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TÜRKİYEDE FOTOVOLTAİK (PV) KONUSUNDA 
GELİŞMELER, ÇIKAN SON KANUNLAR VE MEVCUT 

ÖRNEK UYGULAMALAR 
 
 

Tunç KORUN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Türkiye Güneşten elektrik (Fotovoltaik sistemler) elde etme konusunda Avrupa’da en yüksek 
potansiyele sahip ülkelerden biridir. Buna rağmen Dünya ve Avrupa’daki ülkelerin sağladığı gelişmenin 
çok azını sağlayabilmiştir. Bu konuda çıkması beklenen kanunlar oldukça gecikmeli çıkmakla beraber 
2012 yılı içerisinde çıkmış ve uygulamaya geçmiştir. Ayrıca son 2 yıl içerisinde Dünyadaki arz – talep 
dengesinin tüketici aleyhine bozulması ile birlikte fotovoltaik ürünlerin birim fiyatları ciddi miktarda 
düşüş göstermiş ve bu sistemlerin geri dönüş süresi hızla düşmüştür. Bu kapsamda Türkiye’de 
mevcut uygulamalarda artmış ve her tip binada örnek referans yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneşten elektrik, Fotovoltaik, PV, yenilenebilir enerji   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Turkey has one of the highest potentials of creating electricity from sun (Photovoltaic systems) within 
Europe and the World. Still the usage levels reached within Europe and the rest of the World have 
been much better than Turkey. The expected regulations have come out during 2012 even though 
they were delayed.  The change in the supply – demand for the photovoltaic products have resulted in 
the system prices becoming much lower in the last 2 years. This has allowed a much better return of 
investment levels in the market in general. There have been many applications in Turkey within this 
time in different type of buildings, creating many working references.  
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1. GİRİŞ 
 
Elektrik enerjisi tüm Dünya için en önemli konulardan biridir. Dünyadaki farklı enerji kaynaklarının 
kullanımı ile (petrol, doğalgaz, lpg, nükleer, rüzgar, biogaz, vs) üretilen elektrik enerjisi ne kadar verimli 
bir şekilde ve çevreye zarar vermeyen bir kaynak kullanımı ile üretilebilirse, Dünya açısından o kadar 
önemli olacaktır. Fosil yakıtların yerine kullanılacak olan yenilenebilir enerji türleri bu kapsamda çok 
önem taşımaktadır ve bunların için güneş en bol olan enerji türüdür. Dünyanın toplam 1 yılda 
kullandığı enerji Dünyaya 1 günde ulaşan enerji kaynağından daha azdır. 
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2011 sonu itibarı ile Dünyada güneşten elektrik elde etme konusunda 67,000 MW kurulu kapasite 
mevcuttur. Bu kapasitenin yaklaşık yarısı ise Almanya da kurulmuştur. Avrupa güneş haritası 
incelendiğinde Almanya’nın en verimli güneş alan noktasının Türkiye’nin en verimsiz güneş alan 
noktasından dahi daha kötü konuda olduğu görülmektedir. Buna karşılık Almanya yaklaşık 25,000 Mw 
kurulu güce, Türkiye ise yaklaşık 4 Mw kurulu güce sahiptir. 
 

 
 
Bugün itibarı ile Türkiye’den çok daha küçük ülkeler olan Bulgaristan’da 100 Mw, Yunanistan’da ise 
400 Mw dan fazla kurulu sistem bulunmaktadır. 
 
 
 
 
2. FOTOVOLTAİK PANELLER  
 
Bugün itibari ile kullanımda 2 ana panel tipi bulunmaktadır. Bunlar kendi içlerinde farklı tiplerede 
ayrılmakla beraber genel özellikler şu şekildedir; 
 
Kristal Paneller; 
 

 Geniş üretici çeşitliliği vardır, kullanılan panellerin % 80 i bu tiptir 

 % 13 – 16 verim aralıkları mevcuttur 

 En az m2 alanda en yüksek enerji üretimini sağlarlar 

 Sıcak havalarda  % 25 e kadar verim kaybına uğrayabilirler 

 Bulutlanma ve yatay açı yansımasında verim kaybı mevcuttur 

 İnce film panellere göre kw birim maliyetleri daha yüksektir 
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İnce Film Paneller; 
 

 Toplam pazarın % 20 sini oluştururlar 

 Verimlilikleri daha düşük olup, % 8 – 11 arasındandır 

 Verimden dolayı eşit kW kapasite için daha fazla alana ihtiyaç duyarlar 

 Sıcakta havalarda en fazla % 12 verim kaybına uğrarlar 

 Bulutlu hava ve yatay açı yansımasında az verim kayıpları gene azdır 

 Kw başına birim fiyatları düşüktür, dolayısıyla eşit sistem kurulumunda daha ucuzdurlar. 
 

 
 
Fotovoltaik panellerin bina yada yerdeki yerleşimi ve güneşe bakış açısına göre üretebilecekleri enerji 
miktarı ciddi değişiklik gösterir ve yerleşimi bu açıdan çok önemlidir. 
 

 
 
 
 
 
3. DÜNYADA FOTOVOLTAİK FİYATLANDIRMA DURUM 
 
Dünya’da fotovoltaik konusuna son yıllarda oluşan ilgi, birçok gelişmiş ülkenin bu konuda verdiği 
teşvikler konunun oldukça hızlı gelişimini sağlamıştır. Bu kapsamda özellikle Çin de çok hızlı bir üretici 
artışı oluşmuş ve üretim kapasitesindeki gelişimi çok hızlı arttırmıştır. Buna karşılık tüketimde hızla 
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gelişmekle birlikte bu gelişim üretimin artış hızından daha yavaş olmuştur. Sonuçta 2012 itibarı ile 
dünya yıllık kullanım kapasitesi 30 Gw lara ulaşmış, ancak imalat kapasitesi bunun çok üstüne çıkarak 
yıllık 70 Gw kapasiteye gelmiştir. Bozulan arz-talep dengesi doğal olarak imalatçıların ayakta 
kalabilmek için fiyatlarını düşürmelerine ve rekabete dayanamayanların iflasına yol açmıştır. Sadece 
2012 yılında Çin ve Avrupa başta olmak üzere 200 e yakın imalatçının iflas ettiği öngörülmektedir. 
 
Buna rağmen düzelmeyen denge, son 5 yılda fotovoltaik sistemler için aşağıdaki fiyat değişim 
tablosunu oluşturmuştur; 
 

 
 
2007 yılında yaklaşık 6,000 € olan 1 kw anahtar teslim sistem kurulum maliyeti, 2012 itibarı ile 
ortalama 1,500 € mertebesine düşmüştür. 
 
 
 
 
4. TÜRKİYEDE DURUM 
 
Türkiye’deki bu fiyat düşüşüne ilaveten elektrik fiyatları da son 10 yıl içerisinde ciddi zam görerek 
artmıştır.  
 

 
 
Bugün Türkiye’de geçerli olan elektrik fiyatları aşağıdaki gibidir ; 
 

 Konut = 0.372 TL/kWh = 0.16 €/kWh 
Kdv dahil, son 1 yıllık artış % 19.6 

 Ticari = 0.317 TL/kWh = 0.14 €/kWh 
Kdv hariç, son 1 yıllık artış % 12.5 

 Sanayi = 0.263 TL/kWh = 0.12 €/kWh 
Kdv hariç, son 1 yıllık artış % 14.7  

 
Bu kapsamda bakıldığında, Türkiye’de fotovoltaik sistemlerin geri dönüş hesapları 20 yılları aşan bir 
durumdan kısa süre içerisinde 5 yılda geri dönüşe değişim göstermiştir. Bu hem düşen fiyatlar hem de 
artan elektrik maliyetleri ile oluşmuştur. 
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5. KANUNLAR  
 
Türkiye’de 2012 yılı içerisinde fotovoltaik sistemler konusunda 2 önemli kanun çıkmıştır; 
 
500 kW üstü uygulamalar; 
 
500 kW üstü yapılacak tüm uygulamalar Lisanslı elektrik üretimi kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 
devlet tarafından 300 mW ile sınırlı olacak şekilde Türkiye’nin güney ve doğu bölgelerinden trafo 
noktaları belirlenmiş ve bunların açık eksiltme usulü ile ihale edilmesi için Haziran 2013 tarihi 
belirlenmiştir. İhaleye katılmak isteyen tüm firmalara öngördükleri arazi bazında en az 6 aylık güneş 
ölçümü yapma ve bu ölçümün sonuçlarını başvuru dosyasında detaylı bildirim zorunluluğu getirilmiştir.  
Üretilen elektriğin tamamı devlet tarafından alınacak ve 10 yıllık bu alım garantisi için devlet elektriğe 
13 Dolar cent ödeyecektir. Bu rakamın böyle bir yatırım için yeterli olup olmadığı, ne kadarlık bir 
yatırımcı oluşabileceği, açık eksiltme ile bu rakamın daha da düşmesi halinde nasıl bir sonuç çıkacağı 
halen tartışılmakta olup, Haziran 2013 içinde kesin bir tarih henüz bildirilmemiştir. 
 
500 kW altı uygulamalar; 
 
Devlet 500 kW altında yapılacak olan uygulamalar için ise kullanıcılara serbestlik getirmiştir. Bu 
konuda uygulama yapacak olanların kullanım fazlası elektriklerini satmaları için aynı 13 Dolar cent 
fiyatı getirilmiştir. Ancak her tür uygulamada şebekeden alış fiyatı bu rakamın üzerinde olduğundan, 
kullanıcılar için esas fayda şebekeye satmak değil, şebekeden alımlarını minimuma indirmektir. Bina 
sahipleri kurmak istedikleri sistemi projelendirip bölge elektrik tedarik firmasına başvurmaktadırlar. 
Elektrik tedarik firmasının ise belli bir süre içinde müracaatı cevaplama zorunluluğu bulunmaktadır. 
Şebekeye elektrik satmak istemeyen ve sadece kendi içinde üretip kullanmak isteyenlerin ise başvuru 
yapma zorunluluğu olup olmadığı net değildir. Tüm dünyada en büyük kurulu güç bina çatılarına 
yapılan uygulamalar olup, bu uygulamalar Türkiye içinde çok önemlidir.  
 
 
 
6. TÜRKİYEDE MEVCUT UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
Türkiye’de özellikle son 3 yıl içerisinde hemen her tip binada farklı boyutlarda uygulamalar yapılmıştır 
ve çalışmaktadır. Farklı firmalar tarafından yapılmış bunlardan bazı örnekler aşağıdadır; 
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SONUÇ 
 
Fotovoltaik sistemler tüm Dünyada hızla gelişmekte olup, yenilenebilir enerji bazında elektrik üretimi 
için çok büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de bu konuda çok iyi bir imkana sahiptir ve gerekli 
kanunlar 2012 itibarı ile oluşturulmuştur. Fotovoltaik fiyatlarının düşüşü ve elektrik fiyatlarının artışı ile 
Türkiye için geri dönüş süreleri 5 yıllar ve altına ulaşmıştır. Mevcut örnek uygulamalar ile de bu 
konuda gelişim için gerekli her türlü alt yapı mevcuttur.  
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