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Enerji, sahip olduğumuz medeniyetin temel taşlarından biridir. Ülke için 

toplumsal ve ekonomik yönden gelişmenin, gelişmiş çağdaş ülkeler düzeyine ulaşmanın 

bir göstergesi durumundadır. Günümüzdeki son dönem enerji üretim ve tüketim 

yöntemleriyle yenilenemeyecek olan enerji kaynaklarımız tüketilmekle birlikte geri 

dönüşümsüz bir hasara sebep olunmakta ve çevre kirliliği meydana getirilmektedir. 

Yenilenebilir enerji çeşitli açılardan öneme sahiptir. Ülkelerin enerji ihtiyaçlarının yerli 

kaynaklardan karşılanmasını sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmaktadır. Kaynakları 

çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımını sağlar. Böylece, enerji tüketimi 

sonucunda çevreye verilen zararlar asgari düzeyde olur. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının içerisinde güneş enerjisi de bulunmaktadır. Bu kaynaklar, geliştirilmeyi 

beklemektedirler. Güneş enerjisi, potansiyeli ve kullanım kolaylığıyla diğer 

yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha avantajlı konumdadır. Kolay şekilde 

yaygınlaşabilme imkânına sahiptir. Ülkemiz, her ne kadar güneş kuşağında olsa da var 

olan bu potansiyeli etkin şekilde kullanamamaktadır.  

Çalışmamızda, dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarından ve bu alandaki 

gelişimlerden bahsedilmiştir. Dünyanın yanı sıra ülkemizdeki yenilenebilir enerji 

kaynakları ile güneş kaynaklı enerji üretim sistemlerinden söz edilmiştir. Dünya’da ve 

ülkemizde güneş enerji potansiyeli ile bu potansiyelin yeri ve kullanım derecesiyle 

yöntemi incelenmiştir. Sonuç olarak da ülkemiz bakımından güneş enerjisinden daha 

etkin olarak nasıl faydalanabileceğimiz konusunda önerilere yer verilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, güneş enerji santral kurulumu 
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Energy is one of the foundation stones of our civilization. The development of 

the social and economic direction for the country is a sign of reaching the level of 

developed contemporary countries. With the energy production and consumption 

methods that can not be renewed in the current period, our energy resources are 

consumed and irreversible damage is caused and environmental pollution is introduced. 

Renewable energy has various aspects of conservation. It reduces the dependence on 

foreign sources by ensuring that the energy needs of the countries are met from 

domestic sources. It provides sustainable energy use by diversifying resources. Thus, 

the loss of energy to the environment as a result of energy consumption is minimal. 

Renewable energy sources also include solar energy. These resources are waiting to be 

developed. Solar energy is more advantageous than other renewable energy sources 

with its potential and ease of use. It has the possibility to spread easily. Our country, 

although in the sunroof, can not use it in this potentially effective way. 

In our work, renewable energy sources and developments in this area are 

mentioned in the world. In addition to the world, renewable energy sources in our 

country and solar-generated energy production systems are mentioned. In the world and 

in our country, the potential of solar energy with its potential location and utilization 

method has been examined. As a result, there is a recommendation on how to use solar 

energy more effectively in terms of our country. 

 

Keywords: Renewable energy, solar energy, solar power plant installation 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

 

Enerjiye olan ihtiyaç, dünyadaki nüfus artışı ile teknolojinin gelişimi sebebiyle 

gün geçtikçe artmaktadır. Son zamanlarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji 

kaynakları, alternatif yakıt seçeneklerinin uygulanabilirliği, enerji kullanımından dolayı 

meydana gelen çevre sorunları ve bunlar için üretilen çözümler, dünya enerji 

gündeminde sıkça yer almaktadır.  

Dünya ülkeleri, 1973 yılında ortaya çıkan petrol krizi sonrasında enerjinin 

önemini daha iyi anlamaya başlamışlardır. Petrol krizi sonrasında çeşitli ülkelerde enerji 

kaynaklarını çeşitlendirme ile alternatif enerji kaynakları kullanımı konularında 

gelişimler ortaya çıkmıştır. Enerji ithal eden ülkeler, enerjinin sürdürülebilir kullanımı 

noktasında farklı politikalar oluşturmuşlardır. 2000’li yıllarda ise alternatif enerji 

arayışları hız kazanmıştır. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji konusunda çeşitli 

çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.  

Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilebilmektedir. Bu enerji, 

kendini sürekli yenileyebilme özelliğine sahiptir. Kendini yenileyebilme özelliği, 

yenilenebilir enerjiyi diğer enerjilerden ayırmaktadır. Doğal şekilde kendini 

yenileyebilen yenilenebilir enerji, tükenmemektedir. Yenilenebilir enerji, çevreye zararı 

azaltmaktadır. Şöyle ki bu enerjilerle çevreye zarar veren karbon salınımı 

azaltılmaktadır. Ayrıca yerli kaynak olan yenilenebilir enerji, ithal kaynaklara ihtiyacı 

ve doğal olarak dışa bağımlılığı azaltmaktadır. Bu sebepledir ki yenilenebilir enerji, 

ülkeler açısından oldukça önem taşımaktadır.  

Dünyada var olan en önemli enerji kaynağı Güneş’tir. Madde ve enerji 

akışlarını, güneş enerjisi sağlamaktadır. Kömür, petrol ve doğalgazdan oluşan fosil 

yakıtlar, güneş enerjisinin şekil değiştirmiş halleridir. Bu sebeple Güneş, en önemli 

enerji kaynağıdır.  

Aşağıda yenilenebilir enerji çeşitleri ve bunların kaynakları listelenmektedir. 

Buna göre; 
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Tablo 1.1. Yenilenebilir Enerji Çeşitleri ve Kaynakları 

Yenilenebilir Enerji Çeşitleri Enerji Kaynağı 

Güneş Enerjisi Güneş 

Rüzgar Enerjisi Rüzgar 

Jeotermal Enerjisi Yer Altı Suları 

Hidrolik Enerjisi Nehir ve Akarsular 

Biyokütle Enerjisi Biyolojik Atıklar 

Dalga Enerjisi Okyanus ve Denizler 

Hidrojen Enerjisi Su ve Hidroksitler 

 

Dünya genelinde tüketilen enerjinin %20’si yenilenebilir enerji kaynaklarından 

elde edilir. Halen fosil yakıtlara olan talep yüksekse dahi ilerleyen zamanlarda fosil 

yakıtlara olan talepte düşüş beklenilmektedir. Ülkemiz de ülkeler arasındaki gelişime 

katılarak yenilenebilir enerji alanında yenilikler gerçekleştirmektedir.  

2016 yılında ülkemizde yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü yaklaşık 35 

GW’dir. Toplam elektrik üretiminin %35’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır. 

Kurulu gücün çoğunluğu hidrolik enerjiden oluşmaktadır. Güneş ve rüzgâr gibi çokça 

bahsedilen yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı ise halen beklenen seviyede değildir.  

1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Uluslararası enerji ajansı tarafından yenilenebilir enerji ve kaynakları 

tanımlanmıştır. Bu tanıma göre yenilenebilir enerji ve kaynakları; devamlı suretle 

yeniden doğmakta ve doğal süreçlerden ortaya çıkmaktadır. Farklı şekillerde doğrudan 

veya dolaylı olarak Güneş ya da Dünya içinde oluşan ısıdan meydana gelmektedirler. 

Yenilenebilir enerji; güneş, biyoyakıt, rüzgâr, jeotermal, hidrogüç ya da okyanus 

kaynaklarından elde edilebilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarının en önemli özelliği tükenmemesidir.  

Fosil yakıt kullanımı nedeniyle 1980’li yıllardan sonra küresel ısınma ve iklim 

değişiklikleri meydana gelmeye başlamıştır. Bu sorunlar dünya ve ülkemiz gündeminde 
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önemli bir yer işgal etmektedir. Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından 

Dünya’da önemli bir sırada yer almaktadır. Ülkemiz, jeotermal potansiyeliyle 

Avrupa’da birinci, Dünya’da yedincidir (Bobat ve Özdemir, 2016).  

Son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımları hız kazanmıştır. ETKB’nin Güneş 

Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi’ne bakıldığında RES 

(Rüzgar Enerji Santrali) lisans sahibi tüzel kişilere ait projelere verilen “Uygunluk 

yazısı” sayısının 2014 yılında 110‘a ulaştığı görülmektedir. Ülkemizde lisanssız elektrik 

üretimine duyulan ilgi, beklenenin üzerindedir. Toplam kurulu gücü 7.914 MW olan 

496 tane GES (Güneş Enerji Santrali) lisans başvurusu hususunda rapor hazırlanmıştır. 

Katma değeri yüksek yerli aksam ve bütünleştirici parçaların kullanımının teşvik 

edilmesi kapsamında ise 2014 yılında ödenen teşvik miktarı 28.195.439 $’dır (YGEM 

Faaliyet Raporu (Ocak 2015).  

Aşağıdaki tabloda gösterilen, ETKB tarafından 2014 yılı Aralık ayında 

yayımlanmış olan “Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı”na göre, 2023 yılı 

itibariyle hidroelektrik kurulu güç kapasitesi 34,000 MW’a, rüzgâr enerjisi kurulu 

kapasitesi 20,000 MW’a; güneş enerjisi kapasitesi 3,000 MW’a, jeotermal enerji 

kapasitesi ise 1,000 MW’a çıkarılacaktır. Böylece toplam elektrik üretiminin %30’u 

yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilecektir.  

Tablo 1.2. Yenilenebilir Enerji Kaynak türüne göre kurulu güç 

Kurulu Güç (MW) Elektrik Üretimi (GWh) 

Teknoloji 2013 2023 Artış (%) 2013 2023 Artış(%) 

Hidrolik 22.289 34.000 53 59.420 91.800 54 

Rüzgar 2.759 20.000 625 7.558 50.000 562 

Jeotermal 310 1.000 223 1.364 5.100 274 

Güneş 0 5.000 - 0 8.00 - 

Biyokütle 224 1.000 346 1.171  4.553 287 

 

Kaynak: TUYEEP (2014). 

 

Elektrik Mühendisleri Odası, 2016 yılı Nisan sonu itibariyle Türkiye’nin elektrik 

enerjisi kurulu gücünü 74,627 MW olarak tespit etmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları 
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ise bu gücün %40’ını geçmiş durumdadır. 2017 yılında ise bu durum artmıştır. 2017 

yılında sayı 83,138 MW’ a ulaşmıştır.  

2016 yılında toplam kurulu güç dağılımına bakıldığında %35,1 ile hidrolik enerji 

en büyük paya sahiptir. Onu % 6,2 pay ile rüzgâr enerjisi, %0,6 pay ile jeotermal enerji, 

%0,5 pay ile güneş enerjisi izlemektedir. 2017 Kasım ayı sonunda hidrolik enerjinin 

%23,8 ile azaldığı göze çarpmaktadır (EMO, 2016).  

Güneş enerjisi günümüzde daha çok su ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Ancak 

kısa zamanda güneş enerjisinden elektrik üretimi de artacak ve en çok kullanılan 

yenilenebilir enerji kaynaklarından olacaktır.  

Şekil 1.1. Yenilenebilir Enerjinin Kaynaklara Göre Dağılımı (2016 yılı) 

 
Şekil 1.2. Yenilenebilir Enerjinin Kaynaklara Göre Dağılımı (2017 Yılı) 
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Fosil yakıtlar 1998 yılı verilerine göre dünyadaki toplam birincil enerji 

tüketiminin yaklaşık % 90’ını karşılamaktadır. Fosil yakıtlar yandığında karbondioksit 

açığa çıkar ve bu karbondioksit bitkilere büyük zarar vermektedir.  Güneş ışınlarının 

yansımasını da engellemektedir. Bu durum “sera etkisi”ni oluşturur ve iklim 

değişikliklerine sebebiyet verir.   

Uzmanlar, 2040 yılına kadar iklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzdeki 

gibi artarak devam ederse deniz seviyesinin bir metreye kadar yükseleceğini ve 

dünyadaki en büyük kentlerin sular altında kalacağını belirtmişlerdir (Keleş ve Bilgen, 

2012: 5200).  

Sera gazlarının azaltılması için yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım 

yapılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerjide dışa bağımlılığı ve karbon 

emisyonlarını azaltmaktadır. Ayrıca istihdam oluşturması bakımından da önem 

taşımaktadır. (Çoban ve Şahbaz Kılınç, 2016).  

Çevre kirliliği ve emisyon oranları ile enerji üretim ve tüketimi tartışmalı olan 

iki konudur. Bu konuda mevcut durumumuz, ne şekilde ilerlediğimiz, hangi hızla 

ilerlediğimiz gibi bilgiler ve sorularla karşı karşıya kalmaktayız.  

Karbondioksit emisyonları sera gazı etkisine neden olmaktadır. Bunun en büyük 

nedeni ise fosil yakıtların kullanımıdır. Dünyadaki fosil yakıt kullanımı azaltılır ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinirse çevreye verilen zarar azaltılabilecektir. 

Ülkelerde bu yöndeki yatırımlar ve projeler desteklenmelidir.  

Enerji politikası hususunda yeterli temel bilgiye sahip olunmalıdır. Bu hususta 

politikalar izlemek açısından kanıta dayalı bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır. Avrupa 

Birliği, 2020 yılında toplam enerji tüketiminin %15’inin yenilenebilir kaynaklardan 

sağlanmasını hedeflemiştir. Ancak, fosil yakıtlara yapılan yatırımlara hükümet desteği 

devam etmektedir. Bu durum da yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için ciddi 

olumsuzluk oluşturmaktadır.  
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Yatırımcılar ile politikacıların yenilenebilir enerji kaynakları hususunda yeterli 

bilgisinin bulunup bulunmadığı tartışmalı bir konudur. Sahip olunan bilgi düzeyi, 

yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin sermaye tahsisini etkilemektedir. Küresel 

eğilimler belirlenerek politika oluşturulması için kapsamlı ve karşılaştırılabilir 

istatistiklere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Yenilenebilir enerji sistemlerinin geçişlerine bakıldığında finans faktörüyle 

alakalı bilgilerde eksiklik bulunduğu görülmektedir. Ayrıca, yenilenebilir enerji 

sektörünün bir parçası olan firmaların belirlenebilmesi ve faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi de zordur. Yatırımcı grubunun haritalandırılması, onlara sağlam 

istatistiksel delillerin sağlanması da zorluk taşımaktadır. Mevcut istatistik sistem, 

tüketim ve kurulu kapasitenin muhasebeleştirilmesi, teknolojik değişim önlemleri ile 

yatırımlara yönelmede zorluklar yaşanmaktadır. Bu zorluklar, politik ve teknik 

sebeplerle önem taşır.  

Enerji politikasının uygulanması noktasında ülke ekonomisinin gelişimi ile 

toplumsal refah gözetilmelidir. Çevreye zarar vermeden güvenilir, kesintisiz ve düşük 

maliyet şartları oluşturulabilirse bu durum toplumsal gelişmeyi olumlu yönde etkiler. 

Çevre, kalkınma ve enerji ilişkileri karmaşık bir yapıya sahiptir.  

Uluslararası Enerji Ajansına göre enerji; toplumsal gelişimin sosyal, çevresel ve 

ekonomik boyutlarıyla ilgilidir. Enerji, ekonomik faaliyetler bakımından önemli yere 

sahip bir girdidir. Kamu sağlığı ve eğitim bakımından toplumsal gelişime katkı sağlar. 

Ayrıca, yiyecek ve barınma ihtiyaçları için yardımcı olur. Modern enerji hizmetleri, 

yerel hava emisyonlarının azaltılmasına ve yerel çevrenin gelişmesine katkı sağlar. 

Günümüzdeki enerji kullanımı, sera gazı emisyonlarının artışına ve iklim 

değişikliklerine sebebiyet vermektedir (UEA, 2004).  

Küresel iklim değişikliğinin ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle 

alakası bulunmaktadır. Enerji üretimi ile ekonomik ilerleme ilişkisi, üretilen enerjinin 

çevreyle uyumu ve enerji üretiminin sosyal refah üzerindeki etkisi konuları 

araştırılmaktadır. Bu konularla alakalı doğru bir analiz, hızla ilerlemeye katkı sağlar.  

Yatırımcıların yenilenebilir enerji sektörü konusunda bilgi ihtiyaçları 

bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için yatırımcılarla yenilenebilir enerji sektörü 
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konusundaki veriler gerektiği kadarıyla paylaşılmalıdır. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarından faydalanma oranı düşük seviyede olduğundan bu konudaki gelişim 

önem taşımaktadır.  

Tablo 1.3. Enerji Kaynaklarına Göre Elektrik Enerjisi Üretimi ve Payları  

Yıl Toplam 

(GWh) 

Kömür 

(%) 

Sıvı Yakıtlar 

(%) 

Doğal Gaz (%) Hidrolik (%) Yenilenebilir 

Enerji ve 

Atıklar (%) 

1990 57.543 35,1 6,8 17,7 40,2 0,2 

1991 60.246 35,8 5,6 20,8 37,6 0,2 

1992 67.342 36,5 7,8 16,0 39,5 0,2 

1993 73.808 32,1 7,0 14,6 46,1 0,2 

1994 78.322 36,0 7,1 17,6 39,1 0,2 

1995 86.247 32,5 6,7 19,2 41,2 0,4 

1996 94.862 32,0 6,9 18,1 42,7 0,3 

1997 103.296 32,8 6,9 21,4 38,5 0,4 

1998 111.022 32,2 7,2 22,4 38,0 0,3 

1999 116.440 31,8 6,9 31,2 29,8 0,3 

2000 124.922 30,6 7,5 37,0 24,7 0,3 

2001 122.725 31,3 8,4 40,4 19,6 0,3 

2002 129.400 24,8 8,3 40,6 26,0 0,3 

2003 140.581 22,9 6,6 45,2 25,1 0,2 

2004 150.698 22,8 5,0 41,3 30,6 0,3 

2005 161.956 26,6 3,4 45,3 24,4 0,3 

2006 176.300 26,4 2,4 45,8 25,1 0,3 

2007 191.558 27,9 3,4 49,6 18,7 0,4 

2008 198.418 29,1 3,8 49,7 16,8 0,6 

2009 194.813 28,6 2,5 49,3 18,5 1,2 

2010 211.208 26,1 1,0 46,5 24,5 1,9 

2011 229.395 28,8 0,4 45,4 22,8 2,6 

2012 239.497 28,4 0,7 43,6 24,2 3,1 

2013 240.154 26,6 0,7 43,8 24,7 4,2 

2014 251.963 30,2 0,9 47,9 16,1 4,9 
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2015 261.783 29,1 0,9 37,9 25,6 6,5 

 

Ülkemizde mevcut yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanımında yaşanan 

olumlu gelişmeler, bu potansiyelin daha etkin ve verimli kullanımına yönelik hedeflere 

ulaşılabileceği izlenimi uyandırmaktadır. Uzun vadede bakıldığında, ülkemizin enerji 

sektöründeki dışa bağımlılığı azalacaktır. Ayrıca yenilenebilir enerji, ülkemizde gerek 

ekonomik gerek istihdam ve yatırım alanlarında önemli faydalar sağlayabilecektir. 

Zamanla ülkemiz, enerji alanında merkez ülke olarak kendi ihtiyaçlarına yetebilecek 

konuma ulaşabilecektir. Gelecek olan beş yılda iki kat artması beklenen elektrik 

tüketiminde yenilenebilir enerji payının asgari %30 olması hedeflenmektedir.  

1.1.1. Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları ve Yatırımları 

Finansal piyasalar ile bu piyasaların aktörleri, tasarruflar ve yatırımlar arasındaki 

ana bağlantıyı temsil etmektedirler. Ekonominin işleyişi ve büyümesi bakımından 

oldukça önemlidirler. Yatırımcı perspektifi, gelecek için belirlenecek stratejiler 

bakımından önemli bir bileşendir. Yenilenebilir enerji politikaları için de yatırımcılar ile 

bunların bilgi ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi önem taşır. Yatırım verileri de bu noktada 

dikkate alınmalıdır. Yatırımcılar, var olan kapasite ve istenileni daha iyi bilmektedirler. 

Enerji sektörü de birbiriyle bağlantılı olduğundan bu konudaki bilgi düzeyi önemlidir. 

Bu alandaki bazı yatırımların eksik kalması, sistem bozulmalarına ve darboğazlara 

sebebiyet verebilecektir. Toplumda var olan yatırım modelleri, enerji kaynaklarının cari 

tasarruflardan gelecekteki üretime aktarılması noktasında aracı konumdadırlar ve 

muhtemel olan endüstriyel gelişimi gözlemleyebilmektedirler. Bu bağlamda 

yatırımcıların bilgi ve gözlemleri plan aşaması için oldukça yön vericidir.  

Yenilenebilir enerjide bazı yatırımcı riskleri ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu 

riskler; firma ya da projeye ait riskler, piyasa riski, teknoloji riski ile politika riskidir. 

Bu risklerin temel sebebi ise yenilenebilir enerji yatırımları için pazarın kendine özgü 

kusurlu bilgileridir. Bu konudaki bilgi açıkları azaltılmalıdır. Yeni yöntemler 

geliştirilerek riskler asgari düzeyde tutulmalıdır. Yatırımcılar bazı konularda 

uzmanlaşmak için belirli riskleri almaya hazır durumdadırlar. Riskli teknolojilere 

yatırım yaparak yatırımlarının 7-8 yıllık bir zamana sahip olmasını 

bekleyebilmektedirler. Bankalar ve ihtiyatlı kurumsal yatırımcılar ise güvenli firmalarla 
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teknolojilere yatırım yapmak istemektedirler. Bu durum da yatırımcıların farklı bilgi 

ihtiyaçlarının ve politika önlemlerine tepkilerinin varlığını göstermektedir.  

Yenilenebilir enerji sektöründe yatırımcı sayısının belirlenmesi hususunda 

sorunlar yaşanmaktadır. Yatırımcıların bir kısmı tamamen yenilenebilir enerjiye 

bağlıdır, bazıları ise küçük bir kısım ayırmaktadır.  

Ülkelerin temel gereksinimi olan enerji, aynı zamanda ekonomik ve sosyal 

gelişmelerin de sürükleyici unsurudur. Yöneticilerin enerjiyi güvenilir, temiz, kesintisiz 

ve ucuz yollarla bulması önem taşımaktadır. Enerjide kaynaklar çeşitlendirilmelidir. 

Geleneksel enerji kaynakları ve teknolojik gerilik, çevre problemlerine neden 

olmaktadır. Bu nedenle günümüzde “sürdürülebilir kalkınma” kavramı önem 

kazanmıştır. Bu kavram, enerji-ekonomi-ekoloji dengesini gözetmektedir (Pamir, 2003: 

3).  

Yenilenebilir enerjinin tanımlanması ve ölçülmesinde farklılıklar mevcuttur. 

Kamusal piyasa finansmanı, yenilenebilir enerjide önemsiz kalmaktadır. Bu nedenle 

varlık finansmanı denilen borç finansmanının bir biçimi değerlendirilmelidir. Küçük 

dağıtılmış kapasite, kolektiflerce oluşturulan yatırımcılarla kendi enerji üretim 

kapasitesini oluşturan özel kişilerdir. Son zamanlarda çevrimiçi çapraz platformlar 

yükselmiştir. Bu durum, vatandaşların sosyal girişimlere katılma imkânlarını olumlu 

yönde etkilemiştir. Bireyler, büyük finansman hedeflerine ulaşma amacıyla 

birleştirilebilecek küçük katkılarla yenilenebilir enerji projelerine yatırım 

yapabilmektedirler.  

Yatırım tiplerinin ortak noktası, enerji üretim tesisatlarını finanse etmek 

amacıyla kullanıldıkları kurulu kapasitenin yakın zamanda değişecek olmasıdır. 

Yatırımlar, sektördeki yenilenebilir enerji teknolojilerinin verimliliğini artırma gayretini 

yansıtmaktadırlar.  

1.1.2. Yenilenebilir Enerji Politikaları 

İklim değişiklikleri, enerji kaynaklarının azalması ve küresel ısınma gelecek için 

büyük bir tehdittir. Uluslar arası düzeyde var olan bu sorun aynı zamanda ulusal bir 

sorundur ve bu durumun düzeltilebilmesi için enerji politikaları üretilmelidir.  
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Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nda enerji ve sürdürülebilir 

kalkınma ilişkisine vurgu yapılarak ilk kez küresel çevre sorunlarına değinilmiştir. Kısa 

adıyla UNCHE (United Nations Conferance on the Human Environment) olarak geçen 

bu konferansa 113 ülke katılmıştır. Konferans Stockholm’de gerçekleştirilmiştir (Çoban 

ve Şahbaz Kılınç, 2016). 

Ülkemizde, yenilenebilir enerji kapsamında mevzuat değişiklikleri 

yapılmaktadır. Bu değişikliklerle birlikte fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazı 

emisyonunda düşüş olması beklenmektedir.  

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından 1984 yılında 

beşinci beş yıllık kalkınma planı yürürlüğe konulmuştur. Bu planda, yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlanılabilmesi bakımından bu konudaki girişimlerin desteklenmesi 

belirtilmiştir. Altıncı beş yıllık kalkınma planına bakıldığında, yenilenebilir enerji 

kaynaklarından daha fazla yararlanılması istenilmiştir. Yedinci beş yıllık kalkınma 

planında ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasından 

bahsedilmiştir. Sekizinci beş yıllık kalkınma planında da yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yer verilmiştir. Dünya ve Avrupa’daki durumlar detaylıca incelenmiştir. 

Bu kaynakların yerli olup çevreye zararsız oluşu sebepleriyle tercih edilmeleri üzerinde 

durulmuştur. Ancak sorun şudur ki planların var olduğu dönemlerde yenilenebilir enerji 

kaynaklarına teşvik ve yatırım sağlanmamıştır.  

2001 yılında 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu’nu çıkarılmış ve Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmuştur. 10.05.2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretim Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile 

yenilenebilir enerji kaynakları tanımlanarak bazı teşvikler sağlanmıştır. Bu Kanunla, 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı artmıştır.  

Ülkemiz, 26 Ocak 2009 tarihinde Bonn’da düzenlenen konferansta imzaladığı 

anlaşmayla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) kurucu üyelerinden 

olmuştur. 

29.12.2010 yılında 5346 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Böylelikle 

ülkemizde yenilenebilir enerji konusunda yeni bir döneme girilmiştir. Kanunda 2011 
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yılında gerçekleştirilen düzenleme ile yerli üretimde yeni teşvikler getirilmiştir. 

Lisanssız üretim konusunda detaylı düzenlemeler yapılmıştır.  

EÜAŞ’a ait olan hidroelektrik santraller, 2012 yılında özelleştirilmeye 

başlamıştır. Devlet teşvikleri kaynak bazında çeşitlendirilmiştir. Rüzgâr ve güneş 

enerjisi için ölçüm standartları geliştirilmiştir. Bu enerjilerin başvuru şartları 

güncellenmiştir. 2013 yılında 6446 sayılı Yeni Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. Bu Kanunla, güneş enerjisi başvuruları, lisanssız elektrik üretimi ile yerel 

donanım destekleri tekrar yapılandırılmıştır. 2016 yılında, yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanımıyla tam rekabetçi piyasaya geçilmesi hususu planlanmıştır.  

Ülkemiz ile AB elektrik pazarı arasında bütünlük sağlamak için Türkiye Elektrik 

İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü ile ENTSO-E ilgili kurulları, 15 Nisan 2015 

tarihinde Brüksel’de "Uzun Dönemli Anlaşma" imzalamışlardır (TCDB, 2016).  

Enerji sektöründe faal olan çok uluslu şirketlerin, enerji politikaları üzerindeki 

söz hakları oldukça büyüktür. Forbes 2015 En Büyük Şirketler listesinin ilk 50 

basamağına bakıldığında 8 şirketin fosil enerji sektöründe olduğu görülmektedir. Bu da 

demektir ki fosil kaynakları azaltarak yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik 

üretiminde yaygınlaştırılması kolay olmayacaktır (Çıtak ve Kılınç Pala, 2016).  

 

 



 

12 

BÖLÜM 2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YENİLEBİLİR 

ENERJİNİN YERİ 

Yenilenebilir enerji tüketimi, dünya genelinde hızla artmaktadır. Ancak enerji 

tüketimindeki yeri halen beklenen düzeyde değildir. Çevreye zararlı, karbondioksit 

salınımı yüksek yakıtlar kullanılmaya devam edilmektedir. Bunun nedeni ise 

ülkelerdeki mevcut altyapı ve enerji tüketim alışkanlıklarının birden değiştirilememesi 

ile yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elde edilen enerjinin ekonomik olarak fosil 

yakıtlarla kıyaslanamamasıdır.   

 

Şekil 2.1.  2004-2014 Yılları Arası Küresel Yenilenebilir Enerji Yatırımları 

Kaynak: REN21 (2015). 

Ülkemizde, yenilenebilir enerji tüketiminin toplam enerji tüketimindeki payı 

zamanla artacaktır. Diğer ülkelerde politikaların, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımını ve teknolojisini artırma üzerine kurulduğu görülmektedir.  

Küresel rüzgâr enerjisi, diğer yenilenebilir kaynaklara göre daha hızlı gelişim 

göstermektedir. Gelecek yıllarda da rüzgâr enerjisindeki artışın hızla devam edeceği 

öngörülmektedir.  Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan 

istatistiklere bakıldığında 28 ülke toplam 1 GW kurulu rüzgâr kapasitesine sahip ve bir 

milyondan fazla kişiye de bu sektörde istihdam sağlanmaktadır.  



 

13 

2017 sonunda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili analizlere bakıldığında; 

ABD, Çin ve Kanada gibi ülkelerin izlenebilir pazar olduklarını, Meksika ve 

Türkiye’nin ise yatırım yapılabilir Pazar olduklarını belirtmektedir.  

Rüzgâr enerjisinin dünyadaki payına bakıldığında aşağıdaki şekilde Uluslararası 

Enerji Ajans’ının (IEA) 2016 analizleri verilmiştir. Buna göre, 2014 yılında dünyadaki 

toplam birincil yakıt enerji arzının %13,8’i yenilenebilir enerji kaynaklarından 

oluşmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ise %3,3’ü rüzgâr enerjisine aittir. 

 

a) toplam enerji arzı                                                  b) yenilenebilir enerji arzı 

 

Şekil 2.2.  2014 Yılı Dünya Toplam Birincil Yakıt Arzı 

Kaynak: IEA (2016). 

Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının küresel elektrik üretimi bakımından 

üstünlükleri günümüzde de devam etmektedir. Bu kaynakların başında ise fosil yakıtlar 

bulunmaktadır. Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji 

kaynaklarına üstünlüğünün azaltılabilmesi için kurulum maliyeti ve fiyat rekabeti 

hususunda yenilenebilir enerjiye teşvik verilmeli ve kurumsallaştırılmalıdır. Finansal 

yöndeki gelişim, teknolojinin ilerlemesi, yeni pazar imkânları elektrik üretimindeki 

maiyeti azaltmaktadır. Ancak asıl önemli olan rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının artırılmasıdır. Kıyı bölgelerinde yenilenebilir enerji 

kaynakları rüzgâr ve güneş nedeniyle yenilenemeyen enerji kaynaklarından olan fosil 

yakıtlarla maliyet bakımından rekabet edebilecek seviyeye gelmektedir.  

Küresel sektörde; Brezilya, Meksika, Kanada, Yeni Zelanda, Çin, Güney Afrika, 

Avustralya, ABD ve ülkemizde rüzgâr enerjisi, şebeke bazlı enerji bakımından en düşük 

maliyetli seçeneklerdendir. Su, jeotermal ve biyokütle enerji kaynakları da elektrik 
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üretimi bakımından oldukça avantajlıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının yaygınlaştırılması daha kaliteli ve güvenli enerji için önemlidir.  

Ülkemizde, tüketilen enerjinin yaklaşık %70’i dışarıdan sağlanmaktadır. Bu oran 

ilerleyen süreçte artabileceğinden, yenilenebilir enerji kaynakları teşvik edilmelidir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından ise son 15 yılda ilerleme kat edilmiştir. 2002 

yılında ülkemizdeki elektrik üretimi 34 milyar kWh iken yenilenebilir kaynakların 

kurulu gücü 12 bin 277 MW’dır. 2016 yılında elektrik üretimi 84 milyar kWh iken 

yenilenebilir kaynakların kurulu gücü artış göstererek 33 bin 352 MW’e yükselmiştir. 

Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’na göre ülkemiz için 2023 yılı toplam 

enerji tüketimi 1,2 trilyon MWh olarak öngörülmektedir. Yenilenebilir kaynaklar ise 

252 milyar MWh olarak tahmin edilmektedir. Rakamsal olarak ilerlemeye bakıldığında 

2023 yılında toplam enerji tüketiminin asgari 1/3’lük kısmının yenilenebilir enerji 

kaynaklarından karşılanacağı söylenebilecektir. Bu durum da yenilenebilir enerji 

alanında ülkemizdeki ilerlemeyi gözler önüne sermektedir.  

Enerji verimliliğindeki artış ve kaynakların etkin kullanımı, çevrede oluşacak zarar 

miktarını azaltacaktır. Enerjide oluşturulacak arz güvenliği, daha tasarruflu ve daha az 

maliyetli mal ve hizmet üretimine neden olacaktır. Ülkemizde, 2001 yılından bu yana 

yapılan düzenlemelerle enerji sektöründe ve yenilenebilir enerji alanında gelişmeler 

yaşanmaktadır. Düzenlemelerin temel amacı, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaktır. 

Bu nedenle yerli kaynak üretimi ve yenilenebilir enerji sektörü desteklenmektedir. Fosil 

yakıtlı kaynakların maliyeti ise bu bağlamda azaltılmalıdır.  

Ülkemizde, elektrik enerjisi alanında öncelik kömür ve doğalgazdadır. Sonrasında 

hidroelektrik santraller ve barajlar vardır. %10 kadar bir pay ise yenilenebilir enerji 

kaynaklarından rüzgâr, güneş, jeotermal vs.ye aittir.  
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Şekil 2.3. 2016 Yılı Sonu Türkiye Elektrik Üretiminin Kaynaklara Dağılımı 

Kaynak: EÜAŞ Elektrik Üretim Sektör Raporu- (2016). 

Ülkemizdeki 2017 Kasım ayı sonundaki toplam kurulu güç, TEİAŞ verilerine 

göre 83,139 MW’ dır. Dağılımın çoğunluğu doğalgazdadır. Güneş enerjisi ise beklenen 

seviyelere ulaşamamıştır.  

 

 

Şekil 2.4.  Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dağılımı 

Kaynak: TEİAŞ (2017). 

Ülkemiz, Uluslararası Enerji Ajansı’na üye ülkeler arasından yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı bakımından 13. sırada yer almaktadır. TEİAŞ, 2023 yılında 

ülkemizdeki elektrik talebinin 500 milyar MW’ a ulaşacağını tahmin etmektedir. 

Yaklaşık iki katlık bu artışı karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımında %30’luk hedef tutturulmalıdır. Bu durum artık gereklilikten öteye geçerek 

zorunluluk halini almıştır.  
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2.1. Dünyada Yenilenebilir Enerji İle İlgili Gelişmeler 

IEA’nın verilerine bakıldığında dünyada 2014 yılında toplam enerji tüketiminin 

%20’lik kısmını yenilenebilir enerji oluşturmaktadır. 2016 yılında bu oran %22 

olmuştur. 2020 yılında ise %26 olacağı beklenilmektedir ki bu da yaklaşık dörtte birine 

tekabül etmektedir. Bundan dolayı ABD, Çin, Hindistan ve Japonya gibi enerjisini 

dışarıdan sağlayan fosil yakıt yoksunu ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımları 

artmıştır.  

Yenilenebilir enerjiye olan yatırımın artması, enerjinin arz güvenliği ile 

sürdürülebilir enerjiye yönelik politikalardaki artıştır. Yüksek ve maliyetli teknoloji 

gerektiren yenilenebilir enerji projelerinin maliyetleri azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu 

teknolojiye yatırımlar yapılmaktadır. Ayrıca devlet destekleri de mevcuttur. Böylelikle 

yenilenebilir enerjinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.  

Aşağıdaki tablo incelendiğinde 2015 yılında Çin’in yenilenebilir enerjiye yatırım 

yapan ülkelerde baş sırada yer aldığı görülmektedir. Sonrasında ABD, Japonya, Birleşik 

Krallık ve Hindistan gelmektedir.  

Tablo 2.1. Yenilenebilir Enerji Alanında Yıllık Yatırım, Net Kapasite Artırımı 

ve Biyoyakıt Üretiminde Dünyada İlk Beş Ülke 

 1 2 3 4 5 

Yenilenebilir Enerji ve 

Yakıtlara Olan Yatırım 

Çin ABD Japonya Birleşik 

Krallık 

Hindistan 

Yenilenebilir Enerji ve 

Yakıtlara Olan Birim 

GSYİH Başına Yatırımı 

Moritanya Honduras Uruguay Fas Jamaika 

Jeotermal Enerji Kapasite 

Artışı 

Türkiye ABD Meksika Kenya Almanya/Japonya 

Hidrolik Enerji Kapasite 

Artışı 

Çin Brezilya Türkiye Hindistan Vietnam 

Güneş Fotovoltaik Sistem 

Kapasite Artışı 

Çin Japonya ABD Birleşik 

Krallık 

Hindistan 

Yoğunlaştırılmış Güneş 

Enerjisi Sistemleri 

Kapasite Artışı 

Fas Güney 

Afrika 

ABD - - 
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Güneş Kollektörü Kapasite 

Artışı 

Çin Türkiye Brezilya Hindistan ABD 

Rüzgar Enerjisi Kapasite 

Artışı 

Çin ABD Almanya Brezilya Hindistan 

Biyodizel Üretimi ABD Brezilya Almanya Arjantin Fransa 

Etanol Yakıt Üretimi ABD Brezilya Çin Kanada Tayland 

 

Çin ekonomisinde 2009 yılında düşüş söz konusudur. 2009 yılındaki kriz 

sonrasında Çin Hükümeti, ülkedeki yenilik ve üretkenliği artırmaya odaklanmıştır. Bu 

bağlamda enerji üretim firmalarının şansı açılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları 

bakımından dünyadaki resmi net görebilmek için ülkeler bazındaki kapasitelerle 2015 

yılındaki kapasite artışları tek tek inceleme altına alınmalıdır (Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 2017).  

Yenilenebilir enerji sektörünün gelişebilmesi için politikalara devlet desteği 

sağlanmalıdır. Ülkelerde gerçekleştirilen teşvik politikaları, yatırım riski taşımaktadır. 

Hareketli politika ve süreksizliğe sahip yatırımcılar bakımından yetersiz teşvik sorunları 

ortaya çıkabilecektir. Bu sebeple de yatırımcıların yenilenebilir enerji alanında yatırım 

yapma isteksizliği doğabilecektir. Bu bağlamda yenilenebilir enerji projeleri durdurulup 

rafa kaldırılabilir. Bu nedenle sektörel durgunluk oluşabilir ki Hollanda'da bu durum 

yaşanmıştır.   

2.1.1. Hidrolik Enerji 

Hidroelektrik santraller; temiz, yenilenebilir, yakıt gideri olmayan, yüksek 

verimli, işletme gideri düşük ve uzun ömürlü yerel kaynaklardır. Ülkemizdeki teorik 

hidroelektrik potansiyel dünyanın %1’i, ekonomik potansiyel ise Avrupa’nın %16'sıdır 

(Enerji.gov.tr). 

Hidroelektrik enerji üretiminde büyük ölçekli uygulamalar yapılırsa toprak 

erozyonu, biyolojik çeşitliliğin kaybolması ve akarsuların kesilmesi gibi önemli 

çevresel zararlara sebep olabilmektedir. Ancak, hidroelektrik enerji yenilenebilir enerji 

kaynaklarındandır. Bu nedenle doğrudan sera gazı emisyonu salmamaktadır. Bu sebeple 
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dünyada tercih edilen enerji kaynaklarındadır. Hidroelektrik üreticilerinin başında ABD, 

Çin, Kanada ve Brezilya gelmektedir. Hindistan, Malezya, Vietnam ve Azerbaycan da 

bu konuda gelişim gösteren ülkelerdendir.  

Hidrolik enerji, suyun akış ve düşüş hızı yani enerjisinin elektrik enerjisine 

dönüştürülmesiyle elde edilir. Uygun maliyetli olmasından dolayı dünya çapında 

yaygındır. Yüksek miktarlı sular belirli bir yükseklikten serbest bırakılır. Oluşan bu 

enerji türbin yoluyla mekanik enerjiye dönüştürülür. Mekanik enerji ise bölgedeki 

jeneratörlerle elektrik enerjisine çevrilir. Sonuç olarak da hidroelektrik enerji ortaya 

çıkar. Kısacası suyun potansiyel enerjisi türbinlerle kinetik enerjiye, oradan da 

hidroelektrik enerjiye çevrilmektedir.  

Hidroelektrik enerji, dünya elektriğinin yaklaşık %20’sini karşılamaktadır. Bu 

alanda eski barajlar güçlendirilerek teknolojiyle yenilenebilir. Gelişmiş ülkelerde 

hidrolik enerjinin kullanımı ve maliyeti problemleriyle alakalı araştırmalar 

yapılmaktadır. Kuraklık, bu enerji üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Ülkemizde hidroelektrik enerji üretimi 2015 yılında 28 GW artmıştır. Global 

hidrolik enerji üretimi ise yaklaşık 1.064 GW olmuştur. Dünya elektrik enerjisinin 

%16,4’ü hidrolik enerjiden karşılanmaktadır. Ülkeler bazında ilk ise ilk sırada Çin 

vardır.  

Ülkenin coğrafi konumu hidroelektrik enerjide etkilidir. Yüksek arazilerle sulak 

bölgelere sahip ülkelerde yüksek hidrolik enerji potansiyeli vardır. Brezilya, Hindistan, 

Malezya, Vietnam ve ülkemiz bu bakımdan avantajlı ülkelerdendir. 

2.1.2. Rüzgâr Enerjisi 

Rüzgâr enerjisi, havadaki esintiden kaynaklı kinetik enerjiyi mekanik enerjiye 

çeviren bir güneş enerjisidir.  

Rüzgâr enerjisinin potansiyeli yeni keşfedilmiştir. Bu nedenle kullanımı giderek 

yaygın hale gelmektedir. Rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğu için 

tükenmez bir kaynaktır. 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında rüzgâr 

enerjisinden elektrik üretimi konusu gündeme taşınmıştır. 
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) araştırmalarına bakıldığında, yüksek rüzgâr 

kapasiteli bölgelerin sahip olduğu engellerden dolayı sadece bu enerjinin %4’ünü 

kullanabileceği belirtilmiştir.  

Dünyadaki en yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeli; Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, 

Rusya, Afrika, Güney Amerika, Batı Avrupa, Asya ve Okyanusya’dır (Şenel ve Koç, 

2015).  

 

Şekil 2.5. Dünya Teknik Rüzgâr Potansiyelinin Kıtalara Göre Dağılımı  

Kaynak: Şenel ve Koç (2015). 

Rüzgâr enerjisi üretebilmek için dünyaya gelen güneş ışınlarının %2’si 

kullanılmaktadır. Güneş ışınları çevreye zarar vermemektedir. Rüzgâr enerjisi ise 

elektrik maliyetlerini düşürür ve daha verimlidir. 

Rüzgâr enerjisi, dünyanın en hızlı gelişen enerji kaynağıdır. Almanya, 1990 

yılında Elektrik Besleme Kanunu (Electricity Feed Law) ile rüzgâr enerjisini 

desteklemiştir. 1997 yılında Almanya’nın dünya liderliği pozisyonunu Amerika 

almıştır. İspanya, Danimarka, İtalya, Hindistan, İrlanda ve Birleşik Krallık ise rüzgâr 

enerjisi üretiminde önde gelen ülkelerdir (Önal ve Yarbay, 2010). 

2015 yılında Danimarka’nın toplam enerji üretiminin yaklaşık yarısı, rüzgâr 

enerjisinden sağlanmıştır. Almanya’da %60 oranındadır. %15’lik orana sahip ülkeler ise 

Uruguay, Portekiz, İrlanda ve İspanya’dır.  

Rüzgâr enerjisi kullanımının giderek artacağı ve 2050 yılında IEA verilerine 

göre dünyadaki elektrik enerjisinin %18’inin rüzgâr enerjisinden sağlanacağı 
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öngörülmektedir. Bunun için kapasite 8 kat artırılmalı ve daha fazla yatırım 

yapılmalıdır.  

Rüzgâr tribünü imalatında Çin lider konumdadır. Danimarka, ABD ve 

Almanya’da da rüzgâr enerjisi bakımından uygun altyapı ve üstyapı çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. Asya, Afrika ve Latin Amerika’da da çalışmalar mevcuttur. Bu 

bağlamda birçok ülkede rüzgâr enerjisi üretim ve kullanımının yaygınlaştırılmaya 

çalışıldığı söylenebilecektir.  

Çin, rüzgâr enerjisi kurulu gücünde ilk sıradadır. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü 

gibi sonrasında ABD, Almanya, Hindistan, İspanya ve Birleşik Krallık vardır. 2016 

yılında en fazla kapasite artışı yine Çin’de (yaklaşık 23 GW) olmuştur. 2016 yılında 

rüzgâr enerjisi bakımından toplam kapasite ise yaklaşık 486 GW’dır (Karagöl ve Kavaz, 

2017).  

Şekil 2.6. Ülkelere Göre Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü (2016, Gw). 

Kaynak: Global Windstatistics (2016). 

Yenilenebilir enerji kaynakları gün geçtikçe daha fazla tercih edilir olmuştur. 

Dünyada hidrolik enerjiden güneş ve rüzgâr enerjisine doğru bir yönelim oluşmaktadır. 

İlerleyen zamanlarda bu kaynakların ilk yatırım maliyetleri düşürülerek modern 

yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi hız kazanacaktır.  

Rüzgâr enerjisi bulunduğu bölgenin coğrafi ve meteorolojik esaslı 

sınırlamalarına göre kurulmaktadır. Türbinlerin hareketi esnasında kuş ölümü gibi 



 

21 

sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple rüzgâr enerji santrali projeleri geniş çaplı 

incelemeler sonucu oluşturulmaktadır. Saha seçiminde kuşların göç güzergâhları 

gözetilerek bu bölgeler kurulum alanına dâhil edilmez.  

Rüzgâr enerjisi sahalarında rüzgâr hızı 7 m/s’den büyük olmalıdır. Aksi takdirde 

saha seçiminin ekonomikliği kalmamaktadır. Saha seçiminde farklı yüksekliklerden 

rüzgâr hızı ölçülerek ayrı ayrı değerlendirilmelidir.  

 

Şekil 2.7. 2017 Yılında Türkiye’de Kurulu Güce Sahip Rüzgar Enerji Santrallerinin 

Bölgelere Göre Dağılımı 

Kaynak: Türeb İstatistik Raporu / Twea Statıstıcs Report (2017). 

Ülkemizde rüzgâr enerjisinin üretilebilmesi bakımından zengin bölgeler; 

Bandırma, Antakya, Kumköy, Mardin, Sinop, Gökçeada, Çorlu ve Çanakkale’dir. Bu 

gölgelerde potansiyel belirleme çalışmaları da gerçekleştirilmektedir (Akpınar vd., 

2008). 

2.1.3. Jeotermal Enerji 

Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Bu enerji, yerkabuğu 

içinde yer alan magmada depolanmış geçirimli kayaçların içindeki ısının enerjisidir. Bu 

enerjiyle yeraltı kaynak sularından fayda sağlanmaktadır.  

Geçmişte faydalanılan en eski kaynaklardan biri jeotermal enerjidir. İlk olarak 

yaklaşık 10.000 önce Cilalı Taş Dönemi’nde Akdeniz Bölgesi’nde çanak, çömlek, cam, 
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tekstil ve kiremit üretiminde yararlanılmıştır. M.Ö. 1500’lü yıllarda Romalılar ve 

Çinliler ısınmak için kullanmışlardır. Jeotermal enerjiden elektrik üretimi ise ticari 

boyutta 1913’ten beri kullanılmaktadır. Ülkemizde, ilk jeotermal sondaj kuyusu 

İzmir’de 1963 yılında kurulmuştur.  

Jeotermal enerji, volkanik olayların ya da depremlerin yaşandığı yerlerden 

sağlanmaktadır. Yer altı kaynaklarının oluşturduğu sıcak su yoğunlaşarak buhar ve gaz 

oluşturur. Böylelikle ısı kaynaklı olan jeotermal enerji üretilir.  

Ülkelerin coğrafi özelliklerine göre jeotermal enerji yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu enerji düşük maliyetlidir ve çevreye zarar vermemektedir. İklim 

koşullarından etkilenmemesi de yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde avantajlı 

konuma getirmektedir. Jeotermal enerjinin kullanılması dünya genelinde teşvik 

edilmektedir. Dünya genelindeki elektrik üretiminin yaklaşık %0,4’ü jeotermal 

enerjiden sağlanmaktadır. Ulusal Enerji Ajansı tahminlerine göre 30 yıl sonra bu oran 

%3,5’e yükselecektir. Rakamsal bazda değerlendirildiğinde jeotermal enerji konusunda 

yeterli yatırımın ve teşvikin yapılmadığı ortaya çıkmaktadır.  

Jeotermal Enerji Santral Yatırımcıları Derneği araştırmalarına göre ülkemizde 

2017 yılındaki toplam enerji üretiminin % 2,1’lik kısmının (25 MW’de 1,086 MW’in) 

jeotermal enerjiden karşılandığı belirtilmektedir. 2018 yılında jeotermal enerji 

santralleri için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım hedeflenmektedir.  

Küresel bazda jeotermal enerji kapasitesinde ilk sırada ABD bulunmaktadır. 

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi sonrasında, Filipinler, Endonezya ve Meksika yer 

almaktadır.  
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Şekil 2.8. Jeotermal Enerji Ülke Kapasiteleri (2015, MW). 

Ülkemiz, jeotermal enerji kapasitesi bakımından dünyada 8. sıradadır. Kapasite 

artışı bakımından ise ilk sıraya yükselmiştir. Artış bakımından ülkemizden sonra ABD, 

Meksika ve Kenya yer almaktadır.  

Ülkemiz, konumu ve kaynakları nedeniyle yenilenebilir enerji potansiyeli en 

zengin ülkeler içerisindedir. Ülkemizde 1000 civarı sıcak ve mineralli su kaynağı 

mevcuttur. Bu alanların yaklaşık tamamı ısıtmaya ve kaplıca kullanımına uygunluk 

göstermektedir. Bu avantajlara rağmen ülkemizde jeotermal enerjiden elektrik üretimi 

istenilen seviyede değildir. Ülkemizde ağırlık olarak Aydın olmak üzere 32 tane 

jeotermal enerji santrali vardır.  

Genellikle sıcak su turizminde faydalanılan jeotermal kaynaklardan elektrik 

enerjisi üretiminde de kullanım yaygınlaşmaya başlamıştır. Jeotermal enerji; saf su, 

mineralli su ve bazı kimyasal bileşiklerin elde edilmesi gibi çeşitli alanlarda ortaya 

çıkmaktadır.  

Jeotermal enerjinin santral kapasiteleri kısıtlıdır. En yüksek kapasiteli santral 

500 mw’dır. En düşüğü ise 100 mw’den az olmamalıdır. Ayrıca bu santrallerin ömürleri 

40-60 yıldır. Bu hususlar da jeotermal enerjinin dezavantajları olarak ortaya çıkmaktadır 

(MCD, 2008).  

Jeotermal enerjide hammadde tükenmez ve bedavadır. Bu durum da üretim 

maliyetlerini düşürmektedir. Santral, yaklaşık 4–8 yıl içerisinde kendisini amorti 

edebilmektedir. Bu nedenle diğer yenilebilir kaynaklara nazaran daha ekonomiktir.  
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Jeotermal enerji; temiz, yenilenebilir, tükenmez, sürdürülebilir ve ucuz bir enerji 

çeşididir. Kullanım alanı kısıtlıdır ancak iklim şartlarından etkilenmez. Sürekli bir enerji 

kaynağıdır. Jeotermal enerji dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır.  

2.1.4. Biyokütle Enerjisi 

Biyokütle enerjisi, sürdürülebilir kalkınma, kolay bulunabilme, çevre duyarlılığı 

ve enerji verimliliği nedeniyle tercih edilen bir yenilenebilir enerji çeşididir. Biyokütle 

enerji kaynakları; odun atıkları, zirai mahsuller, kentsel katı atıklar ve hayvan 

atıklarından oluşur. Biyokütle enerjisi, diğer enerji kaynaklarının yetersiz olduğu 

yerlerde doğrudan yakma teknikleriyle elde edilebilmektedir. Bu biyokütleler genellikle 

pişirme ve ısıtma amaçlı kullanılır.  

Modern biyokütle kaynaklarına bakıldığında ağaç ve orman endüstrisi atıkları, 

hayvansal atıklar ve kentsel atıklar görülmektedir. Modern biyokütle kaynakları, sanayi, 

ulaştırma ve ticaret sektöründe kullanılır (Çukurçayır ve Sağır, 2008). 

Biyokütle enerjisi yaygınlaşmaya devam etse de piyasadaki düşük petrol fiyatları 

ve politika belirsizliklerinden dolayı zorluklar yaşamaktadır. Biyokütle enerjisinden 

ısınma, enerji ve ulaşım gibi birçok alanda faydalanılmaktadır. Bu enerji dünyadaki 

toplam enerjinin %14’ünü oluşturur. Bu oranın %4’ü hidrojenle işlem gören bitkisel 

yağlar, %22’si biyodizel yakıtlar, %74’ü ise etanol yakıtlardır.  

Dünyadaki biyokütle enerjisi üretiminde ABD %46 ile birinci sıradadır. İkinci 

sırada ise %24 ile Brezilya yer almaktadır.  

Dünyadaki biyoyakıt üretimi 2015 yılında %0,9 artmış ve 2000 yılından bu yana 

en yavaş büyüme oranına sahip olmuştur. Etanol yakıt üretimi 2015 yılında %4 artarken 

biyodizel üretiminde %4,9 oranında azalma gerçekleşmiştir. 

IEA’nın projeksiyonlarına göre 2050 yılında biyoenerji üretimi 3 kat artacaktır. 

Bu bağlamda dünya elektrik üretiminin %7,5’ini karşılayabileceği öngörülmektedir.  

Biyokütle, sanayileşmiş ülkelerde enerji tüketiminin %3’ünü oluşturur. Gelişen 

ülkelerde yakıt için odun şeklinde biyokütle kullanılmaktadır. Biyokütle, gelişen 

ülkelerde birincil enerji tüketiminin %35’ini oluşturmaktadır ve dünyada bu alanda 
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%14’e yükselmiştir. Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’da biyokütle toplam enerji 

tüketiminin %2-3’ünü oluşturmaktadır. Gelişen ülkelerin kırsal kesinlerinde ve şehirsel 

nüfusun fakir kesimlerinde biyokütle genellikle yemek pişirme ve ısınma amaçlı 

kullanılan tek enerji kaynağıdır (Demirbaş, 2009). 

Ticarileşme ve teknoloji alanındaki ilerlemeler biyoenerji üretiminde etkilidir. 

Ülkeler arasındaki uluslararası iş birliği ile teknolojik yatırımların artması, biyokütle 

enerjisi potansiyelinin daha iyi kullanılmasında ve üretimin gelişmesinde önemli bir 

etkendir.  

Ülkemiz, meteorolojik ve coğrafik koşullarından dolayı tarım ve ormancılığa 

uygundur. Tarımsal ve ormanlık alanlar ülkemizin yüzey alanının %93,6’sını oluşturur. 

Biyokütle verimliliği bakımından yıllık olarak bakıldığında ormanların 188 milyon ton, 

tarımsal alanların 180 milyon ton, otlakların ise 174 milyon ton olması 

beklenilmektedir. Bu da yıllık olarak toplamda 542 milyon ton kuru biyokütle anlamına 

gelmektedir.  

Ülkemizdeki biyogaz potansiyeli yaklaşık 2,2 – 3,9 milyar m3’dür. Biyogaz 

üretimi için 1-2 milyon tep'lik enerji, hayvan gübresinden elde edilir. Biyogaz 

potansiyelinin yaklaşık %85'i hayvan gübresinden elde edilen gazdan oluşur. Kalan 

kısmı ise organik maddelerin ayrışımı neticesinde meydana gelir. Hayvansal gübreden 

üretilen gazın ise %50'si koyun, %43'ü sığır, %7'si kümes hayvanlarından sağlanır.  

Çöp, bir biyogaz materyalidir. Termik santralleriyle enerji üretiminde 

kullanılırsa kentsel çöp de ortadan kaldırılabilecektir. Ülkemizde organik atık, biyokütle 

ve biyogazdan enerji elde etmeye yönelik kamu ile özel sektör yatırımları artmaktadır. 

Büyükşehir belediyeleri, atık yakma ve enerji üretim tesisleri kurmaya başlamışlardır. 

Ülkemizde 2007 yılından bu yana bakıldığında bu alanda; 4 MW gücünde (7 GWh/yıl 

kapasiteli) İstanbul Kemerburgaz çöp gazı santrali, 5,2 MW gücünde (37 GWh/yıl 

kapasiteli) İzmit Köseköy çöp gazı santrali, 0,8 MW gücünde (6 GWh/yıl kapasiteli) 

Adana çöp gazı santrali ve 3,2 MW gücünde (22 GWh/yıl kapasiteli) Ankara Belka çöp 

gazı santrali mevcuttur. Serbest üretim şirketleri bakımından ise; 1 MW gücünde (8 

GWh/yıl kapasiteli) Kemerburgaz Ekolojik Enerji çöp gazı santrali, 5.7 MW gücünde 

(45 GWh kapasiteli) ITCKA Enerji Ankara Mamak çöp gazı santrali ve 1,4 MW 

gücünde (10 GWh/yıl kapasiteli) Aksa Çöp Gazı Santrali bulunmaktadır. Bu bağlamda 
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ülkemizde 21,3 MW gücünde 134 GWh/yıl 'lık kapasiteli biyokütle enerjisinden elektrik 

üretimi söz konusudur (Akpınar vd., 2008). 

2.1.5. Güneş Enerjisi 

Güneş çekirdeğinde hidrojen gazı helyuma dönüşür. Bu esnada oluşan ışıma 

güneş enerjisini meydana getirmektedir. Dünya atmosferinin dışında yaklaşık 1370 

W/m2 değerinde olan güneş enerjisi şiddeti dünyada 0-1100 W/m2 değerleri 

arasındadır. Güneş enerjisinin ufak bir kısmı bile insanların toplam enerji tüketim 

miktarından oldukça yüksektir.  

1970 yılından sonra güneş enerjisinden faydalanma çalışmaları hızlanmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinin teknolojik ilerleme ve 

maliyetteki düşüş nedeniyle kullanımı artmıştır (Kıncay vd., 2009). Güneş enerjisi, 

temiz enerji kaynaklarındandır. Güneşin Dünya yüzeyindeki konumu ve zamanı önem 

taşımaktadır. Işınımın maksimum seviyesi bunlara göre değişkenlik gösterir. Ayrıca, 

deniz seviyesinden yükseklik, atmosferdeki su buharı, kirleticiler ya da bulut örtüsü vs. 

maksimum ışınım seviyesini düşürmektedir. Solar ışınım kısa zamanda değişebilir 

(Cleveland, 2004).  

Güneş enerjisinin farklı kullanım alanları vardır. Solar fırınlar, su ve alan 

ısıtıcıları ve fotovoltaik (ışılelektriksel/PV) pilleri bunlardan bazılarıdır. Fotovoltatik pil 

fiyatları düşüş izlemektedir. Japonya ve Almanya, 400 ve 250 MW’ın üzerindeki bu tip 

pillere öncülük etmişlerdir. Japonya, ev tipi solar termal kolektör kullanıcısıdır.  

Güneş enerjisi teknolojisi oldukça hızlı gelişim göstermektedir. Güneş ışığını 

doğrudan elektriğe dönüştürebilen PV işlemden, aynalar ve merceklerle suyun 

ısıtılmasıyla geleneksel türbinleri çalıştırabilen yoğunlaştırılmış güneş enerjisine geçiş 

sağlanmıştır. Bu türdeki güç santrallerinin baş örnekleri ABD ve İspanya’dadır. Geniş 

çöl alanlarının aynalarla kaplanarak güneş enerjisini sağlanmasına yönelik tartışmalar 

ise günümüzde devam etmektedir (Ayas vd., 2009).  

Ülkemizde güneş enerjisi sistemlerinin çoğunluğu Akdeniz ve Ege Bölgelerinde 

kullanılan sıcak su üretme sistemleridir. Ülkemizdeki güneş kollektörü miktarı yaklaşık 

12 milyon m²dir. Yıllık üretim hacmi ise 750 bin m²dir. Bu üretimin bir kısmı ise ihraç 



 

27 

edilmektedir. bu bağlamda güneş kollektörü üreticisi ve kullanıcısı olma noktasında 

ülkemiz dünyada önemli bir konumdadır (Kıncay vd., 2009). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından en yaygın bulunabileni güneş enerjisidir. 

Elektrik ve ısı eldesinde kullanılmaktadır. Fotovoltaik panel kullanımı maliyetli 

olduğundan güneş enerjisinin sadece % 0,04’ü kullanılmaktadır. Son zamanlarda ise 

teknolojik ilerlemeyle maliyetler düşmüş ve bu alandaki yatırımlar artmıştır.  

Güneş enerjisi piyasası, 2014 yılından sonra %25 büyümüştür. 2015 yılında 50 

GW’lık kapasite artışı sağlanmış, küresel boyutta rakam 227 GW kapasiteye ulaşmıştır. 

Avrupa kıtası güneş enerjisi kurulu gücü bakımından en yüksek kapasiteye sahiptir. 

Sonrasında Asya ve Kuzey Amerika kıtaları gelmektedir. En fazla güneş fotovoltaik 

sistem kapasitesi ise Çin’dedir. Sonrasında Almanya, Japonya, ABD ve İtalya 

gelmektedir. Kişi başına düşen güneş fotovoltaik sistem kapasitesi bakımından 

bakıldığında ise 2015 yılı için Almanya ilk sıradadır. Güneş enerjisinden ısı elde etme 

kapasitesi bakımından yine ilk sırada Çin vardır. Sonrasında ABD, Almanya ve ülkemiz 

gelmektedir.  

 

Şekil 2.9. Kıtalar Bakımından Güneş Enerjisi Kurulu Güç Kapasiteleri (2015). 

 

Çin, güneş enerjisi bakımından çok önemli bir konumda olsa da fosil yakıtlara 

bağımlılığı yenilenebilir enerji kaynaklarını tamamen kullanmasını engellemektedir. 

2016 yılında yoğunlaştırılmış güneş enerji sistemleri kapasite artışı bakımından ilk 

sırada 160 MW ile Fas bulunmaktadır. 150 MW ile Güney Afrika ikinci sırada ve 110 

MW ile ABD üçüncü sıradadır. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi toplam kapasitesi 

bakımından bakıldığında ilk sıra İspanya’nındır. Bu alanda 2016 yılı önemli artışlar 

sağlamıştır.  
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Tablo 2.2. Yenilenebilir Enerjinin Ülkeler Bazında Toplam Kapasite Açısından 

Sıralaması (2016). 

 
1 2 3 4 5 

ENERJİ 

Yenilenebilir Enerji (Hidrolik Dahil) Çin ABD Brezilya Almanya Kanada 

Yenilenebilir Enerji (Hidrolik Dahil 

Değildir) 

Çin ABD Almanya Japonya Hindistan 

Kişi Başına Yenilenebilir Enerji 

Kapasitesi (hidrolik dahil değil) 

Danimarka Almanya İsveç İspanya Portekiz 

Biyoenerji Üretimi ABD Çin Almanya Brezilya Japonya 

Jeotermal Enerji Kapasitesi ABD Filipinler Endonezya Meksika Yeni 

Zelenda 

Hidrolik Enerji Kapasitesi Çin Brezilya ABD Kanada Rusya 

Hidrolik Enerji Üretimi Çin Brezilya Kanada ABD Rusya 

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi İspanya ABD Hindistan Fas Güney 

Afrika 

Güneş Fotovoltaik Sistem Kapasitesi Çin Almanya Japonya ABD İtalya 

Kişi Başına Fotovoltaik Sistem 

Kapasitesi 

Almanya İtalya Belçika Japonya Yunanistan 

Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Çin ABD Almanya Hindistan İspanya 

Kişi Başına Rüzgar Enerjisi 

Kapasitesi 

Danimarka İsveç Almanya İrlanda İspanya 

ISI 

Güneş Kollektörü Kapasitesi Çin ABD Almanya Türkiye Brezilya 

Kişi Başna Güneş Kollektörü 

Kapasitesi 

Avusturya Kıbrıs İsrail Barbados Yunanistan 

Jeotermal Isı Kapasitesi Çin Türkiye Japonya İzlanda Hİndistan 

Kişi Başına Jeotermal Isı Kapasitesi İzlanda Yeni 

Zelanda 

Macaristan Türkiye Japonya 

 

Ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden elektrik 

üretimi konusunda kanuni düzenlemeler ve teşvik mekanizmaları geliştirmeleri bu 

alandaki gelişim için oldukça önem taşımaktadır.  
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2.2. Dünyada Ve Türkiye’de Kişi Başına Enerji Tüketimi 

Ülkelerdeki ekonomik gelişmişlik arttıkça kişi başına düşen elektrik tüketimi de 

artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde enerji politikaları; enerjide verimliliğini artırmak, 

yoğunluğu azaltmak ve kişi başına düşen tüketimi artırma odaklıdır. Enerji yoğunluğu, 

toplam milli hasılaya düşen birincil enerji tüketimidir. Bu yoğunluğun düşük olması 

aynı miktar enerjiyle daha çok iş yapılması demektir.  

Kişi başına elektrik enerjisi tüketimi yüksek ülkelerin başında; İzlanda, Norveç, 

Kuveyt, Katar, Kanada, İsveç ve ABD gelmektedir. Norveç, İsveç ve ABD’de enerji 

yoğunluğu düşük olduğundan refah düzeyleri daha yüksektir. 

2014 yılı elektrik tüketimi 3 bin 322 kWh’dır. 2015 yılında bu rakam 3 bin 400 

KWH’e yükselmiştir. 2019 yılında ise bu rakamın 3 bin 800 kWh olacağı 

öngörülmektedir.  

2.3. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli 

Ülkemizin coğrafi konumu, yenilenebilir enerji potansiyelini yükseltmektedir. 

Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli zengin ve çeşitlidir. Buna 

rağmen yenilenebilir kaynaklı enerji üretim seviyesi düşüktür. Bu durumun temel sebebi 

ise maliyet ve yasal düzenleme eksikliğidir. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için 

mevcut yenilenebilir enerji potansiyelleri kullanıma kazandırılmalıdır.  

Ülkemizde 2016 yılında elektrik enerjisi tüketimi 278,4 milyar kWh’dır. 2017 

yılı sonu itibariyle %4,7 artışla 167,1 milyar kWh tüketilmiştir. Üretim ise %6,7 artarak 

167,3 milyar kWh olmuştur. 

Ülkemizde 2009 yılı sonrası yenilenebilir enerji konusunda gelişmeler 

yaşanmıştır. Yenilenebilir enerji üretimindeki toplam kurulu güç kapasitesi 2009 yılında 

15,5 GW, 2015 yılında 31,7 GW, 2016 yılında ise 34,2 GW olmuştur.  

Ülkemizde enerji kaynağı olarak kömürden sonra yenilenebilir enerji kaynakları 

gelmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidrolik enerji, biyokütle, rüzgâr, 

biyogaz, jeotermik ve güneş enerjisi bulunmaktadır.  2008 yılında toplam elektrik 

üretiminin %48,19’u doğalgaza, %16,75’i yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir. 2020 
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yılına kadar %8’lik artış öngörülmekle birlikte ek üretim kapasitesi için geniş çaplı bir 

yatırım gerekmektedir. 

Ülkemizin enerji ihtiyacının çoğunluğu ithal edilerek karşılanmaktadır. Bu 

alanda petrol ilk sıradadır. Doğalgaz kullanımı ülkemiz bakımından yeni olmasına 

rağmen hızla gelişmiştir. Ülkemizde 8 milyar tonluk linyit rezervi vardır. Toplam rezerv 

ise 30 milyar tondur. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için enerji konusunda da kısa 

zamanda hızlı bir gelişim yaşanmıştır. Ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacı 2010 yılında 

300 milyar kWh iken 2020 yılında 580 milyar kWh olacağı öngörülmektedir. Enerji 

üretiminde hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi ve kömürde gelişimler 

gözlenmektedir. 2017 yılında elektrik üretiminin %34 'ü doğal gazdan, %31'i kömürden, 

%24'ü hidrolik enerjiden, %6'sı rüzgârdan, %2'si jeotermal enerjiden, %3’ü diğer 

kaynaklardan sağlanmıştır.  

2017 yılında ülkemizin kurulu gücüne bakıldığında %25,1’in EÜAŞ’a, %61,5’in 

serbest üretim şirketlerine, %7,6’in yap-işlet santrallerine, %1,7’nin yap-işlet-devret 

santrallerine, %2’nin işletme hakkı devredilen santrallere ve %2’nin lisanssız santrallere 

ait olduğu görülmüştür.  

2017 yılında kurulu gücün kaynaklara göre dağılımına bakıldığında; %33,6’sının 

hidrolik enerji, %28,1’inin doğal gaz, %21,5’inin kömür, %7,7’sinin rüzgâr, %1,1’inin 

jeotermal ve %7,4’ünün diğer kaynaklar şeklinde olduğu görülmektedir. 

Ülkemizdeki elektrik enerjisi üretim santrali sayısı 2017 yılında 3.098’e 

yükselmiştir. Bunların 613’ü hidroelektrik, 40’ı kömür, 186’sı rüzgâr, 33’ü jeotermal, 

288’i doğal gaz, 1.773’ü güneş ve 165’i diğer kaynaklıdır.  
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Şekil 2.10. Türkiye’nin 2017 Yılı Yakıt Türlerine Göre Kurulu Elektrik Gücü. 

Kaynak: Enerji Enstitüsü Türkiye Kurulu Gücü İstatistikleri (2017). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımı, 

ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayabilecektir. Bu bağlamda gereken strateji, plan 

ve politikaların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemiz, yenilenebilir enerji 

sektöründeki yatırımlarıyla 1 milyar dolar eşiğini aşan dört Avrupa ülkesinden biri 

konumuna gelmiştir. Diğer ülkeler ise İngiltere, Fransa ve Hollanda’dır.  

Ülkemizde, gelecek bakımından yenilenebilir enerji politika ve stratejileri 

şöyledir;  

• Yenilenebilir enerji üretim ve tüketimini teşvik etmek  

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını asgari %30’da 

tutabilmek  

• Biyoyakıt enerjisi kullanımını artırmak  

• Yenilenebilir enerji üretimini artırmak.  
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2.4. Güneş Enerjisi Nedir? 

Güneş çekirdeğinde hidrojen gazı helyuma dönüşür. Bu esnada oluşan ışıma 

güneş enerjisini meydana getirmektedir. Dünya atmosferinin dışında yaklaşık 1370 

W/m2 değerinde olan güneş enerjisi şiddeti dünyada 0-1100 W/m2 değerleri 

arasındadır. Güneş enerjisinin ufak bir kısmı bile insanların toplam enerji tüketim 

miktarından oldukça yüksektir.  

1970 yılından sonra güneş enerjisinden faydalanma çalışmaları hızlanmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinin teknolojik ilerleme ve 

maliyetteki düşüş nedeniyle kullanımı artmıştır (Kıncay vd., 2009). Güneş enerjisi, 

temiz enerji kaynaklarındandır. Güneşin Dünya yüzeyindeki konumu ve zamanı önem 

taşımaktadır. Işınımın maksimum seviyesi bunlara göre değişkenlik gösterir. Ayrıca, 

deniz seviyesinden yükseklik, atmosferdeki su buharı, kirleticiler ya da bulut örtüsü vs. 

maksimum ışınım seviyesini düşürmektedir. Solar ışınım kısa zamanda değişebilir 

(Cleveland, 2004).  

Güneş enerjisi, tükenmezliğin belirgin özelliğiyle büyük bir yenilenebilir ve 

çevre dostu enerji kaynağı olarak şu anda sürdürülebilir kalkınma için potansiyel 

çözümler önermektedir. (Zhang vd., 2017).  

Güneş enerjisi; potansiyeli, kullanım kolaylığı, yenilenebilirliği ve çevre dostu 

olmasından dolayı kolay biçimde yaygınlaşabilir. Kurulum maliyetlerinin düşürülmesi, 

verimin artırılması, kapasitenin artırılması, teknolojik ve ekonomik gelişim bu enerjinin 

kullanımını yaygınlaştıracaktır. Ülkemiz, güneş enerjisi bakımından yüksek potansiyele 

sahiptir ancak yeterince değerlendirememektedir.  

Güneş’ten Dünya’ya 150 milyon km mesafeden ulaşan enerji, Dünya’da bir 

yılda kullanılan enerjinin yaklaşık 15 bin katına tekabül etmektedir. Güneş enerjisinin 

atmosfer dışındaki ışınım değeri yaklaşık 1.370 W/m2 iken Dünya’ya gelen ortalama 

güneş enerjisi 0–1.100 W/m2 kadardır. Ancak Dünya’nın şekli nedeniyle dağılım 

farklılık gösterebilmektedir. Enerji olarak Güneş radyasyonunun % 46’sı spektrumun 

kızılötesi bölgesindedir. % 45’i görünür ışık bölgesinde, kalanı da mor ötesindedir.  
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Güneş ışınımının hepsi Dünya’ya ulaşmamaktadır. % 30 civarı geri yansıtılır. % 

20’si atmosfer ve bulutlarda tutulur. Kalan % 50’si ise atmosferi geçerek Dünya’ya 

ulaşır. Güneş enerjisi Dünya’nın sıcaklığını yükselterek canlılar için yaşamı mümkün 

hale getirir. Bu enerji, rüzgâr hareketleri ile okyanus dalgalanmalarının da kaynağıdır. 

Dünya’daki güneş ışınımının % 1’den daha az bir kısmını bitkiler fotosentezde 

kullanmaktadır. Dünya’ya gelen güneş ışınımları ısıya dönüşerek uzaya geri gönderilir.  

Fosil yakıtlardaki yanma olayı nedeniyle açığa çıkan karbondioksitin (CO2) 

yayılımı neticesinde atmosferdeki CO2 miktarı son yüzyılda 1,3 kat artış göstermiştir. 

İlerleyen zamanlarda daha fazla artacağı düşünülmektedir. CO2 artışının sebebiyet 

verdiği sera etkisi, ortalama sıcaklığı 0,7 °C yükseltmiştir. Bu artış 1 °C’ye çıkarsa 

iklim kuşaklarında görünür değişimler meydana gelecektir. 3 °C’e ulaşırsa kutuplardaki 

buzulların eriyecek, denizler yükselecek, göl kuruyacak ve kuraklık olacaktır. Bu 

bağlamda enerji kullanımı devam edeceğinden fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelinmesi gerekmektedir.  

Güneş enerji sisteminin avantajları ve dezavantajlarına bakacak olursak; 

Avantajları,  

 Tükenmeyen enerji kaynaklarındandır.  

 Yakıta ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 Kullanım alanları geniştir. 

 Doğal olması nedeniyle çevreye zararı yoktur.  

 Enerji santrallerinin bakımları diğer enerji tesislerine göre daha kolay ve düşük 

maliyetlidir.  

 Her yere kurulum gerçekleştirilebilir. İletim teli gerekmez. 

 Hızlı ve basit şekilde sistemi kurulabilir.  

 Sistemin kapasitesi ihtiyaca göre ayarlanabilir.  

 Sistem modüllerinden biri bozulsa da diğerleri enerji üretebilir.  

 Uzun ömürlüdür (Asgari 20 yıl).  

Dezavantajları, 
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 Işınım devamlılık taşımadığından depolanması gerekir ve depolama olanakları 

kısıtlıdır.  

 Sistemin çevresinin açık olması ve gölgelenmemesi gerekir. 

 Kış aylarında enerji ihtiyacı çok olmasına rağmen güneş ışınımı azdır. Hatta 

geceleri yoktur. 

 İlk yatırım maliyeti yüksektir. 

2.4.1. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimine Genel Bakış 

IEA 2011 Raporuna göre, dünya nüfusu yılda yaklaşık %1 oranında artarken 

enerji talebi yaklaşık % 1,6 oranında artmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi, 

hidroelektrik ve rüzgâr kadar ticarileşme gösterememiştir. Ancak 2035 yılında 

dünyadaki güneş enerjisinden elektrik üretiminin 600 TWh'a kadar ulaşması 

öngörülmektedir.  

Fosil yakıtlar tüm ülkelerde mevcut değildir. Bazı ülkelerde bulunan ve sınırlı 

sayıda olan fosil yakıtlar tükenmek üzeredir. Enerji talebindeki sürekli artış nedeniyle 

ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmelidirler.  

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları içerisinden en yeni olanı güneş 

enerjisine dayalı elektrik üretimidir. İlgili yönetmeliği 21 Temmuz 2011 tarihinde, 

uygulama tebliği ise 10 Mart 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Bu konuda EPDK'nın 

düzenleme çalışmaları devam etmektedir. GES'ler için henüz üretim lisansı 

verilmemiştir. Bunun sebebi ise EPDK'ya lisans başvurusu yapılabilmenin ön koşulunu 

oluşturan güneş radyasyonu ve diğer meteorolojik parametrelerin ölçümü hakkındaki 

tebliğ yeni yayınlanmıştır. 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve 6446 

sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre; 1 MW'ın altındaki tesislerde lisans alma ve 

şirket kurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum lisanssız üretimi açıklamaktadır.  

Tüketim tesisiyle aynı yerde kurulu üretim tesisinde/tesislerinde üretilerek fatura 

dönemlerinde şebekeye verilen net elektrik enerjisiyle ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi 

şeklinde görevli tedarik şirketi tarafından YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde 
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belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında değerlendirilmek amacıyla 10 yıl müddetle 

satın alınmaktadır. Süre, şebekeye enerji vermeye başlanıldığı tarihten hesaplanır. 

T.C. Enerji Bakanlığı, www.enerji.gov.tr verilerine göre ülkemizdeki güneş 

enerjisi potansiyeli yılda 380 milyar kWh, yıllık ortalama güneşlenme süresi 2.640 saat, 

günlük ortalama güneşlenme süresi 7,2 saat, yıllık ortalama ışınım şiddeti 1.311 kWs/m² 

ve günlük ortalama ışınım şiddeti 3,6 kWs/m²’dir. Bu potansiyel, doğal gaz çevrim 

santralinin elektrik üretimine eşdeğer niteliktedir.  

Güneş enerjisi sistemleri, çeşitlilik taşır. Kullanılan yöntem ve teknoloji bu 

hususta etkilidir. İki ana gruba ayıracak olursak; ısıtma amaçlı (ısıl) güneş teknolojileri 

ile elektrik üreteçleri (fotovoltaik yapılar veya güneş pilleri) şeklindedir.  
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BÖLÜM 3.  GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) YATIRIM 

SÜRECİ VE MEVZUAT 

 

3.1. Güneş Enerjisi Santrali Yatırım Süreci  

 

Güneş enerjisinin çeşitli kullanım alanları vardır. Konut, sanayi, tarım, ısıl enerji 

uygulamaları ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Coğrafi konumu 

bakımından ülkemiz, güneş enerjisi kullanmaya uygundur (Aydar vd., 2010). Güney 

Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin en çok güneş alan bölgesi olup sonrasında Akdeniz 

Bölgesi gelmektedir (Atmaca vd., 2014).  

 

 

Şekil 3.1. Türkiye’de Güneş Radyasyon Dağılımı. 

Kaynak: YEGM (http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx). 

Enerji yatırımı, küçük ya da büyük ölçekli yapılabilir. Yatırımcılar kar elde etme 

amacı güderler. Ülkemizde enerji  yatırımları, EPDK tarafından tahsis edilen lisanslar 

aracılığıyla yapılmaktadır ancak küçük ölçekli yatırımcıların artışı için lisanssız elektrik 

üretimi de mevcuttur. Lisanssız GES’lerin kurulu gücü 1 MW’a kadar ya da Kanunun 

14. Maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen kurulu güç üst sınırına kadar 

olmalıdır. Süreç daha kolay değildir. Lisanslıda gereken tüm izin süreçleri lisanssızda 

da mevcuttur. Lisanslı yatırımda kamu yararı kararıyla araziler kamulaştırılabilinirken 

lisanssız yatırımda kamu arazileri 30 yıllığına kiralanabilecektir.  
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Lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımı yapacak olan şirketler, arazi yani 

zemine monte güneş enerjisi santrali veya çatı uygulaması yani çatı üzeri güneş enerjisi 

santrali için başvuruda bulunabileceklerdir. Öncelikle çatı ya da arazi alanı 

belirlenmelidir. %100 öz tüketime endeksli yatırımlarda bölge dağıtım şirketinden proje 

onayı alınması gerekir. Tüketim fazlası devlete satılacaksa bağlantı görüşü alınmalıdır. 

Arazi ya da çatının bağlı olduğu ilgili dağıtım şirketinden çağrı mektubu alınmalıdır. 

İhtiyaç fazlası elektrik enerjisi, görevli tedarik şirketince kaynak bazında belirlenen 

fiyattan YEKDEM kapsamında değerlendirilmek için 10 yıl süreyle satın alınır. Süre, 

tesisin şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten hesaplanmaktadır. Görevli tedarik 

şirketi bu enerjinin birim kWh’sı için YEK Kanununun ekli I veya II Sayılı Cetvelinde 

uygun olan teşvik miktarınca Türk Lirası üzerinden ödemede bulunur. Dövizin TL’ye 

çevrilmesinde ise enerjinin sisteme verildiği günde var olan Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılacaktır. Tesis yerli ürün kullanırsa yerli ürün 

destekleme bedeli ödenecektir. Bir tüketim tesisi için birden çok üretim tesisi kurulursa 

yerli ürün kullanım desteği her tesis için ayrı ayrı belirlenir. Tesisin geçici kabulünün 

yapıldığı tarihten başlayarak 5 yıl süreyle bu destekten yararlanılabilir. Geçici kabulü 

yapılan üretim tesisi devredilebilir. Geçici kabulü yapılmayan üretim tesisi ise 

devredilemez. 

 

Şekil 3.2.  Türkiye Fotovoltaik Güneş Pazarı 

Yatırımcılar, lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kuracaklarsa 

aşamalı bir süreçten geçmelidirler. bu süreçte; öncelikle elektrik aboneliği yapılmalıdır. 

Sonra saha seçimi ve uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir. Daha sonra 

dağıtım şirketine ve proje onayı için TEDAŞ’a başvurulmalıdır. Dağıtım şirketiyle 

bağlantı anlaşması imzalanmalı ve tesis inşa edilmelidir. TEDAŞ tarafından tesisin 

http://www.teknoraysolar.com.tr/gunes-enerjisi-santrali-nedir/


 

38 

geçici kabulü yapılmalıdır. Dağıtım şirketiyle sistem kullanım anlaşması imzalanmalı 

ve tesis işletmeye alınmalıdır. Bu açıklamalar aşağıda bir şekille de ifade edilmiştir. 

 

 
 

 Şekil 3.3. GES Yatırım Süreci 

3.1.1. Teşvikler  

Ülkemizde üretim arttıkça Organize Sanayi Bölgeleri de artış göstermiştir. 

Rüzgâr tirbünleri, barajlar ve güneş enerji santralleri kurulmaktadır. Hükümet tarafından 

elektriğin ülke içerisinde üretimine destek verilmektedir. Enerji santralleri istihdam 

sağlarken aynı zamanda yatırımcıların ürettiği elektriği devlete satmasına da olanak 

tanımaktadır.  

Elektrik üretimi bakımından devlet tarafından sağlanan teşvikleri; Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

sağlar. KOSGEB enerji verimliliği desteği, hibe şeklinde verilmektedir. Süresi 3 yıldır. 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, GES yatırımcılarına 1,5 yıl süreyle faizsiz kredi 

kullanma olanağı vermektedir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarında teşvikler oldukça büyük öneme sahiptir. YEK 

kanununa göre ülkemizde teşvik yöntemi olarak sabit fiyat garantisi uygulanmaktadır 

(Uluatam, 2010: 35). Bu teşvik 2005-2015 yılları arasındaki dönem için belirlenmiştir. 

Bu yöntemde firmaların ürettiği elektrik önceden belirlenmiş olan asgari fiyattan alınır 

(Kılıç, 2011: 38; Sabuncu ve Çolakoğlu, 2012: 10). Asgari fiyatlar ise çoğunlukla 

piyasa fiyatı üzerinde yer almaktadır. Genel Yatırım Teşvik Rejimi 2012 yılında 
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değiştirilmiştir. Yeni teşvik rejimi ENR (Engineering News-Record) yatırımları 

bakımından yatırım ekipmanı satın almada ya da ithal etmede KDV bağışıklığı 

sağlamaktadır. Ayrıca yatırım ekipmanı ithal etmede gümrük vergisi bağışıklığı ile 

diğer fon ve ek ücretlerden bağışıklık sağlar (KPMG, 2016: 12).  

2013 yılında yürürlüğe giren 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu 

kapsamında sağlanan teşvikler, üretim lisansına sahip olan ve 31 Aralık 2015 tarihinden 

önce faaliyete başlamış yatırımcılar için geçerlidir. Faaliyetin başladığı tarihten itibaren 

5 yıl süreyle iletim sistemi kullanma bedelinde %50 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca 

elektrik santralleriyle ilgili olup yatırım dönemi içinde sonuçlandırılan belgeler ve 

işlemler de damga vergisinden ve harçlardan bağışık tutulmaktadır (Kaplan, 2015: 3). 

Bunların haricinde enerji üretim tesisinin faaliyete başlamasından itibaren 10 yıl süreyle 

tarife garantisi, tarife ve devletin satın alma garantisi uygulanmaktadır.   

6446 sayılı Kanunla, işletimde olan ya da 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletime 

girecek elektrik santralleri için, yatırım ve işletme dönemlerini kapsayacak 10 yıl süreli 

enerji nakil hatları kiralama, irtifak ve kullanma hakkında %85 indirim uygulanmaktadır 

(KPMG, 2016 :12; Blythe vd., 2015: 8). 31 Aralık 2015’den önce faaliyete başlamış 

yenilenebilir enerji tesislerinde kullanılmakta olan mekanik ve elektromekanik ekipman 

ülkemizde üretilmişse, bazı şartlar dahilinde tesise 5 yıl süreyle 0,4 sent ila 3,5 

sent/kWh arasında ilave teşvik imkanı sağlamaktadır (KPMG, 2016: 13)  

Azami 1 MW kurulu gücü bulunan yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik 

santralleri ve benzeri yatırımlar, üretim lisansı olmadan faaliyet gösterebilmektedirler 

(Kaya, 2012: 7).  

1980 yıllarında ABD’nin California eyaletinde dünyada ilk olan fiyatlandırma 

sistemi uygulanmıştır. Uygulamada başarılı olunmuştur. Sonrasında ise California, o 

zamanların yenilenebilir enerji lideri olmuştur (Atıcı, 2012: 711). California dışında 

Almanya ve Danimarka’da da bu sistem başarıyla uygulanmıştır. Sistemin başarısı için, 

yenilenebilir enerji türlerini özendirmek için sabit fiyatların yeterince yüksek tutulması, 

alım garantisinin yeterince uzun olması gerekmektedir (Teke, 2013: 61). Fiyat 

teşviklerindeki süre iyi hesaplanmalıdır. Gereğinden az verilen süre yatırımcı sayısını 

düşürüp rekabeti azaltacak, gereğinden fazla verilen süre ise yatırımcıların yüksek 

kazancından dolayı devlet bütçesini olumsuz etkileyecektir.  
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3.2. Güneş Enerji Modül Bileşenleri  

3.2.1. Güneş Pilleri 

Işık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik araçlara güneş pili 

denilmektedir. Fotovoltaik, görünür ya da diğer ışık ışınlarına maruz kaldığında, 

elektriksel gerilim farkı olan voltajı üretebilme özelliğine sahip bulunmaktadır. 

“Fotovoltaik” kelimesi, ışık anlamındaki  “foto” ile elektrik anlamındaki “voltaik” 

sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.  

Güneş pilleri yarı iletken bir diyot şeklinde çalışmaktadırlar. Güneş pili 

hücrelerinin üst tabakaları ise çatlamaları, kırılmaları ve enerji kaybını önlenmek için 

yansımayı önleyici kaplama ve korumalardan oluşmaktadır. Katmanların altında N ve P 

tipi yarı iletken maddeler vardır. P tipi madde çok elektrona sahipken N tipi maddede az 

elektron vardır. 

Elektrik enerjisinin gerekli olduğu tüm uygulamada güneş hücreleri 

kullanılabilmektedir. Fotovoltaik modüller; akümülatörler, invertörler, akü şarj denetim 

aygıtları ile elektronik destek devreleriyle beraber kullanılarak fotovoltaik sistem 

oluşturmaktadırlar. Bu sistemler eskiden yalnızca yerleşim yerlerinden uzak ve elektrik 

şebekesi bulunmayan yöreler ile jeneratöre yakıt taşımanın zor ve maliyetli olduğu 

durumlarda kullanılırken, günümüzde şebeke bağlantısı olan yerlerde 

kullanılabilmektedir. Şebeke bağlantılı evlerin çatılarında ve büyük ölçekli santral 

uygulamalarında kullanımı yaygındır.  

Fotovoltaik sistemler, güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştürmektedir. 

Dönüşümü sağlayan ise fotovoltaik panellerdir. Fotovoltaik panellerin ise %90'ı kristal 

silikondur. Güneş panellerinin verimliliği ise saflıkla paralellik gösterir.  

Maddenin iletkenliği, yük akışına ya da akıma karşı direnciyle ters orantılıdır. 

Yani iletkenlik düzeyi yükseldikçe direnç düzeyi düşecektir. Yarı iletken devre 

elemanlarının yapımında silisyum (Si) ve germanyum (Ge) çok kullanılmaktadır. 

Silisyum, fotovoltaik elemanlarda ana elementtir. Birçok güneş pili de kristal silisyum 

şeklinde yapılmaktadır. Silisyum, yeryüzünde çok bulunduğundan ucuz ve neredeyse 

sonsuz bir kaynaktır. Silisyumun fotovoltaik amaçlı kullanılması için birçok işlemden 
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geçirilmesi gerekmektedir. Doğal silika kumu, saf kristal silikon haline getirilmektedir. 

Kristal yapısı ile üretim yöntemlerine göre farklı türleri bulunmaktadır. Güneş pillerinde 

genellikle çok kristalli silisyum kullanılmaktadır. 

Fotovoltaik teknolojisi, ışıktan elektrik üretmektedir. “Fotovoltaik pil” ise 

elektrik enerjisi üretmektedir. Güneş pilleri, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine 

dönüştürebilmektedir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en temizlerindendir (Demir 

vd., 2010).  

 
 

Şekil 3.4. Güneş Pillerinin Yapısı ve Çalışması. 

Güneş ışığı, güneş pili üzerine düşünce fotovoltaik hücrelerce absorbe 

edilmektedir. Güneş ışığı, güneş pilinde bulunan ve çok elektrona sahip P tipi yarı 

iletken maddeden elektron koparmaktadır. Enerji kazanan elektronlar ise az elektrona 

sahip olan N tipi yarı iletken maddeye doğru akmaktadırlar. Bu tek yönlü elektron akışı 

ise doğru akımı (DC) yaratmaktadır. Elektronlar, devreler boyunca akarlar ve pillerin 

şarj edilmesinde veya diğer alanlarda kullanılırlar. Sonrasında ise P tipi yarı iletken 

maddeye geri dönerler. 

3.2.2. Güneş Pili Çeşitleri 

Üretim şekillerine göre güneş pillerinin çeşitleri bulunmaktadır. Birinci çeşidi 

yaklaşık 200 mikrometrelik dilimler şeklinde modül halinde birbirlerine lehimlenen 

kristal silisyum hücrelerdir. İkinci çeşidi yalnızca birkaç mikrometre kalınlığındaki 

hücre katmanlarının genellikle termal buharlaştırma ile modülün ön camına uygulandığı 

ince katmanlı hücrelerdir. Üçüncü çeşidi ise piyasaya yeni giren nano hücrelerden 
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oluşur. Yalnızca birkaç nanometre büyüklüğünde komple PV hücreler üretilerek 

modüller şeklinde birleştirilmektedir. 

Foton enerjisi panele yansıdığında çeşitli enerji kayıpları oluşmaktadır. Bu enerji 

kayıpları yüzdesel olarak aşağıda belirtilmiştir. Enerji kayıpları düşülerek elde edilen 

yüzde oranı bize hücre verimini vermektedir. 

- %3,0, ön yüzdeki kontaklardan kaynaklı gölgelenme ve yansıma etkisi 

-%22,0, uzun dalga boylu ışınımın fazla düşük foton enerjisi 

-%30,0, kısa dalga boylu ışınımın fazla foton enerjisi 

-%8,5, rekombinasyon 

-%20,0, gerilim düşüşleri 

-%0,5, seri direnci yani ısı enerjisi kaybı 

-%16,0, kullanılabilen elektrik enerjisidir. 

 

 
 

Şekil 3.5. Silisyum’dan Hücre Oluşum Prosesi 

 

Şemada, silisyum elementinden döküm prosesi, silikon kütükleri elde edilmesi 

ve kütüklerden kesme işlemiyle hücre üretimi gösterilmiştir. Tek kristalli hücre üretim 

yönteminde, silisyuma bağlı C2 uzaklaştırılır ve homojen yapıda kütük şeklindeki 

silisyum dökülerek kalıplaştırılır. Sonrasında ise kesme işlemine alınmaktadır. Çok 
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kristalli hücre üretiminde ise yönelimli katılaşma yöntemiyle kütük silisyum kalıba 

dökülür ve kesme işlemi yapılır. Tek ve çok arasındaki fark, tek hücrelerin C2 çekme 

işleminden sonra daha yüksek saflıkta kalmasıdır. İki üretim şeklinde de kesmeden 

sonra kenar düzeltilir. Bunun nedeni ise kareden sekizgene geçilerek panel üretimi 

bakımından fazladan yüzeyi kazanmaktır. Üreticiler, iki kesimi de kullanmaktadırlar. 

3.2.2.1. Monokristalin Güneş Pilleri 

Monokristalinde bütün madde tek kristalden oluşur. Materyalin atomik yapısı ise 

homojendir. Doğadaki kristal bileşimler elmas dışında polikristalindir. Elmas ise 

monokristalin özelliktedir. Monokristalin güneş pillerinde de malzemenin atomik yapısı 

homojendir. Bu piller verimlilik kapasitesi %20 ile en yüksek güneş pili çeşididir.   

 

Şekil 3.6. Monokristalin Güneş Pili 

Monokristalin güneş pillerinin üretimleri çok zaman alır ve zordur. Bundan dolayı 

fiyatları da yüksektir. Uzun süreli kullanım için ise dayanıklılık ve verim bakımından 

iyi bir seçenektir.  

3.2.2.2. Polikristalin Güneş Pilleri 

Polikristalin güneş pillerinde malzeme birçok monokristalden oluşmaktadır. 

Atomik yapısı homojen değildir. Bu pillerin verimlilik kapasiteleri %16’dır. Bu oran 

monokristalin güneş pillerine göre düşük olmasına rağmen CIS güneş pillerine göre 

yüksektir. 
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Şekil 3.7. Polikristalin Güneş Pili 

Polikristalin güneş pillerinin maliyeti monokristalin güneş pillerine nazaran 

düşüktür. Bu pillerin verimlilikleri maliyetlerine göre yüksek olduğundan güneş 

pillerinin en sık üretilen çeşididir.  

3.2.2.3. CIS Güneş Pilleri 

Monokristalin ya da polikristalin hücreler 180–350 µm ile kalın tabakalıdır. CIS 

(Bakır-İndiyum-Diselenid) hücreler ise 5 µm ile ince tabakalıdır. CIS güneş pilleri ince 

tabakalı olduğundan düşük maliyetlidir ancak yaklaşık %10 civarı verimliliğe 

sahiptirler.  

 
Şekil 3.8. CIS Güneş Pili 

CIS tipi güneş pillerinde güneş ışığı, bant genişliğinin büyük bir kısmını 

kullanabilir. Bu da kötü hava şartlarında dahi üretim olanağı sağlar. CIS teknolojisi yarı 

şeffaf güneş pili üretimini de mümkün kılmaktadır. Bu sebeple bina pencerelerinde 

(BIPV sistemler) ya da güneş kolektörlerinde kullanılabilmektedir. Bu pil çeşidinin 

dezavantajı ise hammaddesi olan İndiyum’un rezervinin sınırlı olmasıdır.  
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3.2.3. Fotovoltaik Modül ve Bileşenleri 

Fotovoltaik hücreler, farklı maddelerle alaşım yapılarak farklı verim, kalite ve 

renkte üretilebilmektedir. Aşağıdaki tabloda bu maddeler gösterilmektedir. 

Tablo 3.1. Hücreleri Oluşturan Materyaller ve Verim Oranları 

 

Güneş modülü oluşurken öncelikle hücreler foton testinden geçer. Voltaj ve 

akım değerlerine uygunlukları kontrol edilir. Sonra, tam otomatik robot sistemiyle 

birbirine seri bağlanmak için hazır duruma getirilir. Daha sonra seçilen hücreler seri 

bağlantı şeklinde birbirlerine lehimlenir ve dizi haline getirilir. Seri bağlantı, istenilen 

panel voltajını yakalamak için yapılmaktadır. 36 ile 72 adet hücre dizi halinde seri 

bağlanmaktadır. Hücreler modül haline getirilince EVA(Etil Vinil Asetatta) üzerine 

yerleştirilmektedir. Sonrasında folyolama ve camlama işlemi gerçekleştirilir. Daha 

sonra lamine edilir. İsteğe göre çerçeve dizaynı yapılır. Solar paneller çerçeveli de 

çerçevesiz de olabilmektedir.  
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Şekil 3. 9. Solar Modül Katmanları 

 

 Panel üretimi yapılırken seri bağlantı yapılmış olan panelin arka 

yüzündeki folyodan erişim sağlanmak üzere, voltaj ile akım çıkışına imkân tanıyan 

toplama kutusu montajı yapılmalıdır. Bu kutu sayesinde voltaj-akım testi 

yapılabilecektir. Kutu içerisinde yer alan sigorta da elektrik bakımından çevreye zararı 

önler.  

3.2.4. Güneş Enerji Sistemleri İle Enerji Üretimi 

Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji çeşitlerindendir. Bu sebeple de çevreye zarar 

vermez. Tükenmeyen enerji sınıfında bulunmaktadır. Bu enerjiden faydalanılabilmesi 

için özel sistemler kurulmaktadır. Güneş enerjisi sistemleri içerisinde güneş panelleri 

bulunur. Paneller, enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesindeki ilk aşamadır.  

Güneş hücresinin enerjisi verimiyle ölçülmektedir ve güneş panelleri 

mevsimlere göre yön değiştirerek yeterli verim almayı sağlarlar. Ülkemizde kış 

aylarında paneller 60 derece eğimle durarak kar birikimini ve buzlanma engellenir.  

Güneş enerjisinden elektrik üretebilmek için akü sistemi de yapılabilir. Sistem 

için akü şarj regülatörü, evirici ve diğer gerekli elektronik devreler kullanılabilecektir. 

Güneş olmadığında enerji ihtiyacı için akü grubu sisteme eklenmelidir. Akü aşırı 

şarjdan zarar görebilir. Bunu engellemek için ise akü şarj regülatörü kullanılır. 

Regülatör, güneş pillerinden gelen akımı engeller veya yükün akımını keser. Eviriciler 

ise paneldeki doğru akımı, alternatif akıma çevirmede kullanılmaktadır. İsteğe bağlı 

olarak, sisteme maksimum güç noktası izleyici de eklenebilecektir.  
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Güneş ışınlarının en küçük birimine foton denir. Fotonların yansıma özelliğine 

göre güneş ışınları bir noktaya değdikten sonra dikey çizilen çizginin tam simetriğinde 

yeniden yansır. Fotonlar, güneş ışınlarını soğuran bir sisteme hapsolunursa sistem 

içinde devamlı yansıma yaparlar. Bu nedenle etkili ve hızlı bir ısınmayla enerji kaynağı 

oluştururlar. Bu etkiye ise “sera etkisi” denir. Bu şekilde güneş, yeni bir enerji kaynağı 

olarak kullanılır.  

İşletmenin konumunun kaç saat güneşten faydalanabildiği çekeceği elektrik 

yükü hesabında önemlidir. Gün içinde 6 saat kesintisiz güneş alabiliyorsa ve işletmenin 

enerji ihtiyacı günde 5 Kilo Watt ise; 1 Kilo Watt enerji verip bunu gün boyu 6 saat 

yapabilen bir panel yeterlidir. Geriye kalan 1 Kilo Watt enerji ise; olumsuz dış ortam 

koşulları, panel camlarının kirlenmesi, gün boyu değişen ısı ve Güneş’in dik açısı gibi 

sebeplere bağlı olarak kayıp enerji olabilecektir.  

Güneş paneli santrali kurulumunda iki alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifler; 

off-grid ve on-grid sistemlerdir. Bunları inceleyecek olursak; 

3.2.4.1. Off-Grid (Şebekeden Bağımsız) Sistem 

 

 
Şekil 3. 10. Off-Grid Sistem 

 

Şebekeden bağımsız sistemler, elektrik bağlantısının kesintili olduğu veya 

imkânsız olduğu hallerde kullanılabilecek en iyi yöntemdir. Güneş enerjisine her yerden 

ulaşılabilmektedir. Bu nedenle kendi kendine yeten bir kaynak olarak kullanılabilir. 
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Fotovoltaik sistemde toplanan enerji depo edilerek istenildiğinde kullanıma hazır 

olabilir. İstenilen yerde ve zamanda elektrik üretimi imkânı sağlar.  

Şebekeden bağımsız sistemlerde enerji kaynağı olarak yeterli sayıda fotovoltaik 

modül kullanılır. Güneş yetersiz kaldığında veya gece kullanılmak için sistemde 

akümülatör bulundurulmaktadır. Gün boyu üretilen elektrik enerjisi akümülatörde 

depolanır ve gerekli enerji buradan sağlanır. Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar 

görmesini engelleyici denetim birimi kullanılır. Bu birim aküdeki duruma göre 

fotovoltaik modüllerden gelen akımı veya yükün çektiği akımı kesmektedir. Alternatif 

akım elektriği gerekirse sisteme invertör eklenir ve akümülatördeki DC gerilim, 220 V, 

50 Hz.lik sinüs dalgasına dönüştürülür. Farklı elektronik devreler de sisteme 

katılabilmektedir. Bazı sistemlerde, maksimum güç noktası izleyici cihaz da 

bulunmaktadır.  

Solar modüller çatıya yerleştirilerek güneş ışığını emisyonsuz doğru akıma 

sessiz bir şekilde çevirmektedirler. Bu akım bataryada depolanmaktadır. İhtiyaç anına 

kullanılır. Şarj denetleyiciler akünün şarj durumunu denetlerler. Fazla dolmasını ya da 

akünün boşalmasını engellerler. Alternatif akımla çalışan cihazlar için, mevcut doğru 

akım alternatif akıma çevrilir. Doğru akımla çalışanlarda DC regülatör kullanılmaktadır 

ve bu cihazlar doğrudan güneş enerjisi ünitesine bağlanabilmektedir.  

3.2.4.2. On-Grid (Şebekeye Bağlı) Sistem 

 

Şekil 3. 11. On-Grid Sistem 
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Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler, yüksek güçte ya da sık rastlanan 

uygulamasıyla binalarda küçük güçlü kullanım şeklinde olabilmektedir. Bu tür sistemde 

bir konutun elektrik ihtiyacı giderilirken fazla enerji elektrik şebekesine verilmektedir. 

Yeterli enerji üretimi sağlanamazsa enerji şebekeden temin edilir. Bu nedenle enerji 

depolaması yapılmaz. Üretilen DC elektrik AC elektriğe çevrilmeli ve şebeke uyumlu 

olmalıdır.  

Şebekeye bağlı sistemde fotovoltaik sistem tarafından üretilen elektrik, dağıtım 

firmasının ana şebekesine aktarılmaktadır. Ay sonunda ise üretim miktarından tüketim 

miktarı düşülerek mahsuplaşma yapılmaktadır. Fotovoltaik sistem tüketiminden daha 

çok elektrik üretmişse dağıtım firmasından ödeme alınır. Tam tersi ise ödeme yapılır. 

İki durumda da hem tasarruf edip hem de para kazanılır.  

Şebekeye bağlı sistem için kurulacak alanda hesaplamalar ve analizler 

yapılmalıdır. Sonrasında, projelendirme ve fizibilite yapılır, yatırım kararı alınarak 

uygulanır. Solar modüller tarafından üretilen doğru akım, şebekeye uygun alternatif 

akıma çevrilir ve merkezi şebekeye aktarılır. Elektrik sayacının yanına şebeke besleme 

sayacı bağlanmaktadır. Bu sayaç, merkezi şebekeye aktarılan elektriğin miktarını 

kilovat saat şeklinde ölçerek üretilen elektriği ortaya koyar. Çift yönlü sayaçlar, 

kullanılan elektriğin merkezi şebekeden mi yoksa üretilenden mi alındığını 

ölçebilmektedir. Bu sayaçlar birçok ülkede kullanılmaktadır.  

Sistem verileri; sms, e-posta ya da internetten incelenerek çalışma ideali kontrol 

edilebilir. Bu şekilde ne kadar kar ettiği hesaplanabilecektir. Sistemde; PV panel, PV 

panel paralleme konektörü, doğru akım kablo tesisatı, evirici, alternatif akım kablo 

tesisatı, alternatif akım toplama panosu, çift yönlü elektrik sayacı kullanılmalıdır.  

3.2.5. Güneş Enerji Santrali Tasarımı ve Kullanılan Temel Ekipmanlar  

Güneş panelleri, güneş ışığından elektrik üretmektedirler. Üretilen bu elektrik ise 

12 Voltluk bir doğru akımdır. Evlerde kullanılan cihazlar 220 Voltta çalışmaktadırlar. 

Sürekli ihtiyaç duyulduğu için sistem gün ışığı dışında da çalışabilmelidir. Bu bağlamda 

PV sistemler, çeşitli ekipmanlardan oluşmaktadır. Bu sistemlerde; güneş panelleri, solar 

aküler, şarj kontrol cihazları ile çeviriciler kullanılmaktadır. Güvenli çalışma için 
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başkaca cihazlar da eklenebilecektir. Kablolar, sigorta ve diyotlar, akü dolabı gibi 

yardımcı ekipmanlar da sistemde kullanılabilmektedir.  

3.2.5.1. Fotovolatik Modül (Panel) 

Güneş pilleri paralel ya da seri bağlanarak fotovoltaik modüller elde edilir. 

Paralel bağlamada voltaj sabit kalır ancak akım iki katına çıkar. Seri bağlamada akım 

sabit kalır ancak voltaj iki katına çıkar. Bu şekilde gerilim 14-16 volta çıkarılabilecektir. 

Bu modüller, sert dış ortam koşulları için tasarlanmaktadır ve dış ortamdan koruma 

amaçlı kapsüllenmektedirler. Fotovoltaik paneller ise fotovoltaik modüllerin paralel ya 

da seri bağlanmasıyla elde edilmektedir. 12-600 V arasında gerilim elde edilebilecektir. 

Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerjiyi fotovoltaik güneş pilleri 

aracılığıyla elektrik enerjisine çevirmektedir.  

Solar panelin çeşitleri mevcuttur. Bunlar; monokristal solar panel, polikristal 

solar panel, ince film solar panel ve esnek solar paneldir. Bunları kısaca inceleyecek 

olursak; 

3.2.5.1.1. Monokristal Solar Panel 

Monokristal güneş panellerinde düzgün moleküler dizilimli külçelerden 

monofotovoltaik hücreler kesilmektedir. Bu hücreler yüksek verime ulaşabilmektedir. 

Kullanılabilecek yüzey alanı kısıtlıdır. Bu sebeple de bu tür hücreler tercih edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.12. Monokristal 

Solar Panel 
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Monokristal solar paneller en az 20 yıl kullanılabilmektedir. Yüksek dereceli 

silikondan yapılmışlardır. Tek bir kristalden yapılmaları nedeniyle bu isim verilmiştir. 

Bu paneller verimliliği nedeniyle az güneşte çok üretim sağlayabilmektedir.  

3.2.5.1.2. Polikristal Solar Panel 

Polikristal güneş panelleri, tek kristalli malzeme üretme yöntemiyle 

gerçekleştirilmemektedir. Bu panellerin kristal yapıları kısmen düzgündür. Bu nedenle 

verimlilikleri monokristal solar panellere göre daha düşüktür.  

 
Şekil 3.13. Polikristal Solar Panel 

Polikristal hücrelerin üretimi daha kolay ve ucuzdur. Fotovoltaik sektöründe çok 

yaygındır. Bu paneller, monokristal güneş panellerine göre daha düşük ısı toleransı 

göstermektedirler.  

3.2.5.1.3. İnce Film Solar Panel 

İnce film güneş panelinin üretim prosesi monokristal ve polikristal panellerden 

farklıdır. Piyasada çok tercih edilmezler çünkü verimi düşüktür.bu paneller, panel 

başına düşen watt miktarından dolayı diğer panellere göre fazla yer kaplamaktadırlar. 

Bu nedenle alan-verim ilişkisi bakımından düşük performanslıdır.  
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Şekil 3.14. İnce Film Solar Panel 

İnce film solar panellerin verimlilik oranı %8-10 arasıdır. Aşırı ısı değişimlerinden 

ve gölgelenmelerden çok etkilenmemektedirler.  

3.2.5.1.4. Esnek Solar Panel 

Esnek güneş paneli, kullanım imkânı fazla olan bir panel türüdür. Yapısında 

monokristal ve polikristal olabilmektedir. Bu bağlamda verimlilikleri de değişkendir. 

Bu paneller oldukça hafiftir. Bu sebeple de avantaj sahibidirler. Esnek solar panellerin 

alüminyum çerçevesi ve temperli camları bulunmamaktadır. 

 
Şekil 3.15. Esnek Solar Panel 

 

3.2.5.2. Güneş Panellerinin Kullanım Alanları 

Güneş Panelleri, ülkemizin her yerinde kurulabilir. Bu panellerle güneş enerjisi 

depolanabilmektedir. Elektrik şebekelerinin olmadığı veya ulaşımın güç ve masraflı 

olduğu yerlerde ve şehir dışı yerleşim yerlerinde kullanılabilecektir.  
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Güneş panellerinin kullanım alanlarına bakacak olursak; trafik işaret 

lambalarında, evlerin elektrik ihtiyaçlarında, cep telefonu şarjında, bahçe ve sokak 

aydınlatmasında, güneş arabalarında, hesap makinelerinde, saatlerde, yapay uydularda, 

yemek pişirmede, giysi ve çantalarda kullanılabilmektedir.  

3.2.5.3. Güneş Panelleri Kurulum Çeşitleri 

Güneş Paneli Tarlası, devlete elektrik satmak amacıyla ya da özel bir ihtiyacı 

karşılamak için kurulabilmektedir. Bu kurulumdan yüksek güç üretimi 

sağlanabilmektedir.  

 

Şekil 3.16. Güneş Paneli Tarlası 

Çatı Üstü Montaj, eğimli çatıların üzerine yapılmaktadır. İşyeri ya da evin 

ihtiyaçlarını karşılama amacı gütmektedir.  

 

Şekil 3.17. Çatı Üstü Montaj 
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Düz Zemine Montaj,bahçe ya da teras gibi geniş alanlara kurulabilmektedir. 

Yatırım amacıyla veya ihtiyaç amaçlı kurulmaktadır.  

 

Şekil 3.18. Düz Zemine Montaj 

 

Tek Ayak Montaj, dar alanlarda kullanılabilmektedir. Alan-üretim ilişkisinde 

maksimum güç sağlamaktadır. Kurulum yapıldığı yerdeki yaşam alanını 

etkilememektedir.  

 

Şekil 3.19. Tek Ayak Montaj 

 

Çoklu Ayaklı Montaj, sehpa düzeneği üzerine kurulmaktadır. Birkaç panel düz 

veya eğimli zemine istenilen açıda monte edilmektedir.  
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Şekil 3.20. Çoklu Ayaklı Montaj 

3.2.6. Panel Montajı ve Kurulum Ekipmanları  

PV tesisleri, yapı bileşenleridir. Yerel yapı yönetmeliklerine uygun şekilde ayrı 

ayrı ve bir arada statik açıdan dengede bulunmalıdır.  

Montaj sistemi kurulurken bazı hususlara dikkat edilmelidir. Panelin 

kullanılacağı yer incelenmeli ve yük etkilerine dayanıklı ve yerinden çıkmayacak 

şekilde kurulmalıdır. Ayrıca panelin kaymaması ve devrilmemesi hususlarına dikkat 

edilmelidir. Bu konuda gerekli testler gerçekleştirilmelidir ve saha dizaynı 

sağlanmalıdır.  

Solar montajı, çatı üstü ve arazi tipi şeklinde iki çeşittir. Bu çeşitleri inceleyecek 

olursak;  

3.2.6.1. Çatı Üstü Montaj 

Çatı üstü montaj seçeneği güney veya doğu-batı cepheli binalarda kullanılarak 

araziden tasarruf ederek enerji üretimini kolaylaştırır. Çatı montajında dikkat edilmesi 

gereken en önemli husus çatıya uygulanacak yükün statik açıdan uygunluğunu 

hesaplamaktır. Çatı üzerinde yükü oluşturan ekipmanlar; 

 Çatı konstrüksiyonu (alüminyum veya galvaniz çelik) 

 Kablolama 

 Pano  

 Kablo kanallarıdır.  
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Çatıya uygulanacak konstrüksiyonun sayısı ile taşıyıcı profil ve sabitleme 

elemanlarının kalınlığı çatı veya bina geometrisine ve modül düzenine göre tespit 

edilmelidir.  

Çatının kendi ağırlığına ek olarak rüzgâr ve kar yükleri aynı anda ve birbirinden 

bağımsız meydana gelme olasılığı göz önüne alınarak kullanılacak malzeme seçimi 

yapılmalıdır. Böylece montaj sisteminin boyutu seçilebilir ve gerekli taşıma kapasitesi 

hesaplanabilir.  

Rüzgâr yükünün, kar yükünün ve öz ağırlığın birlikte dikkate alınmasıyla ortaya 

çıkan esas yük, uzmanlar (statik mühendisleri) tarafından EN 1055 normundaki 

kurallara göre tespit edilmeli ve öngörülen emniyet ekipmanlarıyla donatım 

yapılmalıdır.  

Altyapının yeterli boyuta sahip olduğunu ve maksimum kuvvetlere dayandığını 

belgelemek amacıyla bir inşaat izni için durum emniyeti ve taşıma kapasitesi 

belgelenmelidir.  

Aşağıdaki resimde görüldüğü günümüzde üzere üç tip çatı uygulama şekli 

mevcuttur. 

 

Şekil 3.21. Çatı Uygulama Şekilleri 

Düz çatılar PV tesisini planlayan kişiye belirli özgürlükler sunarken, eğik çatılar 

modüllerin yönünü ve eğimini belirler. Bu nedenle planlamadan önce çatının uygunluğu 

kontrol edilmelidir. Montaj sisteminin ana kısmını bir veya iki katlı profil sistemleri 
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oluşturur. Bunlar aşağıdaki resimde görüldüğü üzere çatı sabitleme noktalarına (çatı 

kancası, sabitleme elemanları vs.) monte edilir ve PV modülleri taşır. 

Montaj işinin azaltılmasına yönelik, kapsamlı bir ön montaj, mekanik montaj 

için mümkün olduğu kadar az sayıda farklı ekipman kullanımı ile montaj hızı 

artırılabilir. 

 

Şekil 3.22. Sabitleme Elemanları 

Günümüzde çatı üzeri solar panel montajı gelişmek olup, farklı teknolojiler 

kullanılarak, çatı üzerinde kullanılan konstrüksiyon sistemi uygulanmayarak hem 

maliyet hem de çatı üzerinde oluşacak ekstra yükten tasarruf etmek mümkündür. 

Özellikle yüksek metrajlı endüstriyel sanayi tesis çatılarında, klasik sistemle ile 

güneş paneli kurulumu sırasında çatıda bulunan yalıtım örtüsü delinmekte ve çatıya 

zarar vermektedir. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere düz çatılarda çatıya entegre 

sistem ile bu sorunlara çözüm bulunmuş olup, ülkemiz adına yeni bir inovasyon 

sağlanmıştır. 

 

Şekil 3.23. Çatı Üzeri Entegre Solar Panel Kurulumu 
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3.2.6.2. Arazi Montaj 

Günümüzde güneş enerjisinden elektrik elde etme yöntemi olarak en yaygın 

uygulama alanı güneş tarlalarıdır. Arazi üzerine kurulum yapılan bu sistemlerde, panel 

kurulumu öncesi saha tesviyesi vb. işlemler uygulanmalıdır. Öncelikle kuruluma uygun 

arazi seçimi ve yönetmeliklerin öngördüğü üzere enerji izinlerinin alınması gereklidir. 

Uygun arazi seçimi için; arazi eğimine, arazi özelliklerine, DSİ sulama programı dışında 

olmasına, maden arazisi statüsünde olmamasına, tarım dışı statüsünde olmasına, 

arazinin toprak türüne, çevresinde gölgelenmeye sebep olacak engel bulunmamasına, 

dağıtım şebekesine yakınlığına ve güney cephe olmasına dikkat edilmelidir. Bu 

unsurlara uygun olarak seçilen arazi üzeri güneş paneli montajı hem maliyet hem de 

elektrik üretimi değerleri açısından avantajlıdır.  

Günümüzde arazi üzerinde uygulanan konstrüksiyon üzeri panel kurulumuna 

örnek olarak aşağıdaki resimde gösterilmiştir.   

 

Şekil 3.24. Arazi üzerine konstrüksiyon panel 

Arazi üzeri kurulumda konstrüksiyon yere sabitleme sistemi olarak iki tip 

modelleme vardır; 

1. Konstürksiyon ayaklarının araziye kazık çakma makinası ile çakılması 

2. Konstrüksiyon ayaklarının betonarme kalıplama ile sabitlenmesi 

 Bahsedilen iki montaj şekli de uygulanmaktadır. Arazi koşulları ve maliyet göz 

önüne alınarak uygun montaj şekli tercih edilebilir. 
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3.2.6.3. Solar Konstrüksiyon 

Araziye kurulacak güneş enerjisi tesislerinde, panel ve inverterden sonraki en 

önemli ekipman konstrüksiyon (metal taşıyıcı sistemler)dur. Geniş düzlüklere kurulan 

ve MW’lar düzeyinde elektrik üreten panellerin altında sık rastlanılmaktadır. Bunların 

sağlamlığı tesisin sağlamlığı demektir.  

GES yatırımları asgari 25 yıl süreyle çalışabilmektedir. Bu bağlamda yatırımlar 

için kullanılacak malzemeler dikkatli seçilmelidir. Çakma yöntemiyle yapılacak 

projelerde malzemenin 25 yıl toprak altında kalacağı düşünülerek seçilmelidir.  

Ülkemizde güneş enerjisi sistemleri tasarlanırken bazı hatalar yapılmaktadır. 

Özellikle, taşıyıcı sistemlerce panellerin taşındığı unutulmamalıdır. Taşıyıcı sistemlerin 

tasarımında hata yapılması demek; konstrüksiyonun yıkılması, panellerin uçması veya 

mikro çatlaklar oluşması demek olabilecektir. Tesis, oluşacak bu büyük zararlardan 

dolayı çalışamaz duruma gelebilecek ve yatırım çöp olacaktır.  

 

Şekil 3.25. Konstrüksiyon Sistemi 

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi konstrüksiyon ayaklarının uygulama işlemi 

bittikten sonra aşık ve kiriş montajları yapılarak Solar Panel montajı gerçekleştirilir. Bu 

esnada DC kablolama işlemi sayesinde Solar Paneller Seri bağlantı olarak birbirine 

bağlanır. 

Sahanın kablolama ve konstrüksiyon, solar panel işlemi tamamlandıktan sonra, 

Solar inverter montajı yapılarak gerekli ölçümler yapılır ve DC girişler tamamlanır.  
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Daha önce ekipman listesinde bahsettiğimiz üzere, güneş tarlasının trafo, kesici 

ve köşk montajı yapılıp AC kablolama bağlantıları yapılarak sahanın elektriksel 

altyapısı tamamlanır.  

 

Şekil 3.26. Trafo Ekipmanı 

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra ENH hattından gelen enerji testi yapılıp 

güneş santrali devreye alınır ve geçici kabul için TEDAŞ’ a başvurulur. 

Günümüzde hala yaygın olarak çatı sistemlerinde konstrüksiyon sistem 

kullanılıyor olsa da yeni teknoloji ile çatıya entegre çerçevesiz güneş panelleri 

üretilmektedir. 

3.2.6.4. Solar Inverter 

Güneş enerjisinden elektrik üretim tesisinde, güneş panelinin oluşturduğu 

elektrik voltajının şebeke voltajına dönüşümü ve uygunluğunu sağlayan solar inverter 

ekipmanı kullanılması mecburidir. İnverter ekipmanının ana işlevi ve tanımı aşağıdaki 

gibi açıklanabilir.  

İnverter, bir dönüştürme sistemidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

yaygınlaşmasıyla inverterlerin kullanımı da artmıştır. Rüzgâr ve güneş enerjilerinin 

tüketiciye sunulması hususunda devreye inverterler girmektedir. inverterler, güç çevirici 

olarak bilinmektedirler. Doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) çevirmeye 

yaramaktadır. İnverterler, elektriksel bir güç dönüştürme elemanıdır. Farklı gerilim ve 

frekans değerlerinde olabilmektedirler. 

http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/yenilenebilir-enerji-alaninda-dunyanin-en-buyuk-10-projesi/7994
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İnverterler; güç kaynakları, elektrik dağıtım şebekeleri ve güneş enerjisi 

sistemlerinde uygulanabilmektedirler. İnverterler doğru akımı alternatif akıma 

çevirirken istenilen gerilim, güç ve frekans değerlerinde AC akım elde edilmiş 

olmaktadır. AC enerji ihtiyacı bulunan sistemlere ve elektronik cihazlara besleme 

sağlanabilmektedir.  

İnverterler çeşitli tiplerde üretilebilmektedir. Bu tiplerde inverterlerin güçleri, 

çıkış dalga çeşitleri ve kullanılacakları yer önemlidir.  

DC / AC Solar İnverterler 3 ana gruba ayrılırlar. Bunları inceleyecek olursak;  

1) Off-Grid İnverterler: Şebekenin olmadığı hallerde kullanılmaktadır. Depolamalı 

sistemlerde tercih edilmektedir. Panellerden üretilen elektrik doğrudan AC 

elektriğe dönüştürülerek veya akülerde depolanan DC enerji inverterleri 

aracılığıyla AC’ye dönüştürülerek yükü besleyebilmektedir.  

2) On-Grid İnverterler: Şebekeye bağlı sistemlerde kullanılmaktadır. Güneş enerjisi 

kullanılabilir olduğunda üretilen enerji şebekeye aktarılmaktadır. Panelde 

üretilen DC elektriği doğrudan AC elektriğe dönüştürmekte ve elektrik 

şebekesine iletmektedir.  

Merkezi inverterler, büyük ölçekli santrallerde tercih edilir. Tek bir inverterin 

gücü yüzlerce kW’den başlayarak MW’lere çıkabilmektedir. Hem saha hem de 

çatı uygulamalarında dizi inverterler tercih edilebilmektedirler. Çatı tiplerine 

göre çeşitli dizi inverterler kullanılabilir. Dizi inverterlerde amaç, bir santrali 

parçalayarak her parçanın bağımsız şekilde enerji üretimini 

gerçekleştirebilmesidir.  

3) Hibrit İnverterler: Solar-PV ve batarya, akü ve şebeke, grid güç teknolojisinin 

ekstra avantaj sağlaması amacıyla birlikte kullanıldığı sistemdir. Güneş enerjisi 

öncelikli kullanılır. Üretim tüketimden fazlaysa akülerde-bataryalarda enerji 

depolanmaktadır. Tam tersi ise eksik kısım aküden çekilmektedir. Bu 

inverterlerde ihtiyaç duyulmadıkça şebekeden elektrik çekilmemektedir.  

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrik-sigortasi-ile-kacak-akim-rolesi-arasinda-ne-fark-var/8987
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/enerji-yonetimi/10058
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/olcum-cihaz-ozellikleri-ve-kullanm-%5bozel-dosya%5d/8539
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3.2.6.5. Güneş Enerjisi Tesisleri İçin Kablo 

Fotovoltaik sistemlerde kablonun seçimi önemlidir. Kablo seçimi ihmal 

edilmemesi gereken bir konudur. Panellerde oluşan voltaj tipi doğru akım olduğundan 

kablo seçimi UV standartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca kablolar dışarıdaki şartlara da 

dayanıklı olmalıdır. Enerji kaybı hesabında kablo önemlidir. Kullanılan metraj ve kesit 

öngörüldüğünde, yanlış hesaplamadan dolayı meydana gelen enerji kaybının 

oluşturduğu zararın maliyeti yüksek olmaktadır. Çatı uygulamalarında paneller 

arasındaki kablo bağlantılarına galvaniz kablo kanalları kullanılmaktadır. Arazi 

uygulamalarındaysa paneller arasındaki kablo bağlantılarına güvenlik ve verimlilik için 

yer altı kablo güzergâhları tercih edilmektedir.   

İnverterler sayesinde DC’den AC’ye dönüştürülen elektrik enerjisini sayaca ve 

şebekeye taşımak için AC kablo gereklidir. AC kablo DC kablolar gibi uzun mesafeli 

kullanılmaz. Ancak bu kablo da yük taşıyacaktır. Enerji kaybı ve enerji kesintileri 

bakımından AC kabloların da elektriksel hesaplamalara uygun seçilmesi gerekmektedir.  

3.2.6.6. Trafo – Köşk 

Enerji transferi sağlamak için trafo gerekmektedir. Trafolar, TEİAŞ’ın 

öngördüğü elektrik ve enerji iletim-dağıtım alt yapı standartlarına uygun olmalıdırlar. 

Köşk ise, kesici hücre ile diğer ekipmanların içinde yer aldığı bir yapıdır. Köşk, güneş 

tarlaları kurulumunda enerjiyi iletmek amacıyla kurulmak zorundadır.  

Köşkün içerisindeki ekipmanlar şunlardır; ana toplama panosu (AC voltajı ve 

akımın bir noktada toplanmasını ve trafoya iletilmesini sağlamaktadır), trafo (380 volt 

AC’yi istenen voltaja ulaştırmaktadır), giriş-çıkış hücresi (enerji şebekeye 

ulaştırılmadan güvenlik için kontrolünü yapmaktadır) ve kesici hücre (çalışan enerjiyi 

güvenlik amaçlı kesebilmektedir).  

Arazi uygulamalarında köşk yapısı için betonarme kalıp oluşturulmaktadır. Yapı 

bu kalıp üzerine yerleştirilmektedir. Çatı uygulamalarında ise genellikle trafo ve OG alt 

yapısı kullanılarak enerji iletilir. Bu sebeple de köşk kullanımı gerekli olmamaktadır.  
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3.2.6.7. Çift Yönlü Sayaç 

Üretilen ya da tüketilen enerjinin miktarını elektrik sayaçları ölçmektedir.  ölçen 

cihazlardır. Bu enerji miktarı Watt-saat (Wh) şeklinde belirtilerek çekilen güçle 

zamanın çarpımını göstermektedir.  

Çift yönlü elektrik sayaçları; işyerlerinde, fabrikalarda ya da evlerde güneş veya 

rüzgâr gibi kaynaklarla elektrik üretimi gerçekleştiren donanımların bulunduğu 

aboneleri içermektedir. Çift yönlü sayaçlar, çift yönlü çalışmaktadır yani şebekeden 

sağlanan elektrik ile şebekeye gönderilen elektriğin kayıtlarını sağlar.  

Tüketim fazlalığında ya da geceleri şebekeden faydalanılabilmektedir. Bu durum 

şebekeden elektrik satın alma olarak değerlendirilerek çift yönlü sayaç tarafından kayıt 

altına alınır. Tam tersi olursa yani üretim daha fazla olursa bu durumda da şebekeye 

aktarılabilir. Bu durumda da satın alma olarak değerlendirilen miktardan şebekeye 

aktarılan miktar sayaç tarafından düşülmektedir. 

 

3.2.6.8. ENH (Enerji Nakil Hattı)  

Tesisten sağlanan güneş enerjisinin TEİAŞ Trafo merkezine taşınması 

gereklidir. Bu taşıma ise nakil hattı oluşturularak gerçekleştirilmektedir. TEDAŞ, GES 

santralleri için 10 km. enerji nakil hattı mesafesi öngörmüştür. Bu mesafenin sebebi ise 

üzerine çıkıldığında enerji kaybının artmasıdır. Bu bağlamda yatırımcı için tesis 

verimliliği azalır.  

ENH sistemi oluşturulurken beton, tahta ya da örme direk kullanılmaktadır. Bu 

şekilde YG kablolarla enerji nakli sağlanmaktadır. Böylece şebekeyi beslemek için 

gerekli olan altyapı oluşturulmuş olur.  

 

3.2.6.9. SCADA ve Uzaktan İzleme Sistemi 

Taleplere hızlı ve verimli şekilde cevap verebilmek amacıyla geliştirilen 

sistemler enerji sektöründe büyük bir öneme sahiptir. “Supervisory Control And Data 
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Acquisition” (SCADA), “Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama” sistemidir. 

SCADA sistemi temelde bir yazılımdan ibarettir. Fonksiyonu ise geniş alana dağılan 

tesislerin tek merkezden değişik cihazlarla (bilgisayar, cep telefonu, tablet vs.) 

izlenebilmesini sağlar.  

Güneş enerjisi santralinde, sistemin güvenilirliği ve performansı takibinin 

yapılması, en önemli konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda, güneş enerjisi 

santrallerinin hem performans takibi yapılabilmesi, hem verimlerinin yükseltilmesi hem 

de bakım maliyetlerinin düşürülmesi konusunda SCADA ve uzaktan izleme sistemleri 

büyük önem arz etmektedir. 

SCADA sistemleri; grafik arayüz, izleme sistemi, alarm sistemi, veri toplama 

sistemi, analiz sistemi ve raporlama sistemi özelliklerine sahiptir.  

Çok sayıda eviriciyi, aynı grafik üzerinde, çeşitli üretim parametrelerine göre 

izleme, birbirleriyle kıyaslama ve analiz etme imkânı sunar. Santrale ait tüm eviricileri 

enerji üretim büyüklüklerine göre sıralayabilir, belirli değer aralıklarına göre 

filtreleyebilir, incelemek istediklerinizin detayına inebilirsiniz. 

Akım kollarının, invertörlerin, güneş enerjisi santrali içindeki üreteç ve 

tüketeçlerin farklı aşamalardaki üretim ve güvenliklerinin kontrolü ile 

gerçekleşmektedir. Manüel olarak yapılan kontroller düşük kapasiteli sistemlerde daha 

kolay iken, yüksek kapasiteli sistemlerde panel sayısı ve inverter sayıları arttığı için 

kontrol edilmesi zorlaşır, problem yasayan sistemlerin kontrolü imkânsızlaşır. Bu 

nedenlerle sistemi düzenli olarak izleyecek bir otomatik uzaktan izleme sistemine 

ihtiyaç duyulur. Uzaktan izleme sistemleri, sistem devreye alındıktan sonra verimli 

çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve düzenli olarak raporlar. 

3.3. Lisanslı Ve Lisanssız Üretim Tesislerinde İşletmenin Önemi 

Elektrik enerjisi üreticisi yatırımcıları GES tesislerini devreye almadan önce 

fizibilite ve yatırım sürecinde hangi EPC firması ile çalışacaklarını, 

hangi inverter modelini, hangi güneş paneli kullanacaklarını çok detaylı incelerler. GES 

kurulum çalışması yapılırken gerek ekonomik ve teknik sebepler, gerekse mevzuattan 

https://www.teknoraysolar.com.tr/gunes-enerjisi-santrali/
http://www.enerjibes.com/inverter-nedir-inverter-ne-demek/
http://www.enerjibes.com/solar-panel-cesitleri-nelerdir/
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kaynaklanan sebeplerle yerine getirilmesi gereken ciddi görevler ve sorumluluklar 

vardır. 

2014 yılında yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre, kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından yatırım programı kapsamında yapılan veya yaptırılan 

elektrik üretim tesislerinin kabul işlemlerinde bu yönetmelikle beraber kamu ihale 

mevzuatındaki hükümler de uygulanacaktır. Bu üretim tesislerinde standart dışı 

malzeme ve ekipman kullanımı yasaktır. Standardı bulunmayan konular varsa 

Uygunluk Belgesi, ürün belgesi veya dizayn sertifikasına sahip olma koşulu 

bulunmaktadır. Tesislerde Avrupa Birliği direktifleri kapsamındaki malzeme ve 

ekipmanların CE işaretini taşıması gerekir. Tesisin sahibi tarafından gerekli tüm izin ve 

onay süreçlerinin süresinde tamamlanması mecburidir. Tesis ve ekipmanlar bakımından 

gereken kontrol işlemlerinden de tesis sahibi sorumlu tutulmaktadır.  

Güneş enerji santrallerinde kurulum arazi tipi ise yabani otlarla mücadele, arazi 

engebesi, solar panel temizliği, saha güvenliği, DC, AG, OG elektrik arızaları, 

konstrüksiyon aksamının mekanik bakımı, trafo ve elektrik tesisinde yapılması gereken 

yıllık kontroller, yıllık topraklama bir işletmenin mutlaka olması gereken unsurlarıdır. 

Bir elektrik santralinin verimli şekilde çalıştırılabilmesi ve işletme ömrünün uzatılması 

için bu belirtilen unsurların sürekli olarak takip edilmesi ve meydana gelecek olası 

sorunları hızla giderilmesi gerekmektedir.  

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre, tesislerin 

ve ekipmanların teknik belgelerinde gösterilmiş olan aralıklarla bakım ve onarımları 

yapılmalıdır. Gerçekleştirilen bakım ve onarımlar kalıcı şekilde yazılı çıktı ve elektronik 

ortamda kayıt altına alınır.  

Özellikle güneş enerji santrallerinde fizibilite çalışmasında taahhüt edilen veya 

beklenen üretim değerlerinin elde edilebilmesi için tesisin üretim değerlerinin 

performans izleme ve takibinin anlık olarak yapılması gerekmektedir.  

Yatırım süreci tamamlanan GES tesislerinin planlama aşamasında hedeflenen 

performans değerlerini yakalaması ve tesisten en yüksek verimin elde edilmesi için 

mutlaka profesyonel bir ekip tarafından tesis yönetimi ve işletmesinin gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Elektrik üretim tesisi sahiplerinin, işletmekte oldukları tesislerde 

http://www.enerjibes.com/gunes-paneli-temizligi/
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istenilen verimi alabilmeleri için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip yetkili teknik personel 

bulundurmaları gerekmektedir. 

Elektrik üretim tesislerinde işletme başlı başına bir iş alanıdır. Bu hizmetleri 

teknik ve hukuki nedenlerle yetkili personel dışında yürütmek mümkün değildir. Öyle 

ki elektrik santrali işletmeciliği ciddi bilgi birikimi, tecrübe ve yeterlilik gerektiren 

önemli bir konudur. Elektrik üretim santralleri alçak ve yüksek gerilimin bir arada 

karmaşık ve çok tehlikeli sınıfta tesislerdir.  

Yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından 

yetkili olan elektrik mühendisleri, “Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu” belgesi 

almalıdır.  

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 14 

maddesine göre enerji santrallerinin üretim ve iş güvenliği sorumluluğu, üretim yapan 

tesis sahibindedir. Mevzuata göre görevini yerine getirecek olan yetkili işletme 

sorumlusunun istihdam etme ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri alma sorumluluğu 

bulunmaktadır. Bu bağlamda yatırımcılar, geçici kabulü yapılan tesislerde işletme 

sorumlusu görevlendirmeli ya da işletme sorumluluğu hizmeti almalıdır.  

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 60. maddesi Yüksek Gerilim 

Elektrik Tesislerinde çalışacak teknisyen ve teknikerlerin “EKAT Yüksek Gerilim (YG) 

Altında Çalışma İzin Belgesine” sahip olmasını ve bir mühendis nezaretinde çalışması 

şartını koymuştur. Bununla anlaşılmaktadır ki YG tesislerinde işletme için teknisyen 

veya tekniker unvanına sahip personelin görevlendirilmesi mevzuat açısından yeterli 

değildir. Teknik personeli koordine edecek en az bir elektrik mühendisinin de işletme 

sorumlusu olarak görevlendirilmesini gerekmektedir. 
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BÖLÜM 4. ÖRNEK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU 

 

 

Bu tezin konusu olan yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi için bir 

örnek fizibilite çalışması yapılmıştır. Sistemin kurulu gücü 1 MW olarak planlanmıştır. 

Çünkü lisanssız bir GES mevzuatı kurulumu için maksimum kapasite olan 1MW kurulu 

güç geri dönüşüm hesaplamaları araştırması bakımından en iyi sonuçları verir.  

 Güneş enerjisi santral kurulumunu arazi ve çatı üstü kurulum olarak 

inceleyeceğiz. Her iki kurulum için de kurulumlar bölge olarak Kocaeli/Gebze bölgesi 

seçilmiştir.  

4.1. Güneş Enerji Kurulum Öncesi Hazırlık Süreci 

Her iki santral için de üretilen elektrik kullanılabilir ve fazla kalan üretim uygun 

koşulları sağlıyor ise devlete satılabilir. Devletin güneş enerji santral kurulumu için 

belirlediği enerji lisanları bulunmaktadır.  

Ülkemizde iki tip enerji lisanslandırılması mevcuttur; 

-Lisanslı GES > 1MW 

-Lisanssız GES < 1 MW 

Her iki lisans kurulumunda da arazi üzerindeki süreci aynı olmakla birlikte, 

lisanslı GES projeleri için Enerji Bakanlığının öngördüğü tarihlerde Lisans ihaleleri 

yapılarak, lisans bedelleri belirlenir. Bu lisans üzerine lisanslı projelerdeki 10 yıl enerji 

alım garantisi, 49 yıl olarak revize edilir ki bu durum ihale fiyatlarını etkilemektedir.  

2015 yılında yapılan 600 MW GES Lisans ihalesinde Türkiye’ de farklı 

bölgelerde farklı güçlerde projeler oluşmuştur. Bölgesel olarak lisans bedelleri 

belirlenmiş ve bu sistem ile yatırımcı, elektrik üreterek ve enerji fazlasını 13,3 dolar 

cent’ e devlete 10 yıllık satma hakkı elde etmiştir. Lisans sahibi yatırımcılar 10 yılın 

sonunda ise, enerji piyasasına bu lisans hakları ile enerji satmak yetkilerini almışlardır. 
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GES santrali olarak günümüzde en yaygın kullanım olanı Güneş Tarlalarıdır. 

Çatı uygulamaları GES gücünü kısıtlar iken, güneş tarlaları sınırsız boyutta GES 

kurulumuna elveriş sağlar. Ancak bilinmelidir ki Güneş Tarlası kurulumda, gerek arazi 

gerek ise ENH bağlantı noktası uzaklığı açısından seçilecek tarlanın yatırıma uygun 

olması gereklidir. İdeal bir GES Tarlası için aşağıdaki veriler elimizde bulunmalıdır. 

-Çağrı Mektubu 

-İmar Onayı 

-Bağlantı Görüşü 

-Arazi Eğimi ve Topolojisi 

-Arazi Zemin Etüdü 

-Statik Raporu 

-Arazi Tapusu ( Tarım arazisi olmamalıdır) 

- Güney cephe yönlenmesi 

Yukarıdaki parametre ve evraklar tamamlandıktan sonra, ilk olarak Güneş 

Tarlasının tesviye ve hafriyat işlemleri ile ilgili çalışmalar başlatılarak, sahanın güney 

cephe yönelmesi ve eğimi optimize edilir. Elbette bu işlem mecburi olmamakla birlikte 

saha topolojisine uygun olarak da kurulan sistemler mevcuttur. 

Daha sonra saha zemin etüdü incelenerek, sahaya uygulanacak konstrüksiyon 

montaj işleminin, çakma sistemi veya beton kalıp sistemi olacağına karar verilerek, bu 

işlemleri için gerekli makine ve ekipman sahaya sağlanır. 

Güney yönelimin en doğru şekilde sahaya uygulanabilmesi için, harita 

mühendisleri devreye girerek, konstrüksiyon sehpasının ayak işaretlemelerini GPS 

koordinatlamasına göre yaparlar. 

Bu işlemler esnasında sahada kullanılacak kablo güzergâhları belirlenerek, 

TEDAŞ’ın öngördüğü genişlik ve derinlik esaslarına uygun olarak kazılarak, TEDAŞ 

onaylı projeye uygun olarak tedarik edilen AC kablolar sahaya serme, kumlama ve 

gömlekleme işlemi ile uygulanır.  



 

70 

4.1.2. Güneş Enerjisi Santrali Yatırım Örneği  

Bu bölümde güneş enerji santrali (GES) fizibilite raporunda kurulum maliyetinin 

işletmeye geri dönüşünün kaç yıl olacağı hesaplanacaktır. Çalışma yapılırken EPDK 

tarafından 2017 yılı üreticiler için belirlenen dağıtım bedeli birim fiyatı üzerinden 

hesaplanmıştır. Kısaca burada belirlenen birim fiyatla, net enerji miktarı çarpılarak 

hesap yapılmaktadır. 

Örnek 1: Gebze Organize Sanayi Bölgesinde 1 MW’lık Lisanssız örnek bir çatı 

kurulumu modelleyerek kurulum aşamasında yapılması gerekenleri sıralayacağız.  

GES için öncelikle çatı tipi belirlenir; çatı türü ve gerekli hesaplamalara, çatının 

eğimine, çevresinde ya da üzerinde gölgelenmeye neden olacak engel bulunmamasına 

ve güney cepheli olmasına dikkat edilmelidir.  

İlk olarak yatırımcının GES kurulumu yapacağı çatı alanını tespit etmesi 

gerekmektedir. Bunun için de çatıda keşif yapılması gerekir. 1 MW kurulum için farklı 

etkenler düşünülerek yaklaşık 12,000 m2 çatı alanı lazımdır. Çatıyla alakalı bilgiler 

fizibilite çalışması için toplandıktan sonra güneş enerji santrali fizibilite 

hesaplama kısmına geçilmelidir. Fizibilite çalışmasında bölgenin güneş enerji 

potansiyeli ve yatırımın amacı dikkate alınmalıdır. Bu örneklemede sistem, lisanssız 

tüketim fazlasını devlete satış esasına göre oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4. 1. Koordinat belirlenmesi Kaynak : GoogleEarth 

http://www.enerjibes.com/gunes-enerjisi-santrali-fizibilite-hesaplama/
http://www.enerjibes.com/gunes-enerjisi-santrali-fizibilite-hesaplama/
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Fizibilite çalışmasına başlamadan önce kurulum yapılacak olan bölgenin koordinatları 

belirlenir ve buna göre simülasyon programında verilere eklenir. Simülasyon 

programında hesaplanan verilere göre, Kocaeli/Gebze bölgesinde kurulu gücü 1 MW 

olan %3 eğimli çatı, 5488 adet güneş paneli ve 21 adet inverterle bir yılda yaklaşık 

1.368,230 MW elektrik üretebilmektedir. Simülasyon çalışması, Almanya’da üretilen X 

marka çerçevesiz 215 W’lık güneş panelleri ile yine Almanya’ da üretilen inverterlere 

göre yapılmıştır. 

 

Şekil 4. 2. Çatı üzeri güneş paneli kurulumu Kaynak : NGIM Holding 
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Şekil 4. 3. Çatı Üzeri Kurulum Fizibilite Değerleri  

 

Tablo 4. 1. Fizilite Sonuçları 

Ay Enerji üretimi 

[kWh] 

Yüzde olarak enerji 

üretimi [%] 

Performans oranı [%] 

1 46906 3 82 

2 56866 4 83 

3 98128 7 84 

4 147568 11 84 

5 169399 12 82 

6 186926 14 81 

7 188968 14 80 

8 161729 12 80 

9 121153 9 81 

10 80003 6 81 

11 61244 4 82 

12 49340 4 82 

 

Kurulu Güç kWp 1180 

Yıllık Elektrik Üretimi kWh 1.368,230 

Elektrik Satış Fiyatı kWh/USD 0,133 

Geri Ödeme Süresi YIL 8,2 

Toplam Yatırım Bedeli (yaklaşık) $ 1.164.240 
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Bütün veriler incelendiğinde bu sistem, 1 MW kurulu güçle yılda 1.368,230 kwh 

elektrik üretebilmektedir. Enerji fazlasını 13,3 dolar cent’ e devlete satabilir. 8,2 yılda 

ise kendini amorti edebilmektedir. Bu hesaplama, EPDK’nın 2017 yılı dağıtım bedeli 

dikkate alınarak yapılmıştır.  

Yatırımcı bu fizibilite çalışmasını onaylarsa çağrı mektubunu alması gerekmektedir. 

Çağrı mektubu başvuru evraklarıyla bölgedeki elektrik dağıtım şirketine güneş enerji 

santrali için başvurabilecektir. Çağrı mektubu için gereken evrakların bir kısmı 

şunlardır;  

 Çağrı mektubu başvuru dilekçesi 

 Tek hat şeması  

 Sistemin kurulması istenen çatının tapu veya kira sözleşmesi 

 Başvuru bedeli banka dekontu 

 İmza beyannameleri 

 Elektrik abonelik belgesi 

 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvurusu için EK-1 Belgesi 

Değerlendirmeler sonucunda bağlantı başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine, 

kabul ilanından itibaren 1 ay içinde yazılı şekilde başvuruda bulunmaları durumunda 

ilgili dağıtım şirketince Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu şahsen ya da vekâleten 

verilmektedir.  

Çağrı mektubunda; hat mesafesi, bağlantı noktası, hattın türü gibi bilgiler mevcuttur. 

Güneş enerjisi projesi geliştirme sürecindeki üçüncü adım bağlantı ve sistem kullanım 

anlaşmalarının imzalanmasıdır. Bu anlaşmalar, GES Projesinin TEDAŞ tarafından 

onaylanmasından ve belgelerle birlikte başvurudan sonra 30 gün içinde 

imzalanmaktadır. Bu süreçlerden sonra yatırımı tamamlamak için kuruluma başlanır. 

Kurulumu gerçekleştirecek olan firma, gerekli ürün ve ekipmanları tedarik eder. 

Sonrasında montajı yapar. Kurulum bitince geçici kabul işlemlerine geçilir. Geçici 

kabul işlemlerinin yapılması için belirli bir süre vardır. Bu süreler içerisinde 

yapılamazsa anlaşmalar geçersiz olur.  

http://www.enerjibes.com/cagri-mektubu-basvurusu-gerekli-evraklar/
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Güneş enerji santrali sisteme alındıktan sonra uzaktan izlemeyle günlük, haftalık ve 

aylık elektrik üretimi takip edilebilecektir. Teknik arızalar buradan kontrol edilebilecek 

ve anında müdahale edilebilecektir.  

Aşağıdaki resimde kurulu olan bir tesisin SCADA sistem örneği bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 4. 4. GES Scada Takip Sistemi 

 

Örnek 2: Arazi GES’i değerlendirecek olursak; arazi kurulumunda da çatı 

kurulumundaki gibi fizibilite hesaplaması yapılmaktadır. Yatırımın yıllık getirisi ve geri 

dönüşüm süresi hesaplanır.  Arazi kurulumu yine Gebze bölgesinde yapılacaktır ve 

arazi güney cephelidir. Kullanılacak güneş panelleri 260 W’lık olup, paneller 30 derece 

açı ile yerleştirilecektir.  

 

Şekil 4. 5. Arazi Kurulum Fizibilite Değerleri 
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Tablo 4. 2. Fizibilite Rapor Sonuçları 

Kurulu Güç kWp 1040 

Yıllık Elektrik Üretimi kWh 1833110,00 

Elektrik Satış Fiyatı kWh/USD 0,133 

Toplam Yatırım Bedeli USD $ 1.019.200 

Geri Ödeme Süresi YIL 5,4 

 

Sistem, yaklaşık 1.000.000 $’ lık yatırım devlete satış esasına göre, yıllık 

1.833,110 kWh elektrik üreterek 5,4 yılda kendini amorti etmektedir.  Yatırımcı bu 

verileri kabul ederse ilgili başvuruları yaparak kuruluma başlayabilir. 

 

4.1.3. Değerlendirme  

 

Örnek çalışmalarda görüldüğü gibi güneş enerjisi kurulum değerleri değişkenlik 

göstermektedir. Bunun sebepleri ise, kullanılan panel inverter kablo vb. kurulum 

değişkenleridir. Ayrıca saha cephe durumu, çatı veya arazi eğimi gibi etkenler de 

alınacak sonuçları etkilemektedir. Çatılarda kurulan güneş enerji sistemi henüz 

ülkemizde yaygın olmamakla birlikte gelecek için ciddi önem taşımaktadır. Çatı yükleri 

ve açıları doğru hesaplandığı takdirde verimli bir elektrik üretimi sağlanması 

mümkündür. Arazi tipi santrallerin avantajı ise daha büyük alana kurulabildiği için daha 

fazla panel kullanılarak yüksek MW’larda üretim yapılabilmektedir. Çatı alanı aynı 

durum için yetersiz kalacaktır. Bunun sebebi ise çatılarda bulunan ışıklık ve bacalar 

gölge durumu yarattığı için her alanı verimli kullanılamayabilir.  

Proje Invertör

FV 

eviricilerin 

sayısı

FV 

eviricilerin 

AC anma 

gücü

Toplam PV 

modülü 

sayısı

Doruk güç
Dengesi

z yük
L1 L2 L3

Faz farkı 

faktörü 

cos φ

Yıllık 

enerji 

üretimi

Spes. 

enerji 

üretimi

Performa

ns oranı

Enerji 

kullanma 

faktörü

İnvertör 

verimlilik 

derecesi

Tesisat 

kayıpları (PV 

enerjisinin 

%'si olarak)

Kayse

ri 
21 1.01 MW 4000 1.04 MWp 5.00 kVA 338.33 kW

333.33 

kW

333.33 

kW

1,833.11 

MWh

1763 

kWh/kW

p

89.4 % 99.9 % 97.4 % ---

21 1.01 MW 4000 1.04 MWp 5.00 kVA 338.33 kW
333.33 

kW

333.33 

kW

1,833.11 

MWh

1763 

kWh/kW

p

89.4 % 99.9 % 97.4 % ---

20 x STP 50-

40 (Kısmi 

sistem 1)

20 1.00 MW 3980 1.03 MWp 0.00 VA 20 20 20 1
1,824.04 

MWh

1763 

kWh/kW

p

89.9 % 99.9 % 97.4 % ---

1 x SB5.0-

1AV-40 

(Kısmi 

sistem 2)

1 5.00 kW 20 5.20 kWp 5.00 kVA 1 0 0 1
9,063.33 

kWh

1743 

kWh/kW

p

88.9 % 99.9 % 96.3 % ---

PerformansŞebeke bağlantısıPV sistemi
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SONUÇ 

 

Yenilenebilir enerji, temiz enerji teknolojilerindendir. Bu nedenle kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır. Bu bağlamda öncelikle ilk kurulum maliyeti düşürülmelidir. 

Güneş ve rüzgâr enerjilerinin üretimi hususunda teknolojik gelişmelerin artması ve daha 

ekonomik yollarla üretimin sağlanması gerekmektedir. Ülkemizde, bu alandaki 

teknolojilerin çoğu ithaldir.  Bu nedenle üzerinde gümrük vergileri yükü mevcuttur. Bu 

yükün kaldırılabilmesi amacıyla devlet tarafından yerli üretim teşvik edilmeli ve mevcut 

yerli üretim yeni teknolojilerle geliştirilmelidir. Yenilenebilir enerjide Ar-Ge 

çalışmalarına verilen destek artarak devam etmelidir. Bu alanda ülkemizin belirli bir 

seviyeye ulaşabilmesi için yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumunda gereken 

malzemelerin ithalatında vergi muafiyeti sağlanmalıdır. Yatırımların artmasını sağlayıcı 

teşviklere gidilmelidir.  

Ülkemizde tüketilen enerji miktarı nüfus artışı ve sanayileşme nedeniyle her yıl 

%6 artmaktadır.  Ancak, fosil kökenli yakıt rezervleri gün geçtikçe azalmaktadır. Ayrıca 

ülkemiz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Kyto 

Protokolü’nü imzalayarak sera gazı salınımlarını 1990 yılındaki seviyenin %5 altına 

indireceğini taahhüt etmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları; artan hava kirliliğine, 

iklim değişikliklerine çözüm olabilecek ve azalan fosil kökenli yakıtlara alternatif 

oluşturabilecektir. Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıdır.  

Ülkemiz, enerji kaynakları hususunda dışa bağımlıdır. Bu nedenle fosil 

yakıtların hızla tükendiği bu ortamda yenilenebilir enerjiye maddi ve bilimsel açılardan 

büyük destek olması gerekmektedir. Öz kaynakların daha etkin ve verimli şekilde 

kullanımı sağlayacak politika ve projeler gereklidir. Kamu desteği ya da bağımsız 

olarak özel sektör girişimleri de bulunmalıdır.  

Fosil yakıtlar, insan sağlığına ve çevreye büyük zarar vermektedir. Ülkemizin 

kalkınma hedefleri doğrultusunda fosil kaynaklı yakıt kullanımını sınırlandırması 

gerekmektedir. Yeni ve verimli enerji kaynaklarıyla sanayiye değer artışı 
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sağlanabilecektir. Bu konuda Türk firmalarının da yabancı firmalar karşısındaki rekabet 

edilebilirliği artırılmış olacaktır.  

Ülkemiz, gelişmekte olan bir ülkedir. Bu nedenle de enerji ihtiyacı gün geçtikçe 

artmaktadır. Enerji tüketimi; 2002 yılında 129 milyar kW saat iken 2010 yılında 211 

milyar kW saat olmuştur. 2023 yılında ise tüketimin 450 milyar kW saat olacağı 

öngörülmektedir. Ülkemiz, petrol ve doğal gaz kaynakları bakımından zengin değildir. 

Bu bağlamda ilerleyen yıllarda dışa bağımlılığın azaltılabilmesi ve enerji ihtiyacının öz 

kaynaklardan karşılanabilmesi için alternatif enerji kaynakları önemlidir.  

Yenilenebilir enerji kaynakları ile bu kaynakların bir çeşidi olan güneş enerjisi, 

ülkemiz bakımından yakın gelecekte büyük öneme sahip olacaktır. Bu çalışma ile 

günümüzde kurulabilecek Güneş Enerjisi Santrali (GES) için bir fizibilite çalışmasıyla 

beraber enerji verimliliği ve kurulum aşamasında kullanılan ekipmanlar detaylı bir 

şekilde incelenmiştir. 
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