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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) projeksiyonlarına göre; dünya enerji 
politikaları ve enerji arzına yönelik tercihlerin mevcut durumlarını 
korumaları halinde, dünyada birincil enerji talebinin 2007-2030 yılları 
arasında %40 oranında artacağı belirtilmiştir.  

Bu referans senaryo dâhilinde;  yıllık ortalama %1,5 oranında birincil 
enerji talebi artışı, 2007 yılında 12 milyar ton petrol eşdeğeri (TEP) 
düzeyinden 2030 yılında 16,8 milyar TEP düzeyine ulaşacaktır. Bu talep 
artışının %93’lük bölümünün ise OECD üyesi olmayan ülkelerden 
kaynaklanacağı belirtilmektedir. 2007-2030 yılları arasındaki enerji 
kullanımı artışının dörtte üçünden fazlasının yine fosil kaynaklar 
tarafından sağlanacağı öngörülmektedir. 

Bazı enerji analistleri kırk yıl gibi bir dönem içerisinde dünya enerji 
ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam 
enerji tüketimi içerisindeki payının %50’lere yaklaşacağı tahminini 
yapmaktadırlar. Bu, insanlığın ve dünyamızın geleceği için umut verici 
bir öngörüdür. 
REF:Enerji sektörü Raporu GEKA, Eylül, 2012 

•DÜNYADAKĠ GÜNEġ ENERJĠSĠ DURUM 



TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠDEKĠ DURUMU VE GELECEĞĠ 

Enerji alanındaki her gelişme kaçınılmaz bir biçimde Türkiye’nin 
durumunu değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Bunun başlıca 
nedeni ise ülkemizin enerjide %70’ler düzeyinde seyreden 
dışarıya olan bağımlılığıdır. 

Ülke nüfusunun artışına ve ekonominin büyümesine paralel 
olarak enerjiye olan talep de artmaktadır. Enerji talebindeki bu 
artış, Türkiye için ortalama olarak yaklaşık % 5,5–6 
dolayındadır. Ancak son yıllar söz konusu olduğunda bu artışın 
birçok keresinde % 8’i geçtiği görülmüştür.  

Enerji Bakanlığı projeksiyonu 2020 yılı itibariyle Türkiye’nin 
enerji tüketiminin yıllık 222 MTEP’e ulaşmasını öngörmektedir.  

Şu an yürürlükte olan enerji politikası 2020 yılı itibariyle bu 
talebin karşılanışında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
oranını mümkün olduğunca artırmayı ve önümüzdeki 10 yıllık 
süre içerisinde enerjide ülkenin dışa bağımlılığında %3’lük bir 
azalmayı öngörmektedir.  

 

Ref 2:SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraĢtırmaları Vakfı 
www.setav.org | Aralık 2010, Yusuf Yazar 



•TÜRKĠYENĠN ENERJĠ POLĠTĠKASI  

•ENERJĠ VE TABĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ PROJEKSĠYONU 
•Şu an yürürlükte olan enerji politikası 2020 yılı itibariyle bu talebin 
karşılanışında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının oranını mümkün 
olduğunca artırmayı ve önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde enerjide 
ülkenin dışa bağımlılığında %3’lük bir azalmayı hedeflemektedir. 

•Türkiye’nin son yıllardaki enerji politikasında, yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kaynakların 
elektrik üretiminde etkin bir biçimde kullanılması yönünde önemli 
vurgular yapılmaktadır. Enerjideki dışa bağımlılığı %74’ü bulan Türkiye 
gibi dışa bağımlı bir ülke için, yerli kaynaklarını ihmal etmesi elbette ki 
kabul edilebilir bir durum değildir. Önümüzdeki yıllarda, yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payının 
mümkün olduğunca yüksek tutulması hedeflenmektedir.  

•Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerjide dışa bağımlılığın 
azaltılarak enerji güvenliğinin sağlanması ve sera gazları emisyonunun 
azaltılması açısından da önemlidir. 

• Enerji Bakanlığı olabilecek talep artışları ile gelecekteki elektrik 
tüketimimizin ne olacağı konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu gelecek 
projeksiyonlarının amacı gelecekteki enerji yatırımlarının doğru 
yönlendirilmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almaktır. 



 

Güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanılmasıysa Türkiye’nin enerji 
politikasında yer bulmuş en önemli hedeflerden biridir. Günümüzde güneş 
enerjisinin elektrik üretiminde kullanılan küçük uygulamaları (park 
aydınlatmalarında, trafik lambalarında, yol uyarı levhalarında, verici 
istasyonlarında vb.) hızla artmaktadır. Son birkaç yıl Türkiye’de dikkatlerin 
genelde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye, özelde ise rüzgar ve güneş 
enerjisine yoğunlaştığı bir dönem olmuştur.  

2010’lu yıllarda güneş enerjisi uygulamalarının birçok sistemde kullanılıyor 
olması öngörülmektedir. Özellikle önümüzdeki 10–15 yıllık süreç içerisinde 
birçok yerde güneş enerjisi panellerinden tanıyacak olduğumuz tesislerin 
kuruluşuna, binaların çatı ve dış duvarlarının yavaş yavaş güneş enerjisi 
panelleriyle donatıldığına ve binlerce binada üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası 
olarak ortaya çıkan kısmının ulusal sisteme satıldığına tanık olmamız güçlü bir 
ihtimaldir.  

 

 

Ref 2:SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraĢtırmaları Vakfı | www.setav.org | Aralık 
2010, Yusuf Yazar 

 

•ENERJĠ VE TABĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ PROJEKSĠYONU 



Not. Birinci sutun Elektrik Enerjisi talebidir. 

ELEKTRĠK ENERJĠSĠ TALEP TAHMĠN PROJEKSĠYONU 



TÜRKĠYEDE ENERJĠ KAYNAKLARI VE REZERVLER 
TABLOSUNDA : 

GüneĢ enerjisi potansiyeli 33 milyon TEP, bazı 
uzmanlar bunu 80 Milyon TEP e çıkabileceği 
belirtilmiĢtir.  



Ref 2:SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraĢtırmaları Vakfı | www.setav.org | Aralık 2010, 
Yusuf Yazar 

Güneş enerjisi potansiyeli 33 milyon TEP, bazı uzmanlar bunu 80 Milyon TEP e 
çıkabileceği belirtilmiştir.  



TÜRKĠYEDE GÜNEġ ENERJĠSĠ POTANSĠYELĠ 

Bilindiği gibi, ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip 
olduğu güneĢ enerjisi potansiyeli açısından birçok 
ülkeye göre Ģanslı durumdadır.  
 
EĠE tarafından yapılan GüneĢ Enerjisi Potansiyeli 
belirleme çalıĢmalarına  göre; 
 
• Ülkemizdeki güneĢ enerjisi uygulamaları açısından en 
iyi alanların nereler olduğu, 
• Belirlenen bu alanlardaki güneĢ  enerjisine dayalı 
elektrik veya ısı enerjisi üretim imkanları, 
gibi konuların belirlenmesi amacı ile GüneĢ Enerjisi 
Potansiyeli Atlası (GEPA) oluĢturulmuĢtur.  



Türkiye GüneĢ Potansiyeli Atlası Modeli , Coğrafi 
Bilgi Sisteminde kullanılan “ESRI Solar Radiation 
Model“ aĢağıdaki parametreler kullanılarak 
hazırlanmıĢtır.  
 

•Türkiye 500 metre x 500 metre grid haritası ve 90 metre 
hassasiyette yükseklik modeli kullanılmıĢtır.  
 
•Gökyüzü görüĢ haritası 200 X 200 metrelik sektörleri 
içermektedir. 
 

•Zaman aralığı hassasiyeti : 1 saat 
16 adet azimut yönü,8 adet Zenit ve Azimut açısı 
 



  •156 adet DMĠ ve EĠE Ölçüm istasyonunun 1985-
2006 yılları arasındaki  Günlük GüneĢlenme 
ġiddetleri,  
•Günlük GüneĢlenme Süreleri,   
•Maksimum ve Minimum Sıcaklık  
•07:00’de, 14:00’de ve  21:00 Saatlerindeki Nem 
ölçümleri 
•Kalibrasyonda DMĠ ve EĠE ölçüm istasyonlarının 
verilerinin yanı sıra, özellikle ölçüm 
istasyonlarının seyrek olduğu alanlar için Avrupa 
GüneĢ Haritasından alınan 405 adet noktaya ait 
değer kullanılmıĢtır.  
•Yer Albedosu da, ayrıca dikkate alınmıĢ, direk ve 
difüz radyasyon değerlerine ilave edilerek  
toplam radyasyon değerleri bulunmuĢtur.  



Modelin Kullanılması sonucunda, 12 aya 

ait günlük değerlerden elde edilen aylık 

ortalamaları içeren bilgiler 500 m x 500 m 

çözünürlüğe sahip grid haritası GEPA  

elde edilmiştir. 



GEPA dan da görüldüğü gibi ülkemizin en az enerji alan kuzey 
bölgeleri 1400 kWh/m2.yıl iken güney bölgelerimiz en fazla 2000 
kWh/m2.yıl enerji değerine ulaĢmaktadır. 

GEPA ‘ ya göre : Türkiye'nin 

                  ortalama yıllık toplam ışınım şiddeti:  1527 kWh/m².yıl 

                                 günlük toplam                     :     4,17 kWh /m² 



Türkiye Genelinde Global Işınım 
Değeri (kWh/m2), Günlük ortalama 
4.2 kWh/m2) 

Türkiye Genelinde Güneşlenme Süresi  

Günlük ortalama 7.5 saat 

 

Türkiye Güneş Enerjisi 
Haritası 



 

Model çıktıları Co-kriging yöntemi 

ile  kalibre edilmiştir 

 

     Kalibrasyonda DMİ ve EİE ölçüm 

istasyonlarının verilerinin yanı sıra, özellikle 

ölçüm istasyonlarının seyrek olduğu alanlar için 

Avrupa Güneş Haritasından alınan 405 adet 

noktaya ait değer kullanılmıştır. Hata payları 

genel olarak min % 2, max. % 15 değerleri 

arasında olup yaklaşık hata payı ortalaması % 

10 dur. 

 



GEPA, ESRİ adlı Güneş radyasyonu belirleme 

modeline göre yapılmıştır. ESRI modeli, belirli bir 

alana belirli zamanlarda gelen güneş 

radyasyonunu o alana ilişkin topoğrafik ve iklim 

verilerini dikkate alarak hesaplayabilmektedir. 

 

GEPA ‘nın güneş kaynak bilgileri enerji şirketleri, iş 

dünyası,  arazi ve konut sahipleri gibi geniş bir 

kullanıcı kitlesinin güvenilir bir kılavuzu olmak 

durumundadır.  Bu yüzden geliştirilmesine, daha 

hassas ve daha kapsamlı hale getirilmesine ihtiyaç 

vardır. 



GüneĢ Enerjisi potansiyeli atlasının daha yüksek 
çözünürlüklü ve daha güncel veriler ile tekrar 
modifiye edilmesi için bir proje yapılması 
düĢünülmüĢtür. Bu projeye göre; 

 GüneĢ santral kurulumuyla ilgili tüm fiziksel, 
coğrafi, tarımsal, stratejik, askeri, çevresel, 
ekonomik ve sosyal faktörlerin tespiti için: TEĠAġ, 
Tarım Bakanlığı, Orman ve Su Bakanlığı, Çevre ve 
ġehirleĢme Milli Emlak Gn. Md., UlaĢtırma Bakanlığı 
ve Karayolları Gn. Md., Milli Savunma Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm bakanlığı vb. kamu kurum ve 
kuruluĢlarından sayısal olarak sağlanacak mevcut 
veri kaynağı temin edilmeli ve coğrafi bilgi 
sisteminde (GIS) amaca uygun bir veri modeli 
tasarlanmalıdır.  

 

Ref 4.Türkiye Güneş Enerjisi Dinamik Tekno-Ekonomik Modeli 
KAMAG projesi önerisi     



Bu modelin yetenekleri ve sağlayacağı 
faydalar aĢağıda özetlenmiĢtir: 
 
•Tüm veriler GIS ortamına aktarıldığı için zaman 
içerisinde bu verilerin güncellenmesi daha kolay 
ve düşük maliyetli olacaktır. 
 

•Her türlü hesaplama ve sorgulamaların 
yapılması, planlama vb faaliyetlere altlık teşkil 
edebilecek bilgilerin üretilmesi ve haritalanması 
daha kolay ve hızlı olacaktır.  
 

•Oluşturulan GIS sayesinde, zamanla artacak 
veri ve bilgi yoğunluğu karşısında verilerin daha 
hızlı ve doğru bir şekilde analiz edilmesi ve 
güncellenmesine olanak sağlayacaktır.  



Yukarıdaki adresten girilerek, PV GIS Avrupa  
haritasından güneş ışınımı değerleri alınabilir. 
Yaklaşık olarak bölge koordinatlarına göre PV 
enerji üretimi hesaplatılabilir. 

      DĠĞER BĠR GÜVENĠLĠR KAYNAK PV- GIS 



Gerekli mevzuat altyapısına sahip olmak doğru bir 
enerji politikasının sürdürülebilmesinin olmazsa 
olmaz bir koĢuludur.  

Enerji Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
konusundaki mevzuat çalıĢmalarına hız vererek 
5346 sayılı Yenilenebilir enerji kanununu yeniden 
düzenlemiĢ ve bu kanunun destekleyecek 
yönetmelikleri çıkarmıĢ bazılarını da çıkarmaya 
devam etmektedir.  

•MEVZUAT 

 



YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARININ 
ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ÜRETĠMĠ AMAÇLI 
KULLANIMINA ĠLĠġKĠN KANUN, aĢağıdaki 
kazanımları getirecektir. 
 

•YEK kaynaklarının yaygınlaştırılması sağlanacak. 
•Ülke kaynakları standartlara uygun, güvenilir, 
ekonomik ve kaliteli bir şekilde ekonomiye 
kazandırılacak. 
•Kaynak çeşitliliği oluşacak. 
•Sera gazı emisyonları azaltılacak. 
•Atıkların değerlendirilmesi ve çevrenin 
korunması sağlanacak. 
•Bu alandaki yerli imalat sektörünün 
geliştirilmesi hedeflenecek. 
 

•MEVZUAT 

 



Güneş enerjisine dayalı elektrik 

üretim miktarlarının denetimi 

görevini alan YEGM’ nin Güneş 

Santralları kurulduktan sonra 

yapacakları.. 

•MEVZUAT 



MADDE 5 – (1) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim 

tesislerinde veya güneş enerjisi ile birlikte diğer 

yenilenebilir enerji veya birincil enerji kaynağı kullanan 

hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki 

güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim miktarı 

EİE tarafından aşağıdaki şekilde denetlenir. 

a) GüneĢ enerjisi kullanan elektrik 
üretim tesislerinde, aĢağıdaki verileri 
elektronik ortamda EĠE’nin kontrol 
merkezine gönderen izleme sistemlerinin 
bulundurulması Ģartı aranır. Buna ilişkin usul 

ve esaslar EİE tarafından belirlenerek mevcut internet 

sayfasında yayımlanır. 

•MEVZUAT 



↔   ↨  >   <  ◄  ►  ▼  ▲ 

Kurulacak YEGM Data Kontrol 

Merkezinin Şematik Görünümü 

Güneş Enerjisi Meteorolojisi 

SCADA-Supervisory Control And Data Acquisition  



Son günlerde, Güneş Enerjisi Dostları 
adlı bir grubun  internette paylaştığı 
bir yazıya da değinmek istiyorum.  

 

Ülkemizde güneş elektriğinin, sektörün 
istediği hızda gelişmemesi ile ilgili bazı 
tesbitler birkaç gün önce bir gazete 
köşe yazısında okurlara sunulmuştu.  

•MEVZUATTAKĠ BAZI ZORLUKLAR 

 



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
BaĢkanı Malatya Milletvekili; Mahmut 
Mücahit Fındıklı tarafından da desteklenen 
aĢağıdaki önerileri gözden geçirmekte 
fayda vardır: 

•Güneş enerjisinde bundan sonra ölçüme gerek 
yok, zaten yaklaşık 600 ölçüm direği kuruldu. 
Ancak yine de ölçüm talep edilirse, bunu bu işten 
sorumlu devlet kurumu olan Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü(MGM) yapmalı, potansiyel güneş 
yatırımcıları ölçüm sonuçlarını belli bir bedel 
karşılığı MGM'den istedikleri zaman dilimi ve 
bölgeler için satın alabilirler.  



•Hazine arazileri üzerinde yapılacak lisanslı 
güneş enerjisi santralleri için saha 
geliştirme çalışmasını devlet yapmalıdır. 
Potansiyel güneş enerjisi yatırımcılarına 
tüm özellikleri belli olan bu arazileri 49 
yıllığına bedelsiz veya küçük bir bedel 
karşılığı GES kurma amacı ile 
kiralayabilirler.  Aynı hazine arazisi üzerine 
başvuru yapan iki veya daha çok sayıda 
yatırımcı arasında yarışma yapılabilir. 



•Belli bir süre sonra uygulama yapacak şirketlerin, aynen 
doğalgazda olduğu gibi, yeterlilik/uzmanlık sertifikası 
alması zorunlu olmalı.  
 

•Benzer yöntemle mesleki yeterlilik programları ve 
üniversiteler ile paralel çalışmalar yapılarak güneş enerjisi 
sektörü için kalifiye eleman yetiştirilmesi temin edilmeli. 
 

•Kendisine ait arazi üstüne güneş santrali kurmak 
isteyenler projelerini detaylı bir şekilde hazırlarlar ve 
istedikleri zaman (diğer enerji türlerinde olduğu gibi) 
lisans başvurusunda bulunurlar. Bağlantı görüşünü alan 
ve gerekli finansı bulabilen kurulumu yapar. 
 
•GES yatırımcıları isterlerse YEKDEM/yenilenebilir enerji 
teşviği mekanizmasından yararlanabilirler. 



• Güneş enerjisi teknolojisinin yerli üretimi tarife 
üzerinden teşvik edilmemeli, yerli araba kullanana kimse 
ucuz benzin vermiyor. Destek direkt olarak Ar-Ge yatırımı 
yapacak üretici firmaya verilmeli (vergi muafiyeti, 
bedelsiz arazi, ucuz elektrik gibi). Ancak bu şekilde 
sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlanabilir. 
• Uluslararası büyük firmalarla, teknoloji transferini de 
içeren ortaklık teşvik edilmeli. 
 

  



• Lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde yapılacak güneş 
elektriği uygulamalarında tüm yasal sorumluluk müşteri ve 
uygulamayı yapacak mühendislik firmasında olmalı. Ek bir 
izine gerek yok. Yapılacak her tür hatanın cezasını en ağır 
şekilde sorumlu taraflar çeker. Mühendislik firması her tür 
statik/mekanik/elektrik projesini eksiksiz hazırlayıp yerel 
dağıtım şirketine sunmakla mükelleftir. 
 

•  Kentsel dönüşüm, imar planlarına vs. mutlaka güneş 
enerjisi kullanım zorunluluğu getirilmeli, yeni yapılacak tüm 
binaların çatıları güneş elektriğine uyumlu/sistem 
montajına hazır olarak tasarlanmalı. Diğer gelişmiş 
ülkelerdeki gibi "güneşlenme hakkı" mutlaka kanunla 
sağlanmalı (Bir binanın güneşlenmesini daha sonra 
yapılacak bir bina engellememeli) 



• Güneş panellerinin KDV'si %18. Devlet vatandaşa 
yararlı olan birçok ürünün kullanımını teşvik etmek 
için KDV'sini düşürüyor. Güneş enerjisi kullanımının 
yaygınlaşmasının ülkeye olan yararı tartışılmaz. En 
azından belli bir süre KDV'nin %1'e düşürülmesi 
çok büyük destek sağlar. Sistem fiyatlarında 
ortalama %6-7 indirim olur. Yıllar içinde daha sonra 
kademeli olarak artabilir. 



2012 sonu itibariyle; 

 LĠSANSSIZ ÜRETĠM ĠÇĠN  

•DAĞITIM ġĠRKETLERĠNE BAġVURULAR : 306 

•TEDAġ’ A SUNULAN: 21 adet  PROJE ( toplam 
4000 kW) 

KABUL EDĠLEN BAġVURU SAYISI: 9 adet  (toplam 
1167 kW)  

•172 Adet BaĢvuru da  (toplam güç 54629 kW) 
olumlu değerlendirilmiĢtir. 

 



REF. EPIA Market Report,2011 

DÜNYADA KURULU GÜÇ: 
2011 yılı PV bağlantılar ve o zamana kadar yapılan 
toplam kurulu kapasite 67350 MW, bu değer 2012 
sonu itibarıyla; 95000 MW ‘ı bulduğu söylenebilir. 

 



Gelecek 10 yıl içinde Ülkemizde de 
gelecek slaytlardaki görünümlerle sık 
karşılaşacağımızı umut edebiliriz!!! 

 



 



World Stadium Kaohsiung - Taiwan 

1 MW- 8844 solar modules - 279 solar inverters  









Total PV power: 203 kW 
Number of houses/buildings: 8 buildings 
PV power per unit: 11 - 34 kW/building 
Energy yield per year: 214 996 kWh/year  
Main PV system type: Grid-connected - demand side 
Main PV application type: Flat roof  

REF 3:Report IEA-PVPS-T10-04:2008 

Binalarda Ģebeke bağlantılı sistem örneği  



Binalarda Ģebeke bağlantılı sistem örneği  

Total PV power: 2 160 kW 
Number of houses/buildings: 553 houses 
PV power per unit: 2,6 – 5,0 kW/house (averaged power: 3,85 kW/house) 
Energy yield per year: PV Output is controlled by energy management 
system under 
R&D planning. 
Main PV system type: Grid-connected - demand side 
Main PV application type: Inclined roof – mounted & Flat roof – mounted 
Main PV module type: Framed regular module 
Main PV cell type: Crystalline silicon 
 

REF 3:Report IEA-PVPS-T10-04:2008 
 
 



Total PV power: 299 kW 
Number of houses/buildings: 100 houses 
PV power per unit: 3 kW/house 
REF 3:Report IEA-PVPS-T10-04:2008 

Binalarda Ģebeke bağlantılı sistem örneği  
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