nin payının 
sabit kaldığı, Çin’in ise performansını artırarak, 2017 yılına kadar payını yüzde 13’e 
kadar yükselttiği görülmektedir.  Çin, bu performansına rağmen icatçılar arasında 
alt sıralarda gelmekte, ABD ise ortalama yüzde 16’lık payı ile icatçı bir ülke olarak 
Almanya’nın ardından sıralanmaktadır. Aynı üç ülke ithalatta da ilk sırada gelmekte; 
ABD’nin yüzde 25’lik payını, yüzde 12 ile Almanya ve yüzde 9 ile Çin takip etmektedir.  
ABD ve Almanya, ithalatçı ülkeler arasında paylarını artırırken, Çin’in 2009-2012 
yılları arasında yaşadığı düşüşün ardından, payını yüzde 9 seviyesinde koruduğu 
görülmektedir. Çin, bu görece düşük ithalat payına rağmen, yüzde 45 ile bu alandaki 
patent başvurularının en yüksek oranda yapıldığı ülke ofisi durumundadır. ABD onu 
yüzde 10 ile takip ederken, Almanya yüzde 2 ile çok daha gerilerdedir.

Şekil 15: Türbinlerin kontrolü için ekipmanlar ve jeneratör küresel ticareti (milyar €)
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Orta teknoloji sınıfında yer alan jeneratör ekipmanları dış ticaretinde de Almanya, 
ABD ve Çin’in ilk sıralarda olduğu görülmektedir. 2017 yılı itibarıyla ihracatta Almanya 
ilk sırada (yüzde 16) gelirken, onu yüzde 14’lük payla ABD takip etmektedir. 10 yıllık 
dönem göz önünde bulundurulduğunda ABD, ortalama yüzde 16’lık payla en büyük 
ihracatçı ülke konumundadır. ABD’nin bu performansı, söz konusu teknoloji alanındaki 
patentlerdeki icatçı pozisyonunda da göze çarpmaktadır. 2018 yılında jeneratör 
patentlerinin yüzde 27’sinde icatçı durumdayken, 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık 
performansının da benzer seviyede olduğu görülmektedir. ABD’yi, ihracatta olduğu gibi 
icatçı pozisyonunda da Almanya takip etmiştir. 2009 yılında patentler arasındaki yüzde 
13’lük payını 2018 yılı itibarıyla yüzde 20’ye taşımış olan Almanya, bu alanda icatçısı 
olduğu patent sayısını kararlı bir şekilde artırmaktadır. Çin ise ihracat sıralamasında 
2017’deki yüzde 12’lik payı ile üçüncü sırada gelirken, icatçı ülke sıralamasında yüzde 
5’lik pay ile çok daha gerilerde kalmıştır. Söz konusu ürünlerin ithalatında ise ABD ve 
Almanya, sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 11’lik payları ile ilk iki sıranın sahibi olmuştur. 
Çin, türbin kontrol teknolojilerinde olduğu gibi jeneratör patentlerinde de yüzde 50’lik 
payı ile başvuru yapılan ülke patent ofisleri arasında açık ara liderliğe sahiptir. ABD onu 
yüzde 16’lık pay ile takip etmektedir. Türkiye, orta teknolojili jeneratör ekipmanlarının 
tamamında rekabetçi bir pozisyondadır.

Patentlerin, teknolojiler arasındaki atıfl arına bakıldığında, yükselmekte olan rüzgâr 
enerjisi teknolojilerinde olduğu gibi bir yoğunlaşma, yüksek teknolojilerde de 
görülmektedir. Türbin kontrol teknolojilerinin atıf yaptığı patentlerin yüzde 50’si, 
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ve elektrik sınıfl andırmalarının altında 
bulunan rüzgâr ile ilişkili teknolojilerden oluşmaktadır. Benzer bir yapı, söz konusu 
teknolojinin aldığı atıfl arın teknoloji dağılımında da mevcuttur. Alınan atıfl arda rüzgâr 
enerjisi ile ilgili teknolojilerin ağırlığı yüzde 60’ı bulmaktadır. Jeneratör teknolojilerinde 
ise bu yoğunlaşma daha düşüktür, yapılan atıfl arın yüzde 25’i rüzgâr enerjisi 

Şekil 16: Türbin kontrol ve dağıtım ekipmanları dış ticaretinde ilk üç ülke (milyon €)
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teknolojileri alanındayken, alınan atıfl arda bu oran yüzde 27’dir. Bu açıdan, jeneratör 
teknolojilerinin yaygın etkisinin, kontrol teknolojilerine oranla daha yüksek olduğu da 
söylenebilir. Ayrıca, jeneratör teknolojilerinde alınan her 100 atıft an 6 tanesi farklı alt 
teknolojilerden gelirken, kontrol teknolojilerinde bu oranın yüzde 5 olduğu bulgusu da 
bu tespiti desteklemektedir. 

FV güneş enerjisiyle karşılaştırıldığında, TURKPATENT’e rüzgâr enerjisi teknolojileri 
alanında yapılan başvuru sayılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 2013-2017 
yılları arasında yıllık 6 olan patent başvurusu sayısı, 2018 yılı itibarıyla 24’e ulaşmıştır. 
Bu noktada, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi yatırımları bakımından önemli bir pazar olması, 
kritik bir rol oynamaktadır. 2017 yılında Türkiye, 3 MW’lık rüzgâr türbini üretimi eşiğini 
aşmaya yaklaşan ülkeler olan Kanada, Almanya ve İsveç ile aynı grupta yer almıştır 
(IRENA, 2019b). Danimarka ise 3.5 MW ile açık ara lider pozisyondadır. Türkiye’deki 
ortalama rotor yarıçapı ise 2010’daki 87 metre seviyesinden, 2017 yılında 110 metreye 
yükselerek proje hacimlerinin artmasına katkı sağlamıştır. 

Yapılan başvurular, alt-grup teknolojilerde küresel eğilimi takip etmektedir. 2018 
yılındaki 24 patentten 20 tanesini, küresel olarak yükselmekte olan “rüzgâr yönünde 
dönme eksenli rüzgâr türbinleri” teknolojileri oluşturmaktadır.  Türkiye’nin icatçı olarak 
da en fazla bu teknoloji alanında faal olduğu;2012 yılında 14, 2017 yılındaki 9 patent 
ile toplam 23 patentin icatçısı olduğu görülmektedir (Şekil 17). İcatçısı olduğu bu 
patentlerin içinde ağırlıklı olarak, rüzgâr enerjisinde yüksek teknolojiler arasında yer 
alan pervaneler ile türbin kontrol teknolojileri yer almaktadır.

Düşük payına rağmen küresel olarak artış eğiliminde olan “güç dönüşümü için elektrik 
ya da elektronik bileşenler” alanında da TURKPATENT’e yapılan başvuruların, 2009-
2018 yılları arasında, sadece 2018 yılındaki 1 adet patent başvurusu ile sınırlı olduğu 
göze çarpmaktadır. Söz konusu teknolojide Türkiye’nin bir icadı bulunmamaktadır.

Küresel olarak düşüş eğiliminde olan “rüzgâr yönüne dik dönme eksenli rüzgâr 
türbinleri” patentlerinde TURKPATENT son yıllarda daha fazla başvuru almıştır. 2012-
2016 yılları arasında yıllık ortalama 2 başvurunun ardından, bu sayı 2017 yılında 3, 
2018 yılında ise 4’e çıkmıştır. İcatçı ülke olarak ise, 2011’deki yüksek icat sayısı, küresel 
eğilimi takip ederek azalmıştır. 2014 yılından itibaren ise bu alanda herhangi bir icada 
rastlanmamıştır (Şekil 17). “Rüzgâr yönünde dönme eksenli türbinler”de ise, 2012 ve 
2017 yıllarında kaydedilen yüksek patent sayıları, henüz düzenli bir seyir izler duruma 
gelmemiştir. Türkiye’nin icatçısı olduğu rüzgâr enerjisi patentlerinde başvurunun, 
yüksek oranda (yüzde 40 seviyesinde) yine TURKPATENT’e yapıldığı, ikinci sırada ise 
yüzde 30 civarında bir payla WIPO başvurularının bulunduğu görülmektedir. 

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi 
yatırımları bakımından 

önemli bir pazar olması 
TURKPATENT’e yapılan 

rüzgâr enerjisi teknolojileri 
alanındaki patent bașvuru 

sayısının artmasında rol 
oynamaktadır.



Türkiye enerji dönüșümünde inovasyon ve patent eğilimleri44

3.3. Enerji depolama teknolojileri

Enerji depolama teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 
destekleyen sistemler olması açısından, “sera gazı emisyonunu azaltma potansiyeline 
sahip ya da azaltıma dolaylı katkı sağlayan teknolojiler” (Grup Y02E 60/00) altında 
tanımlanmaktadır. Söz konusu grup, 2018 yılı itibarıyla, “enerji üretim, iletim ve 
dağıtımı teknolojileri yoluyla sera gazı emisyon azaltımı” alt-sınıfı (Alt-sınıf Y02E) 
içerisinde yüzde 27’lik bir paya sahip konumdadır (Şekil 7).

Enerji depolama teknolojileri, 6 alt grupta toplanan teknolojilerden oluşmaktadır 
(Tablo 4).  Enerji depolama sistemlerinin gelişimini yönlendiren ana akımlardan 
birisi olan, çevreye duyarlı ve daha temiz araçlara duyulan ihtiyacın etkisiyle, batarya 
depolama teknolojileri öne çıkmıştır. Analize konu olan 10 yıl içerisinde, batarya 
teknolojileri (alt-grup Y02E 60/12) öne çıkmaktadır (Şekil 18). Bu alandaki patentlerin, 
toplam enerji depolama teknolojileri içerisinde 2009 yılında sahip olduğu yüzde 
36’lık pay, yıllık ortalama yüzde 12’lik artışla, 2018 yılı itibarıyla yüzde 42’ye ulaşmıştır. 
2010 yılından bu yana batarya fiyatlarındaki yüzde 84’lük düşüşle27 birlikte yaşanan 
ve yenilenebilir enerji yatırımları kadar elektrikli araçlardaki gelişmelere paralel talep 
artışının, bu alandaki teknolojik gelişmeleri de hızlandırması beklenmektedir. 

Uygulama kapasitesindeki artışlar, batarya teknolojilerinin maliyetlerinin düşmesinde 
bir faktör olsa da Ar-Ge ve inovasyon temelli uygulamalar kadar etkili olmadığı 
görülmektedir (Kittner, Lill ve Kammen, 2017). Özellikle, malzeme teknolojilerindeki 
gelişmeler, batarya maliyetlerinin aşağı yönlü hareketinde önemli rol oynamaktadır. Bu 
teknolojilerin yenilenebilir enerji gibi diğer düşük karbonlu uygulamaları tamamlayan 
teknolojiler olduğu düşünüldüğünde, bu alanda kamu desteklerinin kritik değeri daha 
açık şekilde ortaya çıkacaktır.

Şekil 17: Rüzgâr enerji teknolojilerinde Türkiye’nin icatçısı olduğu patent sayıları (2009-2018)
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27 New Energy Outlook, BNEF 2019.
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Tablo 4: Depolama teknolojileri ana patent grupları (CPC, 2 hane)

CPC patent kodu Açıklama

Y02E60/12 Seragazı emisyonu azaltımına dolaylı etkisi olan 
batarya teknolojileri 

Y02E60/13 Ultra-kapasitörler, süper-kapasitörler, çift - katmanlı 
kapasitörler

Y02E60/14 Isıl depolama

Y02E60/15 Basınçlı sıvı depolama

Y02E60/16 Mekanik enerji depolama

Y02E60/17 Pompaj depolama

Şekil 18: Enerji depolama alt-teknoloji patentlerinin yıllar itibarıyla gelişimi (2009-2018)

Pompaj hidrolik depolama teknolojileri, patent sayılarında geri planda kalmış ve 2012 
yılından itibaren düşüş eğilimine geçmiştir. Bu eğilime rağmen, 2019 yılı itibarıyla 
toplam şebeke ölçeği enerji depolama projeleri içerisindeki uygulamaların sayısal 
olarak yüzde 58’ini, kapasite olarak ise, yüzde 98’ini oluşturmaktadır (Tablo 5).28 Bu 
çalışmanın, enerji depolama teknolojileri alanında odağını oluşturan teknolojileri de 
içeren elektro-kimyasal depolama teknolojileri ise uygulamadaki proje sayısının yüzde 
16’sını oluşturmasına rağmen, kapasite olarak ancak yüzde 1’lik paya sahiptir. Patent 
sayılarındaki gelişmelere bakıldığında, bu teknoloji alanındaki uygulamaların da 
artacağı öngörülebilir. 

Tablo 5: Uygulamadaki şebeke ölçeği enerji depolama projeleri 

Kurulu toplam 
kapasite (kW)

Uygulamadaki 
toplam proje 

sayısı

Ortalama 
kapasite (kW)

Pompaj hidrolik depolama  168.000.000 733  516.923 

Termal depolama  2.443.921 325  11.864 

Elektro-kimyasal depolama  1.729.012 206  2.359 

Hidrojen depolama  17.320 9  1.924 

Basınçlı hava depolama  660 1  660 

28 Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı tarafından tutulmakta olan güncel şebeke ölçeği enerji depolama projeleri 
verilerinden derlenmiştir. 
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3.3.1. Lityum-iyon bataryalar

Batarya depolama teknolojileri içerisinde Lityum-iyon batarya depolama patentleri 
(Y02E 60/122) ortalama yüzde 61’lik pay ile başta gelmektedir (Şekil 19). Lityum-iyon 
kimyasalları, en yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya teknolojisidir ve güvenli 
olarak kabul edilirler. Günümüzde lityum-iyon bataryalar; dizüstü bilgisayarları, 
kameralar, hesap makineleri ve akıllı telefonlar gibi elektronik cihazlarda 
kullanılmalarının yanında, giderek yaygınlaşan elektrikli mobilite kullanım alanları 
nedeniyle en gelişmiş şarj edilebilir batarya sistemleri olarak kabul edilmektedir.29  

2018 yılında bu alandaki patent sayılarında yaşanan yüzde 18’lik düşüşe rağmen 10 
yıllık ortalama artışı yüzde 13 seviyesindedir. Temel elektrik elemanları sınıfl aması 
altındaki batarya verileri (Grup H01M) ile birlikte değerlendirildiğinde, lityum-iyon 
batarya teknolojilerinin diğer enerji depolama teknolojileri ile arasındaki fark daha 
da açılmaktadır (Mueller, Sandner ve Welpe, 2015). Bu alandaki patent sayılarındaki 
artış, gelecek dönemde lityum-iyon batarya uygulamalarında yaşanması beklenen 
artışa işaret etmektedir. Uygulamadaki projelere bakıldığında da lityum-iyon batarya 
uygulamalarının, 2019 yılı itibarıyla elektro-kimyasal depolama projeleri arasında 
yüzde 62’lik pay ile önde geldiği görülmektedir.30 

Şekil 19: Batarya depolama alt-grup teknolojilerindeki patentlerin yıllar itibarıyla 
gelişimi (2009-2018)

Lityum-iyon batarya depolama patentlerinin ülke ofislerine göre başvurularında, ilk 
altı patent ofisinin payı 10 yıl içerisinde yüzde 91’den yüzde 96’ya çıkmıştır. Bu durum 
aynı zamanda, yoğunlaşan pazara da işaret etmektedir. Ülke sıralamasında ise 2011-
2015 yılları arasında Japonya’nın sahibi olduğu ilk sıraya, 2016 yılından itibaren Güney 
Kore yerleşmiş ve 2018 yılında yaşanan yüzde 27’lik çarpıcı düşüşe rağmen toplam 
başvurular içerisindeki yüzde 29’luk payını korumuştur. Çin’e yapılan patent başvuruları 
2018 yılında ancak yüzde 19’luk bir paya ulaşabilmiş olsa da artışın, tüm ülke ofisleri 
arasında en yüksek seviyede (yıllık ortalama yüzde 26) olduğu göze çarpmaktadır.

Patent başvurularının ülke ofislerine dağılımında yaşanan yoğunlaşma, şebeke 
ölçeğinde lityum-iyon batarya uygulamalarında da ortaya çıkmaktadır. Depolama 
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29 Asian Development Bank, 2018. Handbook on Battery Energy Storage System
30 Amerika Birleşik Devletleri, Enerji Bakanlığı (2019)
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projelerinin uygulamadaki kapasiteleri hesaplandığında, ilk sıradaki beş ülkenin 
toplam içindeki payı yüzde 80’e ulaşmaktadır (Şekil 20). Patent başvurularında öne 
çıkan ülke ofislerinden Güney Kore ve Japonya, toplam depolama kapasitesinden 
aldıkları yüzde 8’lik paylarla ilk sıralarda yer almaktadır. Patent sayılarında hızlı gelişme 
gösteren Çin’deki uygulamaların, kapasite payı ise henüz yüzde 1’i bulmamıştır.

Şekil 20: Ülkelere göre uygulamadaki şebeke ölçeğinde lityum-iyon batarya projeleri (kW)

Patent ofislerine yapılan başvurularda liderliği elinde bulunduran ve uygulama 
projelerinde öne çıkan Güney Kore, icatçı ülkeler arasında da lider pozisyondadır 
(2018 yılı itibarıyla yüzde 45 pay). Onu, 2018 yılındaki yüzde 31 payıyla Japonya takip 
etmektedir (Şekil 21).  Japon ve Güney Kore elektronik firmalarının bu teknoloji 
alanına egemen olduğu görülmektedir (Mueller, Sandner ve Welpe, 2015). Çin ise 
başvurulardaki iddialı çıkışını icatlar konusunda sürdürememiş, yıllar içerisindeki 
ortalama yüzde 3’lük payını geliştirememiştir. Patent ofisi başvurularında göze 
çarpmayan Almanya ise 2014 yılına kadar icatçı ülkeler arasında payını hızla artırmış, 
ancak ulaştığı yüzde 20’lik payı koruyamayarak 2018 yılında yüzde 5’lik paya 
gerilemiştir.

Şekil 21: Li-iyon batarya teknolojileri icatçı ülke dağılımı (2009-2018)
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Batarya teknolojilerindeki patent atıfl arı arasındaki dağılımda, rüzgâr enerjisi 
teknolojisinde olduğu gibi bir yoğunlaşma görülmektedir. Lityum-iyon batarya 
patentlerinden yapılan atıfl arda, batarya alt teknolojileri arasında yer alan ilk 3 
teknolojinin, toplam atıfl ar içerisindeki payı yüzde 46’dır. Bunlardan ikincil hücre 
teknolojilerine yapılan atıfl arın payı yüzde 20 seviyesinde iken onu, elektrotlar (yüzde 
16) ve “bataryaların aktif olmayan parçalarının yapım ya da üretim işlemlerine ilişkin 
teknolojiler” (yüzde 8) takip etmektedir. İleri bağlantılarda ise aynı teknolojilerin benzer 
paylarla (sırasıyla yüzde 22, yüzde 16 ve yüzde 9) önde sıralandığı görülmektedir. İleri-
geri bağlantılarda batarya teknolojilerinde tespit edilen bu yoğunlaşmanın yanında, 
bir önemli bulgu da hem ileri hem de geri bağlantılarda “ürün ve yolcuların kara 
yolu ile taşınması teknolojileri”nin batarya teknolojilerini takip ediyor olmasıdır.31 Bu 
bulgu, literatürde sıkılıkla tartışılan tamamlayıcılık etkisinin ortaya konması açısından 
önemlidir. FV güneş ve rüzgâr yatırım maliyetlerindeki düşüşün, elektrik depolama 
teknolojilerinin yaygınlaşmasını da olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir (IRENA, 
2018). Bu gelişmeler, elektrikli araçların gelişimine de uygun bir ortam sunmaktadır.

Ana teknolojilerine bakılmaksızın lityum-iyon batarya patentlerinin atıft a bulunduğu 
alt teknoloji dağılımı incelendiğinde, 100 patentin 9’unun farklı teknolojilere ait olduğu 
görülmektedir. Bu oran diğer depolama teknolojileri ile karşılaştırıldığında düşük 
olsa da atıf aldığı patentlerin diğerlerine göre daha yüksek oranda (yüzde 6) farklı 
teknolojilere ait olduğu izlenmektedir.

Batarya depolama teknolojilerinde Türkiye, 2018 yılında yapılan iki adet patent 
başvurusu haricinde başvuru almamıştır. İcatçı ülke olarak performansına bakıldığında 
ise, küresel patent faaliyetlerinde öne çıkan lityum-iyon batarya teknolojilerinde 
toplam 6 patenti olduğu görülmektedir (Şekil 22). Batarya teknolojileri dışındaki 
diğer depolama alanlarındaki faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, lityum-
iyon batarya teknolojilerinde Türkiye’nin daha düşük bir performans sergilediği 
söylenebilir.32  

Bu düşük performansa rağmen Türkiye’nin icatçısı olduğu patentlerin neredeyse 
tamamı (yüzde 67), küresel olarak da başvuruların yoğunlaştığı KIPO’ya 
kaydettirilmiştir. Enerji depolama teknolojilerindeki Türkiye’nin icatçısı olduğu 
diğer patentlerin ağırlıkla WIPO’ya yapıldığı düşünüldüğünde, lityum-iyon batarya 
patentlerindeki bu tercih dikkat çekicidir.

31 “Ürün ve yolcuların kara yolu ile taşınması teknolojileri” lityum-iyon teknoloji patentlerinin yaptığı atıfl arda yüzde 5, 
lityum-iyon batarya teknolojilerine yapılan atıfl arda ise yüzde 8’lik paya sahiptir.
32 Türkiye’nin, depolama teknolojilerinde pay olarak batarya teknolojilerini takip eden ultra, süper ve çift  katmanlı kapasitör 
teknolojilerinde toplam 16 adet patenti bulunmaktadır. Isıl depolama teknolojileri arasında ise duyulur ısıl enerji depolama 
teknolojilerinde toplam 10, soğuk depolama teknolojilerinde toplam 7, gizli ısıl enerji depolama teknolojilerinde ise toplam 
4 patente sahip olduğu görülmektedir. Depolama teknolojileri arasında geri sıralarda kalan “basınçlı sıvı depolama” (toplam 
4 patent) ve “pompajlı depolama” (toplam 5 patent) Türkiye’nin icatçı ülke olarak aktif olduğu teknoloji alanları arasındadır.

Türkiye’nin icatçısı olduğu 
lityum-iyon batarya 

teknolojileri patentlerinde 
bașvuruların yoğunlukla 

Güney Kore Patent Ofisi’ne 
yapıldığı görülmektedir.
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3.3.2. Kurşun-asit bataryalar & hibrit hücreler (yakıt hücresi & ikincil hücre)

Batarya teknolojilerinde önde gelen lityum-iyon bataryaları, kurşun-asit (alt-grup Y02E 
60/126) ve hibrit hücreler (alt-grup Y02E 60/128) takip ederken, batarya depolama 
teknolojileri içerisindeki payları sırasıyla ortalama yüzde 19 ve yüzde 15 olmuştur. 
Kurşun-asit bataryalar, özellikle yüksek enerji depolama kombinasyonları olan hibrit 
sistemlerde giderek daha fazla kullanılmaktadırlar. Bu tür hibrit depolama sistemleri, 
tek bir sistemden ya da tek bir teknolojiden elde edilemeyecek performansa ulaşmak 
için, kurşun-asit batarya ve tamamlayıcı teknolojilerin optimizasyonuna olanak sağlar. 
Hibrit sistemler, lityum-iyon bataryalar gibi yüksek enerji depolama çözümlerinin 
düşük maliyetli olarak gerçekleşmesini sağlamaktadır (May, Davidson ve Monahoy, 
2018). Fakat, performansları görece daha düşüktür. 

Kurşun-asit batarya teknolojileri uygulamalarının 2019 yılı gelişmelerine bakıldığında, 
lityum-iyon ile birlikte yer aldığı elektro-kimyasal depolama uygulamaları içindeki 
payının yüzde 2,5 seviyesinde olduğu görülmektedir. Çoğunlukla geleneksel otomotiv 
sektöründe yoğunlaşan ve uzun yıllardır egemenliğini koruyan kurşun-asit bataryalar, 
diğer batarya teknolojilerine kıyasla sundukları maliyet avantajı göz önüne alındığında, 
geniş ölçüde benimsenen ve olgun bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Otomotive 
ek olarak, enerji sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle 2000’li yılların 
başından bu yana lityum-iyon batarya teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte, 
önemli bir rekabetle karşılaşmıştır. Ancak, kurşun-asit bataryalar, uzun çevrim ömrü 
ve yüksek enerji yoğunluğu ile öne çıkan lityum-iyon bataryalara karşı güvenlik ve fi yat 
avantajını halen korumaktadır. (May, Davidson ve Monahoy, 2018)

Şekil 22: Enerji depolama teknolojilerinde Türkiye’nin icatçısı olduğu patent sayıları (2009-2018)
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Kurşun-asit batarya teknolojisinin icatçı ülkeleri arasında, ortalama yüzde 27’lik pay ile 
Japonya öne çıkmaktadır. Yapılan patent başvurularında ise Çin’in payı 10 yıl içerisinde 
yüzde 33’ten yüzde 67’ye çıkmış olsa da özellikle şebeke ölçeğindeki uygulamalarda 
ABD’nin önde olduğu görülmektedir. 2019 yılı itibarıyla gerçekleşen kurşun-asit batarya 
uygulama projelerinin kapasite olarak yüzde 92’si ABD’de gerçekleşmiş durumdadır. 
ABD’deki uygulamaların çoğunu (yüzde 58) ise şarj ve deşarj performansının 
iyileştirildiği ileri kurşun-asit teknolojileri oluşturmaktadır (Şekil 23). İleri kurşun-asit 
batarya uygulamalarının ağırlığındaki artış, kurşun-asit batarya teknolojilerinin belli 
bir olgunluk seviyesine ulaştığına da işaret etmektedir (Mueller, Sandner ve Welpe, 
2015). Kurşun-asit batarya projelerinde ikinci sırada (yüzde 4) olan Almanya’da ise 
uygulamadaki projelerin neredeyse tamamını (yüzde 90) ileri kurşun-asit teknolojileri 
oluşturmaktadır.

Kurşun asit batarya teknolojilerinin atıft a bulunduğu ilk dört sıradaki teknolojiler 
ve sıralaması lityum-iyon batarya teknolojilerinin atıft a bulunduğu teknolojiler ile 
aynıdır.33  Onları, yüzde 8 paya sahip olan ve batarya teknolojilerinin de dahil olduğu 
“sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı yapma potansiyeline sahip veya dolaylı 
katkısı olan teknolojiler” takip etmektedir. Bunlar içerisinde kurşun-asit batarya 
teknolojilerinin payı yüzde 75’tir. Böylelikle, ilk beşte yer alan batarya teknolojilerinin 
ağırlığı, toplam atıfl arın yüzde 55’ine ulaşmaktadır. İleri bağlantılarda ise bu 
teknolojilere yüzde 5’lik payı ile “bataryaları şarj etmek, depolarize etmek ya da 
bataryalardan güç almak için devre düzenlemeleri teknolojileri” eşlik etmekte ve ilgili 
teknolojilerin ilk sıralardaki payını daha da artırmaktadır.

2019 yılı itibarıyla 
gerçekleșen kurșun-

asit batarya uygulama 
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olarak yüzde 92’si ABD’de 
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performansının iyileștirildiği 
ileri kurșun-asit teknolojileri 

olușturmaktadır.

Şekil 23: Ülkelere göre uygulamadaki şebeke ölçeğinde kurşun-asit batarya projeleri (kW) 
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Kaynak: US Department of Energy, Global Energy Storage Database

33 Sırasıyla ikincil hücrelerin üretimi (yüzde 14), elektrotlar (yüzde 13), bataryaların aktif olmayan parçalarının yapım ya da 
üretimi (yüzde 10) ve ürün ve yolcuların karayolu ile taşınması (yüzde 10).



Türkiye enerji dönüșümünde inovasyon ve patent eğilimleri51

Hibrit hücre (yakıt hücresi & ikincil hücre) teknolojisinde ise patent başvurularında en 
büyük payı Japonya, ABD ile birlikte yüzde 22’şerlik oranlarla almaktadır. Söz konusu 
teknolojinin icatçı ülkeleri arasında ise ortalama yüzde 35’lik payla ABD’nin, 2015 yılına 
kadar elinde tuttuğu liderliği, ilerleyen yıllarda Güney Kore’ye devrettiği, ancak 2018 
yılında Güney Kore’nin patent sayısında yaşadığı keskin düşüşü (yüzde 60) takiben geri 
aldığı görülmektedir. 

3.4. Enerji verimliliği teknolojileri

Enerji verimliliği teknolojileri olarak adlandırılabilecek “Elektriğin üretim, iletim ve 
dağıtımında verimlilik sağlanmasına yönelik teknolojiler” (Grup Y02E 40/00) de, 
CPC sınıfl andırmasında özel olarak gruplanan Bölüm Y’nin “enerji üretim, iletim ve 
dağıtımı teknolojileri yoluyla sera gazı emisyon azaltımı” alt-sınıfı içerisinde kendine 
yer bulmaktadır. Bu teknolojiler, yenilenebilir enerji teknolojileri gibi alternatif 
kaynaklardan enerji elde edilmesine yönelik değil, enerji kullanımını azaltmaya 
yönelik yenilikçi yaklaşımları barındırmaları bakımından, patent faaliyetlerinde 
farklılık göstermektedir (Albino v.d., 2014). Ait olduğu patent grubundaki payı (yüzde 
3), yenilenebilir enerji teknolojilerine oranla oldukça düşük olmasına rağmen, 10 yıl 
içerisinde hızlı bir gelişim kaydederek patent sayıları yaklaşık 3 katına, aldığı pay ise 
yüzde 6’ya kadar çıkmıştır (Şekil 7). Bu açıdan, söz konusu teknoloji patent sayılarının, 
mensubu olduğu alt-sınıft aki patent sayılarının ortalama gelişiminden daha yüksek bir 
performans sergilediği görülmektedir. Bu eğilim, uzun dönemli analizlerde de ortaya 
çıkmakta ve 1980’lerin sonundan itibaren ABD ve Japonya’da yürürlüğe konan politika 
önlemleri ile ilişkilendirilmektedir (Albino v.d., 2014).

Enerji verimliliği teknolojileri yedi adet alt-grup teknolojiden oluşmaktadır (Tablo 
6). Bu teknolojiler içerisinde, analize konu 10 yıl boyunca payını kaybetmiş olan 
iki adet teknoloji dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, 2009 yılındaki görece yüksek 
payını (yüzde 33) hızla kaybederek diğer teknolojilerin gerisinde kalan “süper-iletken 
elektrikli eleman veya ekipmanlar veya onları birleştiren güç sistemleri” (alt grup Y02E 
40/60) teknolojileridir. Sistem güç faktörünü yükselten, iletim sistemlerindeki kayıpları 
azaltan, emre amade kapasiteyi geliştiren ve sistemdeki voltaj düzenlemesini iyileştiren 
teknolojiler olan “reaktif güç kompanzasyonu” (alt-grup Y02E 40/30) teknolojilerinin de, 
2009’da sahip olduğu yüzde 46’lık payının 2018 yılına kadar yüzde 39’a kadar gerilediği 
görülmektedir. Buna rağmen, enerji verimliliği teknolojileri arasında halen en yüksek 
paya sahip olan teknolojidir (Şekil 24). 

Payını kaybeden teknolojilerin yerine, yükselişte olan teknolojilerin başında akıllı 
şebeke teknolojileri (alt-grup Y02E 40/70) gelmektedir (Şekil 24). Akıllı şebeke 
alanındaki patentler, 2018 yılında meydana gelen yüzde 14’lük düşüşe rağmen, 2009-
2017 yılları arasında gösterdiği yıllık ortalama yüzde 37 gibi çarpıcı bir artış ile payını 
yüzde 10’dan yüzde 31’e yükseltmiştir. Akıllı şebekeler kadar yüksek bir paya sahip 
olmasa da “çok-fazlı ağlarda asimetriyi ortadan kaldırmak veya azaltmak için düzen” 
teknolojileri de (alt-grup Y02E 40/50) yükselen teknolojiler arasında yer almaktadır. 
Bu teknolojiler, sistemin üretim, iletim ve dağıtım aşamalarının tamamında verimlilik 
kayıplarına yol açan akım ve voltaj asimetrilerini ortadan kaldırmak üzere kullanılan 
düzenlerden oluşmaktadır. Sistemdeki akım ve voltaj asimetrilerini düzenleyen 
teknolojiler, 2009-2017 yılları arasındaki yıllık ortalama yüzde 41’lik artışla, süper-
iletken teknolojilerin de önüne geçmeyi başarmıştır.
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Tablo 6: Enerji verimliliği teknolojileri alt grup patentler (CPC, 2 hane)

CPC patent kodu Açıklama

Y02E40/10 Esnek AC iletim sistemleri

Y02E40/20 Aktif güç filtresi

Y02E40/30 Reaktif Güç Kompanzasyonu

Y02E40/40 Harmonik azaltma düzenleri

Y02E40/50 Çok-fazlı ağlarda asimetriyi ortadan kaldırmak veya 
azaltmak için düzen

Y02E40/60 Süper iletken elektrikli eleman/ekipmanlar veya süper 
iletken eleman/ekipmanları birleştiren güç sistemleri

Y02E40/70 Akıllı şebekeler*

Enerji verimliliği teknolojilerinde en yüksek paya sahip olan “reaktif güç 
kompanzasyonu” teknolojilerinde, ilk 6 patent ofi sine kayıtlı patentlerin toplam 
içindeki payı ortalama olarak yüzde 90 iken, ilk sırayı ortalama yüzde 72’lik payla Çin 
almaktadır. Çin’i takip eden ABD’nin toplam içindeki payı 10 yıl içerisinde ancak yüzde 
7 seviyesinde kalmıştır.  

Patent başvurularındaki bu iddialı pozisyonuna rağmen Çin, söz konusu patentlerde 
icatçı ülke olarak oldukça arka sıralarda kalmış, diğer ülkelerle arasındaki farkı ancak 
son yıllarda kapatabilmiştir. Çin, 2010-2012 yılları arasında yılda ancak 3 patent çıkaran 
bir performanstan, takip eden yıllarda pozitif bir eğilim yakalamış ve 2018 yılı itibarıyla, 
ufak bir farkla Almanya ve Güney Kore’yi geride bırakarak, ABD’nin arkasından ikinci 
sıraya yerleşmiştir.

*Y02E40/70 patent alt-grubunun tam adı “Elektrik şebekesi işletimi ve iletişim ile ilgili teknolojileri entegre eden sistemler 
veya elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımının karbon ayak izini iyileştirmek için bilgi teknolojileri, yani enerji üretimi 
sektöründe iklim değişikliğinin azaltılması teknolojisi olarak akıllı şebekeler” olup metin içerisinde okumayı kolaylaştırmak 
açısından kısaltılmıştır.
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Şekil 24: Enerji verimliliği alt-teknoloji patentlerinin yıllar içerisindeki gelişimi (%, 2009-2018) 
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Yükselişte olan teknolojiler arasında hızlı gelişimi ile dikkat çeken “akıllı şebeke” 
teknolojileri patent başvurularında, 2009 yılında benzer seviyelerden başlamış olan 
ABD, Japonya ve Çin arasındaki fark, yıllar içerisinde çarpıcı bir şekilde Çin lehine 
açılmıştır (Şekil 25). Çin patent ofi sine yapılan başvurular, 2009-2016 yılları arasında 
gösterdiği yıllık ortalama yüzde 43’lük artış ile toplam akıllı şebeke patentleri içinde 
2018’de yüzde 58’lik bir pay yakalamıştır.  Japonya ve ABD ise 2012 yılına kadar 
Çin’i takip etmişken, özellikle 2013 yılı sonrasında Çin’in gösterdiği performansı 
yakalayamayarak paylarını sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 10’a düşürmüştür.

Şekil 25: Akıllı şebeke teknolojileri patent başvurularının ülkelere göre dağılımı (2009-2018)

Reaktif güç kompanzasyonu teknolojilerinde olduğu gibi akıllı şebeke teknolojilerinde 
de Çin, yüksek oranda patent başvurusu alıyor olsa da, icatçı ülkeler arasında geriden 
gelmektedir. Başvurularda Çin’in gerisinde kalan ABD ve Japonya ise ilk sıradaki icatçı 
ülkelerdir. ABD, inişli çıkışlı performansına rağmen, 10 yıl içerisinde ortalamada sahip 
olduğu yüzde 38’lik pay ile liderliğini korumuştur. Düşük patent sayılarından başlayan 
Japonya ise hızlı bir artış ile, 2018 yılı itibarıyla icatçı ülkeler arasında yüzde 26 gibi bir 
paya sahip olmuştur. 

Benzer bir eğilim, yükselişteki “çok-fazlı ağlarda asimetriyi ortadan kaldırmak veya 
azaltmak için düzen” teknolojilerinde de görülmektedir. Başvurularda, Çin Patent Ofi si 
ağırlığını yüzde 46’dan yüzde 64’e çıkarırken; icatçı ülkeler içerisinde liderliği, 2013 
yılından itibaren yaşadıkları düşüşe rağmen ABD ve Almanya paylaşmaktadır. Söz 
konusu iki ülkenin icatçı olarak patentlerden aldığı pay, 2018 yılı itibarıyla yüzde 42 
seviyesinde bulunmaktadır.

İncelemeye konu olan enerji verimliliği teknolojilerin tamamında, atıf yapılan 
teknolojilerin en başında “AC şebeke veya AC dağıtım şebekeleri için devre 
düzenlemelerine ilişkin teknolojiler” gelmektedir. Bu teknolojilerin payı toplam 
atıfl ar içerisinde yüzde 10-17 arasında değişmektedir. İkinci sırada enerji verimliliği 
teknolojileri gelirken, alt grup dağılımında her bir teknolojinin kendi alanına atıft a 
bulunduğu görülmektedir.34 Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimine ilişkin 
teknolojilere yapılan atıfl ar da ön sırada gelirken bu teknolojiler arasında FV güneş 
enerjisi ağırlıklı durumdadır. 
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34 Reaktif güç kompanzasyonu teknolojilerinin atıfl arında enerji verimliliği teknolojilerine yapılan atıfl ar yüzde 9 pay alırken, 
bunun içerisinde reaktif güç kompanzasyonu atıfl arı yüzde 55 paya sahiptir. Çok-fazlı ağlarda asimetriyi ortadan kaldırmak 
veya azaltmak için düzen teknolojilerinde ise  bu oranlar sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 70’tir.  
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İleri bağlantılarda da benzer dağılımlar izlenmekte, enerji verimliliğine atıft a 
bulunan teknolojilerin başında “AC şebeke veya AC dağıtım şebekeleri için devre 
düzenlemelerine ilişkin teknolojiler” gelirken, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
teknolojileri onları takip etmektedir. 

Enerji verimliliği teknolojileri patentleri içerisinde Türkiye’nin icatçı olarak faaliyeti, ne 
yazık ki yok denecek kadar azdır. Harmonik konusu, elektrik motorlarında, trafolarda 
yarattığı verimlilik kaybı ve güç kalite sorunları nedeniyle sanayi tipi ekipman 
kullanıcıları ve enerji tedarikçileri açısından giderek artan bir öneme sahip olmasına 
rağmen, dünyada patent faaliyetinin en düşük seviyede olduğu alanlardan biridir. 
Buna rağmen Türkiye’nin, enerji verimliliğindeki sınırlı buluş faaliyetlerinden birinin 
“harmonik azaltma düzenleri” (alt-grup Y02E 40/40) alanında 2009 yılındaki bir adet 
patent olduğu görülmektedir. Türkiye, enerji verimliliği alanındaki ikinci patentini ise 
2017 yılında, küresel olarak düşüş eğiliminde olmasına rağmen halen en yüksek paya 
sahip olan “reaktif güç kompanzasyonu” teknolojilerinde almıştır. Her iki teknolojide 
de patent başvurularında Çin Patent Ofi si öne çıkıyor olsa da Türkiye’nin icatçısı olduğu 
patentlerin başvurusunun Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve TURKPATENT’e 
yapıldığı görülmektedir.
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Bu çalışma, elektrik sisteminde yenilenebilir enerji, enerji depolama ve enerji 
verimliliği teknolojilerine patentler yoluyla genel bir bakış sunmaktadır. Çalışmada 
başvurulan ve 2013 yılından bu yana yürürlükte olan CPC sınıfl andırma sistemi, iklim 
değişikliğine adaptasyon ve iklim değişikliği ile mücadele teknolojilerini ayrı bölümde 
sınıfl andırması açısından düşük karbonlu teknolojilerin belirlenmesinde diğer 
sistemlere oranla avantaj sağlamaktadır. Çalışma CPC sınıfl andırmasının kullanıldığı, 
düşük karbonlu teknolojilerin eğilimlerine ve teknolojiler arası ilişkilere kapsamlı bir 
bakış açısı ile yaklaşan az sayıdaki çalışma arasında yer almaktadır.  

Çalışmada tespit edilen ana eğilimler, iklim değişliği ile mücadele ve uyumla ilgili 
teknolojilerin yeni ve yatay teknolojiler içerisindeki öneminin artmakta olduğunu 
göstermektedir. Ancak, küresel eğilimler tüm teknolojiler için benzer şekilde 
seyretmemekte, FV güneş ve rüzgâr enerjisi teknolojileri gibi olgunlaşan teknolojilerde 
patent sayılarında düşüş ya da durağanlık izlenirken, depolama ve enerji verimliliği 
alanlarında teknolojik ilerlemelerin daha hızlı olduğu görülmektedir.

Çalışmada, teknoloji içi gelişimlere ek olarak, teknolojiler arası ilişkiler de incelenmiş, 
teknolojilerin gelişim ekseni ve yayılım etkilerine ilişkin tespitlerde bulunulmuştur. Bu 
analizler, FV güneş enerjisi teknolojilerinin daha fazla sayıda farklı teknoloji alanı ile 
ilişki içerisindeyken; rüzgâr, depolama ve enerji verimliliği teknolojilerinin görece daha 
konsantre bir yapı sergilemekte olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, literatürdeki 
bulgularla örtüşmekte ve aşağıda sıralanmakta olan politika alternatifl eri açısından da 
yön gösterici olmaktadır.

Patent verilerinin, ülkelerin dış ticaret ve yatırım eğilimleri ile de yakın ilişki içerisinde 
bulunması, teknoloji gelişimi ve patent faaliyetlerinin iktisadi bağlantılarına da 
dikkat çekmektedir. Patent başvurularının yapıldığı ülke patent ofisleri arasında, 
ithalatçı ya da proje uygulayıcısı ülkelere yapılan başvuruların daha ağırlıklı olduğu 
görülmektedir. Türkiye’nin en çok patent başvurusunu rüzgâr enerjisi alanında aldığı 
düşünüldüğünde, yenilenebilir enerji alanı içerisinde rüzgâr enerjisinin yatırımcılar 
açısından daha çekici olduğu söylenebilecektir.

Patentlerin sağladığı teknolojik gelişim imkanları ve ekonomik getirilere rağmen, 
Türkiye’nin bu çalışmada tanımlanan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve depolama 
teknolojilerinde yeterince aktif olmadığı görülmektedir. Bu noktada, Türkiye’de patent 
konusunda farkındalığın genel anlamda artırılması, patentin işlevinin ve ekonomik 
değerinin ilgili kesimlere anlatılması, patent ve ticarileşme konusunda iyi uygulama 
örneklerinin paylaşılması; patent faaliyetlerini artırıcı bir rol oynayabilecektir. 
Böylelikle, patentlere yatırım yapacak sermaye yapısı ve kültürünün de gelişmesi 
sağlanabilecektir.
 
Türkiye’nin icatçısı olduğu az sayıdaki patentin, küresel patentler arasında, tarihsel 
olarak daha yüksek sayıda patente sahip, olgunlaşmış teknoloji alanlarında bulunduğu 
görülmektedir. Yükselmekte olan teknolojiler arasında ise Türkiye henüz icatçı olarak 
faal değildir. Patent başvuruları, dış ticarette yüksek ithalat paylarına sahip ülkelerden 
ziyade, bölge patent ofislerine yapılmaktadır.
Çalışmanın sonuçlarından da görüldüğü gibi her bir teknoloji alanında, daha 
spesifik teknolojilere ait küresel eğilimlerinin belirlenmesi ve Türkiye’nin söz konusu 
alanlardaki icat faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, ileriki dönemlerde teknoloji 

4. Değerlendirme ve Öneriler
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yatırımlarını yönlendirmede rol oynayacak önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle 
patent verileri tüm paydaşlar tarafından yakından takip edilmelidir. Çalışmanın konusu 
olan düşük karbonlu enerji teknolojilerinde, enerji odaklı araştırma kuruluşları için 
ortak bir veri tabanının oluşturulması ve tüm paydaşların katılım ve kullanımına 
açılması; bu veri tabanı üzerinden yapılacak bazı temel analizlerin kullanıcılarla 
paylaşılması, teknoloji gelişimini destekleyecek önemli bir bilgi altyapısı sağlayacaktır.

Patent analizlerinden ortaya çıkan ana eğilimlerin yakalanması amacıyla, araştırma 
altyapısının güçlendirilmesi de gerekmektedir. Bu altyapının sağlanmasında kamu, 
temel aktörlerden biridir. Sanayi gelişiminin erken aşamalarında, teknoloji geliştirmede 
“takipçi” pozisyonda olan ülkelerde kamu araştırma enstitülerinin kritik bir rol oynadığı 
görülmektedir (Wu ve Mathews, 2012). Söz konusu enstitüler yoluyla, bir yandan 
teknoloji transferi ve geliştirilmesine yönelik kolaylaştırıcı ortam sağlanırken, diğer 
yandan da sanayi işbirlikleri yoluyla ülkelerin teknoloji ve katma değerli sanayi üretimi 
arasında bağ kurmasına da olanak sağlanmaktadır. Türkiye’nin patent faaliyetleri göz 
önünde bulundurulduğunda, kamunun ön ayak olduğu böylesine bir modele işlerlik 
kazandırılmasının teknoloji gelişimi açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
Üniversitelerin ve teknokentlerin halihazırda sahip olduğu araştırma altyapı ve 
imkanlarının paylaşılması, teknoloji geliştirilmesine yönelik temel bilgi ve ekipman, 
donanım ihtiyacını karşılayacaktır. 

Teknoloji geliştirme ve patent faaliyetlerinde üniversite ve enstitülerin rolü kritik 
olsa da bu alandaki paydaşların sayısının artırılması önem taşımaktadır. Böylelikle, 
bilgi/deneyim paylaşımı ve teknolojiler/disiplinler arası iş birliği sağlanabilecektir. 
Geliştirilen teknolojilerin, bu iş birlikleri dolayısıyla, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara 
cevap verecek şekilde yönlendirilmesi ise sanayi üretimine, yüksek katma değer olarak 
yansıyacaktır (Albino v.d., 2014). Bu noktada, ulusal teknoloji geliştirme stratejileri 
çerçevesinde, özel sektörün teknoloji geliştirme ve patent başvurusu konularında daha 
aktif rol oynamasını destekleyecek politikaların etkili olduğu görülmektedir (Sampaio, 
v.d., 2018). Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) etkin işlev görmeleri 
de teknoloji geliştirme, transfer ve kullanıma alınmasına yönelik olarak paydaşların 
aktif katılımına destek verecektir.  Üniversite ve sanayi arasında arayüz görevi 
üstlenecek bir kurumun oluşturulması da paydaşlar arası iletişimin ve koordinasyonun 
sağlanmasında etkili olacaktır. Böylesi bir yapının aynı zamanda, küresel eğilimler 
doğrultusunda ülke önceliklerinin belirlenmesinde ve bu öncelikler doğrultusunda 
yapılan çalışmaların takip edilmesinde etkin rol oynaması, teknoloji geliştirme/
patentleme ve sanayi üretimine geçişin sürdürülebilirliğini sağlayabilecektir. 

Teknoloji geliştiren aktörlerin sayılarını artırarak yenilikçilik ekosisteminin etkinliği 
ve kapsayıcılığı geliştirilirken, ilgili alanlarda faaliyet gösteren ‘start-up’lar da göz ardı 
edilmemelidir.  ‘Start-up’ların teknoloji geliştirme faaliyetleri logaritmik büyümekte, 
genç nüfus için yeni ve nitelikli istihdam alanları yaratırken, ekonomiye katkı 
sağlamaktadır (SHURA, 2019). ‘Start-up’ların inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi 
ve bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin hızlı şekilde piyasaya entegrasyonunun 
sağlanması, daha dinamik bir teknoloji geliştirme sürecinin hayata geçirilmesine 
olanak sağlayacaktır.

Çalışmanın sonuçlarının da gösterdiği üzere, FV güneş enerjisi teknolojileri gibi bazı 
düşük karbonlu teknolojiler, diğer alanlarla daha fazla ilişki içerisindedir. Teknolojiler 
arası bu ilişki, bir taraft an belirli bir alandaki gelişimin hızla farklı alanları etkilemesine 
neden olurken, diğer taraft an da gelecekte karşılaşılması muhtemel ekonomik, sosyal 
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ve teknolojik dönüşümler karşısında ülkelerin uyum kabiliyetini yükseltmektedir 
(Lacerda v.d., 2016). Bu bulgu, teknoloji yatırımlarında çeşitliliğin desteklemesini 
ve teknolojilerin yayılım etkilerinin çoğaltılabilmesini bir politika hedefi olarak öne 
çıkarmaktadır. Bu amaçla, patentler arası ilişkiler de göz önünde bulundurularak, farklı 
teknoloji alanlarında faaliyet gösteren araştırmacı kişi ya da kurumların iş birliğini 
sağlayacak yapıların oluşturulması ve bu iş birliklerinin teşvik edilmesi gerekmektedir.  
Yukarıda sözü edilen üniversite-sanayi iş birliği yaklaşımında çoklu sanayi iş birliğinin 
teşvik edildiği programlar oluşturulması, bu doğrultuda bir destek sağlayacaktır. 

Teknoloji yatırımlarında patent verilerinin yol gösterdiği teknoloji-itmeli (technology-
push) gelişmeler ile yerel/küresel piyasa ihtiyaç ve taleplerinin ticaret akımları yoluyla 
takip edildiği talep-çekişli (demand-pull) yaklaşımla bir arada ele alınması, daha geniş 
bir bilgi seti ile dengeli bir teknoloji geliştirme ve yaygınlaştırma politikasının ortaya 
konulmasına katkı sağlayacaktır (Mueller, Sandner ve Welpe, 2015). Talep analizleri, 
ana-akım teknolojilerin belirlenmesi kadar, niş ürün ve pazarların da tespit edilerek 
bu alanlara yönelik stratejilerin geliştirilmesine ışık tutacaktır. Böylesine bir politika, 
geliştirilen teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonu hızlandırırken, üretimin 
ekonomik ve sosyal katma değerini de yükseltecektir. İç piyasanın genişletilmesi 
ve ihracat pazarlarının erişilebilir hale getirilmesi, rekabetçiliği artırarak yenilikçilik 
sürecinin de hızlanmasına katkı sağlayacaktır (SHURA, 2019).

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve depolama teknolojileri gibi düşük karbonlu 
temel ve tamamlayıcı teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulamaların yaygınlaştırılmasına 
yönelik politika önerilerinin etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında, iklim değişikliği ile mücadele konusunda ortaya konulacak, uzun 
dönemli ulusal politika çerçevesi önemli bir etken olarak görülmektedir (Lacerda v.d., 
2016). Geniş perspektifl i bir politika tasarımı, orta-uzun vadede ihtiyaç duyulacak insan 
kaynağı ve becerilerinin tespiti ve bu açığın kapatılmasına yönelik, yüksek öğrenimin 
yanı sıra, farklı seviyelerde temel bilgi ve teknik becerilerin geliştirilmesine yönelik 
tasarlanacak bir eğitim programını da mutlaka içermelidir (SHURA, 2019). Düşük 
karbon teknolojilerinin gelişimi, yoğunluğu ve uygulamasını bu çerçevede ele alan 
ve sosyo-ekonomik etkilerini değerlendiren merkezi bir yapının varlığı da teknolojik 
gelişime yön vermede rol oynayacaktır (Albino v.d., 2014). Söz konusu alanlardaki 
teknoloji gelişimini bütüncül şekilde ele alan politikalar, 11. Kalkınma Planı’nda da yer 
almakta olan “Milli Teknoloji Hamlesi” içerisinde ele alınabilecek, Türkiye ekonomisinin 
karbon yoğunluğunu küresel hedefl erle uyumlu hale getirirken, sanayinin teknoloji 
altyapısını da geliştirecektir.
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İstanbul Politikalar Merkezi 
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi 
ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren 
bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir: İPM-Sabancı 
Üniversitesi-Stift ung Mercator Girişimi, Demokratikleşme ve Kurumsal Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk. 
2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda 
tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

European Climate Foundation
European Climate Foundation (ECF) Avrupa’nın düşük karbonlu bir toplum haline gelmesine yardımcı olabilmek 
ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası alanda güçlü bir lider rolü oynayabilmek amacıyla kurulmuştur. 
ECF, her türlü ideolojiden uzak kalarak düşük karbonlu bir topluma geçişin “nasıl” olacağı konusunu odağına 
alır. Ortaklarıyla yaptığı iş birliği kapsamında ECF, bu geçişte kilit rol oynayacak patikaları ve farklı alternatifl erin 
sonuçlarını ortaya çıkararak bu tartışmalara katkı sağlamayı hedefl er. 

Agora Energiewende 
Agora Energiewende; Özellikle Almanya ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada temiz enerjiye başarılı bir geçiş 
yapılmasını sağlamak amacıyla veri odaklı, politik açıdan uygulanabilir stratejiler geliştirir. Bir düşünce kuruluşu ve 
politika laboratuvarı olan Agora; yapıcı bir fikir alışverişi sağlarken siyaset, iş ve akademi dünyasından paydaşlarla 
da bilgi birikimini paylaşmayı hedefl er. Kâr amacı gütmeyen ve bağışlarla finanse edilen Agora, kendini kurumsal 
ve siyasi çıkarlara değil, iklim değişikliğiyle mücadeleye adamıştır.
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