
 

GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 

SIK SORULAN SORULAR (SSS):  

KURULUM, MALİYET, YATIRIM, MEVZUAT 

 İSTİHDAM VE EĞİTİM 



1. FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİSİ NEDİR? 

Güneş ışığından doğrudan elektrik üretimine 

imkân veren bir teknolojidir. PV teknolojisinin yapıtaşı 

güneş hücreleridir. Güneş hücrelerinin bir araya 

getirilip dış etkilere karşı koruyucu bir çerçeve içine 

yerleştirilmesi ile güneş panelleri oluşturulur. 

2. PV TEKNOLOJİSİNİN GÜNISIDAN FARKI NEDİR? 

Günısılar ülkemizde oldukça yaygın olup 

öncelikle sıcak su elde etmek için kullanılmaktadır ve elektrik üretimi sağlamaz. PV panelleri 

ise güneş enerjisini doğrudan elektriğe çeviren mekanizmalardır.  

 

 

 



3. PV PANELLERİ SICAKLIKTAN VE HAVA KOŞULLARINDAN NASIL ETKİLENİR? 

PV panellerinin etkin çalışması hususunda belirleyici olan sıcaklıktan ziyade güneş 

ışığını dik olacak şekilde almalarıdır. PV panellerinin kendilerinin çok fazla ısınması sistemin 

verimliliğini arttırmaktan ziyade düşürmektedir. PV sistemleri bulutlu ve yağmurlu havalarda 

yani doğrudan gün ışığı alamadığı durumlarda bile atmosferden ve yerden yansıyan güneş 

ışınları sayesinde çalışmaya devam edebilir.  Gün içinde en etkin çalışma saatleri güneşin en  



dik konumda olduğu öğle vakitleri olacaktır. Akşamları ise işler halde olmayacaklardır. 

Yıl içinde ise yaz aylarında etkinlileri artacaktır. Panel yüzeyleri karla kaplandığı vakit 

çalışmayacaklardır ancak güneş tekrar çıktığı zaman cam kaplı yüzeyleri ve eğimli kurulumları 

sayesinde kar kısa sürede eriyecektir. 

4. PANELLER KIRILGAN MIDIR, DAYANIKLILIĞI NEDİR? 

PV sistemleri oldukça dayanıklı yapılardır. 30 yıldan fazla bir zaman dilimi için üretim 

yapabilmektedirler. Bugün güneş panelleri 10- 25 yıllık garantiler ile satılabilmektedir.  

5. PANELLER NERELERDE KURULABİLİR? 

Temel olarak üç tip kurulumdan bahsetmemiz mümkündür. Birincisi, tesis ölçekli 

zemin monteli kurulumlar olup bunlar büyük ölçekli arazi gerektiren işletmelerdir ve çok 

sayıda panelin bir araya gelmesi ile oluşmaktadırlar. GES (güneş enerjisi santrali) veya güneş 

tarlaları olarak bilinmektendiler ve yatırım amaçlıdırlar. İkincisi küçük-orta ölçekli bina 

entegreli kurulumlar olup paneller genellikle binaların çatılarına ya da cephelerine entegre 

edilmektedir. Bu anlamda ev, işyeri, fabrika çatısı ya da cephesinde kullanılmaları mümkündür 



ve genellikle kuruldukları binaların elektrik ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı amaçlarlar. 

Üçüncüsü mikro ölçekli kullanımlardır. Bugün güneş hücreleri vasıtası ile çalışan trafik ışıkları 

ve sokak lambaları görmek olağan hale gelmiştir. Ayrıca güneş hücreli sırt çantaları ve şarj 

aletleri ile karşılaşmakta mümkündür.  

6. HANGİ TİP PV PANELİ KULLANMALIYIM? PANELLERİN VERİMLİLİKLERİ NEDİR?  

KONYA KIZÖREN GES SANTRALİ 18.5 MW 



Panel çeşitleri içlerindeki hücrelerin hangi maddeden yapıldığına bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Ticari olarak en yaygın kullanılanları silikon maddesinden yapılmış monokrital 

ve polikristal olarak isimlendirilen panel tipleridir. Bunların ortalama verimliliği %14 

civarındadır. Yani birim yüzeye düşen güneş ışığı enerjisinin ancak bu kadarlık bir kısmını 

soğurarak elektrik üretebilirler. Laboratuvar ortamında verimliliği %40’a kadar çıkan paneller 

olmakla beraber ticarileşmeleri için önlerinde vakit vardır.   

7. PANELLER KURULURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 

Panellerin etkinliğinde belirleyici unsurun güneş ışığının dik alınması olduğunu 

belirtmiştik. Bu yüzden panellerin belli bir eğim açısıyla kurulması gerekmektedir. Yaz 

aylarında yerle yaptıkları açının az olması uygun iken kış aylarında yere daha dik açı ile 

konumlanmaları verimlerini arttıracaktır ancak oynar başlı kurulumlar henüz maliyet etkin 

olmadığı için çoğu kurulum sabittir. Bu sebeple hem yaz hem kış için uygun olabilecek optimal 

eğim açısı belirlemek uygun olacaktır. Türkiye için bu eğim açısı 25-35 dereceler arasındadır. 

Bir diğer önemli husus da panel yüzeylerinin güneye bakmasının avantaj yaratacağı bilgisidir. 

Ancak şayet çatınız batı-doğu bakışlı ise de verimli sonuçlar almanız pekâlâ mümkündür.  



8. PANELLERİN KURULUM SONRASI BAKIM MALİYETLERİ VAR MIDIR? 

Panel yüzeylerinin tozlanması, lekelenmesi veya kuşlarca pisletilmesi gibi olaylar 

panellerin etkinliğini azaltacaktır. Bu yüzden belli aralıklarla temizlenmeleri gerekmektedir. 

Ancak bunun dışında kurulum sonrası teknik bakım gerektirmezler. Bu anlamda bir kere 

kurulduktan sonra işletim maliyetleri çok düşük kalmaktadır.  

9. TÜRKİYE PV TEKNOLOJİSİ İÇİN UYGUN BİR ÜLKE MİDİR?  

Türkiye güneş enerjisi teknolojilerinin kullanımı için ideal bir ülkedir. Bu teknolojinin 

hammaddesi güneş ışığı olup ülkemizde bu hammadde hem bol hem de bedava 

bulunmaktadır. Ülkemizin doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtlarda dış ülkelere olan bağımlılığı 

düşünüldüğünde hammaddesine bedava ve bolca sahip olduğumuz PV teknolojilerini 

kullanmak oldukça önem kazanmaktadır. PV panelleri vasıtasıyla ülkemizde yıllık ortalama 

1.500 kWh elektrik üretimi yapmak mümkündür. Yıllık ışınım miktarının ülkemizde 2.000 



kWh/m2 ‘nin üzerine çıktığı 

yerler vardır. Soğuk ve bulutlu bir 

ülke olan Almanya dahi maliyet-

etkin düzenlemeler ile coğrafi 

dezavantajını aşarak Türkiye’den 

daha etkin birşekilde mevcut 

güneş potansiyelinden 

yararlanabilmektedir.  

 

 

 

 

TÜRKİYE PV TIPI-ALAN- 

ÜRETILEBILECEK ENERJI (KWH-YIL) 

http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx  

http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx


10. PANELLER NE KADAR ALAN KAPLIYOR? 

1 kW’lık güç üreten bir panelin ne kadar yer kapladığı panelin çeşidine göre değişiklik 

göstermektedir. Aşağıda bununla ilgili bir şema paylaşılmıştır. En çok kullanılan ticari panel 

çeşitlerinde (mono ve poli kristal paneller) ortalama olarak 7-11 m2 arasında değiştiğini 

söyleyebiliriz. Panellerin belli bir eğimle ve aralıkla yerleştirildiği durumlarda kapladığı alan 

artış gösterebilir, bu anlamda bunları asgari değerler olarak okumak gerekebilir. Biz buradaki 

hesaplamalarımızda bunu 10 m2 olarak kabul edeceğiz.  

11. kW İLE kWh ARASINDAKİ FARK NEDİR? 

Kabaca kW’ın gücün kWh’ın ise enerjinin bir ölçüsü olduğunu söyleyebiliriz. Anlaşılır 

olması açısından panelinizi bir arabaya benzetelim. Arabanızın gücü ne kadar hızlı 

gidebildiğinin bir ölçüsü olacaktır. Sizin arabanızın gücü 2 kW ise 5 saatte gideceğiniz yol yani 

bizim durumumuzda üreteceğiniz enerji 2 kW x 5h = 10 kWh olacaktır. 



 

PANEL ÇEŞİTLERİ VE KAPLADIKLARI ALANLAR 
Kaynak: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, (2012), İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi. 



Şayet gücünüz 1 kW ise 10 kWh yolu gitmeniz yani bu enerjiyi elde etmeniz için 10 saate 

ihtiyacınız olacaktır. Kısaca kW hızınızın bir ölçüsü iken kWh aldığınız yolun bir ölçüsü olacaktır. 

İlki gücünüz, ikincisi bu güçle belli bir zamanda üretebildiğiniz enerji olacaktır. Bir önemli 

bilgide: 1.000kW= 1MW, 1.000MW= 1 GW. 

12. NE KADAR PANELE İHTİYACIM OLDUĞUNU NASIL BİLECEĞİM? 

Ne kadar miktarda panele ihtiyacınız olacağı tamamen ne kadar elektrik üretimine 

ihtiyacınız olduğu ile bağlantılıdır. Bu yüzden şayet ailenizin yaşadığı bina için böyle bir sistem 

kurmak istiyorsanız bu soru doğrudan doğruya yıllık elektrik tüketiminiz ile alakalı olacaktır. 

Bu anlamda elektrik faturalarınızı kontrol edip yıllık tüketim miktarınızı hesaplamanız bu 

soruyu cevaplandırmakta ilk adım olacaktır. Sonra binanın konumuna, çatının yapısına göre 

gerekli hesaplamaları kurulum firmaları gerçekleştirecektir. Biz burada ortalama bir aile 

üzerinden gidelim: 2011'de yapılan TEİAŞ araştırmasında, Türkiye'de iki çocuklu dört kişilik bir 

ailenin yıllık ortalama elektrik tüketimi 3.036 kWh olarak bulunmuştur. 1 kW gücünde 

monokristal veya polikristal güneş paneli Türkiye’de yıllık ortalama 1.500 kWh elektrik 

üretebilmektedir. Bu anlamda bu ortalama ailenin ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 2 kW’lık 



bir panel gücüne sahip olması gerekecektir. 1 kW’lık bir sisteminde ortalama 10 m2’lik yer 

kapladığını kabul etmiştik, bu ailenin yıllık elektrik tüketimlerini karşılaması için 20 m2’lik bir 

kurulum alanına sahip olması yeterli olacaktır.  

13. PV PANELİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİĞİ EVLERİMİZDE KULLANABİLİR MİYİZ? 

PV panelleri elektriği DC akım olarak üretebilmektedir. Evlerimizdeki elektronik cihazlar 

ise AC akıma göre çalışmaktadır. Bu yüzden PV panelinin ürettiği DC akımı evlerimizde 

kullandığımız AC akıma çevirmek için inverter denilen cihazın kullanılması gerekmektedir.  

14. ÜRETTİĞİM ELEKTRİĞİ NASIL DEPOLAYACAĞIM? 

Panellerden ürettiğiniz elektriği ne yapacağınız konusunda çeşitli alternatifler 

mevcuttur. Bunlardan ilki ürettiğiniz anda tüketebilme olanağıdır. Örneğin bir işyeri sabah ve 

öğlen saatlerinde hareketli olacaktır. Olası bir PV sisteminden üretilecek elektriği anlık olarak 

tüketmesi mümkündür. Ancak yaşadığınız eve böyle bir sistem kurduysanız paneller sabah ve 

öğlen üretimin doruklarında olacak ve sistem pek işinize yaramayabilecektir çünkü aile 



bireyleri okulda ya da işte olacaktır. Bu anlamda ikinci bir alternatif olarak sisteme akü 

ekleyerek depolama imkânı yaratabilirsiniz. Ancak bu akü eklenmesi ek maliyetler yaratacaktır.  

15. ÜRETTİĞİM ELEKTRİĞİ SATABİLİR MİYİM? 

Türkiye’de ürettiğiniz elektriği akülerde depolamaya gerek kalmadan şebeke ile 

karşılıklı alışveriş imkânı da mevcuttur. Bu sistem ürettiğiniz fazla elektriği şebekeye 

vermeniz/satmanız, üretiminizden fazlasına ihtiyacınız olduğunda ise bunu yine şebekeden 

satın almanız prensibine dayanır. Bu mahsuplaşma sistemi sayesinde akü masrafı ortadan 

kalkmaktadır.  

16. PV GÜNEŞ ENERJİSİ ALANINDA DEVLET TEŞVİKİ MEVCUT MUDUR? 

Yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmeye yönelik en büyük devlet desteği tam da 

yukarıda bahsettiğimiz şebeke ile olan ilişki içinde gerçekleşir. Türkiye, 2020’ye kadar sürecek 

bir sabit fiyat programını 2010 yılında yürürlüğe sokmuştur. Yenilenebilir enerji tesisleri 

tarafından üretilen kWh başına sabit bir fiyat belirlenmiştir ve dağıtım şirketleri bu fiyattan 

garanti alım yapmak zorundadır. Güneş enerjisi için belirlenen miktar 13,3 ABD $ Cent/kWh 



olmuştur. PV sistem bileşenlerinde yerli malı kullanılması durumunda bu miktarın 18 ABD $ 

Cent’e kadar çıkması mümkündür.  

 (29/12/2010 tarihli ve 6094 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Tesis Tipi Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat 
Yerli Katkı İlavesi 

(ABD Doları 
cent/kWh) 

C- Fotovoltaik güneş enerjisine 
dayalı üretim tesisi 

1- PV panel entegrasyonu ve güneş 
yapısal mekaniği imalatı 

0,8 

2- PV modülleri 1,3 

3- PV modülünü oluşturan hücreler 3,5 

4- İnvertör 0,6 

5- PV modülü üzerine güneş ışınını 
odaklayan malzeme 

0,5 

2020’ye kadar bu miktarlarda bir değişiklik öngörülmemektedir. Sonrasında ne olacağı ise şu 
an için belirsizdir. 

 

 

 



17. PV SİSTEMİ KURMAK İÇİN İZİN VE LİSANS ALMAK ZORUNDA MIYIM?  

Kapasiteleri 1 MW’a kadar olan kurulumlarda lisans alma zorunluluğu olmadan 

elektrik üretimine izin veren ve sabit fiyat garantisi sağlayan kanun 2013’ten beri 

yürürlüktedir. Kanunda bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan Bakanlar Kurulu’nun alacağı 

bir karar ile bunun 5 kata kadar (5 MW) yükseltilebilmesinin de önü açıktır. Lisansız üretim 

prosedürleri, lisanslı tesislere kıyasla daha kısa, daha kolay ve daha az maliyetli olmakla 

beraber bu tesisler için de belediye ruhsatları, dağıtım şirketine bağlantı ve depreme 

dayanıklılık belgesi gibi bazı izinlerin alınması ve yasal prosedürlerin tamamlanması 

gerekmektedir.  

 

 

 

 



18. ORTALAMA PV MALİYETLERİ NEDİR? 

Aralık 2016 itibariyle tanınmış bir yapı marketin internet sitesinde ortalama bir ailenin 

yıllık elektrik tüketimini karşılamaya yetecek 2 kW gücünde bir sistem akü hariç tüm 

bileşenleriyle beraber (panel, inverter, kablo vs.) 12.000 TL civarında satılmaktadır. Piyasada 

takip ettiğimiz fiyatlarda bize dolar bazında 1 kW gücünde bir PV sisteminin maliyetinin 1.000- 

2.000 dolar civarında olduğunu göstermektedir. Sisteme akü dâhil olduğunda fiyatlar 1.500-

2.000 dolar arasında seyrederken, akü dâhil edilmediği takdirde 1.000-1.500 dolar arasında 

gidip gelmektedir.  1MW (1000kW) gücünde büyük ölçekli bir santral kurmak içinse 20 dönüm 

civarında bir arazi gerekmekle beraber böyle büyük ölçekli bir tesisin maliyeti genellikle 

1.100.000€ ya da 1.500.000 dolar olarak kabul edilmektedir. Şunu söylemek gerekir ki PV panel 

maliyetleri çok hızla düşmektedir ve gün geçtikçe maliyetler azalmaktadır. Aşağıda 

paylaştığımız grafikte 10kW’dan küçük evsel ve ticari PV sistemlerinin maliyetlerinin, toplam 

kurulum fiyatı, küresel panel fiyat endeksi ve panel dışı elemanların maliyetleri gibi üç unsur 

açısından düşme eğilimde olduğu gözükmektedir.  



Aşağıda bir takım senaryolara göre bir ailenin, tüccarın ve sanayicinin PV sistemi 

kurulumunda olası tasarrufları ve gelirlerinin nasıl hesaplanacağı gösterilecektir. Sizler de 

bunları baz alarak kendi hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. 

 



 

PV MALİYETLERİNDE DÜŞME EĞİLİMİ 
Kaynak: Tracking the Sun report from the Lawrence Berkeley National Laboratory    (LBNL).  



19. EVİME PV SİSTEMİ KURMAK İSTİYORUM MALİYETİ VE GETİRİSİ NE OLUR? 

Senaryo: Ailemizin yıllık tüketim tahmini ya da üretmek istediği elektrik enerjisini 6.000 

kWh/yıl kabul edelim. 70 m2’lik de bir çatıları olsun. Bu çatı yeterli midir? Ailenin bu işten 

tasarrufu ve kazancı ne olacaktır?  

Öncelikle ne kadar kW’lık bir PV güç kurulumu yapmamız gerektiğine karar verelim:  1 kW 

gücünde panel senede 1.500 kWh elektrik ürettiğine göre 6.000 kWh için 4 kW gücünde panel 

yüklememiz lazım.  

Ne kadar alana ihtiyacımız var? Bir kW’lık panel 10m2 yer kapladığı kabulümüze göre 4 kW 

panel 40 m2 yer kaplayacaktır ve ailenin 70m2’lik çatısı bu iş için yeterli olacaktır.  

Bu işin maliyeti ailemize ne olacaktır? 1 kW’yı 1.500 dolara mal ettiklerini varsayarsak 6.000 

dolar (yaklaşık 21.000 TL) toplam maliyet çıkacaktır.1  

 
1 Dolar kuru 3.5 TL olarak kabul edilmiştir. (Aralık 2016) 



Ailemizin tasarrufu ve geliri ne olacaktır? Farz edelim ailemiz bu sene tüketim tahmininin 

altında kaldı ve ürettiğinin sadece %70’ni tükettiler ve kalanı şebekeye sattılar. Tasarrufları 

tüketimleri oranında şebekeden elektrik satın almamak olacaktır. 6.000 kWh x %70 x 0,41TL2 

= 1.722 TL. Kazançları tüketmedikleri kısmı şebekeye satmak olacaktır. 6.000 kWh x %30 x 0.13 

dolar3 = 234 dolar (819 TL). Tasarruf + kazanç = 2.541 TL. Yatırımın geri dönüş süresi4: maliyet 

/ (tasarruf+kazanç)= 21.000 / 2541 = 8.2 yıl.  

20. TİCARETHANEME PV SSİTEMİ KURMAK İSTİYORUM MALİYETİ VE GETİRİSİ NE OLUR? 

Senaryo: Ticari binamızın tahmini yıllık elektrik tüketimini 230.000 kWh / yıl olarak kabul 

edelim. 500 m2’lik de bir çatıları olsun. Bu çatı yeterli midir? Binanın bu işten tasarrufu ve 

kazancı ne olacaktır?  

 
2 Türkiye elektrik birim fiyatı masraf ve vergiler dâhil 0.41 TL kabul edilmiştir. 
3 Yukarıda bahsedilen devlet teşviki kapsamındaki garanti alım fiyatıdır.  
4 Bu ortalama bir hesaptır. Senelik elektrik üretim ve tüketim miktarları sonraki yıllarda değişiklik gösterecektir. 
Elektrik birim fiyatı muhtemelen artacaktır. Kur değişecektir. Ancak yatırımın geri dönüşü hakkında kabaca bir 
fikir vermesi açısından bu hesaplamalar önemlidir.  



Öncelikle ne kadar kW’lık bir güç kurulumu yapmamız gerektiğine karar verelim:  1 kW 

gücünde panel senede 1.500 kWh elektrik ürettiğine göre 230.000 kWh için 153 kW gücünde 

panel yüklememiz lazım.  

Ne kadar alana ihtiyacımız var? Bir kW’lık panel 10m2 yer kapladığı kabulümüze göre 153 kW 

gücünde panel 1.530 m2 yer kaplayacaktır ve binanın 500 m2’lik çatısı bu iş için yeterli 

olmayacaktır. Kurabilecekleri maksimum kapasite 500/10 = 50 kW olacaktır. Biz de 

senaryomuzu 50 kW yükleme üzerinden devam ettirelim. 

Bu işin maliyeti binamıza ne olacaktır? 1 kW gücündeki panelin 1.400 dolara geldiğini 

varsayalım. Bu maliyete göre 1.400 x 50= 70.000 dolar (245. 000 TL) bir maliyet çıkacaktır.  

Binanın tasarrufu ve geliri ne olacaktır? Ürettikleri enerjinin hepsini tükettiklerini varsayalım. 

Tasarrufları tüketimleri oranında şebekeden elektrik satın almamak olacaktır. (50 kW’lık 

sistem senede 75.000 kWh üretim yapacaktır. 75.000 kWh x 0.41 TL = 30.750 TL. Gelirleri 

şebekeye satış olmadığı için yoktur. Her senenin bu şekilde geçtiğini varsayarsak: Yatırımın 



geri dönüş süresi = maliyet / (tasarruf+kazanç)= 245.000 / 30.750 = 8 yıl. Panellerin ortalama 

ömrü 30 yıl dersek kalan 21 yıl her sene ortalama 30.750 TL tasarruf yapılacaktır.  

21. SANAYİ KURULUŞUMA PV SİSTEMİ KURMAK İSTİYORUM MALİYETİ VE GETİRİSİ NE 

OLUR? 

Senaryo: Sanayi tesisimizin tahmini yıllık elektrik tüketimini 3.500.000 kWh / yıl kabul edelim. 

25.000 m2’lik de bir çatıları ve/veya arazileri olsun. Bu çatı/arazi yeterli midir? Tesisin bu işten 

tasarrufu ve kazancı ne olacaktır?  

Öncelikle ne kadar kW’lık bir güç kurulumu yapmamız gerektiğine karar verelim:  1 kW 

gücünde panel senede 1.500 kWh elektrik ürettiğine göre 3.500.000 kWh için 2.333 kW (2.3 

MW)gücünde panel yüklememiz lazım.  

Ne kadar alana ihtiyacımız var? Bir kW’lık panel 10m2 yer kapladığı kabulümüze göre 2.333 

kW panel 23.330 m2 yer kaplayacaktır ve tesisin 25.000 m2’lik çatısı/arazisi bu iş için yeterli 

olacaktır.  



Bu işin maliyeti tesise ne olacaktır? 1 MW santral kurulum maliyeti 1.500.000 dolar 

hesabımıza göre 2.3 MW (2.333 kW) kapasiteli bir kurulum 3.450.000 dolar (12.000.000 TL) 

maliyet çıkaracaktır.  

Tesisin tasarrufu ve geliri ne olacaktır? Farz edelim tesis bu sene tüketim tahminin altında 

kaldı ve ürettiğinin sadece %60’ni tükettiler ve kalanı şebekeye sattılar. Tasarrufları 

tüketimleri oranında şebekeden elektrik satın almamak olacaktır. 3.500.000 kWh x %60 x 0.36 

TL (sanayi için elektrik birim fiyatı) = 756.000 TL. Kazançları tüketmedikleri kısmı şebekeye 

satmak olacaktır. 3.500.000  kWh x %40 x 0.13 dolar = 182.000 dolar (637.000 TL). Tasarruf + 

kazanç = 1.393.000 TL.  Yatırımın geri dönüş süresi: maliyet / (tasarruf+kazanç)= 12.000.000  

/ 1.393.000= 8.5 yıl. Panellerin ortalama ömrü 30 yıl dersek ve sabit fiyat garantisinin devam 

ettiğini varsayarsak kalan 22 yıl her sene 1.375.000 TL geri dönüş olacaktır. 

 

 

 



22. TÜRKİYE’DE PV YATIRIMLARI NE BOYUTLARDADIR? 

Güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik hukuki ve teknik düzenlemelerin 

tamamlanması sonrasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 10-14 Haziran 

2013 tarihleri arasında lisans başvuruları alınmıştır. Bu başvurularda, 600 MW olarak 

belirlenen tavan-kapasite için yaklaşık 9.000 MW’lık kurulu güce karşılık gelen 496 adet 

başvuru yapılmıştır. Bu da güneş enerjisi sistemlerinin yatırımcılar tarafından karlı bir iş olarak 

algılandığının ve GES yatırımlarına büyük bir talep olduğunun göstergesi olarak okunabilir. GES 

önlisans başvuru yarışmaları sonuçlanmış olup, bugün itibarıyla EPDK tarafından 5 adet güneş 

enerjisi santraline önlisans, 2 adet güneş enerjisi santraline lisans verilmiştir. Sürecin sonunda 

toplam 49 adet güneş enerjisi santraline önlisans-lisans verilmiş olacaktır. Önümüzdeki yıllarda 

kademeli olarak kapasite artırılacak ve Türkiye’de 2023 hedefine göre; en az 3000 MW lisanslı 

PV santral kurulu gücüne ulaşılacaktır. 

Lisanssız elektrik üretim santrallerinde duruma bakacak olursak, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)’nın sitesinde 2016 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla kurulu lisansız güneş 

enerjili santral/tesis sayısı 861 olarak görülürken bu santrallerin toplam kurulu gücü ise 660,2 



MW olarak açıklanmıştır. TEİAŞ’ın sitesinde ise 2016 sonu rakamlarına göre toplam lisanssız 

kurulu GES gücü 780 MW toplam tesis sayısı ise 995 olarak gösterilmiştir. 2016 sonu itibariyle 

o zamana kadar TEİAŞ’a ulaşan lisanssız GES ve RES (Rüzgâr Enerjisi Santrali) şebeke 

başvurularında toplam 6686 MW’lık GES ve 215 MW’lık RES başvurusu yapıldığı görülmektedir. 

TEİAŞ buna mukabelen 7031 MW kapasite tahsisi yapabileceğini duyurmuştur. Bugüne kadar 

gelen 7.000 MW civarındaki başvurudan onaylanan GES lisansız başvurulanının ise bugün 

itibariyle 3000 MW’ı bulduğu söylenmektedir. TEDAŞ’ın sayfasında ise bugüne kadar 

onaylanmış tüm küçük, orta ve büyük, lisanslı/lisansız GES projelerinin 117 sayfalık bir listesi 

mevcut olup toplamda yaklaşık 4.000 onaylı GES projesi vardır. Bunların hepsinin hayata 

geçmesi ile Türkiye ciddi bir GES kapasitesine kavuşmuş olacaktır. 

 

 

 

 



23. PV TEKNOLOJİSİNİN ÇEVREYE ZARARI VAR MIDIR? 

Neredeyse hiçbir enerji kaynağı teknolojisinin iklim ve biyo-çeşitlilik üzerine etkisinin 

'sıfır' olduğu iddia edilemez. Ancak burada karşılaştırma güneş enerjisi ile fosil yakıtlar arasında 

yapılmalıdır. Fosil yakıtlar saldıkları karbondioksit ile küresel ısınmada başrolü oynayan enerji 

kaynaklarıdır. PV sektöründe ise panellerin üretimi ve taşınmaları sırasındaki karbon 

salınımları haricinde paneller kendileri elektrik üretirken sera gazı salınımı yapmazlar ve bu 

yüzden temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları arasında yer alırlar. İklim değişikliği ile 

mücadelede ön plana çıkarılan ve yaygınlaştırılması teşvik edilen enerji kaynakları başta güneş 

ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.  

24. PV TEKNOLOJİSİNİN İSTİHDAMA KATKILARI OLACAK MIDIR? 

Yenilenebilir enerji sanayii, Türkiye’de nispeten yeni bir sektördür. Bu sektör özellikle 

3 ana dal üzerinden yaygınlaşmaya başlamıştır. Güneş enerjisi (PV), Rüzgâr enerjisi ve 

Jeotermal enerji. Her 3 sektörde de eğitilmiş personel açığı vardır. Uzmanların hesaplarına 

göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 400.000 eğitilmiş insan gücü istihdamına yer 



verecek sektör yenilenebilir enerji sektörüdür. Özellikle de güneş enerjisi sektörü balkon, çatı 

ve tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla öngörülen istihdamın  % 50’sine iş sağlayacaktır. 

25. ENERJİ KOOPERATİFLERİ NEDİR NE İŞE YARAR? 

Kooperatif, ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve elektrik 

piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik 

enerjisi üretmeye yarar. Bu mevzuata göre ortakların aynı bağlantı noktasına bağlanması veya 

elektrik enerjisi tüketimlerinin tek bir ortak sayaç ile ölçülebilmesi gerekmektedir. Bu şartlar 

sağlandıktan sonra kooperatif kendisinin ve ortaklarının uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde 

tüketilen elektrik enerjisi tüketimlerini birleştirmek suretiyle güneş / rüzgâr enerjisine dayalı 

lisanssız elektrik üretim tesisi ya da tesisleri kurabilir, işletebilir, bu tesislerden elektrik 

enerjisi üretebilir, ürettiği elektrikten kendisinin ve vekâleten ortaklarının ihtiyacını 

karşılayabilir. Gelişmiş ülkelerde özellikle ev kadınları kooperatif yolu ile aile bütçelerine katkı 

sağlamaktadırlar. 



26. GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ KONUSUNDA EĞİTİM SİSTEMİMİZİN DURUMU 

NEDİR? 

Lise seviyesinde, endüstri meslek liselerinde  “elektrik- elektronik teknolojisi “ bölümü 

bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji konusu değişik ders konuları ile işlenmektedir. Ancak, 

yenilenebilir enerji konusunda uzmanlaşma bu aşamada söz konusu değildir. Lisans ve ön 

lisans seviyesinde  “enerji sistemleri mühendisliği” 27 üniversitemizde akademik programda 

yer almıştır. Bu bölüm 1900 kontenjan sunmasına rağmen  % 76 yerleştirmeyle eğitim hayatına 

devam etmektedir. Bu bölümün dışında çok daha az kontenjanlı  “enerji malzeme 

mühendisliği”,  “enerji yönetimi” ve “enerji tesisleri işletmeciliği” bölümleri de yenilenebilir 

enerji ile alakalı bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi 

veren üniversite enstitülerin başında ise İzmir Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 

gelmektedir. Bu enstitümüz uzun yıllardır sadece güneş değil tüm yenilenebilir enerji 

kaynakları ile ilgili başarılı programlar ve çalışmalar yürütmektedir.  

 



 

27. GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİNİN YAYGINLAŞMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER, 

VATANDAŞA VE DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER NELERDİR? 

 

Bu kitapçıkta güneş enerjisi teknolojileri ile ilgili sıkça sorulan soruları beş başlık altında 

toplamaya çalıştık: Kurulum, maliyet, yatırım, mevzuat, istidam ve eğitim. Bu başlıklar 

üzerinden giderek ülkemizde güneş enerjisi ile ilgili gördüğümüz temel sorunları ve 

önerilerimizi iletelim.  

 

Kurulumlar açısından incelendiğinde orta ölçekli (50 kW-1MW) ve büyük ölçekli (1MW 

üstü) PV güneş tesisi kurmaya niyetli pek çok yatırımcı vardır. Başvurular gösteriyor ki ileriki 

yıllar bu ölçekli kurulumlarda hızlı gelişmelere gebedir ancak küçük ölçekli kurulumlar 

(50kW’dan küçük) henüz istenen ilgi düzeyine ulaşamamıştır. Evinin balkonuna veya çatısına 

PV teknolojisi kurmak isteyen pek çok vatandaşımız için bu sistemlerin hala çok maliyet etkin 

oldukları söylenemez.  Burada devlete düşen görev bu tip küçük kurulumlar için daha yüksek 

garanti alım fiyat tarifesi uygulaması ve hatta ek bazı teşviklerle bu küçük hanehalkı 



düzeyindeki yatırımcıları cesaretlendirmesi lazım gelmektedir. Bu bağlamda yenilenebilir 

enerji kooperatiflerinin desteklenmesi bu tip küçük yatırımcıların bir araya gelerek 

sermayelerini birleştirmelerine ve güneşten elektrik üretmesine imkân tanıyacak yollardan 

biridir. Ayrıca bu tip küçük kurulumlar için başvuru sürecinin çok daha kolaylaştırılması ve 

basitleştirilmesi gerekmektedir.  

Maliyetler açısından baktığımızda yıldan yıla PV maliyetlerinin düşmesi oldukça 

sevindiricidir ve bu temiz, çevre ve iklim dostu teknolojilerin daha da yaygınlaşması 

konusunda umut vericidir. Ancak hala güneş enerjisinin fosil yakıtlarla maliyet açısından tam 

olarak yarışabilir halde olduğu söylenemez. Maliyetler düştükçe güneş enerjisi teknolojilerinin 

fosil yakıtlar karşısındaki rekabet gücü de artmaktadır. Burada devlete ve bizlere düşen görev 

bu tarz çevre ve iklim dostu enerjilerin çevreyi kirleten ve iklim değişikliğine sebep olan fosil 

yakıtlar karşısında teşvik edilmesi gerekliliğini kavramamızdır. Bu bağlamda devlet 

yenilenebilir enerjilerin topluma ve çevreye karşı olan olumlu etkilerini göz önüne alarak bu 

enerjileri fosil yakıtlar karşısında daha fazla desteklemek durumundadır. Bizler de bu tip 

temiz,d topluma ve çevreye faydalı teknolojileri daha fazla talep etmeye hazır olmalıyız.  



Yatırımlar açısından Türkiye’de güneş enerjisine olan talep sevindiricidir. 600 MW’lık 

güneş tesisi kontenjanı için 15 kat başvuru yapılmış olması da bunun bir göstergesidir. Bu 

noktada önemli olan gene bu tip temiz enerjilerin yarattığı sosyal ve çevresel fayda dikkate 

alınarak desteklenmesi gerektiği hususudur. Türkiye’deki şebeke sisteminin de bu tip 

yatırımları taşıyabilecek altyapı seviyesine ivedilikle gelmesi gerekmektedir. Bu anlamda 

şebekelerin güneş enerjisi için tahsis ettiği kapasitelerin hızla arttırılması ve iletim-dağıtım 

sistemlerinin bu teknolojilerdeki büyümeyi karşılayabilecek donanıma ulaştırılması şarttır. PV 

sistemleri bileşenlerinin yerli üretiminin daha fazla artması da olumlu etkiler doğuracaktır. 

Mevzuat açısından baktığımızda güneş enerjisi yatırımlarının gelişmesi ile yenilenebilir 

enerji politikaları ve mevzuatları arasında sıkı bir bağ olduğu görülmektedir.  Mevcut haliyle 

başvuru süreci yatırımcılar için çok uzun ve sancılı geçmektedir. Buradaki bürokratik sistemin 

hızlandırılması ve sadeleştirilmesi lazımdır. Bu anlamda çeşitli ofislere yapılan başvuruların tek 

durak ofis sistemi kurularak birleştirilmesi bazı kolaylıklar sağlayacaktır ve başvuru sürecinden 

kaynaklı maliyetleri azaltacak ve daha belirgin ve güvenilir bir yatırım ortamı yaratacaktır.  

İstihdam ve eğitim açısından baktığımızda bu yatırımların ciddi istihdam talebi 

yaratacağı ortadır. Bu talebi arşılamaya hazırlık olması bakımından gerekli uzman personelin 



yetiştirilmesi önemlidir. Bu anlamda yenilenebilir enerji konularının lise müfredatına dâhil 

edilmesi ve yenilenebilir enerji tematik liseleri kurulması faydalı olacaktır. Önümüzdeki 10 yıl 

içerisinde yarım milyona yaklaşan personel ihtiyacı olacak bir sektör için lise seviyesinde güneş, 

rüzgâr ve jeotermal ile ilgili tematik liselerin devreye alınması bu istihdamın karşılanabilmesi 

açısından hayati önem taşımaktadır. Ayrıca bu konulardaki ARGE çalışmalarının artması ve 

üniversitelerin ilgili bölümlerinin teşvik edilmesi de gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAZI FAYDALI LİNKLER 

http://enerjienstitusu.com/turkiye-kurulu-elektrik-enerji-gucu-mw/ (Türkiye’nin cari kurulu elektrik 
gücünü gösteren yararlı grafikler mevcuttur.) 
http://www.enerjiatlasi.com/haber/turkiye-gunes-enerjisi-istatistikleri (Türkiye’ye dair bazı güneş 
enerjisi istatistikleri paylaşılmıştır.) 
http://www.teias.gov.tr/yukdagitim/ana_menu.htm (Türkiye’nin kurulu gücüne dair istatistikler 
indirilebilir.) 
http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes (ETKB’nin güneş enerjisi sayfası) 
http://enerjienstitusu.com/2016/11/07/gunes-enerjisinin-bugunu-yarini-turkiye-icin-cikarimlar-
raporu/   (Türkiye’de güneş enerjisi ile ilgili yayınlanmış bir rapora dair haber) 
http://www.tedas.gov.tr/#!tedas_kabuledilengesres  (Onaylan GES projelerine dair liste indirilebilir.) 
http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx (Türkiye güneş enerjisi potansiyeli atlası) 

http://www.cevrecienerji.org/sayfa/98/mevzuat (Yenilenebilir enerji mevzuatlarına topluca 

ulaşabileceğiniz yararlı bir link) 
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