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TMMOB FİZİK 

MÜHENDİSLERİ ODASI 

 

 H.Ü. YENİ VE TEMİZ ENERJİ 

AR&UY MERKEZİ 

 

FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI II; Güneş-Elektrik Dönüşüm Sistemlerinin 

kurulumunda ve işletilmesinde olası riskler etkinliği sonuç bildirgesi; 
  

Odamız ve Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

ile ortak olarak 18 Şubat 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü M. Akif 

ERSOY salonunda 145 kişinin katılımıyla FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI; Güneş- Elektrik 

Dönüşüm Sistemlerinin kurulumunda ve işletilmesinde olası riskler ve değerlendirilmesi etkinliği 

gerçekleştirildi. Oda başkanımız Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ, Çalıştay Düzenleme Kurulu 

Başkanı Sn. Prof. Dr. Aynur ERAY, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Hasan 

BAYHAN ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Dr. Selahattin 

ÇİMEN’in açılış konuşmaları sonrası, toplam üç oturumda onüç konuşma ve çalıştay sonunda 

genel değerlendirme paneli yapılmıştır.   

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

Standartları Enstitüsü, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, TURSEF, GÜNDER, 

OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümesi, Türkiye Kalkınma Bankası, Sonsuz Gümrük Müşavirlik, 

Enerji Hukuk Araştırma Enstitüsü, Halk Enerji, Solar Türk Anonim Şirketi birer bildiri ile 

çalıştaya katılmışlardır. 

Çalıştay sonucu yapılan değerlendirme sonucu aşağıdaki kararların kamuoyu ile 

paylaşılmasına karar verilmiştir. 

 

1. Güneş- Elektrik Dönüşüm Sistemlerinin kurulumunda ve işletilmesinde olası Riskler 

 

1.1 Proje Geliştirme Aşamasındaki Riskler 

 Hatalı yer seçimi (iklim, gölgelenme, zemin yapısı, tozluluk, sahaya erişim, vb.),  

 Proje geliştirme sürecindeki mühendislik hizmetlerinin yetersizliği hatalı hesap veya 

raporlama, (Hatalı Projelendirme/ seçilen yere uygun olmayan projelendirme, seçilen yere 

uygun olmayan montaj sistemi, seçilen bileşenin garanti koşullarının kurulum yapılan yere 

uygun olmaması, vb.), 

 Satın alıcı firmanın yetkinlik ve deneyim eksikliği, öz kaynak yetersizliği, 

 EPC (Engineering Procurement Construction) şirketin veya yüklenici firmanın yetkinlik ve 

deneyim eksikliği,  kurumsallaşmamış olması, 

 Ekipman sağlayıcısı veya tedarikçi firmanın yetkinlik ve deneyim eksikliği,  

kurumsallaşmamış olması, 

 Fizibilite aşamasındaki riskleri (üretim hesaplaması kullanılan yazılıma göre farklılıklar 

göstermesi, güncel olmayan ölçüm istasyonu verileri kullanılması, finansal hesaplama 

hataları), 
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 Finansman temin eden kurumların taahhütlerini tutamamaları veya taahhüt vermemeleri, 

 Hatalı bağlantı noktası seçimi (düşük trafo kapasitesi, lisanssız santrallerde kamu yararı 

kararı olmadığı için dağıtım şirketinin yaklaşımı önemli), 

 İzin süreçlerinin uzaması sonucu fizibilitede sapma, 

 Aynı saha veya çevresi için başka kurumların beklenmeyen tasarrufları, 

 Rekabete dayalı sistemde bir saha için yapılan masrafların boşa gitmesi kamu 

kaynaklarının verimsiz kullanımı. 

1.2 Yapım Aşamasındaki Riskler 

 Kötü ürün ve altyüklenici seçimi (her türlü ürün ve hizmette), 

 Uygulamadaki gecikmeler (belirsiz ve yavaş izin süreçleri, yönetmeliklerde halen bazı 

belirsiz noktaların var olması,  sistem bileşenleri için stok yetersizliği),  

 Kötü satın alma süreçleri (çok çabuk veya yavaş karar verme, kötü kabul ve test, 

sözleşmelerde bazı hususların göz ardı edilmesi, vb.),  

 Kötü sigorta poliçesi (yüksek muafiyet oranları, tahsilat sorunları), 

 Hatalı mühendislik ve işçilik, 

 Onay ve izin veren kuruluşların hatalı tutumları, yetkinlik ve deneyim eksikliği süre 

taahhütlerine uymamaları, 

 Mevsimsel etkiler nedeniyle proje süresinin uzaması, 

 Çoğunluğu ithal girdiye dayalı malzemelerdeki fiyat dalgalanmaları,  

 Kırsal kesimde yapılan çalışmaların yerel halkta fazla merak, bazen de kaygı uyandırması 

ve abartılı beklentiler. 

1.3 İşletim Aşamasındaki Riskler 

 Pazara giren ürünlerin kalite kontrol değerlendirilmesinin olmaması, 

 Dizayn aşamasında yeterli koruma önlemlerinin alınmaması, 

 Koruyucu bakımın uygun şekilde yapılmaması, 

 Onarıcı bakım hizmeti sunacak kuruluşların yerel yetkinliklerinin sınırlılığı, 

 Sigorta poliçelerinin küçük ölçekli hasarları karşılamaması,  

 Güvenlik sorunları, 

 Beklenmeyen iklim koşulları (çok şiddetli rüzgar, toz fırtınaları, aşırı kar yağışı, vb.), 

 Su temininde yaşanabilecek sorunlar, 

 Garanti yükümlülüklerinin işletilememesi (yükümlü kuruluşun iflası vb.), 

 Şebeke işleticilerinin düşük performans gösterme riski, 

 Üretim ve satış riskleri (üretimin durması, panel üreticisinin güvenilirliği), 

 Öngörülmemiş çevresel değişim (komşu araziye çimento fabrikası, mermer işleme tesisi 

kurmak, taş ocağı işletmek, gölge oluşturabilecek bir yapının yapılması), 

 Özellikle değişken faizli kredilerde nakit akışının borç yükünü karşılamaması 

(mevsimsellik ve libordaki dalgalanma), 
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1.4 Diğer Riskler 

 Mevzuatın olgunlaşmaması ve aşırı merkeziyetçi uygulama, 

 Arazi onayının ve/veya çatı kullanım izninin kısmen ya da tamamen alınamaması ya da 

gecikmesi,  

 Tasarım, yapım, onay ve işletimde yer alan teknik personelin yetersizliği, 

 Proje, yapım ve işletim aşamalarında izin ve onaylardan sorumlu kamu kurumlarının 

imkânlarının yetersizliği, 

 Finans ve sigorta kuruluşlarının konuya yeterince hakim olmaması,  

 Mevzuatta taahhüt edilen sürelere paydaşlar tarafından uyulmaması ve yaptırımların 

güçlüğü, 

 İthal ürünlerin satış sonrası hizmetleri (servis vb.) şartlarını sağlama konusunda ve garanti 

yükümlülüklerini denetleyecek bir mekanizmanın olmaması,  

 Oturmuş bir yerli ürün teşvik politikası ve uygulamalarının noksanlığı (cam, cam paneller 

konusu vb.), 

 Çevresel riskler (yatırım öncesi halk tepkisi, yatırım sonrası panele olası zarar, atık 

panellerin geri dönüşüm sürecindeki belirsizlik). 

 

2. Çözüm Önerileri 

 Sistemlerde kullanılacak panel ve sistem bileşenlerinin belirli standartlarda olması ve 

ancak bu standartlardaki ürünlerin üretilmesine ve ihracatına izin verilmesinin 

mevzuatlarca sağlanması, 

 Taraflar arası açık ve kapsamlı tedarik anlaşmalar yapılarak; 

– Ekipmanların test prosedürleri 

– Kurulum ve ilk 2 yıl işletim süresince izlenmesi  

– Ekipmanların performans garantileri için yapılacak işler açıkça tanımlanmalı, 

 Kurulum ve devreye alma sürecinde;  

– Farklı sistem bileşenlerinin sevkiyat ve nakliyesi doğru planlanmalı, 

– Sahada çalışan teknik ekip eğitilmiş olmalı, 

– Sistemin mekanik yük ve elektriksel yük testleri yapılmalı, 

– Devreye alma sürecinin mümkün ise en hassas parça olan invertör sağlayıcı 

tarafından yapılmalı, 

 PV projelerinden ortalama ömürleri boyunca (20-25 sene) maksimum verim alabilmek 

için;  

– Sistemin hatalara karşı koruma önlemlerinin alınması,  

– Ekipman hatalarına karşı anlık uyarı veren uzaktan izleme sistemleri, 

– Sürekli bakım planının oluşturulması, 

gibi doğru bakım faaliyetleri göz önüne alınmalı.  
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 Lisanssız uygulamalarda özellikle küçük ölçekli ev uygulamalarında kabul süreci 

yerelleşip, basitleşmeli ve hızlanmalı,  onay- kontrol sürecinin yetkilendirilmiş denetim 

kuruluşlarınca yaptırılması konusunda mevzuat oluşturulması, 

 İzin ve lisans süreçlerini kısaltmak için çeşitli kamu kuruluşlarından oluşan uzmanlaşmış 

heyet modeli (California, Georgia gibi eyaletlerde benzer girişimler var) oluşturulması, 

 Projelendirmeyi basitleştirecek ve proje okumayı kolaylaştıracak şablon proje ve formların 

kullanımının yaygınlaşması, 

 Kamu özel sektör diyaloğunun artırılması, 

 Dağıtım şirketlerinin şebeke bağlantı sürecindeki uygulamaları daha iyi denetlenmeli, 

 Şebekeye düzenli enerji vermeyi taahhüt eden sistemler özendirilmeli ve farklı bir teşvik 

uygulanmalı, 

 Leasing yasasında kiralama yoluyla sistemlerini pazarlamak isteyen EPC şirketlerini 

rahatlatıcı düzenleme yapılmalı, 

 Yerli ürüne verilen teşviklerle ilgili mevzuattaki bazı eksiklikler giderilmeli ve böylece 

yerli üreticiler ihracatı teşvik (ECA )  kredileriyle baş edebilecek olanağa kavuşmalılar, 

 Daha uzun vadeli ve dişe dokunur hedefleri olan bir güneş enerjisi politika dokümanı 

kamuyla paylaşılmalı, 

 Finansal ve tecrübe açısından yeterli firmalar seçilmelidir. Enerji üretimi dışında mekanik 

ve elektriksel hesaplar da yapılmalıdır, 

 İzinler için gerekli zaman dikkatlice tahmin edilmeli. Yurtdışı ve Türk tedarikçiler ile doğru 

koordinasyon sağlanarak stok temini için planlama yapılmalı, 

 Garantili ve Sigortalı ekipmanlar seçilmeli, Sistemlerin devreye alınması mutlaka uzman 

ekip tarafından yapılmalı, Tedarikçi firmalar ile tasarım aşamasında bakım onarım 

anlaşmaları yapılmalı.   

 YEGM Uygunluk Raporu için, Dağıtım şirketlerinin firmalara ait evrakları YEGM’ne 

iletilmesinde sürecin kısaltılması için gerekli önlemlerin alınması. 

 

 
Çalıştay Düzenleme Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 
İletişim:  

 Mitatpaşa Cad. No:44/16, Kızılay/ANKARA, Tel: 312 431 5542                            

www.fmo.org.tr 

 

 YETAM Güneş evi ve Bahçesi, H.Ü. Beytepe Yerleşkesi, Tel: 312 297 6769 

www.yetam.hacettepe.edu.tr 
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