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Güneş, hidrojen ve helyum gazlarından oluşan orta büyüklükte 

bir yıldızdır. Sıcaklığı merkez de yaklaşık  

(8-40)x106 oK'ni bulur. Yüzey sıcaklığı ise 6000 oK civarındadır. 

Bu yüksek sıcaklık nedeniyle elektronlar, atom 

çekirdeklerinden ayrılırlar. Bu sebeple, güneşte atom ve 

molekül yerine elektronlar ve atom çekirdekleri bulunur. Bu 

karışıma "plazma" adı verilir. Dört hidrojen çekirdeği bir 

helyum çekirdeği yapar. Birleşme çok yüksek sıcaklıkta olur. 

Füzyon adı verilen bu olay yüksek sıcaklıkta ve atom çekirdeği 

yardımıyla olduğundan "Termonükleer Reaksiyon" adını alır. 

Güneş çok yoğun sıcak gazlarla meydana gelmiş olup ve çapı 1,39x109 m, kütlesi 1,99x1030 kg 

civarında olan bir yıldızdır. Dünyadan Uzaklığı yaklaşık 1,5x108km'dir. Dünyamızın kütlesi 5,97x1024 kg 

olduğuna göre güneşin kütlesel olarak dünyamızın 332.500 katıdır. Güneşin yaklaşık 4 haftada bir 

kendi etrafında dönmektedir. Bu dönmeyi ekvator kısmı 27 günde, kutuplar 30 günde tamamlar. 

Güneşin ortalama yoğunluğu 1409 kg/m3, dünyamızın ortalama yoğunluğu 5517 kg/m3, güneşin 

yüzeyinde ki çekim ivmesi 273,98m/s2, dünyamızın 9,81m/s2'dir. Güneşte oluşan helyum miktarı, 

harcanan hidrojen miktarından daha azdır. Aradaki fark, güneşten ışın olarak çıkan enerjiyi verir 

(güneş radyasyonu). Güneşin merkezinde 1 saniyede 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton 

helyuma dönüşmektedir. Arada ki 4 milyon ton fark karşılığı ısı ve ışık enerjisi halinde uzaya 

386.000.000 EJ (Eksa joule) enerji 

yaydığı tahmin edilmektedir. Bu 

enerji çeşitli dalga boylarında 

ışınlar halinde dünyaya ulaşır. 

Güneşin 1 saniyede ürettiği 

enerji miktarı, insanlığın şimdiye 

kadar kullandığı enerji 

miktarından fazladır. Dünya, 

güneşten gelen enerjinin sadece 

milyarda birini alır. Bu enerji 15 

dakika depo edilebilse toplam 

dünya nüfusunun yıllık 



 

 

enerji ihtiyacı karşılanırç Atmosfere gelen güneş radyasyonunun yaklaşık %17,5'i atmosferi ısıtmak 

için harcanır. Yaklaşık %35'i bulutlardan ve yerden yansıyarak tekrar uzaya döner. Güneşten gelen 

radyasyonun tümü 100 birim kabul edersek atmosferi ısıtmak için harcanan ve yansıyarak uzaya 

dönen değerlerin toplamından sonra geriye 47,5 birim kalır ki bu miktar yeryüzüne düşmekte ve 

burada ısıya dönüşmektedir. Yeryüzüne gelen ortalama güneş ışınımı değeri mevsim ve enleme bağlı 

olarak yaklaşık 300-1000 W/m2'dir. 

Güneş enerjisi, kaynağı Güneş olan ısı ve parlak ışıktır. Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci 

ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden 

kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 

(Watt/metrekare) değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. 

Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi,insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat 

fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız 

kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme 

göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul 

ettirmiştir. 

 

 

Dünyanın yörüngesi üzerinde, uzayda, birim alana ulaşan Güneş ışınları, Güneş'e dik bir yüzey 

üzerinde ölçüldükleri zaman 1,366 W/m2’dir. Bu değer Güneş enerjisi sabiti olarak da anılır. Gezegen 

atmosfer bu enerjinin %6’sını yansıtır, %16’sını da sönümler ve böylece deniz seviyesinde ulaşılabilen 

en yüksek Güneş enerjisi 1,020 W/m2’dir. Bulutlar gelen ışımayı, yansıtma suretiyle yaklaşık %20, 

sönümleme suretiyle de yaklaşık %16 azaltırlar. Örneğin Kuzey Amerika’ya ulaşan Güneş enerjisi 125 

ile 375 W/m2 arasında değişirken, günlük elde edilebilen enerji miktarı, 3 ila 9 kWh/m2 

Dünyanın atmosferinin üzerine ve Dünya 

yüzeyine düşen teorik yıllık ortalama 

Güneş ışığı miktarı 

Global Güneş enerjisi kaynakları. Haritadaki renkler, 

1991-1993 yılları arasında, gerçekleşen ortalama yerel 

Güneş enerji değerleri hakkında W/m2 cinsinden bilgi 

vermektedir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_enerjisi_sabiti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kilowatt_saat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Metrekare


 

 

(kilowatt.saat/metrekare) arasında değişmektedir. Bu değer, elde edilebilecek mümkün en yüksek 

değer olup, Güneş enerjisi teknolojisinin sağlayacağı en yüksek değer anlamına gelmez. Örneğin, PV 

panelleri (fotovoltaik panel), bugün için yaklaşık %15’lik bir verime sahiptirler. Bu nedenle, aynı 

bölgede bir Güneş paneli, 19 ile 56 W/m2 ya da günlük 0.45-1.35 kWh/m2 enerji sağlayacaktır. 

Bugünkü %8 verime dayalı teknoloji ile dahi, işaretli bölgelere yerleştirilecek Güneş panelleri, bugün 

fosil yakıtlar, hidroelektrik vb kaynaklara dayalı tüm santrallerin ürettiği elektrik enerjisinden biraz 

daha fazlasını üretebilecektir. 

Hava kirliliğinin neden olduğu Küresel loşluk ise daha az miktarda Güneş ışının yeryüzüne ulaşmasına 

neden olduğu için, Güneş enerjisinin geleceği ile ilgili az da olsa endişe yaratmaktadır. 1961-90 yılları 

arasını kapsayan bir araştırmada, aynı dönem içerisinde deniz seviyesine ulaşan ortalama Güneş ışını 

miktarında %4 azalma olduğu gözlenmiştir.  

Küresel Isınma:  

Küresel ısınma, atmosferin Dünya yüzeyine yakın kısımlarında ortalama dünya sıcaklığının doğal 

olarak ya da insan etkisiyle artması olarak tanımlanır. Küresel ısınmayı daha ayrıntılı bir şekilde 

belirtecek olur isek; Dünya’nın yüzeyi Güneş’ten gelen ışınlar tarafından ısıtılmaktadır. Dünya bu 

ışınları tekrar atmosfere yansıtmaktadır. Fakat bazı ışınlar su buharı, karbondioksit, metan vb. Gazlar 

tarafından dünyanın üzerinde oluşturulan doğal bir örtü tarafından tutulur. Bu durum da Dünya’nın 

ısınmasına neden olur. 

 

 

 

 

 

Küresel ısınma yaklaşık elli yıldır ölçülebilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. Şekil de görüldüğü 

gibi, Dünya'nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 (± 0.2) °C artmıştır. İklim 

değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, "son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark 

edilebilir etkiler oluşturduğu" yönündedir. Son yüzyılda yağış düzeyinde de değişmeler olduğu 

gözlenmiştir. Yağışlar, kuzey yarımkürenin orta ve yüksek bölgelerinde %5-10 arasında artarken, 

subtropikal karaların önemli bir bölümünde yaklaşık %3 oranında azalmıştır. 

Dünyada yaşamın başladığı dönemden günümüze kadar ortalama yüzey sıcaklığının 3 °C arttığı 

hesaplanmakta, bu artışın zamana bağlı olarak en yüksek hızını son yarım yüzyıl içinde aldığı 

Yıllık ortalama Sıcaklık değerleri: 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BCresel_lo%C5%9Fluk&action=edit&redlink=1


 

 

belirtilmektedir. Yaklaşık 1 °C'lik daha artış, kutuplardaki buzulların erimesi ve iklim değişiklikleri gibi 

etkiler oluşturacak dünyadaki canlı yaşamı için önemli sorunlar ortaya çıkaracaktır. 

İklim ile ilgili yapılan çalışmalar, küresel ortalama sıcaklığın önümüzdeki yüzyılda 1,4 ile 5,8 °C 

arasında artacağını belirtmektedir. Sıcaklık değerlerindeki artışın su döngüsünde değişmelere, kutup 

bölgelerinde bulunan buzulların erimesine, buzulların erimesinin doğal sonucu olarak deniz 

seviyelerinin yükselmesine, şiddetli fırtınalara, kuraklık ve çölleşme gibi etkilere sebep olarak canlı 

yaşamını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyeceği ifade edilmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 

yaptığı bir çalışmaya göre, insanların çeşitli aktivitelerinin küresel ısınmaya katkısında, enerji 

kullanımının %49, sanayinin %24, ormanların yakılması ve tahribinin %14, tarım aktivitelerinin payı ise 

%13 olarak tespit edilmiştir. Aynı konuda yapılan diğer araştırmalarda da insanların enerji 

kullanımının küresel ısınmaya etkisi en yüksek oranda bulunmuştur. Dünya küresel sıcaklığındaki 

artış, iki nedene dayanmaktadır. Birinci neden, enerji tüketiminin doğrudan etkisidir. İkinci neden ise 

fosil yakıtlardan enerji üretmek için gerçekleştirilen yanma olayı sonucu ortaya karbondioksit (CO2) 

gazı çıkmasıdır. Atmosfere karışan karbondioksit gazı küresel ısınmaya neden olmaktadır. Fosil 

yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksit gazının atmosferdeki yoğunluğu, şimdilik 

normale göre 1,3 kat artmış bulunmaktadır. İnsanlığın önündeki en büyük çevre sorunu, atmosferdeki 

sera etkisine neden olan karbondioksitin ısı tuzağı oluşturmasından ve artan yoğunluğu ile etkisinin 

giderek artmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Sera Etkisi: 

 
Güneşten gelen kısa dalga boylu ışınların yeryüzüne çarptıktan sonra, uzun dalga boylu ısı ışınları 

şeklinde atmosferdeki sera gazları tarafından tekrar yeryüzüne yansıtılmasıdır. Dünyanın ısınması için 

sera etkisi gerekli bir durumdur. Fakat fosil yakıtların çeşitli alanlarda tüketimi, atmosferde 

karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarını giderek fazlalaşması, doğal sera etkisini artırarak 

küresel ısınmaya neden olur. Sera gazları, aynen seranın etrafını ve çatısını kaplayan camlar gibi, 

güneş ışınlarının büyük bir kısmının yeryüzüne kadar ulaşmasını engellemez. Güneş ışınları yeryüzüne 

çarpınca ısı enerjisine dönüştüğünde dalga boyları değişir. Bu nedenle sera gazları, bu ısı enerjisi 



 

 

dalgalarının yeryüzünden atmosferin yüksek katmanlarına ulaşmasına engel olurlar. Hatta bu sera 

gazları yeryüzünden yükselen ısı enerjisi dalgalarının bir kısmını yutar, bir kısmını da yeniden 

yeryüzüne yansıtır. Sera gazlarının bu etkisine “atmosferin sera etkisi” bu yolla meydana gelen 

ısınma olayın da, “sera gazları etkisiyle küresel ısınma” denir. 

 

1.) Tarihi 

 

Güneş enerjisinden istifade edebilmek için insanların yaptığı çalışmalar çok eski tarihlere 

dayanmaktadır.  

Kaynaklara göre ilk defa Sokrat (M.Ö. 400) evlerin güney yönüne fazla pencere konularak güneş 

ışınımının içeri alınmasını belirtmiştir.  

Arşimet (M.Ö. 250) içbükey aynalarla güneş ışınımını odaklayarak Sirakuza'yı kuşatan gemileri 

yakmıştır.  

Çalışmalar 1600'lü yıllarda Galile'nin merceği bulmasıyla gelişme göstermiştir. İlk olarak 1725 yılında 

Belidor tarafından güneş enerjisi ile çalışan bir su pompası geliştirilmiştir.  

Fransız bilim adamı Augustin Mohuchot 1860'da parabolik ayna yardımı ile güneş ışınımını 

odaklayarak küçük bir buhar makinesi üzerinde çalışmış, güneş pompaları ve güneş ocakları 

üzerinde deney yapmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski saraylara dikkat ederseniz (Dolmabahçe Sarayı) 

oldukça fazla ayna göreceksiniz, güneş enerjisinin kullanımı açısından iyi bir örnektir. 

Ülkemizde 1960'ların başlarında güneş enerjisi ilk defa alternatif enerji kaynağı olarak anlaşılmış ve 

bazı yatırımcılar ve üniversitelerde verilen tezler ile bu konu da çalışmalar başlamıştır. 1970'lerin 

ortalarında, dünyadaki güneş enerjisi teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de 

bilhassa güneş enerjisinin ısıl uygulamaları konusu üniversiteler, devlet ve endüstri açısından önem 

kazanmış ve güneş enerjisi çalışmaları bu tarihten itibaren artan bir hızla gelişmiştir.Güneş enerjisi 

konusundaki ilk ulusal kongre 1975 yılında İzmir'de gerçekleştirilmiştir. Yine ilk pasif güneş enerjisi 

uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde 1975 yılında tesis edilmiştir. 

Güneş enerjisi konusundaki çalışmalar ağırlıklı olarak ODTÜ, İTÜ, Yıldız ve Ege Üniversiteleri 

tarafından yaygın olarak yürütülmekle beraber, Türkiye'deki tek Güneş Enerjisi Enstitüsü Ege 

Üniversitesi bünyesinde 1978 yılında kurulmuş ve o günden itibaren faaliyet göstermektedir. 



 

 

1980'lerin sonunda bu konudaki çalışmaları devlet destekli TUBITAK bünyesindeki Marmara Bilimsel 

ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü (MBEAE) yürütmektedir. MBEAE, güneş enerjisi düşük sıcaklık 

uygulamaları ve Türk endüstrisinin ısıl enerji ihtiyacının modellenmesi konusundaki projeleri 1977-

1985 yılları arasında ağırlıklı olarak desteklemiştir. Yine TÜBITAK bünyesinde 1986 yılında kurulan 

Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü güneş pillerinin tasarımı ve üretimi 

konusundaki çalışmaları desteklemektedir. Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği Türkiye Şubesi 

(International Solar Energy Society Turkey Branch UGET-TB) 1992 yılından itibaren Türk devletinin 

izniyle aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Devlet Meteoroloji Enstitüsü (DME) geçen yüzyılın 

başından itibaren gittikçe artan sayıdaki istasyonlarda iklimsel verilerin kayıt edilmesi, 

değerlendirilmesi ve bilginin dağıtılması konusunda aktif olarak çalışmaktadır. Diğer taraftan Elektrik 

İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) de güneş enerjisi ile su ısıtma, aktif ve pasif mahal ısıtması, yoğuşturan 

toplayıcılar ve güneş pilleri konusundaki çalışmalara imkân sağlamaktadır. Bu kuruluş 1982 yılından 

itibaren yenilenebilir enerji kaynaklarının ve özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinin geliştirilmesinden 

sorumludur. Bu kuruluşun geçmişte bu konudaki çalışmaları daha ziyâde araştırma ve geliştirme ve 

projelerin tanıtılması konusunda olmakla beraber son yıllarda kaynakların tespiti ve potansiyel 

tayini ağırlık kazanmıştır. Makina ve Kimya Enstitüsü (MKE) kurumu ise düzlemsel ve silindirik 

parabolik toplayıcıların üretimi, testleri ve pazarlanmasına yönelik çalışmaları kısa sürelerle 

gerçekleştirmiştir. 

2.) Gelişim süreci 

 

1930 yılından itibaren ilgili çalışmalar artmışsa da fazla uygulama alanı bulamamıştır, çalışmalar 

araştırma kurumlarının dışına çıkmamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya’da 1950-1955 yıllarında on binlerce su ısıtıcısı 

kullanılmıştır. Aynı yıllarda ABD’de Bell Telefon Laboratuarları tarafından, güneş radyasyonunu 

doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik pil üretimi gerçekleştirilmiştir. Avrupa’da 

özellikle Akdeniz kuşağında yer alan Fransa ve İtalya’da güneşli su ısıtıcıları kullanılmaya 

başlanmıştır. Fransa’da 1 MW gücünde bir güneş fırını da yapılmıştır. Güneş enerji teknolojisinin, ilk 

yatırım maliyetlerinin yüksekliği, bu yıllarda ucuz olan petrol ve doğal gaz karşısında rekabet gücünü 

sınırlıamıştır. Fakat 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizine bağlı olarak ortaya çıkan enerji sorunu 

güneş enerjisi teknolojilerini tekrar gündeme getirmiş ve bu konudaki çalışmalar artmaya 

başlamıştır.Yeni ve temiz enerji kaynaklarının çok önemli konuma geldiği günümüzde yapılan 

çalışmalarda güneş enerjisi, sınırsız bir enerji olması, tükenmez niteliği çevre kirliliğine yol 

açmaması, ayrıca iletim ve dağıtım sorunu bulunmaması, ilk kurulum maliyeti düşünülmez ise 

bedava bir enerji kaynağı olması gibi özellikleriyle büyük önem kazanmış durumdadır. Yakıt 

sorununun olmaması, işletme kolaylığı, mekanik yıpranma olmaması, modüler olması, çok kısa 

zamanda kurulabilmesi, uzun yıllar sorunsuz olarak çalışması, temiz bir enerji kaynağı olması gibi 

nedenlerle dünya genelinde fotovoltaik elektrik enerjisi kullanımı sürekli artmaktadır. Güneş enerjisi 

günümüzde konut ve iş yerlerinin ısıtma ve soğutulmasında, yemek pişirmede, sıcak su temin 



 

 

edilmesinde, yüzme havuzu ısıtılmasında, sera ısıtması, tarım ürünlerinin kurutulmasında 

kullanılmaktadır. Sanayi ve ulaşım sektörlerinde de güneş enerjisinden yaralanılmaya başlanmıştır. 

Örneğin; güneş ocakları, güneş fırınları, güneş pişiricileri, deniz suyundan tuz ve tatlı su üretilmesi, 

güneş pompaları, güneş pilleri, güneş havuzları, sinyalizasyon sistemlerinde ve elektrik üretiminde 

kontrollü olarak kullanılmaktadır. Güneş enerjisi teknolojileri genel olarak üç gruba ayrılarak 

incelenebilir. Bunların birincisi, güneş enerjisinden düşük sıcaklık elde edilmesinde kullanılan 

sistemler, ikincisi güneş ışınlarını yoğunlaştırarak elektrik üreten sistemlerdir. Bu sistemlerde 

öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde 

de kullanılabilir. Üçüncüsü ise, güneş ışınlarından doğrudan elektrik üreten sistemlerdir. Güneş 

pilleri veya fotovoltaik piller de denen bu yarı iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe 

çevirirler. 

Kullanım alanları  

Güneş Kollektörleri:  

Düşük sıcaklık elde edilmesinde en yaygın olarak kullanılan teknoloji “Güneş Kollektörleri” olarak 

adlandırılan teknolojidir. Bu sistemlerde güneş ışınları kollektörlerde soğrulur, soğrulan bu ışınlar 

sistem içerisinde borulardaki suyu ısıtır. Isıtılan su; evlerin ısıtılmasında, sıcak su temininde, seraların 

ısıtılmasında, sanayi tesisleri için sıcak su temininde kullanılır. Güneş kolektörlerinin, özellikle 

ekvatora yakın konumda bulunan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede kullanım alanı 

bulunmaktadır. ABD, Japonya, Fransa, İtalya, Yunanistan, İsrail gibi ülkelerde bu sistemler yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Güneşli günlerin çok az olduğu İsveç gibi bir ülkede bile -4 °C’de, güneş 

kollektörlerinde 70 °C’de sıcak su elde edilebilmektedir. En fazla güneş kollektörü olan ülke 15 milyon 

m2 ile ABD’dir. Bunu 9-10 milyon m2 ile Japonya ve Türkiye izlemektedir. 

Güneş kollektörleri dışında da ısıl güneş enerjisi sistemlerinden yararlanılmaktadır. Bunlardan bazıları; 

güneş havuzları, su arıtma sistemleri, ürün kurutma sistemleri ve güneş ocakları gibi örneklerdir. 

Güneş ocakları, çanak şeklindeki yapılarda güneş ışınlarının toplanarak elde edilen ısıdan yararlanmak 

üzere oluşturulmuş araçlardır. Bu ocaklarda yemekler pişirilebilmekte, su ısıtılabilmektedir. Dünyada 

güneş enerji potansiyeli yüksek olan Çin, Hindistan Pakistan, Kenya gibi ülkelerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi: 
 
Güneş enerjisinden faydalanılarak yüksek sıcaklıklar elde edilip, günümüzde en çok ihtiyaç duyulan 
enerji türlerinden olan elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu tür enerji üretiminde birkaç 
yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; parabolik oluk kollektörleri, parabolik çanak kollektörleri ve merkezi 
alıcı tipte (yoğunlaştırıcı) olabilmektedirler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parabolik oluk kollektörde güneş ışınlarının toplayıcılarda yoğunlaştırılması ile 400 °C sıcaklığa kadar 

çıkabilen yüksek ısılar elde edilmektedir. Yüksek sıcaklıklara ulaşan sıvı maddeler, elektrik elde 

edilmek üzere santrallere gönderilmekte ve burada elektrik enerjisi elde edilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Parabolik çanak sistemlerinde ise odaklı güneş enerjisi toplayıcılarıyla 1400°C sıcaklığa kadar 

çıkabilen yüksek sıcaklıklar elde edilebilmektedir. Yüksek sıcaklıkta su ve buhar elde edilebilmektedir. 

Elde edilen su ya da buhar enerjisi endüstri tesislerinde doğrudan kullanılabildiği gibi elektrik üreten 

santrallerde de kullanılabilmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Merkezi alıcılı sistemler, iki üniteden oluşmaktadır. Bunlar, alıcıyı taşıyan bir kule ve güneş ışınlarını 

alıcıya yansıtacak aynalardan oluşmaktadır. Bu sistemde de yüksek sıcaklıklar elde edilerek, elektrik 

jeneratörlerinin çalışması için gereken sıcak su ve buhar elde edilebilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu sistemler temelde aynı yöntemle çalışmaktadır. Sadece güneş enerjisini toplama yöntemleri, yani 

kullanılan kollektörler bakımından farklılık göstermektedirler. Toplama elemanı olarak parabolik oluk 

kollektörlerin kullanıldığı güç santrallerinde, çalışma sıvısı kollektörlerin odaklarına yerleştirilmiş olan 

absorban boru içerisinde dolaştırılır. Daha sonra, ısınan bu sıvıdan kızgın buhar elde edilir. Parabolik 

çanak kollektörler kullanılan sistemlerde de ya aynı yöntem kullanılır ya da merkeze yerleştirilen bir 

motor yardımı ile direkt olarak elektrik üretilir. Merkezi alıcılı sistemlerde ise, güneş ışınları düzlemsel 

aynalar yardımı ile alıcılara yansıtılır. Alıcıda ısıtılan çalışma sıvılarından klasik yollarla elektrik elde 

edilir. 

 

Güneş Pillerinden Elektrik Üretimi 

Güneş ışığının doğrudan elektriğe dönüştürülebileceği fikrini keşfeden 1839 yılında Fransız Kimyager 

Becquerel’dir. 1950’li yıllarda ABD’deki Bell Laboratuarları’nda silisyumun fotovoltaik etkisini 

keşfedilerek % 5 verimle çalışan bir güneş pili üretimi başarılmıştır. Güneş hücreleri, yüzeylerine gelen 

güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerdir. Güneş hücreleri 

fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi 

oluşur. Hücrenin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, 

güneş hücresinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. 

Günümüzde bu oran %33’e kadar çıkarılmıştır. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş hücresi 

birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş hücresi 

Gemasolar Santralı İspanya 

Anma Gücü 19,9 MW (MegaWatt). Elde edilen enerji, tuz eriyiği 

deposuna kayıt ediliyor ve yaklaşık 15 saat icin kullanılabiliyor 

 



 

 

modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da 

paralel bağlanarak bir kaç Watt'tan Megawatt'lara kadar sistemler oluşturulabilir. 

Güneş pilleri, elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmektedir.  

 

 

Güneş pili modülleri uygulamalara bağlı olarak, akümülatörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli 

elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir güneş pili sistemi oluşturulup, günümüzde 

özellikle yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt taşımanın 

zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılabilmektedir. Güneş pili sistemlerinin ulusal elektrik 

şebekesinden bağımsız olarak kullanıldığı tipik uygulama alanları bulunmaktadır. Bunlar; haberleşme 

istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri, elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan 

ölçümler, hava gözlem istasyonları, bina içi ya da dışı aydınlatma sistemleridir. 

Ayrıca yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi elektrikli aygıtların 

çalıştırılması, tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompası, orman gözetleme kuleleri, 

deniz fenerleri, ilkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri, deprem ve hava gözlem istasyonları, ilaç ve aşı 

soğutma gibi çok farklı alanlarda da yararlanılmaktadır. Güneş pili santralleri ile elektrik üretimi, 

gelişmiş ülkelerin birçoğunda gerçekleştirilmektedir. Fakat kurulum maliyetlerinin yüksekliği, güneş 

ışınlarının sürekli olmaması gibi nedenlerle kullanımı sınırlı kalmıştır. Dünyadaki güneş pili kurulu 

kapasiteleri incelendiğinde; Almanya’nın %36, Japonya’nın %36, ABD’nin %12,5, Çin, Hindistan, 

İspanya, Hollanda, Fransa ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerin payının ise %1 civarında olduğu 

görülmektedir. Verilerden de anlaşılacağı üzere bu konuda Almanya, Japonya ve ABD’nin güneş  

pilleri santralleri konusunda önemli çalışmalarının olduğu, dünyadaki toplam kurulu gücün yaklaşık 

%85 gibi büyük bir oranını ellerinde bulundurdukları görülmektedir. Güneş etki kuşağı içerisinde 

bulunmayan Almanya ve Japonya’nın bu konuda dünyada liderlik etmeleri dikkat çeken bir 

durumdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Güneş Enerjisi Kullanımının Olumlu Yönleri 

Güneş enerjisi, son derece çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir. En önemli çevre 

sorunlarından biri olan küresel ısınmanın, sebeplerinden olan CO2 salınımı güneş enerji santrallerinde 

oluşmamaktadır. Güneş enerjisi kullanımı, diğer fosil yakıtların özellikle sera etkisi yaratıcı gaz 

emisyonlarının ve diğer kimyasal atıkların önüne geçerek çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır. 

Güneş enerji teknolojileri geleneksel enerji kaynakları ile kıyaslandıklarında çevresel 

avantajlara sahiptir. Bu avantajlar işletme sırasında atık ürün yokluğu, düşük sera gazları emisyonları, 

zehirli gaz emisyonlarının olmaması, elektrik şebekesi iletim hatlarının azalması, su kaynaklarının 

kirlenmesinin önlenmesi olarak belirtilebilir. Bunun yanında önemli ölçüde istihdama katkıda 

bulunarak sosyal ve ekonomik yönden kazanç sağlamaktadır. Güneş pilleri ise dayanıklı, güvenilir ve 

uzun ömürlüdür. Elektrik şebeke hattı bulunmayan yerlerde güneş pillerinin kullanımı daha ekonomik 

olabilmektedir. Çünkü güneş pili sistemlerinde bir kez yatırım yapıldıktan sonra başka masraf 

olmamaktadır. Her ev, kendi enerjisini çatısına kurduğu güneş pilleri ile 

karşılayabilir. Böylece iletim maliyetleri ve enerjiyi taşıma kayıpları ortadan kalkacaktır. 

Güneş enerjisi kullanımını gerekli kılan birçok sebep bulunmaktadır. 

Bulardan bazıları; 

 

➢ Dünyanın birçok yerinde bol miktarda bulunması, 

➢ Dışa bağımlı olmaması, 

➢ Güneş enerjisi sistemleri güvenilir olması, az veya hiç bakım 

gerektirmemesi, 

➢ Tükenmeyen ve temiz bir enerji kaynağı olması, 

➢ İlk yatırım maliyeti göz önüne alınmaz ise ucuz bir kaynak olması, 

➢ Her tür krizlerin etkisinden uzak olması, 

➢ Oldukça basit teknolojiyle bile yararlanılabilmesi, 

➢ Enerjinin nakil problemi olmadığından ihtiyaç duyulan yerlerde 

kolayca elde edilmesi şeklinde sıralanabilir. 

 

Güneş Enerjisi Kullanımında Yaşanan Olumsuzluklar 

 

Güneş enerjisi kullanımının birçok avantajlı yönü olmasına karşı bazı dezavantajları da bulunmaktadır. 

Kullanımı sıvı ve gaz yakıtlara göre kolay değildir. Örneğin; otomobillerde kullanılan güneş pillerinin 

oluşturduğu güç fosil yakıt kullanılan araçlara oranla çok düşük durumdadır. Güneşin olmadığı 

durumlarda güneş enerjisi ile çalışan araçların çalışmaması da diğer bir sorundur. 

Güneş enerjisinden yararlanmanın önündeki engellerden biri de güneş enerjisinin yayınık olmasıdır. 

Bu enerjinin toplanması için geniş yüzeylere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca gece ve bulutlu günlerde 

bu kaynaktan enerji üretmek mümkün olmadığından kesintili bir enerji kaynağı olmaktadır. Bu durum 

elde edilen güneş enerjisinin depo edilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Akümülatörler 



 

 

ile bu sorun çözülmeye çalışılmaktadır fakat akümülatör maliyetlerinin yüksekliği enerji maliyetini 

artırdığından bu konuda fazla ilerleme kaydedilememiştir. 

Genel olarak güneş enerjisi kullanımında karşılaşılan olumsuzluklar şu şekildedir: 

 

➢ Başlangıç yatırımı yüksek maliyetlidir. 

➢ Hava koşulları ve gün ışığı oranına göre performansında dalgalanmalar olur. 

➢ Güneş santralleri görüntü kirliliği oluşturabilmekte, çevrim verimlerinin 

düşüklüğü nedeniyle büyük alan gerektirmektedirler. 

➢ Ana sisteme bağlı değilse gün ışığının olmadığı durumlarda enerji depolama 

gereklidir. 

➢ Güneş pilleri üretiminde kullanılan bazı malzemelerin toksik olma olasılığı 

vardır. 

➢ Güneş enerjisi tropikal ve tropikal-altı bölgelerde en fazladır. Oysa tüketim en 

çok ılıman ve soğuk iklime sahip kuzey ülkelerinde yaygındır. 

 

3.) Ülkesel noktada istatıstık 

 

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye 

göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde mevcut bulunan 1966-

1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ısınım şiddeti verilerinden yararlanarak Yenilenebilir 

Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından yapılan çalışmaya göre, Türkiye'nin ortalama yıllık 

toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat) olarak hesaplanmıştır. Ortalama 

toplam ısınım şiddeti ise 1.311 Kwh/m2-yıl (günlük toplam 3,6 Kwh/m2) olduğu tespit edilmiştir. 

Türkiye, 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Tablo da göründüğü gibi 

Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerlerinin aylara göre dağılımı verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Türkiye'nin yıllık ortalama güneş ışınımı ve güneşlenme süresi değerlerinin bölgesel dağılımı ise 

aşağıdaki Tabl’da gösterilmektedir. Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi Güney Doğu 

Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YEGM’nin resmi internet sayfasında belirtildiğine göre; yukardaki Tablo’da verilen bu değerlerin, 

Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşıldığı ifade 

edilmektedir. Ayrıca 1992 yılından bu yana YEGM ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

(DMİ), güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi 

ölçümleri almaktadır. Devam etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi 

potansiyelinin eski değerlerden %20-25 daha fazla çıkmasının beklendiği belirtilmiştir. 

 

Aşağıdaki Şekilde görüldüğü gibi özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin güneş alma 

kapasitesi hayli yüksektir. Buralarda yılın tamamında su ısıtıcıları tam kapasite ile su ısıtmada 

kullanılmaktadır. Diğer bölgelerde ise su ısıtıcıları yılın %70’i kadar bir sürede tam kapasite 

çalışabilmektedir. Güneş enerjisinden su ısıtmada gösterilen başarıların elektrik elde edilmesinde de 

gösterilmesi için yapılan yasal düzenlemelerle birlikte çalışmalar artmıştır. 



 

 

Türkiye'de güneş enerjisi daha çok düzlemsel güneş kollektörleri alanında gelişmiştir. Çoğunlukla 

sıcak su elde etme amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren birçok firma 

bulmak mümkündür. Resmi kaynaklara göre bu firmaların sayısının 100'den fazla olduğu 

bilinmektedir. Güneş kollektörlerinin çoğunluğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde kullanılmakta olup, son 

yıllarda Türkiye’nin diğer bölgelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Güneş kollektörlerinin ürettiği ısıl 

enerjinin birincil enerji tüketimine katkısı yıllara göre Tablo’da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Güneş pilleri alanında, gerektirdikleri yüksek teknoloji sebebiyle Türkiye’de yapılan çalışmalar sınırlı 

boyutlardadır. Henüz ticari bir ürün olarak oluşturulamasa da Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 

Hacettepe Üniversitesi, Ege üniversitesi ve Muğla Üniversitesi'nde deneysel başarılar elde edilmiştir. 

Özel sektörün de katkısıyla önümüzdeki yıllarda kendi güneş pillerimizi üretebilmemiz 

planlanmaktadır. Ülkemizde çoğunluğu Orman Bakanlığı Orman Gözetleme Kuleleri, Türk Telekom, 

deniz fenerleri ve otoyol aydınlatmasında, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Muğla Üniversitesi, 

Ege Üniversitesi gibi kamu kuruluşlarında olmak üzere küçük güçlerin karşılanması ve araştırma 

amaçlı kullanılan güneş pili kurulu gücü 1 MW' a ulaşmıştır. Türkiye önemli bir güneş enerjisi 

potansiyeline sahiptir. Fakat bu alandaki uygulamalar yeterince geliştirilememiştir. Güneş enerjisi 

konusunda çalışma yapan kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri ve üniversiteler arasında belli bir 

plan ve program olmaması, bu çalışmaların dağınık ve koordinasyonsuz bir şekilde yürütülmesi güneş 

enerjisi sistemlerindeki gelinen noktayı yetersiz kılmaktadır. Günümüze kadar yapılmış çalışmaların ve 

edinilen tecrübelerin uygulamaya geçebilmesi için güneş enerjisi ile ilgili bağımsız bir üst 

koordinasyon kurulunun kurulması ve bu kurulun bu konuda çalışan ve faaliyet gösteren tarafları bir 

araya getirip bilgi alışverişini sağlaması ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasını sağlaması güneş 

enerjisinden yararlanma oranını artıracaktır. 18 Mayıs 2005 tarihinde 5346 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun”a ve ekonomi politikalarına paralel olarak büyük ölçüde artan petrol ve 

enerji fiyatları ve ciddi boyutlara ulaşan çevre kirliliği sonucunda, oluşan enerji bilinci, güneş enerjisi 

çalışmalarına olan ilgiyi artırmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 12 Ağustos 2011 tarihinde yaptığı duyuru ile güneş enerjisi 

yatırımlarının yapılacağı bölgeleri ve şehirleri belirledi. Aşagıdaki Şekil’de gösterilen haritaya göre 

güneş enerjisinden elektrik üretmek için 27 bölgede 38 il belirlendi. En yüksek kapasite 92 megavat 



 

 

(MW) ile Konya’ya verildi Van ve Ağrı’ya 77, Antalya’ya 58, Mersin’e ise 35, Niğde Nevşehir ev 

Aksaray’a 26 megavatlık başvuru hakkı verildi. Bakanlığın çalışmasına göre güneş enerjisinde, 

Türkiye genelinde 2013 yılı sonuna kadar kurulu güç 600 MW’ı geçemeyecek. Türkiye’de güneş 

enerjisinin kullanımı, sıcak su elde edilmesi dışında son yıllara kadar bilinmemekte, tanıtımı 

yapılmamakta ve devletçe teşvik edilmemekteydi. Yapılan yeni yasal düzenlemelerle, özellikle güneş 

enerjisinden elektrik üretimi konusunda hizmet verecek firmalar ve ilgili sanayi gelişme 

sağlayabilecektir. İlk yatırım giderleri yüksek olan, ancak yakıt masraflarının olmaması nedeniyle 

işletme masrafları bulunmayan çevre ile uyumlu, güneş kaynaklı enerji üretim sistemlerinin 

gerçekleştirilmesi için gerekli uzun vadeli finansman imkânı sağlandığında bu teknolojilerin kullanımı 

yaygınlaşacaktır. Dolayısıyla enerji üretimi konusunda sıkıntıların yaşandığı günümüzde bu kaynaktan 

en üst seviyede faydalanmanın yolu açılmış olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki Şekilde görüldüğü gibi Avrupa Ülkelerde kurlulan fotovoltaik tesislerlden elde edilen 

güç.....Almanya’da ki kurulan güneş pilleri AB Ülkelerin (EU 27) yarısıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almanya 

Avusturya 

İtalya 

İspanya 

Tüm AB 

Ülkeleri 



 

 

Tabloda görüldüğü gibi kalın filim güneş pilleri verimlilik olarak en yükseği’dir, fiyatları ona göre 

yüsektir. 

 

 

Bu Şema’da durum ve gelişme tahmini çeşitli fotovoltaik teknolojileri’den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Şirketler 
 
Güneş enerjisi sektörü Türkiye’de henüz emekleme aşamasında. Ancak dünyada bir çok şirket, hem 
güneş hücresi ve güneş paneli üretimi anlamında hem de güneş santrallerinin kurulumu anlamında 
oldukça yol katettiler.  
 
Dünyanın en iyi 10 güneş enerjisi firması: 
 
1.) First Solar:  
 
2011 yılında Forbes’in “Amerika’nın En Hızlı Büyüyen 25 Şirketi” sıralamasında birinci olan First 

Solar firması, dünyada güneş enerjisi sektörünün lideri konumunda. Kullandığı kadmiyum tellürid 

teknolojisi sayesinde ince film güneş paneli üretimini gerçekleştiren firma, üretim maliyetini 0,74 

dolar/watt’a kadar düşürebilmişti. Çin firmalarının büyük atılımına karşı konumunu korumak isteyen 

First Solar, Ar-Ge çalışmalarına son yıllarda büyük hız vermiş durumda. Dünyanın en büyük ince film 

verimlilik 

İnce filim güneş pili 

kalın filim güneş pili 

Teknoloji 



 

 

güneş paneli üreticisi olan firma, ABD’de büyük ölçekli güneş santralleri üzerinde çalışıyor. Firmanın 

ayrıca dünya üzerinde 3,8 GW’lık çatı ve yer tüpü güneş panelleri uygulamaları kullanılıyor. 

 

2.) Suntech Power Co.:  

 

Çinli süper dev Suntech Power firması, dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi konumunda. 

Yaklaşık olarak yıllık 1.800 MW’lık üretim kapasitesine sahip olan firma dünya üzerinde 80 ülkede 

binlerce şirkete 13 milyon civarında güneş paneli gönderiyor. 

 

3.) GT Advanced Technologies (GTAT) 

 

GT Advanced Technologies firması gösterdiği finansal performans ile rakiplerine parmak ısırtıyor. 

Şirket son 6-7 yıl için yaklaşık %1000 oranında büyüyen şirket, ürünlerinde kullandığı düşük maliyetli 

polisilikon sayesinde sektörde görülmemiş bir büyüme yakaladı. 

 

4.) Trina Solar 

 

Trina Solar’ın ürettiği güneş panelleri hızlı, kolay ve en düşük maliyetli üretimi ile biliniyor. 

Kullanıcılarına 10 yıl ürün garantisi ve 25 yıl performans garantisi veren Trina Solar dünyada hızla 

yükselen güneş enerjisi firmalarından biri. 

 

5.) Jinko Solar 

 

Çin’in farklı bölgelerinde yaklaşık 670.000 m² fabrika alanı içinde 10.000’den fazla personel istihdam 

eden Jinko Solar firması, kısa geçmişine rağmen dünyanın en büyük güneş enerjisi ekipmanları 

üreticisi oldu. Firma ayrıca dünyanın dört bir yanında üniversitelerle beraber Ar-Ge merkezleri 

kurarak sektöre yenilikler getirmeye devam ediyor. 

 

 

 

6.) RenaSolar 

 

Dünyanın lider güneş paneli üreticilerinden biri olan RenaSola firması, yakın zamanda Çin’de 20 
MW’lık bir güneş santrali devreye aldı. Kendi teknolojisini üretmesi ve bu sayede düşük maliyetli 
üretim yeteneği ile RenaSola Çin’in sadece bir üretici değil aynı zamanda tüketici olduğunu kabul 

ederek Çin pazarında yerini sağlamlaştırıyor 

 

7.) Yingli Green 

 

Dünyanın ilk dikey yerleşimli güneş paneli üreticilerinden biri olan Yingli Green firması dünya 

üzerinde 2 GW’ın üzerinde kuruluma sahip. Firma ayrıca Avrupa pazarına girmek için IBC Solar 

http://elektrikmedya.com/tag/ar-ge/


 

 

firması ile bir anlaşma yaparak 180 MW multi-kristal ve mono-kristal güneş paneli üretimi için 

anlaşmaya vardı 

 

8.) SunPower  

 

SunPower firması, Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen yüksek verimli kristal silikon güneş 

hücrelerini kullanıyor.  

 

9.) Canadian Solar Inc.  

 

Üretimini Çin’de gerçekleştiren Canadian Solar firması, Bloomberg New Energy Finance  tarafından 

dünyanın en büyük 7. üreticisi olarak belirlendi. Şirket 2010 yılında 803 MW’lık panel üretimi 

gerçekleştirdi ve şu an Kanada’da yıllık 200 MW kapasiteli bir güneş santrali projesi üzeride çalışıyor. 

Yakında zamanda hisselerinde düşüş gerçekleşmesine rağmen Avrupa’dan gelen talebi karşılamak 

üzere üretimini hızlandırmış durumda. 

 

10.) JA Solar  

 

Çinli JA Solar firması, monokristal güneş hücresi üretimi yapıyor ve güneş paneli üreticilerine 

satıyor. Sürekli artan kar marjları sayesinde oldukça hızlı bir yükseliş gösteren Çinli firma, güneş 

enerjisi sektörünün dünyada yükselen yıldızı haline geliyor. 

 

5.) Kanunlar 

 

6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanunda Değişiklik Yapan Kanun 29 Aralik 2010’da kabul edilmiş, Resmi Gazete’nin 8 Ocak 2011 

sayısında yayımlanarak, yürülüğe girmiştir. Bu kanunda geçen düzenlemelerle Yenilenebilir Enerji 

kapsaminda desteklenecek tutarlar belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar 31 Aralık 2015'ten önce devreye girmiş olan tesisler 

için on yil süre ile uygulanır. Bu tarihten sonra devreye alınacak tesisler için destekleme tutarları 1 

Sayılı cetvelde belirlenen tutarları geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulu’nca belirlenecektir.Yine aynı 

kanunla yapılan yeni düzenlemelerle lisans sahibi tüzel kişilerin bu kanun kapsamındaki yenilebir 

ejerji kaynaklarına dayali ve 31.12.2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde 

kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde; bu 

tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için I sayılı Cetvelde 

belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yil süreyle, bu Kanuna ekli 

II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6.) Örnek olarak 1MW Günes Enerjisi Santralı Tesisi Kurmanın maaliyeti 

Isparta'da Aksu Enerji tarafından kurulan kurulan 1 MW kurulu güce sahip güneş enerji santralinden 1 

yılda 1 milyon 463 bin 19 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Isparta'nın Gönen ilçesinde Aksu Enerji 

tarafından 25 Aralık 2014 tarihinde faaliyete geçirilen Aksu Enerji Gönen Güneş Enerji Santrali ile 1 

Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında 1 milyon 463 bin 19 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. 

Aylık bazda bakıldığında en düşük elektrik üretimi 35 bin 807 kWh ile Ocak ayında gerçekleşirken en 

yüksek elektrik üretimi ise 159 bin 471 kWh ile Ağustos ayında gerçekleştirildi. Ocak ayından sonra en 

düşük elektrik üretimi, Ocak değerinin iki katından fazla üretimin gerçekleştiği Şubat ayında 84 bin 

253 kWh olarak gerçekleşirken 2016 Ocak ayında aynı tesiste 71 bin 833 kWh enerji elde edildi. 

Buradan da anlaşılacağı üzere Ocak ayı içerisinde henüz birkaç gün önce kabulu yapılmış olan tesiste 

olası bir takım sorunlar nedeniyle Ocak üretimi dolayısıyla 2015 toplam üretimi tahminlerden bir 

miktar az gerçekleşti. 

AYLIK ÜRETİM BİLGİLERİ 

Ay - Üretim (kilovatsaat) 

01: 35.807 

02: 84.253 

03: 112.962 

04: 150.262 

05: 157.180 

06: 134.867 

07: 153.822 

08: 159.471 

09: 143.055 

10: 125.553 

11: 106.875 

12: 98.909 

 

TOPLAM: 1.463.019 

EKONOMİK KARŞILIĞI NEDİR 

Devlet, lisanssız güneş enerji santrallerinden üretilen 1 kWh elektrik enerjisi için 10 yıl süreli 13,3 

dolar sent fiyatla alım garantisi vermektedir. Buna göre ABD Doları kurunun 2,95 TL olduğu kabul 

edildiğinde, 1 yılda elde edilen 1.463.019 kWh elektrik enerjisinin değeri 574.015 TL, aylık ortalama 

değer ise 47.835 TL seviyesindedir. Buradaki önemli bir nokta alım garantisinin dolar bazlı olması, 

dolayısıyla üretilen birim elektrik miktarı başına gelirin hemen her yıl büyük olasılıkla artacak 

olmasıdır. 
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