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TMMOB FİZİK 

MÜHENDİSLERİ ODASI 

 

TEMİZ ENERJİ 

VAKFI 

H.Ü. YENİ VE TEMİZ 

ENERJİ A&U MERKEZİ 

 

FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI; Güneş-Elektrik Dönüşüm Sistemlerinde Yasa, 

Yönetmelik ve Standartları etkinliği değerlendirilmesi ve sonuç bildirgesi. 
  

Odamız, Temiz Enerji Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Araştırma 

ve  Uygulama Merkezi ile ortak olarak 18 Ocak 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü M. Akif ERSOY salonunda 210 kişinin katılımıyla  FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI; 

Güneş- Elektrik Dönüşüm Sistemlerinde Yasa, Yönetmelik ve Standartları etkinliği  

gerçekleştirildi. Odam başkanımız Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, Türk Standartlar Enstitüsü 

Standartlar Hazırlama Merkezi Başkanı Sn. Ramazan USTA ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü 

Sn. Prof. Dr. Murat TUNCER'in açılış konuşmaları sonrası, Toplam dört oturumda dokuz çağırılı 

konuşma ve çalıştay sonunda genel değerlendirme yapılmıştır.  Enerji Piyasaları Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu, Türk Enerji Dağıtım Anonim Şirketi, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve 

Endüstrisi Derneği, Solar Türk Anonim Şirketinin birer bildiri ile çalıştaya katılmışlardır. 

Çalıştay sonucu yapılan değerlendirme sonucu aşağıdaki kararları kamuoyu ile 

paylaşılmasına karar verilmiştir. 

  

-  Ülkemizde üretilen teknolojiler yurt dışından ithal edilen güneş hücrelerinden panel üretimi, 

panel montajını sağlayan ünitelerin üretimi, çeşitli elektronik bileşenlerin üretimi ve çok kısıtlı 

da olsa güneş hücrelerinin üretimi şeklinde ortaya çıkmaktadır.  Yurt dışından ithal edilen 

teknoloji ise, her türlü güneş hücresi, her türlü elektronik bileşen, gözlem cihazları ve ölçüm 

sistemlerini içermektedir. Güneş elektriği teknolojisi ile ilgili bu sınırlı üretim; bakım-onarım ve 

servis hizmetlerini sağlayan teknolojilerin, çeşitli güneş hücrelerinin üretilmesini sağlayan 

malzemelerin geliştirilmesi ile ilgili teknolojilerin, güneş elektrik dönüşümü yapan sistemler ile 

ilgili her türlü tasarım, yazılım ve elektronik ile ilgili teknolojilerin ve karakterizasyon, ölçüm, 

kalibrasyon teknolojilerinin, dolayısı ile güneş elektrik dönüşümü yapan hücrelerin üretilmesi ile 

ilgili teknolojinin önünü kapamaktadır. Buna bağlı olarak ülkemizde güneş elektrik dönüşümü 

yapan sistemlerle ilgili AR&GE anlayışının gelişmesini engellemekte ve özgün patent 

anlayışının ortaya çıkmamasına sebep olmaktadır. 

 

   -     Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerine dair yönetmelik'te, güneş elektrik 

dönüşümü yapan aygıtlardan sadece kristal yapılı silikon hücreler ile ince film hücreler 

tanımlanmıştır. Bu durum, hem çok yüksek verimliliğe sahip, hem de görece daha düşük 

verimliliği olan ve daha düşük maliyetli teknolojileri devre dışı bırakmaktadır. Yerine göre 

uygulamada çeşitli avantajlar sağlayabilecek bu teknolojilerden bu durumda yararlanmak söz 

konusu olmadığı gibi, şu anda dünyada yoğun olarak araştırma ve geliştirme için çalışılan bu 

hücreler, teknoloji geliştirmede de arka planda kalmaktadır. Bu durum şu anda fazlası ile pahalı 

olan güneş elektrik dönüşümü teknolojisinin ucuzlaştırılması için gerekli araştırma gelişmeye 

katkı sağlayamamak anlamına gelmektedir. 
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   -  Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standartları 

Tebliği’nde  en azından altı ayı yerinde olmak üzere bir yıllık ölçümler yapılması gerektiğinden 

bahsedilmektedir. Bir yıllık bir veri toplama, bilimsel olarak yetersiz olarak nitelendirilmekte 

olup, “altı aylık yerinde ölçüm yapılması”  zorunluluğu, ölçüm yapılacak zaman dilimini keyfi 

hale getireceğinden, toplanan verilerin bilimsel güvenilirliği tartışılır haldedir. 

Bu tebliğde belirtilen ölçüm standartlarına uygun algılayıcı ve ölçüm sistemlerinin Türkiye’de 

üretilmiyor oluşu ve üretilmesi ile ilgili bir teşvik bulunmaması, bu alana zorunlu olarak yapılan 

yatırımın olduğu gibi yurt dışına akmasına sebep olmaktadır. 

 

   - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına Dair Kanun’da 

yatırımcılara 10 yıllık garanti alım şansı sunulmaktadır. Halbuki, güneş elektriği teknolojisinin 

ülkemizde üretilmemesi sonucunda sistem fiyatları artmakta, kurulan bir güneş-elektrik sistemi 

garanti edilen fiyatlarla ancak 7-10 yıl gibi bir sürede kendisini karşılayabilmektedir. Diğer 

ülkelerde uygulanan garantili alım süreleri göz önüne alındığında, yatırımcılarda güvensizlik 

oluşmaktadır. Aynı kanunda belirlenen fiyatlar ise, yurt dışında uygulanan alım fiyatlarının 

yanında çok düşük kalmaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılar, bu ölçüm sistemlerinin yanına, 

ufak güneş paneli sistemleri koyarak, doğrudan bir yılda üretecekleri elektriği ölçmeyi daha 

güvenilir bulmaktadırlar. Bu ölçüm sistemlerini kurmak istemeyen, lisans almasına gerek 

olmayan yatırımcılar ise, güvenilir verileri bulamamaktan, hatta zorunlu olarak bundan 10 yıl 

öncesinin verilerini, yurt dışı kaynaklı kurumlardan edinebilmek durumunda kalmaktan 

rahatsızlıklarını ifade etmektedirler 

 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının web sitesinde yer alan “Türkiye’de ve Dünya’da Enerji 

Görünümü” adlı sunumda, Türkiye’de elektrik üretimi yapan kurulu gücün 2012 Nisan ayı itibari 

ile yaklaşık 54000 MW düzeyinde olduğu ifade edilmektedir. Kurulu gücün yaklaşık %63 ü 

termik, %31 i hidrolik, geri kalan kısmı ise jeotermal ve rüzgâr enerjisi sistemlerinden 

oluşmaktadır. Güneş enerjisinin payı ise sıfıra yakındır. 2011 yılı sonu itibariyle lisans çalışması 

sona ermiş ve devam etmekte olan yaklaşık 48.000 MW doğalgaz, 23000 MW hidrolik, 15000 

MW kömür, 11000 MW civarında rüzgâr, 10000 MW nükleer enerji santrali söz konusu olduğu 

halde, güneş enerjisi santrali yoktur.  Aynı sunumda, Türkiye’nin 2023 yılı için hedeflenen enerji 

kurulu gücü yaklaşık 100000 MW olup, termik santraller için %30, hidrolik santraller için %30, 

rüzgâr santralleri için %20, nükleer enerji santralleri için %10 ve güneş enerjisi santralleri için 

sadece %3 lük pay ayrılmıştır. Hem yürütülmekte olan lisans çalışmalarındaki durum, hem de 

hedeflenen enerji dağılımında yaklaşık %40’ lık payın, yakıtının büyük çoğunluğunun yurt 

dışından ithal edilmek durumunda olduğu ve çevreye olası zararları göz önünde 

bulundurulduğunda, güneş enerjisine ayrılan payın çok yetersiz olduğu düşünülmektedir. 

 

-Güneş enerjisi sistemleri, binalara bütünleşik hale getirilebilir sistemler olmaları sayesinde, 

büyük yatırımlara gerek kalmaksızın, halkın kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 

kurabileceği sistemlerdir. Binalara bütünleşik sistemlerin teknolojisi ülkemizde tanınmamakla 

birlikte, diğer ülkelerde bu tip sistemlere enerji santrallerine verilenden daha yüksek teşvikler 

verilmesine rağmen, ülkemizde bir ek teşvik söz konusu olmadığı gibi, binalara entegre sistemler 

için yapılan başvuruların çok az sayıdadır. 

 

-Ortaya çıkan piyasa koşulları göz önüne alındığında zaten var olan güvensizlik, bir de güneş 

elektrik sistemlerini son alıcıya ulaştıran firmaların her birisinin farklı sistemler önermesi, her 

birisinin farklı fiyatlar önermesi üzerine iyice güçlenmektedir. 

 

-Güneş elektriği sistemlerinin Türkiye’de üretilmesinin önünde teoride bir sorun olmamasına 

rağmen, uygulama söz konusu olunca büyük sorunlar vardır. Gerek üretim, gerek 

karakterizasyon gerekse bakım onarım için çok önemli olan teçhizatların yurt içinde üretimi 
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oldukça sınırlı olmakla beraber, uygulanan vergilerle yurt dışından getirilmesi de çok 

zorlaşmaktadır. Günümüzde güneş elektriği sektöründe uluslararası firmalarla yarışabilmenin en 

önemli gerekliliği olarak araştırma-geliştirme ve özgün ürün üretilmesi olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bütün bu bileşenlerin tamamının ancak yurt dışı kaynaklı olarak ve 

uluslararası rakiplere göre çok ağır maddi koşullar altında tedarik edilebilmesi, güneş elektriği 

konusunda girişimde bulunmak isteyen firmaların işini zorlaştırmaktadır. 

 

-Bütün bu bahsedilen sorunların aşılmasının temel yolu olan eğitim konusunda da çeşitli 

sıkıntılar göze çarpmaktadır. Bu sıkıntılar ana başlıklara dağıtılacak olursa, firmalardaki bilgi 

yetersizliği, piyasada bulunan teknik elemanların güneş elektriği sistemleri konusundaki 

donanım eksikliği, ar-ge konusunda başı çeken üniversitelerde güneş enerjisi konusundaki lisans 

eğitimi ve araştırmaların istenilen düzeyde olmamasının sonucu mühendislerin yetersizliğinin 

nedeni olarak değerlendirilebilinir. 

 

-Eğitimin fazla ortaya konulmayan temel bir noktasını standartlar oluşturmaktadır. Günümüzde 

teknik standartlar, herhangi bir teknik cihazın üretilmesinde, test edilmesinde ve 

geliştirilmesinde yol haritası özelliği taşımaktadır. Ek olarak, ülkemize yurt dışından getirilecek 

olan teçhizatın kalitesi konusunda da güven sorunlarını ortadan kaldırmanın yoludur. Güneş 

elektriği konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinin standartlar enstitüleri ile ilgili Fizik 

Mühendisleri Odası’nda yapılan araştırmada, yürürlükte olan standartların beş ana başlık altında 

organize edildiği, ülkelerin yoğunlaştıkları ana başlıkların, o ülkelerde güneş elektriği teknolojisi 

konusunda bir vizyon ortaya koyduğu gözlemlenmiştir. 

  

Bu bağlamda, 

Mevzuat ile ilgili: Tanımlanan güneş-elektrik dönüşüm sistemlerinin çeşitliliğinin 

artırılması, ar-ge faaliyetlerini teşvik edecek bazı düzenlemeler yapılması, binalara bütünleşik 

güneş elektriği sistemleri de göz önünde bulundurularak kullanıcıya sunulan garantilerin süre ve 

ücret temelinde yeniden şekillendirilmesi, 

    Güneş ölçümleri ile ilgili: Güneş ölçümlerinde üniversiteler ile işbirliği yapılarak akademik 

araştırmaların teşvik edilmesi, bütün verilerin tek bir merkezde toplanması ve koordine edilmesi, 

standart bir veri tabanının oluşturulması ve toplanan verilen isteyenlere güvenilir bir şekilde 

sağlanması, 

     Standartlar ile ilgili: Türkçeleştirme çalışmalarına hız verilmesi, Türkiye’nin özgün koşulları 

dikkate alınarak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni standartlar üretilmesi ve yurt dışında geliştirilmiş 

olan standartlar ile ilgili kapsamlı araştırmaların teşvik edilmesi, 

    Eğitim ile İlgili: Mühendis ve teknisyen eğitimlerinin akredite olmuş çeşitli kuruluşlar 

tarafından standart bir şekilde verilmesinin sağlanması yoluyla bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, 

üniversitelerde geliştirilecek projelerde gerekli teçhizatın ve malzemelerin getirilmesi ile ilgili 

kolaylıklar sağlanması, 

      Türkiye’nin Enerji Planlaması ile ilgili: Hedef konulan 100000 MW’lık enerji içerisinde 

güneş enerjisine ayrılan %3’lük dilimin, dışa bağımlılığın ve çevreye verilen zararların 

azaltılması doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi ve vatandaşların kendi elektrik 

gereksinimlerini güneş enerjisi ile karşılaması ile ilgili düzenlemelerin hızla yapılması,                                               

önerilir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU 
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