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ÖZET 

Bu çalışmada atıksu arıtma tesislerinin işletme maliyetlerinin en büyük 

kalemlerinden biri olan elektrik ihtiyacının, güneş enerjisi ile karşılanması hakkında 

ülkemizdeki bilgi ve doküman eksikliğinin giderilmesine, enerji kaynaklarının daha 

verimli bir şekilde kullanımının sağlanmasına, atıksu arıtma tesislerinin(AAT) 

işletme maliyetlerinin ülkemiz ekonomisi üzerinde neden olduğu yükün 

azaltılmasına, çevrenin korunmasına ve Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde 

mevzuata uyumluluğa bir ölçüde katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak dünyada ve ülkemizde enerji ve 

elektrik sektörünün mevcut durumu gözden geçirilmiş, dünyanın ve ülkemizin 

elektrik üretiminde kullandığı kaynaklar ortaya konulmuştur. Tüm dünyada hızla 

gelişmekte olan güneş enerjisinden elektrik elde etme teknoloji ve metotları 

değerlendirilmiş, ülkemizin güneş enerji potansiyeli baz alınarak bu teknolojilerin 

ülkemize uygunluğu araştırılmıştır. Yenilenebilir enerji sektöründe ülkemizin 

politikaları ve bu politikalar doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen 

destek mekanizmaları incelenerek lisanslı ve lisanssız elektrik üretim süreçleri 

değerlendirilmiştir.  

Ortaya konan tüm bu verilerin uygulanabilirliğinin belirlenebilmesi 

maksadıyla Adıyaman AAT pilot tesis olarak seçilmiştir. Adıyaman Atıksu Arıtma 

Tesisinin teorik ve filli yıllık ortalama elektrik tüketimi ile Adıyaman Atıksu Arıtma 

Tesisine kurulacak bir güneş enerji santralinde (GES) yıllık üretilecek elektrik 

miktarları hesaplanmıştır. Bu çalışmada gerçekçi çözümler sunabilmek maksadıyla 

ülkemiz piyasasında bulunan güneş enerji santrali kurulum firmalarından teknik ve 

mali teklifler de toplanmıştır.  

Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisinin fiili elektrik ihtiyacının önemli bir 

bölümünün karşılanması için kurulması önerilen güneş enerji santrali için 

firmalardan alınan teklifler kapasite, teknoloji, ilk yatırım ve işletme maliyetleri 

açısından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda kurulması önerilen 

tesis için ortalama yıllık elektrik üretim miktarı, ortalama ilk yatırım maliyeti ve 
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ortalama işletme maliyeti belirlenmiştir. Kurulması önerilen güneş enerji santrali  ile 

Adıyaman Belediyesi’nin yıllık ortalama brüt kazanımı ve kurulacak santralin yıllık 

işletme bedelleri düşülerek yıllık net kazanımı ortaya konmuştur. Son olarak elde 

edilen bulgular eşliğinde Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisine kurulması önerilen güneş 

enerji santralinin ilk yatırım maliyetini karşılama süresi de hesaplanmıştır. 

Bu çalışmanın, günümüz teknolojileri ile kurulan güneş enerji santrallerinin 

kapasite ve maliyetleri ile ilgili bilgiler içermesi sebebiyle, konuyla ilgilenen kurum 

ve kuruluşlara yol gösterici bir rehber doküman olması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Güneş Enerji Santrali (GES), fotovoltaik, lisanslı üretim, 

lisanssız üretim, ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti, Adıyaman Atıksu Arıtma 

Tesisi (AAT) 
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ABSTRACT 

In this study, it is aimed to fulfill the need of information and documents 

related to the electricity need, which is one of the most largest operational cost item 

of wastewater treatment plants, by solar energy; to contribute the use of energy 

resources in an efficient manner; to reduce the pressure of operational costs of 

wastewater treatment plants on Turkeys’ economy and to contribute to the EU 

harmonization process. 

In accordance with this purpose, firstly, current situation of energy end 

electricity sector in the world and in Turkey were examined, resources that are used 

for electricity production was presented. All the rapidly developing technology and 

methods of obtaining electricity from solar energy in the world were evaluated and in 

the basis of Turkey’s solar energy potential, suitability of these technologies to our 

country have been investigated. The policies of our country in renewable energy 

sector and the support mechanisms for renewable energy sources in line with these 

policies were examined and licensed and unlicensed electricity production processes 

were evaluated. 

In order to determine the applicability of all these data demonstrated, 

Adıyaman Wastewater Treatment Plant (WWTP) has been selected as a pilot plant. 

Theoretical and real annual average electrical consumption of Adıyaman Adıyaman 

Wastewater Treatment Plant has been calculated. The amount of annual electricity 

can be obtained from the solar power plant proposed to be built in Adıyaman 

Adıyaman Wastewater Treatment Plant was calculated. In order to provide realistic 

solutions to Adıyaman Municipality about proposed solar power plant in this study, 

technical and financial proposals were collected from solar power plant installation 

firms in our country market. 

The collected proposals in order to meet the significant part of total electricity 

requirement of Adıyaman Adıyaman Wastewater Treatment Plant were evaluated in 

terms of capacity, technology, initial investment cost and operational cost. As a result 

of the evaluation; average annual electricity production amount, average initial 
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investment cost and average annual operational cost for proposed solar power plant 

were determined. The average annual gain of proposed solar power plant to 

Adıyaman Municipality and net gain was disclosed by deducting annual operational 

cost. Finally with the findings obtained in this study, it was calculated how long it 

will take to pay off initial investment cost of proposed solar power plant by the gains 

obtained from it. 

It is targeted that this study will be a guidance document to institutions and 

organizations interested in the topic as it includes capacity and economical 

knowledge of solar power plant established with modern technology. 

Key Words:  solar power plant, licensed production, unlicensed production, initial 

investment cost, operational cost, Adıyaman Adıyaman Wastewater Treatment Plant 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Gelişen teknoloji, nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme ile birlikte tüm 

dünyada enerji ihtiyacı artmaya devam etmektedir. Artan enerji ihtiyacını çeşitli 

kaynaklardan karşılama çabalarına ilave olarak tüm bu etmenler neticesinde su 

tüketimi ve dolayısıyla atıksu oluşumu da artmaktadır. Atıksuların oluşturduğu 

kirliliğin önlenmesi ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi oldukça önemlidir. 

Bu noktada enerji ihtiyacı ve atıksu bertarafı ortak bir bağlamda değerlendirildiğinde 

karşımıza “atıksu bertarafında kullanılan enerji” konusu çıkmaktadır. 

Oluşan atıksuların çevreye muhtemel zararlarını azaltmak ve kullanılabilir 

suların gelecek nesillere aktarılabilmesini temin etmek maksadıyla AAT’lerin 

sayıları her geçen gün artmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından 

yayınlanan Atıksu Arıtımı Eylem Planı (2015–2023) raporuna göre ülkemizde 2014 

yılı sonu itibariyle bulunan evsel AAT sayısı 653’tür ve 2015-2023 yılları arasında 

toplam 995 adet AAT inşaa edilmesi öngörülmektedir. TÜİK Belediye Atıksu 

İstatistikleri, 2014 verilerine göre AAT’ler ile hizmet verilen belediye nüfusunun 

oranı Türkiye nüfusu içinde %64, toplam belediye nüfusu içinde %68 olarak 

açıklanmıştır. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 2018 yılı 

hedefleri arasında AAT’ler ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye 

nüfusuna oranının %80’e çıkarılması, ÇŞB Stratejik Planına göre ise 2017 yılı sonu 

itibari ile %87’ye çıkarılması planlanmıştır. Bu planlar dahilinde yakın zamanda tüm 

ülke genelinde çok sayıda büyük ve küçük ölçekli AAT kurulması gerekmektedir. 

Sayıları her geçen gün artan AAT’lere rağmen atıksular ülkemizde halen 

önemli çevresel problem oluşturan unsurlar arasında yer almaktadır. Bu noktada ne 

yazık ki ülkemizdeki bazı alanları “atıksu arıtma tesisi mezarlığı” olarak tanımlamak 

mümkündür. Çünkü günümüzde tesislerin kurulumundan çok işletilmesinde önemli 

problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerin başında tasarım yapan firmaların yüksek 

teknolojili ekipman satma isteği ile tasarımda yüksek teknolojili ekipman seçilmesi 

ve kurulan tesislerin işletilmesinde yaşanan personel eksikliği gelmektedir. 

Türkiye’de AAT’ler inşaa edilirken karşılaşılan en önemli problemlerden biri de 

enerji temini ve söz konusu enerjinin maliyetidir. AAT’lerde en önemli işletme 
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giderlerinden biri de elektrik tüketimidir. ÇŞB tarafından AAT enerji maliyetleri 

kısmi olarak sübvanse edilmesine rağmen özellikle küçük yerleşimlere ait AAT’lerin 

enerji maliyetleri işletmeciler için sorun oluşturabilmektedir. İşletme maliyetlerini 

asgariye indirgemek amacıyla AAT’lerin projelendirilme aşamasında enerji 

korunumu ve tasarrufu konularına büyük önem verilmelidir.  

AAT’lerin enerji verimliliklerinin arttırılması için günümüzde yoğun 

çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde de bu konuda yayınlanmış rehber dokümanlar 

mevcuttur. Bu rehber dokümanların hedef kitlesi AAT’lerin tasarım ve 

optimizasyonundan sorumlu olan proses mühendisleridir. Rehber dokümanlar ile 

önerilen metotlar enerji verimliliğinde etkin olsa da ülkemizde halen AAT’lerde 

uzman personel istihdam edebilme güçlüğü sebebiyle istenilen verimliliğe 

ulaşılamamıştır.  

Gelişen teknoloji ve maliyetteki düşüşler ile doğru orantılı olarak artan 

elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması yaklaşımı 

benimsenmektedir. Bu yaklaşım teknoloji gereksinimi sebebiyle gelişmiş ülkelerde 

daha fazla tercih edilen bir yöntem olup rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarının, konvansiyonel enerji kaynaklarının yerini alması esasına 

dayanmaktadır.  

Dünyada elektrik üretiminde hidrolik hariç yenilenebilir enerji kaynaklarının 

payı 2014 yılı itibari ile  %6 iken Türkiye’de de bu oran %4,9 mertebesindedir. 

Ülkemizin elektrik üretiminde yerli kaynak kullanım oranı yıllar içerisinde giderek 

azalmış ve 1972 yılında %68 olan bu oran 1990 yılında %48’e ve 200 yılında %33’e 

ve 2014 yılında ise %25’e kadar düşmüştür. Ülkemizin 2001 yılında enerji ithalatına 

ödediği rakam 8 milyar dolar iken bu rakam 2012 yılında 60 milyar olmuştur. Enerji 

ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yapılan bir çalışmaya göre bu 

rakamın 2023 yılında 106 milyar dolara yükselmesi öngörülmüştür. 

Ülkemizin 2023 yılı enerji hedefleri arasında yenilenebilir enerji 

kaynaklarının elektrik üretimindeki payının en az %30 mertebesine ve kurulu GES 

gücünün de 443 MW’tan 5.000 MW’a çıkarılması yer almaktadır. AAT’lerin enerji 

ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması seçeneği ülkemizin hem su ve çevre hem 
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de enerji politikalarının bir gereğidir. Güneşin AAT’lerde enerji kaynağı olarak 

kullanılması seçeneği; yeni yapılacak olan tesislerde proje aşamasında sisteme dahil 

edilebileceği gibi, iyi bir ön inceleme süreci sonrasında mevcut tesislere de 

uygulanabilmektedir. 

Dünyada kullanılan güneş enerjisinden elde teknoloji ve metotları 

değerlendirildiğinde fotovoltaik ve ısıl (termal) olmak üzere iki sistemin kullanıldığı 

görülmektedir. Bu sistemlerden termal sistemler, ülkemiz güneşlenme süreleri ve 

diğer faktörler dikkate alındığında ETKB’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü (YEGM) tarafından ülkemizde yalnızca 4.600 km’lik bir alana 

uygulanabilir olarak belirlenmiş ancak fotovoltaik sistemler ülkemizin hemen her 

yerinde kullanılabilir olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan 

fotovoltaik sistemler ile lisanslı ve lisansız üretim süreçleri değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmada; hem AAT’lerin işletilmesinde karşılaşılan sıkıntıların 

giderilmesine hem de ülkemizin gelecekteki sektörel hedeflerine ulaşabilmesine 

katkı sağlaması maksadıyla, AAT’lerdeki enerji ihtiyacının güneş enerjisi ile 

karşılanması alternatifi değerlendirilmiştir. Ülkemizde güneşlenme süresi fazla olan 

şehirlerden biri de Adıyaman’dır. Bu çalışma kapsamında da Adıyaman 

Belediyesi’ne ait AAT’nin enerji ihtiyacının kısmi olarak güneş enerjisi ile 

karşılanması için bir sistem önerilmiştir. 

Adıyaman AAT’de arıtma tesisi ile birlikte kurulan biyogazdan elektrik elde 

etme ünitesi, tesiste henüz çamur üretimi olmaması sebebiyle çalıştırılamamaktadır. 

Tesis dizayn edilirken, tesiste kullanılacak tüm elektrik miktarının yaklaşık %95’inin 

biyogazdan geri kazanılacak elektrik ile karşılanacağı öngörülmüştür. Bu çalışma 

kapsamında hesaplanan teorik elektrik miktarı dizayn aşamasında öngörülen teorik 

elektrik tüketim miktarından oldukça fazladır (%80 fazlası).   

Ayrıca bu çalışma kapsamında hesaplanan teorik ve fiili elektrik tüketim 

miktarları arasında da oldukça yüksek bir fark olduğu görülmüştür. Tesisin fiili 

elektrik tüketim miktarı teorik olarak hesaplanan rakamın ancak %38’i oranındadır. 

Bunun ana sebeplerinden biri tesise gelen atıksu debisinin teorik olarak hesaplanan 

debinin ancak %58’i civarında olmasıdır.  
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Adıyaman Belediyesinin kanalizasyon sisteminin birleşik sistem olması 

dolayısıyla yağmur sularının aynı hatla toplanıp tesise geliyor olması, giriş atıksu 

organik yük konsantrasyonunu azaltmaktadır. Tesisin dizaynında 671 mg/L olarak 

kabul edilen giriş atıksu KOİ konsantrasyonu Mayıs ayı analiz ortalamasına göre 256 

mg/L’dir. Giriş atıksu KOİ konsantrasyonu Bakanlığımız tarafından yayınlanmış 

olan “Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi”nde verilen referans değerler ile 

karşılaştırıldığında, tesisin giriş suyunun seyreltik ile çok seyreltik arasında bir 

değere sahip olduğu görülmektedir. Ancak tesis evsel atıksu karakteristiklerine göre 

dizayn edildiğinden tesise gelen atıksudan elde edilmesi hesaplanan çamur üretimi 

sağlanamamaktadır. Bu durumda AAT’ de oluşacak çamur miktarının, giriş atıksu 

dizayn debisinin tesise gelmesi durumunda dahi dizayn aşamasında hesaplanan 

değerlerden düşük olacağı düşünülmekte olup, tesiste ne zaman çamur üretilmeye 

başlanacağı ve kojenerasyon tesisinin çalıştırılması için gerekli çamur miktarının ne 

zaman oluşacağı ise öngörülememekte ve tesisin fiili ihtiyacının tamamı şebekeden 

sağlanmaktadır. Bu sebeple dizayn aşamasında tüm elektrik ihtiyacının neredeyse 

tamamını (%95) biyogazdan elde edeceğini planlayan Adıyaman Belediyesi için 

güneş enerji santrali kurulması önerisi son derece önemli bir seçenek olarak 

görülmektedir. 

Adıyaman AAT’ ye kurulması önerilen tesisin özelliklerinin belirlenebilmesi 

maksadıyla Adıyaman ilinin güneşlenme değerleri, tesisin fiili elektrik tüketimi, 

ülkemiz mevzuatı, maliyet gibi faktörler değerlendirilmiştir. Değerlendirme 

sonuçlarına göre Adıyaman AAT’nin elektrik ihtiyacının bir kısmının karşılanması 

maksadıyla, AAT’ ye polikristalize güneş panellerinin kullanıldığı, 1 MW kapasiteli, 

şebeke bağlantısı olan lisanssız bir fotovoltaik GES’ in kurulması uygun 

bulunmuştur. Kurulması önerilen tesis yalnızca güneşlenmenin olduğu gündüz 

saatlerinde elektrik üretecek ve şebeke bağlantılı sistem sayesinde üretim fazlasını 

devlete satabilecektir. AAT’ in elektrik üretimi olmayan gece saatlerindeki elektrik 

ihtiyacı şebekeden sağlanacak ve ay sonunda şebekeye satılan miktar ile şebekeden 

kullanılan miktarın mahsuplaşması yapılarak AAT’ ye faturalandırma yapılacaktır. 

Adıyaman AAT’de kurulması önerilen GES için kapasite ve teknik 

özelliklerin belirlenebilmesi için gerekli adımlar izlenmiş, ardından da Belediyeye 
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gerçekçi ve uygulanabilir bir seçenek sunulabilmesi maksadıyla piyasada bulunan 

GES kurulum firmalarından teklifler toplanmış ve değerlendirilmiştir. Toplanan 

teklifler yıllık elektrik üretim miktarları, ilk yatırım ve işletme maliyetleri açısından 

farklılıklar göstermekle birlikte üretilen birim elektrik başına maliyet açısından 

değerlendirildiğinde birbirlerine yakın sonuçlar vermektedir. Bu sebeple maliyet 

analizinde alınan tekliflerin ortalamasının kullanılması uygun olarak 

değerlendirilmiştir. 

Ülkemiz mevzuat ve destekleme mekanizmaları yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yapılan üretimin öncelikli olarak üreticinin ürettiği elektriği öncelikli 

olarak kendi tüketiminde kullanması ve kulanım fazlası olur ise devlete satması 

esasına dayanmakta ve bu durumda üreticinin kazanımı çok daha fazla olmaktadır. 

Adıyaman AAT’ ye kurulması önerilen GES bu mantıkla çalışacağından oldukça 

karlı olmaktadır. Kurulması önerilen GES’in Adıyaman Belediyesi’ne brüt karı, 

ürettiği elektrikten dolayı faturasına yansımayan bedel olacaktır.  

Adıyaman AAT’ ye kurulması önerilen GES’in; firmalardan alınan tekliflerin 

değerlendirilmesi ve ilave maliyetlerin eklenmesi neticesinde elde dilen ilk yatırım 

maliyeti 3.582.292 TL (1.214.872 USD), yıllık işletme bedeli ise 120.958 TL 

(41.021 USD) olarak hesaplanmıştır. Kurulması önerilen GES’in üretilen birim 

elektrik ilk yatırım maliyeti işletme bedeli hariç 1,98 TL/kW (0,67 USD/kW) olarak 

hesaplanmıştır 

Bu bilgiler eşliğinde önerilen GES’ in 30 yıl süre ile işletilmesi durumundaki 

maliyet analizi yapılmıştır. Adıyaman Belediyesinin, kurulması önerilen GES için 

yapacağı ilk yatırım maliyetinin santralden elde edeceği kar ile ne kadar sürede geri 

kazanacağı aşağıda listeli kabuller eşliğinde hesaplanmıştır. 

 Hesaplamalarda 1 Haziran 2016 tarihli Merkez Bankası dolar kuru (2,9487 

TL/USD) esas alınmıştır. 

 Proje için yatırım dönemi KDV istisnası teşviki alınacağı varsayılmış, maliyet 

analizi KDV hariç bedeller üzerinden yapılmıştır. 
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 Önerilen GES’ in kurulabilmesi için Adıyaman AAT'nin yanında gerekli şartları 

sağlayan arazinin bulunduğu ve bu arazinin Belediye tarafından satın alındığı 

varsayılmıştır. Arazinin bedeli ilk yatırım maliyetine dahil edilmiştir. 

 Kurulması önerilen GES’ in ilk yıldan sonra %1 verim kaybı ile çalışacağı 

varsayılmıştır. 

 GES’ in işletilmesi için gerekli işgücünün tesiste görevli bekçi tarafından 

sağlanacağı varsayılmıştır. İşletme maliyetine tesiste vardiyalı olarak çalışacak 3 

adet bekçinin masrafları dahil edilmiştir.  

 Tesisin maliyet hesabı yapılırken elektrik satış bedelindeki ve GES’ in işletme 

bedelindeki yıllık artışların enflasyon oranında (%8) olduğu varsayılmıştır. 

 GES için gerekli ilk yatırım maliyetinin tamamının Belediye’nin öz 

sermayesinden karşılandığı, herhangi bir finansman mekanizmasından 

faydalanılmadığı varsayılmıştır. 

 Adıyaman Belediyesinin ÇŞB tarafından sağlanan AAT’lerde kullanılan enerji 

giderinin bir kısmının geri ödenmesi teşvikinden faydalanmadığı varsayılmıştır. 

Adıyaman AAT’ye kurulması önerilen 1 MW kapasiteli GES’in ilk yıl için 

geliri yaklaşık 464.051 TL olacaktır. Tesisin elektirk üretim miktarında her sene bir 

miktar verim kaybı görülecek olmakla birlikte elektrik tüketim bedellerindeki yıllık 

artış sebebiyle bu kar her geçen gün artarak devam edecektir. Her bir yıl için elde 

edilecek kazanım ve işletme maliyetleri hesaplanmış ve tesisin her yılın sonunda elde 

edeceği net kazanımlar ortaya konulmuştur. Sonuç olarak Adıyaman AAT’ye 

kurulması önerilen GES’in 7. yılın başında ilk yatırım maliyetini amorti edeceği ve 

7. yılın sonunda yaklaşık 555.874 TL net kar edeceği hesaplanmıştır. 

Kurulması önerilen GES’in ömrü yaklaşık 35 ile 40 yıl arasında olup bu 

çalışma kapsamında atıksu arıtma tesisinin ortalama ömrü olan 30 yıl için elde 

edilecek kazanımlar hesaplanmıştır. Kurulacak GES ile toplam çalışma ömrü 

süresince kendi ilk yatırım maliyetinin yaklaşık 13 katı kadar kazanım elde 

edilecektir. Bu çalışmada kurulacak GES’in ilk yatırım maliyetinin %100 öz sermaye 

ile karşılanması seçeneği değerlendirilmiş olup, hibe kapsamlı bir finansman 

mekanizmasından yararlanılması durumunda tesisin kendini amorti etme süresi çok 

daha kısa olacaktır. 
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Bu tez kapsamında elde edilen veriler eşliğinde Adıyaman AAT özelinde 

yapılan değerlendirmenin ülkemizdeki hemen hemen bütün AAT’lerde uygulanabilir 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sayede ulusal düzeyde hem ekonomik hem de 

çevresel kazanımlar sağlanması söz konusu olacaktır.  
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1. GİRİŞ 

Günümüzde uygarlığın ve bilgi toplumunun her alanda ihtiyaç duyduğu 

enerjinin önemi giderek artmaktadır. Enerji, uygarlığımızın temel girdisi olup, üretim 

ve tüketimi, kalkınma ve gelişmişlik düzeylerini ölçmede kullanılan en geçerli 

göstergelerdendir. Dünya enerji üretiminde öncelikli kaynaklar petrol, doğalgaz ve 

kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Çevre dostu alternatif enerji 

kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, dünyanın geleceği bakımından çok 

önemli bir adım olacaktır [1,2]. 

Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamada mevcut kaynakların yetersiz 

kalması sonucu alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme çalışmaları hız 

kazanmıştır. Zira klasik yöntemlerle yapılan, özellikle fosil yakıt kaynaklı enerji 

üretim ve tüketimi, doğada onarılması imkânsız zararlara yol açmaktadır. Dünyadaki 

yaşanabilir ortamın korunması, iklim değişikliğinin sebep olduğu zararlı etkilerin 

yanı sıra, enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanan çevre tahribatının azaltılması 

gibi konular tüm insanlığa sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun gereği 

olarak ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerin yapılması, enerji üretimi 

teknoloji ve kaynak seçiminde çevresel etkilerin önceliklendirilerek dikkate alınması 

ve enerji kullanımında verimliliğe azami özenin gösterilmesi gibi hususlar giderek 

öncelik ve ağırlık kazanmaktadır.  

Bu nedenle, küresel ölçekte çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine sebep olan 

klasik fosil yakıt kaynaklı enerji üretim sistemleri ve geleneksel üretim teknolojileri 

yerine, çevresel etkileri daha az olan, sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik sağlayan 

enerji kaynaklarını bulmak ve yeni teknolojiler geliştirmek zorunlu hale gelmiştir. 

Hem fosil kaynakların sınırlı ve yenilenemez oluşu, hem de üretim ve tüketim 

yöntemlerinden kaynaklanan çevre kirliliği; yenilenebilir, sınırsız ve çevreye uyumlu 

kaynak ve teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesini gerekli hale getirmiştir. 

Güneş enerjisinin de dahil olduğu yenilenebilir enerji kaynakları bu nedenle önem 

kazanmıştır.  
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2. ENERJİ ve ENERJİ KAYNAKLARI 

İnsanoğlunun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olan enerji; doğada 

kimyasal, nükleer, mekanik (potansiyel ve kinetik), termal (ısıl), jeotermal, hidrolik, 

güneş, rüzgâr, elektrik enerjisi gibi birçok farklı şekillerde bulunabilmektedir. Tüm 

bu enerji formları birbirlerine uygun metotlar kullanılarak dönüştürülebilmektedirler. 

Değişik yöntemlerle enerji elde edilen kaynakların tamamı enerji kaynakları olarak 

isimlendirilmekte ve değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. 

Kullanışlarına göre enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez enerji 

kaynakları olarak ikiye ayrılırken; dönüştürülebilirliklerine göre birincil ve ikincil 

enerji kaynakları şeklinde incelenmektedir. Yenilenemez enerji kaynakları, yakın 

gelecekte tükenebileceği öngörülen enerji kaynakları olup fosil kaynaklılar ve 

çekirdek kaynaklılar olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları ise; oldukça uzun sayılabilecek bir gelecekte 

tükenmeden kalabilecek, kendisini yenileyebilen kaynakları ifade etmektedir. 

Dünyada bulunan enerji türlerinin sınıflandırılması Tablo 1’de verilmiştir [3]. 

Tablo 1 Dünyanın Enerji Kaynakları 

Enerji Kaynakları 

Kullanışlarına Göre Dönüştürülebilirliklerine Göre 

Yenilenemez   

(Tükenir) 

Yenilenebilir 

(Tükenmez) 

Birincil   

(Primer) 

İkincil 

(Sekonder) 

Fosil 

Kaynaklı 

Çekirdek 

Kaynaklı 

Hidrolik 

Güneş 

Biyokütle 

Rüzgâr 

Jeotermal 

Dalga, Gel-Git 

Hidrojen 

Kömür 

Petrol 

Doğalgaz 

Nükleer 

Biyokütle 

Hidrolik 

Güneş 

Rüzgâr 

Dalga, Gel-git 

Elektrik, 

Benzin, Mazot, 

Motorin 

İkincil Kömür 

Kok, Petrokok, 

Hava Gazı 

Sıvılaştırılmış 

Petrol (LPG) 

 

Kömür 

Petrol 

Doğalgaz 

Uranyum 

Toryum 
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Dünyada kullanılmakta olan enerjinin çoğu birincil enerji kaynaklarından 

elde edilmektedir. Dünyada 2011 yılı birincil enerji kullanımları Şekil 1’de 

verilmiştir. Şekil 1’den görüldüğü üzere petrol % 31’lik oranla birinci sırada yer 

alırken onu %29 ile kömür ve %21 ile doğal gaz izlemektedir [4]. 

 

Şekil 1 Dünya Birincil Enerji Kullanımı 

Dünyada 2013 yılı elektrik enerjisi üretiminde kullanılan birincil enerji 

kaynaklarının dağılımı Şekil 2’te verilmiştir. Elektrik enerjisi üretiminde en büyük 

paya sahip olan birincil enerji kaynakları sırasıyla; kömür (%41), doğal gaz (%22) ve 

hidrolik (%16) olarak gerçekleşmiştir [4]. 
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Şekil 2 Dünya Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 

Ülkemizde ise özellikle 1980 sonrasında nüfusun ve sanayileşmenin hızla 

artması neticesinde enerji tüketimi de hızla artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) 2014 yılı Sektörel Enerji Tüketim İstatistiklerine göre en fazla enerji sanayi 

ve hizmet sektörlerinde tüketilmiştir. Sanayi sektöründe 86.136.765 TEP, hizmet 

sektöründe ise 14.597.707 TEP enerji tüketilmiştir. Elektrik üretimim ve dağıtımı 

imalat sanayi (%42,4), ulaştırma (%38,4) ve depolama sektörü (%9,5) ile enerji 

tüketiminde en fazla paya sahip olmuştur. 

Türkiye’de yakıt bazında yıllık tüketimlere bakıldığında, 2014 yılında en çok 

doğalgaz tüketilmiştir. İkinci sırada 16.416.093 TEP ile linyit kömürü ve üçüncü 

sırada 15.981.137 TEP ile taşkömürü tüketimi yer almaktadır. 2014 yılı verilerine 

göre ülkemizde toplam enerji tüketiminin kaynaklara göre dağılımı Şekil 3’te 

görülmektedir [5]. 
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Şekil 3 Türkiye'de Enerji Tüketiminin Kaynaklar Bazındaki Dağılımı 

Ülkemizdeki toplam elektrik üretim oranlarına bakıldığında 1970 yılından 

günümüze önemli bir artış olduğu Şekil 4’te görülmektedir [6]. 

 

Şekil 4 Türkiye'de Toplam Elektrik Enerjisi Üretim Miktarları 

TÜİK verilerine göre 2014 yılında üretilen elektrik enerjisinin kaynaklar 

bazında dağılımı ise Şekil 5’te görülmektedir. Ülkemizde elektrik üretiminde ilk 
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sırada 120 690 GWs ile doğalgaz, ikinci sırada 76.093 GWs ile kömür ve 40.566 

GWs ile hidrolik enerji yer almaktadır. Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir 

enerji ve atıkların payı ise %4,9'luk oran ile 12.346 GWs olarak görülmektedir. [6]. 

30,2%

0,9%

47,9%

16,1%

4,9%

Kömür

Sıvı yakıtlar

Doğal gaz

Hidrolik

Yenilenebilir Enerji

ve Atıklar

 

Şekil 5 Türkiye Enerji Kaynaklarına Göre Elektrik Enerjisi Üretimi ve Payları 

Türkiye birincil enerji arzı ve üretim miktarları Şekil 6’da görülmektedir. 

Şekil 6’dan da görüldüğü üzere, 1972 yılından günümüze her ne kadar üretim 

miktarlarımızda dönemsel artışlar görülmüş olsa da arz miktarımızdaki artış çok daha 

dikkat çekicidir.  
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Şekil 6 Türkiye Birincil Enerji Arzı ve Yerli Kaynak Üretim Miktarı 

Ülkemiz toplam enerji arz miktarının yerli üretim ile karşılanma oranı da 

yıllar içerisinde azalmış olup ithalat oranımız giderek artmıştır ve Şekil 7’de de 

görülmektedir. Türkiye’de yerli kaynaklardan enerji üretiminin enerji tüketimini 

karşılama oranı 1972 yılında % 68, 1990 yılında %48,  2000 yılında % 33 ve 2014 

yılında ise %25’dir. 

 

Şekil 7 Türkiye Birincil Enerji Arzının Yerli Kaynaktan Üretim ile Karşılanma Oranı 
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 2014 yılı Denge Tablosu 

verilerine göre ülkemiz enerji arz ve talep değerleri Tablo 2’de görülmektedir. Tablo 

incelendiği zaman Türkiye’nin toplam birincil enerji arzının %25’lik bölümünün 

yerli kaynaklardan karşılanabildiği, %75’lik bölümünün ise ithal edildiği 

görülmektedir. Artan nüfus ve sanayileşme ile birincil enerji kaynakları 

tüketimindeki artışın yerel üretimden giderek daha fazla olması ülkemizin enerji 

alanındaki dışa bağımlılığını giderek arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının toplam tüketimdeki yeri ancak % 5 mertebesindedir. Ayrıca ülkemizin 

sahip olduğu fosil kaynaklar enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmayıp, mevcut 

linyit kömürlerimiz de hem düşük kalorili ve hem de kükürt ve kül içeriği yüksek 

değerlerdedir.[38] 

Tablo 2 Türkiye Birincil Enerji Arzı Denge Tablosu 

ENERJİ KAYNAK TÜRLERİ ARZ / TALEP (bin TEP) 

Yerli Üretim (+) 31.049 

İthalat (+) 102.375 

İhracat (-) 5.334 

İhrakiye (-) 4.262 

Stok Değişimi (+/-) 109 

Birincil Enerji Arzı 123.937 

ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından yapılan bir 

çalışmaya göre ülkemizin 2001 yılı enerji ithalatına ödediği rakam 8 milyar dolar 

iken bu rakam 2012 yılında 60 milyar dolar olmuş ve 2023 yılında ise 106 milyar 

dolar olması öngörülmektedir. Bu rakamın büyüklüğü göz önüne alındığında , 

Türkiye’nin geleceği için temiz, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının ne denli önemli ve zaruri olduğu açıkça görülmektedir. 

2.1 Güneş Enerjisi 

Geçmişten günümüze güneş insanoğlunun kullandığı tüm enerjilerin kaynağı 

olmuştur. Güneş ışınlarından soğurulan enerji, fotosentez yardımıyla organik 

maddelerin dallarında ve yapraklarında depolanmıştır. Tüm bu organik maddeler 
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birçok fiziksel ve kimyasal değişim geçirerek yerküre katmanlarının altında jeolojik 

çağlar boyunca kalarak doğalgaz ve petrolü oluşturmuşlardır. Fosil yakıt olarak 

bilinen kömür, petrol ve doğal gaz esasında güneş enerjisinin şekil değiştirmiş 

halleridir. 

Güneş enerjisinin diğer enerji kaynakları ile kıyaslandığında bol, sürekli, 

yenilenebilir ve bedava bir enerji kaynağı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlar, güneş enerjisi 

üretiminde bulunmamaktadır. Böylece güneş enerjisi üretimi temiz ve çevre 

dostudur. Kullanımı giderek artan güneş enerjisinden önceleri ısı enerjisi olarak 

faydalanılıyorken son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber elektrik enerjisi 

üretiminde de yararlanılmaktadır [2,7]. 

Tüm dünyada güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar 

özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmıştır. Bu tarihlerden sonra güneş enerjisi 

sistemleri, teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş ve 

güneş enerjisi çevresel bakımdan temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul 

ettirmiştir [8]. 

Güneş enerjisi; sahip olduğu potansiyel, gelişen teknolojiler ile kullanım 

kolaylığı, temizliği, yenilenebilirliği ve çevre dostu olması gibi nedenler sebebiyle 

diğer yenilenebilir enerji kaynakları arasında en kolay yaygınlaşabilecek enerji 

sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer enerji kaynaklarına göre kurulum 

maliyetlerinin yüksekliği, düşük verim, düşük kapasite faktörü ve benzeri bazı 

teknolojik ve ekonomik zorlukların aşılması, güneş enerjisini gelecekte daha da cazip 

hale getirebilecektir. 

Güneşte bulunan hidrojen gazının helyuma dönüşmesi sırasında güneşin 

çekirdeğinde yer alan füzyon sürecinde açığa çıkan ışıma enerjisi, güneş enerjisidir.  

Güneş termonükleer bir reaktör olup çeşitli dalga boylarında (62 MW/m
2
) enerji 

yayabilmektedir. Güneşten yayılan enerjinin yalnızca iki milyarda biri 150 milyon 

km yol kat ederek dünyaya ulaşmaktadır. Bir yılda güneşten gelen enerji, dünyada 

bir yılda kullanılan enerjinin ortalama 20 bin katıdır. Güneş ile ilgili bazı büyüklükler 

Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3 Güneş ile ilgili bazı büyüklükler [8] 

Parametre Değer 

Çap 1.391.980 km                           (109 x Dünya çapı) 

Kütle 1.989.100 x 10
24

 kg     (333.000 x Dünya ağırlığı) 

Hacim 1.412.000 x 10
12

 km
3
  (1.304.000 x Dünya hacmi) 

Ekvator Yarıçapı 695.000 km 

Dünya’dan uzaklık 

Minimum   :147.100.000 km 

Ortalama    : 149.600.000 km 

Maksimum : 152.100.000 km 

Merkez Basıncı 2,477 x 10
11

 bar 

Merkez Sıcaklığı 1,571 x 10
7
 K 

Merkez Yoğunluğu 1,622 x 10
5
 kg/m

3
 

Merkez Bileşimi % 35 H, % 63 He, % 2 C, N, O. . . 

Yaşı 4,57 x  10
9
 yıl 

Ortalama Yüzey Sıcaklığı 6000 ˚C 

Merkez Sıcaklığı 15.000.000 ˚C 

Güneş enerjisini ışıyarak yaymaktadır (Şekil 8). Dünyanın yörünge yarıçapı 

yaklaşık 150 milyon kilometredir. Dünyamıza güneşten gelen enerji 150 milyon 

km’lik mesafeyi 8 dakika içinde almaktadır. Güneşe her baktığımızda onun 8 dakika 

önceki durumunu görürüz. Güneşi enerjisini tüm yönlerde homojen olarak 

yaymaktadır [9]. 
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Şekil 8 Güneş Enerjisinin Şematik Gösterimi 

Güneş ışınımının tamamı yer yüzeyine ulaşamamakta, % 30 kadarı dünya 

atmosferi tarafından geriye yansıtılmaktadır. Güneş ışınımının % 50’si atmosferi 

geçerek dünya yüzeyine ulaşmakta % 20’si ise, atmosfer ve bulutlarda tutulmaktadır. 

Dünyaya ulaşan bu enerji miktarı ile yerkürenin sıcaklığı yükselir ve yeryüzünde 

yaşam mümkün olur. Rüzgâr hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına da neden 

olan şey bu ısınmadır. Yer yüzeyine gelen güneş ışınımının % 1’den azı bitkiler 

tarafından fotosentez olayında kullanılır. Dünya’ya gelen bütün güneş ışınımı (%70), 

sonunda ısıya dönüşür ve uzaya geri verilir. Güneşten gelen ışınımın dağılımı Şekil 

9’da verilmiştir [8]. 
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Şekil 9 Güneşten Gelen Işınımın Dağılımı [8] 

Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, yaklaşık olarak 1.370 

W/m² iken yeryüzüne ulaşan miktarı atmosferden dolayı 0–1100 W/m
2
 değerleri 

arasında değişim gösterir. Güneş ışınları, her dakika küresel enerji tüketiminden çok 

daha fazla enerjiyi yerküreye taşırlar. Güneş enerjisinin çok büyük bir kısmını 

görünür ışık bandında yayınlar (2 x 10
-7

 ile 4 x 10
-6

 metre dalga boyu) (Şekil 10). 

Yerküre sıcaklığını yayınlanan bu enerji belirler [8]. 

 

Şekil 10 Görünür Işık Bandı 
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Şekil 11’de de görüldüğü gibi elektromanyetik dalga spektrumu birbirinden 

titreşim frekansları ile ayrılmış çeşitli bantlardan oluşur. Radyo, mikrodalga, kızıl 

ötesi, mor ötesi, X ışını ve gama ışınları küçükten büyüğe frekans değerlerine göre 

sıralanırlar ve görünür bölge elektromanyetik spektrumun oldukça dar bir bölgesine 

karşı gelir. Güneş enerjisinden yararlanma bağlamında mor ve kızıl ötesi 

bantlarındaki yayın önem taşır. Dalga boyu küçülüp frekans arttıkça ışınların taşıdığı 

enerji miktarı artar. Mor ötesi, X ve gama ışınları gibi, güneş ışığının yüksek 

frekanslı yani küçük dalga boylu bileşenleri madde ile etkileşirken bir parçacık gibi 

davranır ve bir noktadan diğerine dalga hareketi ile giderler. Bu parçacıklara ışıma 

enerji paketi anlamına gelen foton denir. Güneş enerjisinden yararlanma, güneş 

ışınları içerisindeki yüksek frekanslı bileşenlerin parçacık karakteri taşımasından 

(yani fotondan) kaynaklanır [9]. 

 

Şekil 11 Elektromanyetik Dalga Spektrumu [42] 

Güneşin bir saniyede yaydığı ışıma enerjisi, yaklaşık 4 x 10
23

 kW tır. Bu 100 

watt’lık 400 trilyon çarpı bir trilyon ampul gücüne denktir. Yerküre 40 dakika 

içerisinde, dünya üzerinde bir senede tüketilen toplam enerjiye eşit enerjiyi güneş 

ışınlarından soğurmaktadır. Tüm bu veriler, dünyadaki fosil enerji rezervleri ve 

insanoğlunun giderek artan enerji ihtiyacı dikkate alındığında, güneş enerjisinden 
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(solar enerjiden) yararlanma yollarını ve tekniklerini araştırmanın ve geliştirmenin 

önemi ortaya çıkmaktadır [9]. 

2.2 Güneş Enerjisinin Tarihsel Gelişimi 

Güneş enerjisinin insanoğlu tarafından ilk kullanımı henüz elektrikle çalışan 

ampulün dahi icadından önce 1767 yılında İsviçreli bilim adamı Horace tarafından 

dünyanın ilk güneş kolektörünün inşası ile gerçekleşmiştir. 1839 yılında Fizik 

Profesörü Alexander Edmond Becquerel platin tabakalar üzerinde yaptığı bilimsel 

çalışmalar sırasında, parlayan ışığın elektrik akımı oluşturduğunu keşfetmiş bu keşif 

fotovoltaik sistem teknolojisinin başlangıç noktası olmuştur. Becquerel'in yaptığı 

çalışmaların ışığında 1873'te Charles Fritts selenyum ve altın kullanarak ilk güneş 

hücresini üretmiş ve bu hücre sayesinde güneş ışığını elektriğe dönüştürmeyi 

başarmıştır. 1877’de W.G. Adams ve R.E. Day, yaptıkları çalışmalarla katı 

maddelerin de fotovoltaik etki oluşturabildiğini kanıtlamışlardır [9,10]. 

1900’lü yılların başında Albert Einstein “fotoelektrik etki kanunu” keşfetmiş 

ve bu kanunla 1921 yılında Fizik dalında Nobel Ödülü’ne layık görülmüştür. 

Einstein ışık miktarının varlığından bahseden ve fotovoltaik teknolojisine teorik bir 

temel sağlayan ilk kişidir. 1946’da Russell Ohl, modern fotovoltaik hücresi patentini 

almış, 1954’de Bell Laboratuvarlarında, %6 verimli silisyum fotovoltaik hücreler 

oluşturulmuştur. Hoffman Elektronik tarafından 1957 yılında %8, 1958 yılında ve 

%9 ve 1960 yılında %14 verimli hücreler üretilmiştir [10,39]. 

1970’de Zhores Alferov, GaAs hetero-eklem fotovoltaik hücrelerini 

oluşturulmuştur. 1970’lerin sonunda Petrol krizi ile alternatif enerji kaynakları 

arayışı başlamış ve fotovoltaik hücrelere ilgi artarak AR-GE çalışmaları ve üretimi 

hızlanmıştır. 1985’de New South Wales Üniversitesinde % 20 verimli silisyum 

fotovoltaik hücreler geliştirilmiştir. Applied Solar Energy Firması tarafından 1988’de 

%17 verimli iki-katmanlı fotovoltaik hücrelerin seri üretimine geçilmiş ve 1989’da 

verim  %19’a çıkarılmış ve 1993’de ise %20 verimli hücrelerin üretimine geçilmiştir 

[9,10]. 
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2000’li yıllardan itibaren fotovoltaik verimler hızla artarak 2008 yılında 

National Renewable Energy Laboratory (NREL) tarafından %40,8 verimli üç-

katmanlı PV hücre geliştirerek, dünya rekoruna imza atılmıştır. 2009’da Spectrolab, 

%41,6 verimli üç-katmanlı PV hücre geliştirerek, rekorun yeni sahibi olmuştur 

[10,39]. 

1970’li yıllarda fotovoltaik hücrelerin watt başına maliyeti 100 USD’den 20 

USD’ye kadar düşürülmüş ve bu sayede fotovoltaik hücreler ikaz ışıkları, gaz ve 

petrol kulelerinde, fenerlerde, demiryolu geçitlerinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde ilk pasif güneş uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 

tarafından 1975 yılında kurulmuştur. 

Dünyada ilk 1 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali 1982 yılında 

Kaliforniya’da kurulmuş ve 1999 yılında dünya üzerindeki güneş enerji santral 

kurulu gücü 1000 MW’ı aşmıştır. Ülkemizde ilk şebeke bağlantılı güneş enerji 

santrali ise Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 200 kW gücünde 

kurulmuştur. 

Güneş enerjisi sistemleri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok 

çeşitlilik göstermekle birlikte, fotovoltaik ve termal (ısıl) güneş teknolojileri olmak 

üzere iki ana grup altında incelenebilir. Termal (ısıl) sistemlerde öncelikle güneş 

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

de kullanılabilir. Fotovoltaik güneş teknolojisinde ise fotovoltaik hücreler denen yarı 

iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler. 

2.3 Fotovoltaik Güneş Teknolojileri 

Fotovoltaik terimi, ışıktan gerilim üretilmesi anlamına gelir.  Yüzeylerine 

gelen güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere fotovoltaik piller 

(güneş pilleri) adı verilir. Güneş hücrelerinin (fotovoltaik hücreler), yüzeyleri kare, 

dikdörtgen, daire şeklinde olabilmekte ve alanları genellikle 100 cm² civarında, 

kalınlıkları ise 0,1- 0,4 mm arasındadır. Güneş hücreleri  üzerlerine ışık düştüğü 

zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşması suretiyle çalışırlar. Hücreden elde edilen 

elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine düşen güneş enerjisidir [8] 
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Günümüz güneş hücrelerinin ortalama verimleri %5 ile %30 arasında 

değişmektedir. Elde edilen elektrik miktarını artırabilmek için çok sayıda hücrenin 

seri veya paralel olarak birbirine bağlanması ile fotovoltaik modüler elde edilir. Şekil 

12’de fotovoltaik modüllerin elde edilmesinin şematik gösterimi verilmiştir [8,39]. 

Fotovoltaik terimi, ışıktan gerilim üretilmesi anlamına gelir.  Yüzeylerine gelen 

güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere fotovoltaik piller (güneş 

pilleri) adı verilir. Güneş hücrelerinin (fotovoltaik hücreler), yüzeyleri kare, 

dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilip, alanları genellikle 100 cm² civarında, 

kalınlıkları ise 0,1- 0,4 mm arasındadır. 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. 

 

Şekil 12 Fotovoltaik Hücre, Modül, Panel ve Diziler 

 

Fotovoltaik hücreler yarı iletken maddelerden yapılırlar. Bir yarı iletken 

kendiliğinden belirli bir miktar iletkenliğe sahiptir ancak yarı iletken kristallerinin 

içerisine çok az miktarda (bir milyonda bir) kirlilik atomları katarak iletkenlikleri 

yaklaşık bir milyon kat artırabilmektedir. Yarı iletken maddelerin fotovoltaik hücre 

olarak kullanılabilmeleri için “N” ya da “P” tipi katkılanmaları gereklidir. Yarı 

iletkenler katkılandıkları malzemelere göre ikiye ayrılırlar, eğer yarı iletken kristal 

yapısının içerisine Bor (B) gibi son yörüngesinde 3 elektron bulunduran atomlar ile 
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katkılanırsa P tipi katkılanmış yarı iletken, Fosfor (F) gibi son yörüngesinde 5 

elektron bulunduran atomlar ile katkılanırsa N tipi yarı iletken olarak adlandırılır 

[40]. 

Katkılama işlemi için saf yarı iletken eriyiğin içerisine katkı maddesi 

kontrollü olarak ilave edilir. Güneş pillerinde en çok kullanılan N tipi silisyum için 

eriyiğe periyodik cetvelin 5. grubundan bir element, örneğin fosfor eklenir ve 

fosforun yörüngesinde bir fazla olan elektron kristal yapıya gider. P tipi silisyum elde 

etmek için ise eriyiğe son yörüngesinde 3 element bulunan Bor eklenir ve kristalde 

bir elektron eksikliği yani hol ya da boşluk oluşturulur [8]. 

P ve N tipi katkılandırılmış malzemelerin yan yana getirilmesi ile N tipinde 

elektronların, P tipinde ise hollerin çoğunluk taşıyıcısı olduğu yarı iletken eklemler 

oluşturulur. Bir araya gelen eklemler arasında elektronların N tipinden P tipine doğru 

akımı başlar. Yük dengesine ulaşıldığında eklem bölgesinde P bölgesinde negatif, N 

bölgesinde ise pozitif yüklerin birikmesi ile yükten arındırılmış elektriksel bir alan 

oluşur. PN ekleminin oluşma süreci Şekil 13 ve 14’de şematize edilmiştir [8]. 

 

Şekil 13 PN Eklemi - Değdirildiği An 
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Şekil 14 PN Eklemi - Termal Dengeye Ulaşıldığında 

Yarı iletken eklemin fotovoltaik hücre olarak çalışması için eklem bölgesinde 

iki aşamalı fotovoltaik dönüşümün sağlanması gerekmektedir. Öncelikle ışık eklem 

bölgesine düşürülür ve elektron-hol çiftlerinin oluşturulması sağlanır. Ardından 

oluşturulan çiftler elektriksel alan yardımı ile birbirinden ayrılırlar. Bu işlem PN 

eklem fotovoltaik hücrenin ara yüzeyinde meydana geldiğinde elektron-hol çiftleri 

burada bulunan elektrik alan tarafından birbirlerinden ayrılırlar. Bu süreç ışığın 

sürekli olarak eklem bölgesine düşürülmesi ile devam eden bir süreç olmakta ve 

böylece elektronlar N bölgesine, holler ise P bölgesine doğru itilmektedirler. 

Elektron-hol çiftlerinin birbirinden ayrılması sürecinde fotovoltaik hücrenin 

uçlarında bir güç çıkılı oluşmaktadır. 

Fotovoltaik hücreler pek çok farklı maddeden yararlanarak üretilebilir. 

Fotovoltaik hücreler teknolojik olarak yapıldıkları malzemeye göre kristal silikon 

fotovoltaik hücreler, ince film fotovoltaik hücreler, III-V grubu fotovoltaik hücreler 

ve Ar-Ge aşamasında olan diğer fotovoltaik hücreler ve yoğunlaştırıcılı fotovoltaik 
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sistemler olarak beş ana başlık altında incelenebilirler. Fotovoltaik bir modülün genel 

katmanları Şekil 15’te görülmektedir [41]. 

 

Şekil 15 Fotovoltaik Modül 

 

2.3.1 Kristal Silikon Fotovoltaik Hücreler 

Kristal Silikon hücreler monokristal (tek kristal) ve polikristal (çoklu kristal) 

hücreler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kristal fotovoltaik teknolojisine dayalı 1 MW 

GES için, ortalama 18 - 20 dönüm araziye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Monokristaller laboratuar şartlarında %24, ticari modüllerde ise %15’lik 

verim ile en yüksek verime sahip olan çeşit olup alan gereksinimi azdır. Ancak 

gölgelenmeden olumsuz etkilenmekte ve maliyeti diğer panellere göre neredeyse iki 

katı fazla olduğundan kullanımları sınırlı kalmaktadırlar. Polikristal Silisyum güneş 

pilleri monokristallere göre daha ucuza üretilmekte, ancak verimleri %2-5 oranında 

düşük olmaktadır. Polikristal paneller daha çok alanda daha az elektrik üreten 

panellerdir. Monokristale göre havadaki ısı değişimlerinden daha az etkilenip fiyatı 

en ucuz olan çeşittir. Verim ve maliyet açısından incelendiğinde en dengeli tip 

olduğundan kullanımı çok yaygındır. Tüm piyasanın %68’den fazlasına hâkimdir 

[8,19]. 
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2.3.2 İnce Film Fotovoltaik Hücreler 

Verimleri oldukça düşük olup (%7) alan ihtiyacı çok fazladır. Görünümü çok 

şık olan bu tip paneller ısı değişimi ve gölgelenmeden çok etkilenmezler. Oldukça 

hafif ve montajı kolay panellerdir. Ancak verim maliyet açısından 

değerlendirildiğinde oldukça düşük performansa sahip olduğundan en az tercih 

edilen türdür. İnce film uygulamaları kullanılan malzemeye göre Amorf Silikon 

fotovoltaik hücreler Amorf Silisyum (a-Si), Kadmiyum Tellürid (CdTe) Bakır 

İndiyum Diselenid (CuInSe2)  fotovoltaik hücreler olmak üzere çeşitlenirler.  İnce 

film fotovoltaik teknolojisine dayalı 1 MW kapasiteli GES için ortalama 25- 30 

dönüm alana ihtiyaç vardır [8]. 

2.3.3 Çok Katlı Fotovoltaik Hücreler  

Verimleri oldukça düşük olup (%7) alan ihtiyacı çok fazladır. Görünümü çok 

şık olan bu tip paneller ısı değişimi ve gölgelenmeden çok etkilenmezler. Oldukça 

hafif ve montajı kolay panellerdir. Ancak verim maliyet açısından 

değerlendirildiğinde oldukça düşük performansa sahip olduğundan en az tercih 

edilen türdür. İnce film uygulamaları kullanılan malzemeye göre Amorf Silikon 

fotovoltaik hücreler Amorf Silisyum (a-Si), Kadmiyum Tellürid (CdTe) Bakır 

İndiyum Diselenid (CuInSe2)  fotovoltaik hücreler olmak üzere çeşitlenirler.  İnce 

film fotovoltaik teknolojisine dayalı 1 MW kapasiteli GES için ortalama 25- 30 

dönüm alana ihtiyaç vardır Çok katmanlı fotovoltaik hücreler PN eklemlerinin üst 

üste bindirilmesinden oluşurlar.  Çok katmanlı ardışık güneş pilleri, farklı bant 

aralığına sahip malzemelerin üst üste konulması ile elde edilmektedir. Günümüzde 

üretilen üç katmanlı yapılarda çoğunlukla Galyum Arsenit kullanılmaktadır [10]. 

Galyum Arsenit (GaAs) ile laboratuar şartlarında %25 ve %28 (optik 

yoğunlaştırıcılı) verim elde edilmektedir. Diğer yarı iletkenlerle birlikte oluşturulan 

çok katmanlı GaAs pillerde %30 verim elde edilmiştir. Galyum Arsenit güneş pilleri 

uzay uygulamalarında ve optik yoğunlaştırıcılı sistemlerde kullanılmaktadır. Optik 

Yoğunlaştırıcılı Hücreler gelen ışığı 10-500 kat oranlarda yoğunlaştıran mercekli 

veya yansıtıcılı araçlarla modül verimi %20'nin, hücre verimi ise %30'un üzerine 
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çıkılabilmektedir. Optik yoğunlaştırıcılar (CPV), güneş ışınlarını çok küçük bir alan 

kaplayan (1 cm
2
) hücrenin üzerine odaklar ve güneş enerjisini elektrik enerjisine 

dönüştürür. CPV teknolojilerinde pahalı olmayan aynalar ve mercekler gibi optik 

malzemeler kullanılır [8,10]. 

2.3.4 Ar-Ge Aşamasında Olanlar 

Son yıllarda Silisyum güneş hücreleri ile aynı verime sahip ancak üretim 

teknolojisi daha kolay olan hücreler üzerinde çalışılmıştır. Organik fotovoltaik 

hücreler, esnek, saydam güneş panelleri, ardışık katmanlı (tandem) fotovoltaik 

hücreler ve kuantum kuyulu fotovoltaik hücreler geliştirilmekte olan yeni nesil 

fotovoltaik hücrelerden olup henüz ticarileşme aşamasındadırlar [8,10]. 

Tüm bu fotovoltaik hücre çeşitlerinin laboratuarlarda elde edilen en yüksek 

verimleri Tablo 4’te verilmiştir [8]. 

Tablo 4 Laboratuarlarda Ulaşılan En Yüksek Hücre Verimleri 

Hücre Tipi Verim Oranı (%) 

Kristalsi Güneş Hücresi 24,5 

Polikristalsi Güneş Hücresi 19,8 

Amorfsi 12,7 

Çok Katlı Güneş Hücreleri 40 

 

2.3.5 Fotovoltaik Sistemlerden Enerji Üretilmesi 

Güneş hücreleri, elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan birçok uygulamada 

kullanılabilme rahatlığına sahiptir. Fotovoltaik modüller uygulamaya bağlı olarak, 

akümülatörler, invertörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek 

devreleri ile birlikte kullanılmak suretiyle fotovoltaik sistemleri oluşturmaktadırlar. 

Oluşturulan sistemler daha önceleri sadece yerleşim yerlerinden uzak alanlarda 

kullanılırken artık günümüzde şebeke bağlantılı sistemlerin geliştirilmesi ile birlikte 

evlerin çatılarında yada büyük enerji santrallerinde de kullanılmaktadır. Şebeke 
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bağlantılı sistemlerde üretici ihtiyaç fazlasını şebekeye verebilmekte ve yeterli 

enerjinin üretilmediği gece gibi zamanlarda ise şebekeden enerji temin 

edebilmektedir. Böylece üretici kesintili olarak ürettiği elektrik enerjisini kesintisiz 

olarak ihtiyacında kullanabilmektedir. Bu sistemlerde oldukça fazla maliyet 

gerektiren depolama ekipmanlarına ihtiyaç duyulmamakta ancak santralde üretilen 

doğrusal akım (DC) elektriğinin, alternatif akım (AC) elektriğine çevrilmesi için 

gerekli bir alternatörün kullanılması gerekmektedir. 

Şebekeden bağımsız sistemlerde ise elektrik üretimini olmadığı gece 

saatlerinde veya güneş enerjisinin yetersiz olduğu zamanlarda kullanılmak üzere 

üretilen enerjinin depolanması maksadıyla akümülatör kullanılmak zorunluluğu 

vardır. Şekil 16’da şebekeden bağımsız ve şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemlere ait 

şemalar görülmektedir. [11] 

  

Şekil 16 Şebekeden Bağımsız ve Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistem  

Fotovoltaik sistemlerin şebekeden bağımsız (off-grid) olarak kullanıldığı tipik 

uygulama alanları aşağıda sıralanmıştır. [8] 

 Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri 

 Petrol boru hatlarının katodik koruması 

 Metal yapıların (köprüler, kuleler vb) korozyondan koruması 

Şebekeden Bağımsız Şebeke Bağlantılı 
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 Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler, hava 

gözlem istasyonları 

 Bina içi ya da dışı aydınlatma 

 Dağ evleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı 

gibi elektrikli aygıtların çalıştırılması 

 Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajı  

 Orman gözetleme kuleleri 

 Deniz fenerleri 

 İlkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri 

 Deprem ve hava gözlem istasyonları 

 İlaç ve aşı soğutma  

2.4 Termal (Isıl) Güneş Teknolojileri 

Termal sistemlerde elde edilen ısı kullanılan sisteme bağlı olarak direk olarak 

kullanılabildiği gibi elektrik üretimi maksatlı da kullanılabilmektedir. Güneş termal 

güç santralleri, birincil enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanmakta ve temelde 

aynı yöntemle çalışmaktadırlar. Ancak güneş enerjisini toplamak için kullanılan 

kolektörler bakımından farklılık gösterirler [8] 

2.4.1 Düşük Sıcaklık Sistemleri 

Düşük sıcaklık uygulamalarının bilinen en yaygın örneği su ısıtma maçlı 

kullanılan düzlemsel güneş kolektörleri olmakla beraber aşağıda listelenen diğer 

sistemler de uygulanmaktadır [8]. 

 Düzlemsel Güneş Kolektörleri 

 Vakumlu Güneş Kolektörleri 

 Güneş Havuzları 

 Güneş Bacaları 

 Su Arıtma Sistemleri 

 Güneş Mimarisi 

 Ürün Kurutma ve Seralar 
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 Güneş Ocakları 

Düşük sıcaklık sistemleri uygulamalarından bazı örnekler Şekil 17’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 17 Düşük Sıcaklık Sistemleri Uygulamaları [8] 

2.4.2 Orta ve Yüksek Sıcaklık Sistemleri (Yoğunlaştırıcılı Sistemler) 

Güneş enerjisi uygulamalarında yoğunlaştırıcılı sistemler kullanılarak daha 

yüksek sıcaklıklara ulaşmak mümkündür. Kolektörlerde güneş enerjisinin düştüğü 

net alana 'açıklık alanı' ve güneş enerjisinin yutularak ısı enerjisine dönüştürüldüğü 

yüzeye 'alıcı yüzey' denir. Düzlemsel güneş kolektörlerinde açıklık alanı ile alıcı 

yüzey alanı birbirine eşittir. Yoğunlaştırıcı kolektörlerde ise alıcı, yüzey açıklık 

alanından daha küçüktür. [8,9]. 
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Yoğunlaştırıcılı sistemler ve çeşitleri Tablo 5’te görülmektedir. Bu sistemler 

fotovoltaik sistemlere göre daha verimli olmakla birlikte ihtiyaç duydukları güneş 

radyasyon oranları ve maliyetleri daha fazladır. Bu sistemlerin ülkemize uygunluğu 

ileriki bölümlerde tartışılmıştır. 

Tablo 5 Orta ve Yüksek Sıcaklık Sistemleri  

Orta ve Yüksek Sıcaklık Sistemler                   

(Yoğunlaştırıcılı Sistemler) 

Doğrusal Yoğunlaştırıcılar Noktasal Yoğunlaştırıcılar 

 Parabolik Oluk Kolektörler 

 Fresnel Aynaları  

 Parabolik Çanak 

Sistemler 

 Merkezi Alıcı Sistemler  

 

2.5 Güneş Enerjisi Santrallerinin Çevresel Etkileri 

Güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi için kullanılmasının avantajları 

aşağıda listelenmiştir [12,43]. 

 Yenilenebilir, tükenmeyen ve bedava bir enerji kaynağıdır. 

 Doğaya ve çevreye karşı dost bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon 

veya kükürt gibi çevreye zararlı maddeleri içermez. 

 Sağlığa karşı zararlı değildir, yan etkileri yoktur. 

 Çoğu ülkenin dışa olan enerji bağımlılığını ortadan kaldırabilir/azaltabilir. 

 Atık bertaraf etme ve atıkları taşıma zorunluluğu yoktur. 

 Tarıma elverişsiz eğimli arazilere uygulanabilir. Bu durum ülke ekonomisine 

de ek katkı sağlar. 

 Rüzgâr güllerindeki gürültü, telefon sinyallerini bozabilme, göç eden kuşlara 

etkileri gibi doğaya fiziksel bir etkisi yoktur. 
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Güneş enerjisinin dezavantajları ve karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılması 

için gerekli teknolojiler üzerinde bilimsel çalışmalar devam etmekle birlikte bu 

sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir [12,43]: 

 Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir. 

 İstenilen anda istenilen yoğunlukta bulunamayabilir. 

 Elde edilen enerji miktarı sabit veya kararlı bir yapıda değildir. 

 İklim ve arazi koşullarından etkilenir. 

 Gelen enerji miktarı kontrol edilemez.  

 İlk yatırım maliyeti yüksektir. 

 Kuş göç yollarına olumsuz etkileri söz konusudur. 

 Şebekeden bağımsız sistemlerde kullanılan akülerinin bertarafı zordur. 

 Günümüz teknolojisiyle hem enerjiyi depolama işlemi zordur hem de güneş 

enerjisini depolamak için gerekli yatırım maliyeti yüksektir [8,12]. 

 

Türkiye kaynaklarına göre üretilen ortalama 1 kWh elektrik için havaya 

salınan ortalama sera gazı eşleniği 0,534 kg civarındadır. Ayrıca doğaya salınması 

engellenen karbondioksit miktarı sayesinde birçok ağaç kurtarılıyor. 1 adet ağaç 

yıllık yaklaşık 11 kg CO2 ‘yi tutabilmektedir [13]. 
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3. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE GÜNEŞ ENERJİSİ 

3.1 Dünyada Güneş Enerjisi 

Günümüzde güneş enerjisine yönelik yatırımlar özellikle elektrik üretim 

teknolojilerine yapılmaktadır. Bu teknolojilerin başlıcaları termal (ısıl) sistemler ve 

fotovoltaik sistemler olarak görülmektedir. Fosil yakıtlardan elektrik üretimi 

yapılması çevre kirliliğine ve ekonomik kayıplara sebep olmakta ve bu kaynaklara 

sahip olmayan ülkelerin dışa olan bağımlılığını arttırmaktadır. Bu olumsuz etkiler 

dünya ülkelerini giderek kendi sahip oldukları yenilenebilir enerji kaynaklarını daha 

fazla kullanmaya yöneltmiştir [12,14]. 

Fosil yakıtların artan fiyatları ve çevre üzerindeki baskıları, karbon fiyat 

mekanizması ve dünyanın birçok ülkesinde verilen teşviklerin etkisi ile yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımını arttırmaya devam etmektedir [15]. 

2035 yılına kadar dünya genelinde hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarının tüketiminde Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) ve Amerika Birleşik 

Devletleri Enerji Bilgi İdaresine (ABD EIA) göre  %3’lük artışlar beklenmektedir 

[15]. 

Güneş enerji santrali kurulumu henüz ekonomik olmadığından ABD "1 

milyon çatı", Almanya "100 bin çatı" ve Japonya "70 bin çatı" gibi teşvik 

programları uygulamaktadır. Bu teşvikler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 

temelde üretilen enerjinin satın alınması garantisinin verilmesi ve sistem maliyetinin 

belli bir yüzdesinin kullanıcıya geri ödenmesi şeklindedir. 

Tablo 6’dan da görüldüğü üzere dünyada 2015 yılında en fazla yenilenebilir 

enerji yatırımı yapan ilk iki ülke Çin ve ABD, güneş enerjisinden fotovoltaik 

sistemler ile elektrik üretimi yapmak için en fazla yatırım yapan ilk iki ülke Çin ve 

Japonya olmuştur. Ülkemiz güneş enerjisinden elektrik eldesi için yaptığı yatırımlar 

ile dünya sıralamasına giremese de sıcak su üretimine yönelik Çin’den sonra en fazla 

yatırımı yapan ikinci ülke olmuştur. 
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Tablo 6 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Güneş Enerjisi Yatırımında İlk Beş Ülke 

Yenilenebilir Enerji 

Türü 
1. 2. 3. 4. 5. 

Yenilenebilir Kaynak 

Yatırımı (50 MW üstü 

hidrolik enerji hariç) 

Çin ABD Japonya 
Birleşik 

Krallık 
Hindistan 

Fotovoltaik Sistemler Çin Japonya ABD 
Birleşik 

Krallık 
Hindistan 

Konsantre Termal 

Sistemler 
Fas 

Güney 

Afrika 
ABD - - 

Solar Sıcak Su Üretimi Çin Türkiye Brezilya Hindistan Almanya 

2015 yılı sonu itibariyle yenilenebilir enerji alanında mevcut kurulu 

kapasiteye sahip ilk beş ülke Tablo 7’de görülmektedir. Buna göre yenilenebilir 

kaynak yatırımında en fazla kurulu güce sahip ilk iki ülke Çin ve ABD’dir. Güneş 

enerjisinden fotovoltaik sistemler ile elektrik üretim kapasitesine sahip ilk iki ülke ise 

Çin ve Almanya’dır. Solar sıcak su üretimi kurulu güç kapasitesinde ilk sırayı Çin 

alırken Türkiye dünyadaki 4. ülke konumundadır [14]. 

Tablo 7 2015 Yılı Sonu İtibari ile Yenilenebilir Enerji ve Güneş Enerjisi Mevcut 

Kurulu Güç İlk Beş Ülke 

Yenilenebilir Enerji 

Türü 
1. 2. 3. 4. 5. 

Yenilenebilir Kaynak 

Yatırımı (Hidrolik enerji 

dahil) 

Çin ABD Brezilya Almanya Kanada 

Yenilenebilir Kaynak 

Yatırımı (Hidrolik enerji 

hariç) 

Çin ABD Almanya Japonya Hindistan 

Kişi Başına Düşen 

Yenilenebilir Enerji 

(Hidrolik enerji hariç) 

Danimarka Almanya İsveç İspanya Portekiz 

Konsantre Termal Güneş 

Enerji 
İspanya ABD Hindistan Fas 

Güney 

Afrika 

Fotovoltaik Güneş Enerji 

Kapasitesi 
Çin Almanya Japonya ABD İtalya 
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Yenilenebilir Enerji 

Türü 
1. 2. 3. 4. 5. 

Kişi Başına Fotovoltaik 

Güneş Enerji 
Almanya İtalya Belçika Japonya Yunanistan 

Solar Sıcak Su Çin ABD Almanya Türkiye Brezilya 

2015 yılında kurulu elektrik güç kapasite artışı, miktar bakımından, sırasıyla 

hidrolik rüzgâr ve güneş enerjilerinde olmuştur. Dünyada 2015 yılında gerçekleşen 

güneş enerjisi kurulu güç kapasitesi artışı ve 2015 yılı sonu mevcut durumu Tablo 

8’de özetlenmiştir. 2015 yılı içerisinde fotovoltaik güneş enerjisi mevcut kurulu gücü 

bir önceki yıla kadarki toplam kurulu gücün %22’si kadar bir artış göstermiş ve 227 

GW’a ulaşmıştır. Güneş enerjisinin sıcak su üretimi için kullanılma miktarı ise 435 

GW’lık bir değer ile en fazla kurulu güce sahip olan üretim şeklidir. Dünyadaki 

mevcut güneş enerji santrali kurulum miktarının % 98 gibi çok büyük bir oranını 

fotovoltaik güneş sistemleri oluşturmaktadır. [14]. 

Tablo 8 2014 Yılı Dünya Güneş Enerjisi Kurulu Güç Kapasite Artışı ve 2014 Sonu 

Mevcut Kapasite 

Güç Üretimi 
2014 Yılında Eklenen 

(GW) 

2014 Yılı Sonu Toplam 

Kurulu Güç (GW) 

Fotovoltaik Güneş 

Enerjisi 
50 227 

Konsantre Termal 

Güneş Enerjisi 
0,5 4,8 

Solar Sıcak Su 26 435 

Toplam 76,5 666,8 

 

2013 yılı sonu itibari ile dünyada elektriğe erişim sağlanma oranı %83 olup 

1.201 milyon insana elektrik sağlanamamaktadır [14].  Bu durum fotovoltaik güneş 

sistemlerinin dünyadaki kullanım artış hızının sebebini ortaya koymaktadır. 
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), dünyanın yedi farklı bölgesinde 

(Endonezya, Fas, Güney Afrika, Hindistan, Madagaskar, Meksika, Türkiye) elektrik 

ihtiyacının tamamının güneş enerjisinden karşılanması durumunda ne kadar alana 

ihtiyaç olacağını belirleme üzerine bir çalışma yapmış ve sonuçlarını “Güneş Atlası 

2012” raporunda yayımlamıştır. Güneş Atlası, fotovoltaik güneş enerjisi 

sistemleriyle elektrik üretilmesine odaklanmıştır  [16]. 

Güneş Atlası’nda yerkürenin yedi farklı bölgesindeki elektrik talebi göz 

önüne alınmış, söz konusu talebin fotovoltaik sistemler ile karşılanması için gerekli 

olan alan (toprak ya da çatı alanı) hesaplanmıştır. İncelenen örneklerde güneşlenme 

süreleri, demografik farklılıklar ve elektrik tüketimindeki değişiklikler göz önüne 

alındığında, bölgenin toplam alanının %1’inden azının 2050 yılındaki elektrik 

ihtiyacının tümünün karşılanması için yeterli olacağı sonucu ortaya çıkmıştır. 2050 

yılında elektrik ihtiyacının tümünü güneşten sağlanmasa bile kullanılabilirliğinin 

boyutunu belirlerken karamsar olunmaması gerektiği kesindir [16]. 

Güneş atlası verilerine göre; 2050 yılında dünyanın ihtiyacı olan toplam 

elektrik enerjisinin %30’unu fotovoltaik teknolojisi ile güneşten üretmek mümkün. 

Ancak şebekelerin entegrasyonu, enerjiyi depolama ve dengeleme gibi konular 

yenilenebilir enerji kaynaklarının başarıyla kullanımı için üzerine çalışılması gereken 

konulardır [16]. 

Güneş Atlası’nda ele alınan her bölge çok önemli güneş enerjisi potansiyeline 

sahiptir. Ancak kaynağın varlığı, kullanımı ve gerekli piyasanın oluşması için yeterli 

değildir. Politikalar, bir ülkenin enerji arzını belirleyen en önemli unsur olup 

ülkelerin politikalarının güneş enerjisinden elektrik eldesi üzerine yoğunlaşmaları 

gerekmektedir [16]. 

Güneş Atlası, WWF tarafından 2010 yılında yayımlanan Enerji Raporu’nun 

ortaya koyduğu temel üzerine inşa edilmiştir. Enerji Raporu, 2050 yılında küresel 

ölçekte tüm enerji talebinin yenilenebilir enerjiden karşılanması çağrısını 

yapmaktadır. Söz konusu raporla beraber yayımlanan ve Ecofys tarafından 

hazırlanan enerji senaryosu, bu hedefe ulaşmak için izlenebilecek yollardan birisini 

ortaya koymaktadır. Buna göre, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiden elektrik 
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üretimi ile günümüzde hâlihazırda kullanımda olan teknolojiler ile küresel çaptaki 

enerji ihtiyacını karşılamak ve düşük karbonlu bir gelecek yaratmak mümkündür. 

Ecofys’in projeksiyonuna göre 2050 yılında küresel enerji ihtiyacının tümü 

yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilir. Söz konusu küresel enerji arzının 

detayı Şekil 18’de görülmektedir. [16]. 

 

Şekil 18 Küresel Enerji Arzı 

Şekil 19’da verilen Dünya Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’nda (GEPA) 

güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu yerler sırasıyla koyu ve açık kırmızı 

ile koyu ve açık kahverengi tonlarıyla boyanmış bölgelerdir. Afrika Kıtası, 

Avustralya Kıtası, Arabistan Yarımadası, ABD’nin batı bölgesi, Güney Amerika 

Kıtası’nın kuzey bölümleri en yüksek güneş radyasyon değerlerine sahip yerlerdir. 

Avrupa’da ise güneş enerjisi bakımından en zengin potansiyele sahip ülkeler 

Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya’dır.  
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Şekil 19 Dünya Güneş Enerji Potansiyeli Atlası [17]. 
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3.2 Dünyada Kurulu Güneş Enerji Santralleri 

Dünyada güneş enerjisinden elektrik eldesi için kurulan en büyük santral 

2012 yılında Hindistan’da kurulan Gujarat Güneş Enerji Santrali’dir. Tesis 3.427.240 

adet panelden oluşan fotovoltaik bir sistemdir. Sistemin kurulu gücü yaklaşık 587 

MW’dır. Tesisin genel görünümü Şekil 20’de görülmektedir. 

  

Şekil 20 Dünyanın En Büyük Güneş Enerji Santrali – Gujarat 

Dünyada kurulu en büyük kapasiteli 10 güneş enerji santraline ait bilgiler 

Tablo 9’da verilmiştir. Ayrıca Çin’de 2019 yılında bitirilmesi planlanan 2.000 

MW’lık bir fotovoltaik güneş santral projesi bulunmaktadır [18,19].   

Tablo 9 Dünyadaki En Büyük Güneş Enerji Santralleri 

Sıra 

No 
Adı Tipi 

Kapasite 

(MW) 

Faaliyete 

Geçme 

Yılı 

Yeri 

1 
Gujarat Güneş 

Enerji Santrali 
Fotovoltaik 587 2012 

Gujarat, 

Hindistan 

2 
Solar Star Güneş 

Enerji Santrali 
Fotovoltaik 579 2016 

Kaliforniya, 

Amerika 

3 
Topaz Güneş 

Enerji Santrali 
Fotovoltaik 550 2014 

Kaliforniya, 

Amerika 
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Sıra 

No 
Adı Tipi 

Kapasite 

(MW) 

Faaliyete 

Geçme 

Yılı 

Yeri 

4 

Desert Sunlight 

Güneş Enerji 

Santrali 

Fotovoltaik 550 2015 
Kaliforniya, 

Amerika 

5 
Ivanpah Güneş 

Enerji Santrali 
Termal 397 2013 

Kaliforniya, 

Amerika 

6 

Solar Enerji 

Güneş Enerji 

Santrali 

Parabolik 

Termal 
354 1984 

Kaliforniya, 

Amerika 

7 

Longyangxia 

Barajı Güneş 

Enerji Santrali 

Fotovoltaik 329 2013 Qinghai, Çin 

8 

California Vadisi 

Güneş Enerji 

Santrali 

Fotovoltaik 292 2012 
Kaliforniya, 

Amerika 

9 

Agua Caliente 

Güneş Enerji 

Santrali 

Fotovoltaik 290 2014 
Arizona, 

Amerika 

10 
Solana Güneş 

Enerji Santrali 
Termal 280 2013 

Arizona, 

Amerika 

Dünyada kurulu fotovoltaik sistemlerden bazı örnekler Şekil 21, 22 ve 23’te 

görülmektedir. 

 

Şekil 21 Marcantonio Bentegodi Stadyumu, İtalya 
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Şekil 22 Londra Belediye Binası, İngiltere  

 

Şekil 23 Fotovoltaik Dağlar, Fransa  

3.3 Türkiye’de Güneş Enerjisi 

Türkiye’deki nüfusun neredeyse tamamının elektrik enerjisine erişimi 

bulunuyor. Son yıllarda enerji talebinde görülen hızlı büyümenin orta ve uzun 

vadede devam edeceği tahmin edilmektedir. Hâlihazırda, Türkiye’nin birincil enerji 

talebinin %75’i ithal kaynaklarla karşılanmaktadır. Güneş enerjisiyle su ısıtma 

konusunda Çin’den sonra en yüksek kurulu güce sahip olan ülkemiz küresel bir lider 

olarak öne çıksa da, elektrik sektöründe büyük oranda fosil yakıtlara bağımlıdır.  
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Özellikle, elektrik sektöründeki talep son yıllarda kayda değer artış 

göstermiştir. Hızlı talep artışını karşılamak amacıyla termal güç santralleri üzerine 

yoğunlaşılmış bunun sonucunda da doğalgaz elektrik üretimindeki ana kaynak halini 

almıştır. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın neredeyse tümü, kömürün ise üçte 

biri ithal edilmekte ve enerji alanındaki dışa bağımlılığımız giderek artmaktadır. Söz 

konusu bağımlılığın enerji güvenliği ve mali yapı üzerindeki olası etkileriyle 

mücadele için enerji verimliliğini artırmak, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve sera 

gazı emisyonlarını düşürmek üzere çeşitli önlemler ortaya konulmuştur.  

 

2009 yılında yayımlanan “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji 

Belgesi” ile 2023 yılında doğalgazın elektrik üretimindeki payının azaltılması, 

nükleer ve yenilenebilir enerji kurulu gücünün artırılması hedefleri konulmuştur. 

2023 yılında elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %30 

olması hedefi bu strateji dâhilindedir. Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun kabulü ile 

beraber Türkiye’de özellikle rüzgâr gibi diğer yenilenebilir kaynaklardan elektrik 

enerjisi üretiminde kayda değer bir artış meydana gelmekle birlikte şu anda 

Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretilmesi konusunda küçük bir piyasadan söz 

edilmektedir. Söz konusu piyasa, ticari şirketler (alışveriş merkezleri, hastaneler, 

fabrikalar, vb.) ve ev sahipleri kendi elektriklerini üretip elektrik harcamalarını 

azaltmak için kendi güneş panellerini kullanmaya başlayınca oluşmaya başlamıştır 

[16]. 

 

WWF tarafından hazırlanan Güneş Atlası, toplam 790 km²’lik bir alana 

yayılacak güneş panelleriyle Türkiye’nin şu andaki elektrik ihtiyacının tamamını 

karşılamanın mümkün olduğunu ortaya koymuştur. Nüfus ve kişi başına düşen 

elektrik tüketiminin artacağı göz önüne alındığında, 2050 yılında Türkiye’nin 

elektrik ihtiyacının tamamını karşılamak için 1.600 km²’lik bir alanı güneş 

panelleriyle kaplamak gerekmektedir. Söz konusu fikir tek bir bölgede uygulanacak 

olursa, 40 km x 40 km’lik kare şeklinde bir alan, başka bir deyişle 2 Atatürk Barajı 

büyüklüğünde bir alan yeterli olmaktadır.  
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Güneş enerjisi teknolojisine dair en ılımlı tahminler çerçevesinde bile, 

Türkiye’nin toplam alanının on binde 25’inden daha dar bir alanın güneş panelleriyle 

kaplanması ile Türkiye’nin 2050 yılındaki elektrik talebinin tamamı güneşten 

sağlanabilir [16].  

 

3.4 Türkiye Güneş Enerji Potansiyeli Atlası 

Yenilenebilir enerji kaynakları tüm dünyada oldukça önemli bir konuma 

gelmekte ve ülkemizde olduğu tüm dünyada sektörün iyileştirilmesi için birçok adım 

atılmaktadır. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça yüksek bir 

potansiyele sahip olup güneş enerjisi sahip olduğumuz güneşlenme sürelerinin 

yüksekliği ile diğer tüm kaynaklar arasında ön plana çıkmaktadır [20]. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından hazırlanan, Türkiye 

GEPA’ya göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), 

yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.524 kWh/m² (günlük toplam yaklaşık 4,2 

kWh/m²) olarak belirlenmiştir.  Türkiye GEPA Şekil 24’de, Türkiye’nin aylara göre 

güneş enerji potansiyeli Şekil 25’te ve Türkiye güneşlenme süreleri Şekil 26’da 

görülmektedir. 

 

  

http://www.elektrikport.com/fotoport/yenilenebilir-enerji-kaynaklar/1113
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Şekil 24 Türkiye Güneş Enerji Potansiyeli Atlası (GEPA) [21] 
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 Şekil 25 Türkiye Aylara Göre Güneş Enerji Potansiyeli [21] 

  

Şekil 26 Türkiye Aylara Göre Güneşlenme Süreleri [21] 
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Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumdan dolayı dünyadaki birçok ülkeye göre 

daha yüksek güneş enerji potansiyeline sahiptir. Ülkemizin güneş enerji potansiyeli 

en yüksek olan bölgemiz Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup ikinci sırada Akdeniz 

Bölgesi yer almaktadır. Tüm bölgelerimize ait toplam güneş enerjisi ve güneşlenme 

süreleri Tablo 10’da görülmektedir.  

Tablo 10 Türkiye Bölgelere Göre Güneş Enerji Potansiyeli 

Bölgeler 

Toplam 

Güneş 

Enerjisi 

(kWh/m
2
-

gün) 

Güneşlenme 

Süreleri 

(saat/gün) 

G. Doğu Anadolu 4,0 8,2 

Akdeniz 3,8 8,1 

Doğu Anadolu 3,7 7,3 

İç Anadolu 3,6 7,2 

Ege 3,6 7,5 

Marmara 3,2 6,6 

Karadeniz 3,1 5,4 

 

ETKB tarafından açıklanan en son bölgesel güneşlenme süreleri ve güneş 

enerji miktarları Tablo 10’da verilmiştir. Ancak, bu değerlerin, Türkiye’nin gerçek 

potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşılmış olup 

YEGM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 1992 yılından bu yana,  

güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi ve yukarıdaki tablonun 

yenilenmesi için enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri yapılmaktadır. Süregelen olan 

ölçüm çalışmalarının tamamlanması neticesinde, Türkiye güneş enerjisi 

potansiyelinin mevcut değerlerden % 20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir. Elde 

edilen veriler ülkemizin, güneş enerjisi konusunda ne kadar verimli bir konumda 

olduğunu ancak sahip olduğu potansiyelin çok büyük çoğunluğunu kullanamadığını 

göstermektedir. 
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Ülkemizin bölgeler göre yıllık toplam radyasyon değerleri ve yıllık toplam 

güneşlenme süreleri Şekil 27 ve 28’de görülmektedir. 

 

Şekil 27 Bölgelere Göre Yıllık Toplam Güneş Enerjisi [22] 

 

Şekil 28 Bölgelere Göre Yıllık Toplam Güneşlenme Süreleri [22] 
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Sahip olduğu bazı dezavantajlara rağmen güneş enerjisi özellikle ülkemiz için 

bol ve bedava bir enerji kaynağı olmakta ve güneş enerjisine dayalı santraller diğer 

sistemler ile kıyaslandığında son derece çevreci kalmaktadırlar. Güneş enerjisine 

dayalı santrallerinin tasarımında dikkat edilmesi gerekli parametreler ÇŞB Çevresel 

Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim (ÇED) Genel Müdürlüğü tarafından 

belirlenmiş olup aşağıda listelenmiştir. 

 Yer seçimi (Güneş termal santralinin hem teknik hem ekonomik olarak 

uygulanabilir olabilmesi için global radyasyonu 1650 kWh/m
2
-yıldan daha 

büyük alanlara kurulması gerekmektedir.) 

 Arazi kullanımı (Çevrim verimlerinin düşüklüğü nedeniyle büyük alan 

gerektirmektedirler. Güneş santrallerinin şebekeye uzaklığı önemlidir. 

Yüksek sıcaklıklı sistemler için, işletme ısısını sağlayacak toplayıcıların 

ihtiyaç duyduğu alan kullanımı oldukça büyük bir sorundur. )  

 Güneş panellerinin sayısı ve koordinatları  

 Diğer tesislerle etkileşim  

 Yerleşim yerlerine uzaklık  

 Korunan alanlara mesafesi  

 Kuş göç yolları  

 Radyo ve TV alıcılarına uzaklıkları  

 Görüntü kirliliği habitat kaybı ve ekosistemin değişmesi (Büyük ölçekli 

sistemlerde alan kullanımından kaynaklı)  

Ülkemizde güneş termal enerji santrali kurulamayacak alanlara ait özellikler 

aşağıda listeli olarak verilmiştir.  

 Arazi eğimi 3 dereceden büyük olan alanlar, 

 Yerleşim bölgeleri ile 500 metre emniyet şeridi içindeki alanlar,  

 Kara ve demir yolları ile 100 metre emniyet şeridi içindeki alanlar,  

 Havaalanları ile 3 km emniyet şeridi içindeki alanlar,  

 Çevre koruma, milli parklar ve tabiat alanları ile 500 metre emniyet şeridi 

içindeki alanlar,  

 Göl, nehir, baraj gölü ile sulak alanlarda,  
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 Koru Ormanları, Ağaçlandırma Alanları, Özel Ormanlar, Fidanlıklar, Sazlık 

ve Bataklıklar, Muhafaza Ormanları gibi alanlar. 

 

Yukarıdaki listeli maddelere ilave olarak ETKB’na bağlı YEGM tarafından 

yürütülen bir çalışmada güneş enerji potansiyeli, üretim ve işletme maliyetleri gibi 

belirli parametrelere dayalı kabuller eşliğinde ülkemizde termal güneş santrali 

kurulabilmesi için gerekli minimum güneş radyasyonu 1650 kWh/m
2
 olarak 

belirlenmiştir. Bu kapsamda ülkemizde termal santral kurulabilecek toplam alan 

4.600 km
2
 olarak belirlenmiş olup söz konusu alanlara ait harita Şekil 29’da 

verilmiştir.  

Ülkemizde en fazla güneş termal santral kurulum potansiyeli Konya ilinde 

mevcut olup ardından Burdur gelmektedir. Bu iki ile ilave olarak az miktarda 

kurulum yapılabilecek alan Muğla ve Diyarbakır’da bulunmaktadır. Bu alanlar 

dışında kalan alanlar için termal sistemlerin kullanılması uygun olmayıp fotovoltaik 

sistemlerin kurulması seçeneği birçok alan için uygundur. 
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Şekil 29 Türkiye Güneş Enerjisi Termal Santral Kurulabilecek Alanlar Haritası [13] 
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ETKB, YEGM tarafından ülkemizde fotovoltaik panel tipine göre 

üretilebilecek enerji miktarları alana bağlı olarak belirlenmiş olup Şekil 30’da 

görülmektedir.  

 

 

Şekil 30 Türkiye Fotovoltaik Panel Tipi – Alan (m2) – Üretilebilecek Enerji Miktarları (kWh/y) 

 

Ülkemizde termal santral kurulacak alan miktarının azlığına rağmen 

fotovoltaik güneş sitemleri hemen hemen ülkemizin her yerinde kurulabilme 

potansiyeline sahiptir. ETKB, YEGM tarafından 30 
◦
C eğimli bir yüzeye kurulacak 

bir polikristal fotovoltaik modülün üretebileceği yıllık enerji miktarı çalışılmış ve 

Türkiye’nin potansiyel haritası çıkarılmıştır, harita Şekil 31’de görülmektedir. 
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Şekil 31 Türkiye 30 Derece Eğimli Bir Yüzeye Kurulacak Polikristal Modülün Üretebileceği Yıllık Enerji Miktarı [13] 
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3.5 Türkiye’de Güneş Enerjisi ile ilgili Mevzuat 

Tüm dünyada yaşanan teknolojik ve yasal gelişmelere paralel olarak 

ülkemizde de enerjinin çevreye zarar verilmeden üretilmesi ve tüketilmesi amacı ön 

plana çıkmıştır. Bu kapsamda özellikle sıfıra yakın sera gazı salımı olan yenilenebilir 

enerji kaynaklarının güvenilir, ekonomik, kaliteli ve serbest piyasa mekanizması ile 

ekonomiye kazandırılmasına, enerji üretim teknolojilerinin bu yönde geliştirilmesine, 

üretimi ile tüketimini özendirici çeşitli politikaların oluşturulmasına ve strateji 

belgelerinin hazırlanmasına hız verilmiştir. 

Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi 

amaçlı kullanımının yaygınlaştırılarak bu kaynakların ekonomiye kazandırılması, 

kaynak çeşitliliğinin artırılması, atıkların değerlendirilmesi ve çevrenin korunması ve 

ilgili imalat sektörünün geliştirilmesini amaçlayan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları Kanununda değişiklik yapan 6094 sayılı Kanun 08 Ocak 2011 tarihinde 

ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ise 14 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

Söz konusu kanunların çatısı altında ülkemizde yenilenebilir enerji ile ilgili 

aşağıda listeli yönetmelikler ve tebliğler yayımlanmıştır. 

 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 

 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, 

 Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesis Kurmak Üzere Yapılan 

Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği 

 Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 

 Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm 

Standardı Tebliği 

 Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr 

ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ 

  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine 

İlişkin Yönetmelik 
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 Elektrik Enerji Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının 

Belirlenmesi, Derecelendirmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul 

ve Esaslara Dair Yönetmelik 

  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde 

Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik 

 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği 

 

Ayrıca bu kapsamda Bağlantı Bölgeleri ve Kapasiteleri ile Lisans Başvuru 

Evrakları gibi ETKB ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) duyuru ve 

kararları yayımlanmıştır. 

Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı kapsamında ülkemiz için 

2023 yılı yenilenebilir enerji hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda 2023 yılına kadar 

elektik enerjisinin en az %30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması 

ve güneş enerjisi santralleri kurulu güç toplamının da en az 5.000 MW olması 

hedeflenmektedir [13]. 

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi üç ana şekilde 

yapılabilmektedir. 

 Lisanslı Üretim (Önlisans, üretim lisansı, OSB üretim lisansı) 

 Lisanssız / Muafiyetli Üretim (Lisans alma ve şirket kurma zorunluluğu yok) 

 AR_GE kapsamında izin alınarak yapılan üretim (şebekeyi olumsuz 

etkilememesi, elektriğin ticarete konu olmaması ve kurulu gücün azami 10 

MW olması şartı ile) 

3.5.1 Güneş Enerji Santrallerine Verilen Devlet Desteği 

5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 18 Mayıs 2005 tarihinden 31 Aralık 

2020 tarihine kadar işletmeye girmiş veya girecek üretim tesislerine, Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 

kapsamında verilen destekler Tablo 11’de verilmiştir. Yenilenebilir enerji 
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kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin kayıt 

olmak suretiyle, Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişiler ise bölgesinde bulundukları perakende 

satış lisansı sahibi dağıtım şirketi aracılığıyla bu desteklerden 

faydalanabilmektedirler. 

 Tablo 11’den de görüldüğü üzere ülkemizde yenilenebilir enerji, kaynakları 

arasında en fazla destek güneş enerjisine verilmektedir.  

Tablo 11 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Yapan Tesislere Verilen 

Destekler 

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Tesisi 
Fiyat Desteği             

(US Dolar Cent/kWh) 

Hidroelektrik Üretim Tesisi 7,3 

Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi 7,3 

Jeotermal Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi 10,5 

Biyokütleye Dayalı Üretim Tesisi 

(çöp gazı dahil) 

13,3 

Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi 13,3 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından 

elektrik üretimi yapan tesislerde yurt 

içinde üretilmiş ekipman kullanılması 

durumunda 

2,3 - 9,2 

ilave destek 

Güneş enerjisine dayalı lisanslı elektrik üretim santralleri için ünitelerin 

tamamen yerli olması durumunda Kanunda 13,3 US-Dolar cent/kWh olan fiyat 

desteği fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için 20 US-Dolar 

cent/kWh’e yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için 22,5 US-

Dolar cent/kWh’e ulaşmaktadır. Söz konusu yerli üretim desteği üretim tesisinin 

işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. 

Bu düzenleme ile birçok yerli ve yabancı yatırımcının, ülkemizde ilgili aksam 

ve bütünleştirici parçaların üretildiği fabrikalar açması yönünde çalışmalara 

başlaması hedeflenmiş olup ülkemizin bölgede en büyük yenilenebilir ekipman ve 

parça tedarikçisi olmaması için hiçbir engel bulunmamaktadır. 
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3.5.2 Lisanslı Üretim 

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanslı üretim yapılabilmesi 

için başvurular ilk ve tek sefer Haziran 2013 tarihinde alınmış olup konu ile ilgili 

detaylı bilgi ilerleyen bölümlerde verilmiştir. Ülkemizde yenilenebilir enerji 

kaynaklarından lisanslı üretim yapılabilmesi için izlenmesi gerekli süreçler aşağıda 

detaylı olarak verilmiştir. 

 Türk Ticaret Kanunu’na göre elektrik üretimi amacıyla şirket kurulması 

 Şirket tarafından proje geliştirilecek sahada tesis türüne göre rüzgâr veya 

güneş ölçüm istasyonlarının kurulacağı yer için kullanım hakkının edinilmesi 

 Rüzgâr veya güneş ölçüm istasyonlarının kurulması 

 Kurulan ölçüm istasyonları için hazırlanan “Ölçüm İstasyonu Kurulum 

Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca 

onaylanması 

 En az bir yıl süreli ölçüm verilerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya 

Akredite kuruluşlara gönderilmesi 

 Bir yıl sonunda “Ölçüm Sonuç Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

veya Akredite kuruluşlarca onaylanması 

 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan 

başvuru bilgi ve belgelerin hazırlanması 

 EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan tarihlerde önlisans başvurusunun 

yapılması 

 Önlisans başvurusunun EPDK tarafından ön incelenmesi 

uygun bulunan başvuruların YEGM tarafından teknik değerlendirmesinin 

yapılması  

 Teknik değerlendirmesi uygun görülenler için YEGM tarafından hazırlanan 

“Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu’nun EPDK’ya gönderilmesi 

 Teknik değerlendirmesi yapılan ve aynı bölgede bulunan başvurular için 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından “yarışma” sürecinin 

tamamlanması 
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 Birim “MW” kurulu güç için en fazla ücreti ödemeyi taahhüt eden 

başvurunun TEİAŞ tarafından EPDK’ya bildirilmesi 

 Yarışmayı kazanan Şirkete EPDK tarafından “Önlisans” verilmesi 

 Önlisans sürecinde Şirket tarafından tesis kurulumuna yönelik her türlü idari 

izinlerin alınması ve tesisin imar planlarına işlenmesi 

 Şirkete EPDK tarafından “lisans” verilmesi  

 Tesise ait projelerin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca 

onaylanması 

 İnşaat ve kurulum işlemlerinin tamamlanması 

 Tesisin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca kabul edilmesi 

 Ticari işletme 

3.5.3 Lisanssız Üretim 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulan üretim 

tesisleri aşağıdaki gibi yer almıştır. 

 İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen 

üretim tesisi, 

 Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

üretim tesisi 

 Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında 

kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi 

 Mikrokojenerasyon tesisleri ile ETKB tarafından belirlenecek verimlilik 

değerini sağlayan kojenerasyon tesisleri 

 Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, 

üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı üretim tesisi 

 Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan tüzel kişilerce, 

belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atıksu isale hatları üzerinde 

kurulabilecek üretim tesisleri 
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Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim tesislerinin kurulu gücü, 

ilgili üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisin bağlantı sözleşme gücünün 

otuz katından fazla olamaz. 

Lisanssız üretim tesisinin, bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı;  

 Kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi 5 km, 

projelendirmeye esas mesafesi ise 6 km den,  

 Kurulu gücü 0,5 MW’dan 1 MW’a kadar olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi 

10 km, projelendirmeye esas mesafesi 12 km den,  

fazla olamaz.  

Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birlikleri vasıtasıyla 

kurulan tesisler için yapılan tüketim birleştirmelerinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı kuracakları üretim tesisleri için yapılacak tahsisler, 

kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin ve kooperatif merkez birliklerinin ortak 

sayıları ve tüketim ihtiyaçları ile orantılı olarak belirlenir. Ortak sayısına bağlı olarak 

ve her bir tüketim tesisi ile ilişkilendirilen üretim tesisinin kurulu gücü;  

 100 ortaklı kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birlikleri: 

1 MW’a kadar,  

 100’den fazla 500’e kadar ortaklı kooperatifler, kooperatif birlikleri ve 

kooperatif merkez birlikleri: 2 MW’a kadar,  

 500’den fazla 1000’e kadar ortaklı kooperatifler, kooperatif birlikleri ve 

kooperatif merkez birlikleri: 3 MW’a kadar,  

 1000’den fazla ortağı olan kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif 

merkez birlikleri: 5 MW’a kadar,  

tahsis yapılabilir.  
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3.5.3.1. Lisans sız Üretim Başvurularında İzlenecek Yol Haritası 

Ülkemizde lisanssız güneş enerji santrali kurulması için izlenmesi gerekli yol 

haritası Şekil 32’de şematik olarak verilmiştir. 

Şekil 32 Lisansız Elektrik Üretimi Başvuru Süreci [23] 

Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 7 / Fıkra 1’de yer alan 

belgeleri ile İlgili Şebeke İşletmecisine başvurulur. 

Tüm başvurular toplu halde takip eden ayın 

ilk 20 günü içinde İlgili Şebeke İşletmecisi 

tarafından değerlendirilir. 

Belgeler eksiksiz mi? 

İlgili Şebeke İşletmecisi, 

eksikliklerin 10 iş günü içinde 

tamamlanması için bildirimde 

bulunur. 

 

10 iş günü içinde 

belgeler tamamlandı 

mı? 

Evet 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Ret 

Başvuru rüzgâra 

dayalı mı? 

Başvuru uygun 

(alternatif dahil) 

bulundu mu? 

Ret ve belge iadesi 

İlgili Şebeke İşletmecisi değerlendirme neticesini ve 

bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için 

varsa alternatif bağlantı önerisini kendi internet 

sayfasında 1 ay süreyle ilan eder. 

Kendisine alternatif bağlantı görüşü verilen başvuru 

sahibi İlgili Şebeke İşletmecisine, 1 ay içerisinde 

bağlantı görüşünü kabul ettiğini yazılı olarak bildirir. 

  

Hayır 

Evet 
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Şekil 32 Lisansız Elektrik Üretimi Başvuru Süreci – devam [23]  

Çağrı mektubu alan kişiler 180 gün içinde LÜY Madde 

9 / Fıkra 3'de yer alan belgeler ile İlgili Şebeke 

İşletmecisine bağlantı anlaşması yapmak için başvuruda 

bulunur. 

Başvuru rüzgâra 

dayalı mı? 

10 gün içinde YEGM’e teknik 

değerlendirme için gönderilir. YEGM 

30 gün içinde sonuçlandırır ve İlgili 

Şebeke İşletmecisine bildirir. 

Rapor olumlu mu? 

Ret ve Belge 

iadesi 

İlgili Şebeke İşletmecisi 

tarafından "Bağlantı 

Anlaşmasına Çağrı 
Mektubu" verilir. 

 

Hayır Evet 

Hayır 

Evet 

Sunulan belgelerin eksiksiz olması 

halinde 30 gün içinde bağlantı 

anlaşması imzalanır. 

 

Üretim tesisinin kurulması (Tesis tipi ve 

bağlantı seviyesine göre 1-2 yıl içerisinde) 

Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum 

tarafından geçici kabul yapılması ve akabinde 1 ay 

içinde Sistem Kullanım Anlaşması Yapılması 

 

 

Üretim tesisinin 

devreye alınması 
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3.5.3.2. Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında 

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler 

Ülkemiz mevzuatlarına göre lisansız güneş enerjisi santrali kurulumu için 

başvuru yapılırken aslı veya noter onaylı suretleri sunulması gereken bilgi ve 

belgeler aşağıda verilmiştir. 

1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu  

2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’, 

3. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde 

imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi (kamu, hazine arazisi veya orman 

sayılan alanlar için, kullanım hakkının edinildiğine dair belge) 

4. Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; 

 Mutlak tarım arazileri, 

 Özel ürün arazileri, 

 Dikili tarım arazileri, 

 Sulu tarım arazileri, 

 Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları 

kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) 

veya GTHB İl Müdürlüklerinden alınacak belge, 

5. Yönetmeliğin 6. maddesinin 12. fıkrası kapsamındaki şartı sağlayan 

abone numarası veya numaraları, 

6. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan 

projeler için ÇED Yönetmeliği kapsamındaki belge, 

7. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair 

makbuz veya dekont, 

8. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması, 

9. ETKB, YEGM tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme 

Formu, 

10. Koordinatlı aplikasyon krokisi, 
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11. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı 

pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı 

halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler, 

12. Yönetmeliğin 6. maddesinin 10. fıkrası kapsamında sunulacak beyan 

13. Yönetmeliğin 31. maddesinin yirmi birinci fıkrası kapsamında sunulacak 

beyan [24] 

3.6 Türkiye’de Kurulu Güneş Enerji Santralleri  

Ülkemizde güneş enerji santrallerinin kurulumu özellikle son yıllarda devletin 

verdiği teşvikler ve teknolojideki gelişmelerle doğru orantılı olarak hızla artmaktadır. 

Güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik hukuki ve teknik düzenlemelerin 

tamamlanması sonrasında EPDK tarafından 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında ilk 

lisans başvuruları alınmıştır. Bu başvurularda, 600 MW olarak belirlenen kapasite 

için yaklaşık 9.000 MW’lık kurulu güce karşılık gelen 496 adet başvuru yapılmıştır. 

GES önlisans başvuru yarışmaları sonuçlanmış olup, EPDK tarafından 5 adet güneş 

enerjisi santraline önlisans, 2 adet güneş enerjisi santraline lisans verilmiştir. Sürecin 

sonunda toplam 49 adet güneş enerjisi santraline önlisans-lisans verilmiş olacaktır. 

Önümüzdeki yıllarda kademeli olarak kapasite artırılarak, 2019 yılı sonuna kadar 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından en az 3.000 MW lisanslı fotovoltaik 

santral kurulu gücüne ulaşılması hedeflenmektedir [25]. 

Türkiye'de 2015 yılı sonu itibari ile lisanssız GES toplam kurulu gücü 248,8 

MW iken 31 Mayıs 2016 sonu itibariyle %78’lik artışla 443 MW’a yükselmiştir. 

Toplam kurulu tesis sayısı ise % 65’lik artışla 362 den 597’ye yükselmiştir. Bu 

rakamlara göre güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2015 yılı sonunda %0,34 

iken Mayıs 2016 itibari ile %0,59 mertebesine ulaşmıştır. Ülkemizde lisanssız GES 

kurulumu için yapılan toplam başvuru sayısı Mayıs 2016 itibariyle 6.706 ya ulaşmış 

olup, bunlardan 161 tanesi kabul aşamasındadır. Ülkemizde kurulu bulunan tesislerin 

hemen hepsi şebekeye bağlantılı sistemler olup birkaç tane şebekeden bağımsız tesis 

de bulunmaktadır [13, 26]. Ülkemizde lisanssız güneş enerji santrallerinin gelişimi 

Şekil 33’de görülmektedir [27]. 



64 

 

 

Şekil 33 Türkiye’de Lisanssız Elektrik Enerjisinin Gelişimi [27] 
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Türkiye’nin en büyük kapasiteli güneş enerji santrali Aralık 2015’te devreye 

alınan Konya Karatay Kızören Güneş Enerji Santralidir. Tesisin toplam gücü 22,5 

MW olup bunun 18,5 MW'lık bölümü Aralık 2015’ten beri elektrik üretmektedir. 

Toplamda 430.000 m
2
’lik alana kurulmuş olan tesis yıllık olarak toplamda 

30.730.000 kWh elektrik üretimi sağlamaktadır. Konya Kızören Güneş Enerji 

Santrali ile yıllık 45.505 ağacın kurtarılması ve 18.702 ton CO2 salınımının 

engellenmesini sağlanmaktadır. Konya Kızören Güneş Santralinin görünümü Şekil 

34’de görülmektedir. 

 

Şekil 34 Konya Kızören Güneş Enerji Santrali 

İkinci sırada Nevşehir ilinde kurulan 17 MW kapasiteli Derinkuyu Güneş 

Enerji Santrali ve üçüncü sırada ise 8,97 MW kapasiteli Şanlıurfa’da bulunan Astor 

Enerji Bozova Güneş Enerji Santrali görülmektedir. 
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Ülkemizde bulunan diğer büyük GES’ler, kapasiteleri ve bulundukları yerlere 

ait bilgiler Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12 Türkiye’de bulunan GES’ler 

Sıra 

No 
Adı 

Kapasite 

(MW) 
Bulunduğu İl 

1 Konya Karatay Kızören GES 22,5 Konya 

2 Derinkuyu GES 17 Nevşehir 

3 Astor Enerji Bozova GES 8,9 Şanlıurfa 

4 Kayseri Çiftlik GES 8,4 Kayseri 

5 Entar Enerji GES 8 Kayseri 

6 Yarışlı GES 8 Burdur 

7 Sunergie GES 7,9 Konya 

8 Aksaray İncesu Köyü GES 7 Aksaray 

9 Fer Sa Salihli Dombaylı GES 6,9 Manisa 

10 Niğde Bor Badak GES 6,7 Niğde 

Ülkemizde kurulu fotovoltaik sistemlerden bazı örnekler Şekil 35 ve 36’da 

görülmektedir. 

 

Şekil 35 Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye 

http://www.enerjiatlasi.com/gunes/karatay-kizoren-ges.html
http://www.enerjiatlasi.com/gunes/derinkuyu-gunes-enerjisi-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/gunes/astor-enerji-gunes-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/gunes/entar-enerji-gunes-enerjisi-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/gunes/yarisli-gunes-enerji-santrali.html
http://www.enerjiatlasi.com/gunes/bor-badak-gunes-enerjisi-santrali.html
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Şekil 36 Muğla Üniversitesi Rektörlük Binası, Türkiye 

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği tarafından ülkemizin 

fotovoltaik sistem sektörünün üretiminde ve tedarikinde geldiği mevcut durumu ve 

olası fırsatları değerlendirilmiş olup değerlendirme sonuçlarına göre ülkemizin 

modül üretimi, sistem bileşenleri tedariki ve sistem entegrasyonu konularında 

oldukça iyi konumda olduğu, yatırımcıların uluslararası pazarda oyuncu olma çabası 

içerisinde olduğu rapor edilmiştir. Ancak aynı değerlendirme sonuçlarına göre 

ülkemiz diğer sistem bileşenleri konusunda sınırlı kapasiteye ve polisilisyum, kristal 

silisyum üretimi konusunda ancak laboratuar ölçeğinde teknolojik bilgiye sahip olup 

bu alanlara yabancı yatırımcılar ile girme planları yapılmaktadır. Ülkemiz mevcut 

politikaları kapsamında yerli üretime verilen teşvikler ile bu sıkıntı aşılmaya 

çalışılmaktadır. 
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4. ADIYAMAN İLİ ve GÜNEŞ ENERJİ POTANSİYELİ 

Adıyaman, ülkemizin en fazla güneş enerji potansiyeli bulunan Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Bu çalışmada Adıyaman ilinin güneş enerjisi 

potansiyeli incelenmiştir. Adıyaman AAT GES için pilot tesis olarak seçilmiştir.  

Adıyaman ilinin aylara göre güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süreleri 

Şekil 37 ve 38’de verilmiştir. Söz konusu şekillerden de görüldüğü üzere Adıyaman 

ili hem radyasyon değerleri hem de güneşlenme süreleri açısından Türkiye 

ortalamasından yüksek değerlere sahiptir. 

 

 Şekil 37 Adıyaman İli Aylara Göre Güneş Enerji Potansiyeli [28] 
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 Şekil 38 Adıyaman İli Aylara Göre Güneşlenme Süreleri [28] 

ETKB’ye bağlı YEGM tarafından hazırlanan Adıyaman ili GEPA Şekil 39’da 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 39 Adıyaman İli Güneş Enerji Potansiyeli Atlası [28] 
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Şekil 40’dan görüldüğü üzere Adıyaman ili aldığı toplam güneş radyasyon 

miktarı açısından termal güneş santral kurulumuna uygun bir şehir olmamakla 

beraber oldukça yüksek radyasyon değerlerine sahiptir. Bu sebeple bu çalışmada 

Adıyaman’ın sahip olduğu yüksek güneş enerjisi potansiyelinin, fotovoltaik güneş 

enerji santrali kurulumu ile değerlendirilmesi çalışılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 40 Adıyaman İli Güneş Termal Santrali Kurulamaz Alanlar [28] 

ETKB’na bağlı YEGM tarafından Adıyaman ilinde fotovoltaik panel tipine 

göre üretilebilecek enerji miktarları alana bağlı olarak belirlenmiş olup Şekil 41’de 

görülmektedir.  

 

Şekil 41 Adıyaman ili Fotovoltaik Panel Tipi – Alan (m
2
) – Üretilebilecek Enerji 

Miktarları (kWh/y) 
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5. ADIYAMAN AAT’YE GES KURULMASI 

5.1. Adıyaman AAT Genel Bilgiler 

Bu çalışmada Adıyaman Belediyesi’ne ait Adıyaman Evsel AAT’nin enerji 

ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanması konusu incelenmiştir. “Adıyaman AAT ve 

Atıksu Taşıyıcı Kollektörleri İnşaatı Projesi” ÇŞB AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı 

tarafından ihale edilmiş ve yüklenici firma ile 27 Mayıs 2013 tarihinde sözleşme 

imzalanarak inşaata başlanmıştır. Tesisin inşaatı 14 Kasım 2015’te kısmen bitirilerek 

tesis devreye alınmış, tesisin geçici kabulü 20 Mayıs 2016 tarihinde yapılmıştır. 

Projenin toplam maliyeti 18.536.964 Euro olup 2.104.073,55 Euro biyogaz ünitesinin 

bedelidir. Söz konusu tesis iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama tesis faaliyete 

geçtikten 2025 yılına kadarki süreyi kapsanmakta olup, ikinci aşama ise 2025 

yılından 2040 yılına kadarki süreyi kapsamaktadır. Tesisin birinci ve ikinci 

aşamalarına ait debiler Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13 Tesis Debileri 

Debi Birinci Aşama (2025) İkinci Aşama (2040) 

Ortalama Günlük (m
3
/gün) 32.808 43.632 

Ortalama Saatlik (m
3
/saat) 1.367 1.818 

Proje Debisi (m
3
/saat) 2.135 2.814 

Minimum Debi (m
3
/saat) 858 1.155 

Maksimum Debi (m
3
/saat) 2.878 3.791 

Adıyaman evsel AAT giriş atıksuyuna ait kirlik yükleri Tablo 14 ve arıtılmış 

atıksuyun sağlayacağı kriterler ise Tablo 15’te verilmiştir.  

Tablo 14 Tesis Giriş Atıksu Kirlilik Yükleri 

Parametre 
Birinci Aşama 

(2025) (kg/gün) 

İkinci Aşama 

(2040) (kg/gün) 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 22.021 30.026 

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) 11.107 15.131 
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Parametre 
Birinci Aşama 

(2025) (kg/gün) 

İkinci Aşama 

(2040) (kg/gün) 

Toplam Askıda Katı Madde (AKM) 11.090 15.112 

Toplam Azot (TN) 2.059 2.827 

Toplam Fosfor (TP) 430 617 

Tablo 15 Tesis Giriş ve Arıtılmış Su Kirlilik Konsantrasyonları 

Parametre                                          

(mg/L) 

Giriş Dizayn 

Kriteri Birinci 

Aşama (2025) 

(mg/L) 

Dizayn Çıkış 

Kriteri        

(mg/L) 

Arıtma 

Verimi 

Birinci Aşama 

(%) 

KOİ 671 125 81 

BOİ 338 25 93 

AKM 338 35 90 

TN 63 10 * 84 

TP 13 1 92 

* atıksu sıcaklığının 12˚C den büyük olduğu şartlarda geçerlidir. 

Adıyaman AAT Merkez İlçe Bahçecik Mahallesi’nde yer almakta olup tesisin 

inşaatına ait görüntü Şekil 42’de tesisin genel yerleşimi ise Şekil 43’te 

görülmektedir.  

 

Şekil 42 Adıyaman Evsel AAT’nin Google Earth Görüntüsü 
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Şekil 43 Adıyaman Evsel AAT Yerleşimi
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Proje kapsamında her iki aşamada dizayn edilmiş ancak sadece birinci 

aşamanın inşaatı yapılmıştır. Tesis ön çökeltme tankı mevcut olan, biyolojik 

nitrifikasyon denitrifikasyon ile biyolojik ve kimyasal fosfor gideriminin sağlanacağı 

bir aktif çamur sistemidir. Sistemden çıkan arıtma çamuru anaerobik çamur 

çürütücülerde stabile edilecek ve bu işlem sırasında biyogaz elde edilecektir. Üretilen 

biyogaz ile tesiste kurulan kojenerasyon ünitesinde elektrik üretilecektir. Biyogaz ile 

elde edilen elektrik AAT’nin işletilmesi için gerekli olan elektrik ihtiyacının bir 

kısmının karşılanması maksadıyla kullanılacaktır. 

Tesise giren atıksu kaba ve ince ızgaralardan geçerek havalandırmalı kum ve 

yağ tutucu ünitesine ve ardından da ön çökeltme tankına gelmektedir. Çökeltme 

tankının üstünden alınan atıksu ve geri devir çamuru aktif çamur ünitesinin anaerobik 

karışım tanklarına gelmektedir. Tankın altından alınan çamur ise ön-fermantasyon 

tanklarına pompalanmaktadır. Ön fermantasyon tankından alınan çamur kuru katı 

madde miktarının %5 ile %6 mertebesine çıkarılacağı ön yoğunlaştırıcıya 

gitmektedir. Anaerobik tanklardan sonra su havalandırmalı aktif çamur tanklarına 

geçmekte ve burada organik maddelerin biyolojik çözünmesi sağlanmaktadır. 

Biyolojik tanklara hava blowerlar aracılığı ile sağlanmakta ve su ile çamurun tankın 

her yerine eşit olarak dağılması için yavaş karıştırıcılar kullanılmaktadır. 

Aktif çamur ünitesinin ardından üst su son çökeltme tanklarına geçmektedir. 

Son çökeltme tanklarından çıkan arıtılmış su deşarj hattı ile dereye verilmektedir. 

Son çökeltme tanklarının altından alınan çamurun bir kısmı giriş su miktarı ile doğru 

orantılı olarak geri devir pompaları ile aktif çamur ünitesinin anaerobik bölümüne 

geri gönderilmekte, fazlası ise mekanik çamur yoğunlaştırıcı ünitesine ve burada 

kuru katı madde miktarı arttırıldıktan sonra yoğunlaştırılmış ön çamur ile birlikte 

çamur çürütücüye gönderilmektedir.  Çamur çürütücü ünitesinde çamur 35˚C’ye 

kadar ısıtılarak biyogaz elde edilecek ve elde edilen biyogaz kojenerasyon ünitesine 

giderek elektrik eldesinde kullanılacaktır. Çürütücüden çıkan çamur çürütücü çamur 

pompa istasyonunda son santrifüjlü susuzlaştırma ünitesinde susuzlaştırılmak üzere 

depolanacaktır. Susuzlaştırılan çamur keki vidalı konveyör aracılığı ile son bertaraf 

için taşınacaktır. Sistemin su ve çamur hattı Şekil 44 ve 45’de görülmektedir.  
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Şekil 44 Su Hattı Şematik Gösterim 
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Şekil 45 Çamur Hattı Şematik Gösterim 
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5.2. Adıyaman AAT Teorik Elektrik Tüketim Miktarı 

Adıyaman AAT’ de elektrik tüketimi olan her bir ekipmanın kurulu güçleri 

üzerinden 0,8 katsayısı ile çarpılarak sistemden çekilen enerji miktarları 

hesaplanmıştır. Bu miktarlar sistemde asil olarak çalışan ekipman sayısı ile 

çarpılarak ekipmanın toplam çektiği saatlik elektrik miktarları elde edilmiştir. 

Ekipmanların günlük çalışma süreleri ile saatlik çekim miktarlarının çarpımı ile 

günlük elektrik tüketimleri hesaplanmıştır. Bu hesaplamaları gösterir detaylı tablo 

Ek-1 de verilmiş olup hesaplamaların özeti Tablo 16’da görülmektedir. 

Tablo 16 Adıyaman AAT Yıllık Elektrik Tüketim Listesi 

Yerleşim / Ünite Adı 
Toplam Enerji Tüketimi 

(kWh/yıl) 

Giriş Yapısı 3 

Kaba Izgara Ünitesi 8.964 

İnce Izgara Binası 18.119 

Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi 59.883 

Ön Çökeltme Tankı 27.311 

Anaerobik Tanklar 32.237 

Kimyasal Fosfor Giderim Ünitesi 736 

Havalandırma Tankları 681.178 

Blower İstasyonu 3.401.245 

Son Çökeltme Tankı 16.410 

Geri Devir Çamur Pompa İstasyonu 147.431 

Servis Suyu Sağlama İstasyonu 45.552 

Atıksu Arıtma Prosesi Toplam 4.439.069 

Ön-Fermantasyon Tankı 25.229 

Ön Yoğunlaştırıcı 9.461 

Mekanik Yoğunlaştırıcı 24.446 

Çamur Çürütme 123.370 

Gaz Odası 27.682 

Kükürt Giderim Tesisi 49.056 

Gaz Yanma 1.752 
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Yerleşim / Ünite Adı 
Toplam Enerji Tüketimi 

(kWh/yıl) 

Gaz Depo Tankı 993 

Kojenerasyon (CHP) Ünitesi Odası 56.765 

Kazan Odası 0 

Çürütülmüş Çamur Depolama Tankı 17.520 

Çamur Susuzlaştırma Tesisi 149.748 

Koku Giderim Ünitesi 105.120 

Çamur Arıtma Prosesi Toplam 591.140 

Tesis Aydınlatması 70.080 

Dış Aydınlatma 219.584 

SCADA ve Ekipmanları 35.040 

Aydınlatma ve SCADA Toplam 324.704 

TOPLAM 5.354.913 

Tablo 16’dan de görüldüğü üzere tesise günlük ortalama 32.808 m3 atıksuyun 

gelmesi durumunda tesisin yıllık toplam elektrik tüketimi; 4.439.069 kWh’i atıksu 

arıtım ünitelerinde, 591.140 kWh’i çamur arıtım ünitelerinde ve 324.704 kWh’i diğer 

ünitelerde (aydınlatma, SCADA ünitesi) olmak üzere toplam 5.354.913 kWh 

olacaktır. 

Tesisin atıksu arıtımında kullanılan elektrik tüketim kalemleri incelendiğinde 

en fazla elektrik tüketim yapan ekipmanın havalandırma blowerları olduğu 

görülmektedir. Tesiste her biri 250 kW'lık ikisi asil biri yedek olmak üzere toplam üç 

adet havalandırma blowerı mevcuttur.  Hem kapasitelerinin oldukça yüksek seçilmiş 

olması hem de iki adet asil blowerın günün 24 saati çalıştırılması gerektiğinden 

blowerlar oldukça yüksek elektrik tüketimine sahiptirler. Sadece blowerlar için 

harcanan elektrik tüketim miktarı tüm atıksu arıtma ekipmanlarının çalıştırılması için 

gerekli enerji ihtiyacının yaklaşık % 77’si olup tüm çamur arıtma ekipmanları için 

gerekli enerji ihtiyacından daha fazladır. Ayrıca bu değer tüm AAT’nin işletilmesi 

için gerekli olan elektrik ihtiyacının da yaklaşık %64’üne tekabül etmektedir.  
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Havalandırma blowerlarından sonra hem atıksu arıtma ekipmanları arasında 

hem tüm tesis ekipmanları arasında elektrik tüketiminin en fazla olduğu ekipman iç 

devir daim pompaları olarak görülmektedir. Tesiste iki adet asil iki adet yedek olmak 

üzere toplamda dört adet 40 kW güce sahip iç devir daim pompası bulunmakta olup, 

bu pompaların günlük çalışma süresi 24 saattir. Bahse konu pompaların elektrik 

tüketim miktarı, atıksu arıtımı için gerekli toplam elektrik ihtiyacının %13’üne, tüm 

tesisin çalıştırılması için gerekli olan elektrik ihtiyacının ise %10’una tekabül 

etmektedir. 

Hem tüm tesis ekipmanları arasında hem de atıksu ekipmanları arasında en 

fazla elektrik tüketimi olan üçüncü ekipman aktif çamur ünitesinin anoksik 

bölümünde yer alan mikserlerdir. Tesiste dört asil dört yedek olmak üzere toplam 

sekiz adet her biri 4,4 kW güce sahip mikser bulunmakta olup, asil mikserlerin 

tamamının günün 24 saati çalıştırılması öngörülmüştür.  

Yukarıda bahsedilen ekipmanların işletilmesinden sonra tesisin toplam 

elektrik ihtiyacının en fazla olduğu kalem dış aydınlatmadır. Tesisin dış aydınlatması 

için harcanacak elektrik miktarı tüm tesisin çalıştırılması için gerekli elektrik 

ihtiyacının %4’üne eşittir. 

Tesiste üretileceği öngörülen çamurun arıtılması için kullanılacak ekipmanlar 

arasında en fazla elektrik tüketimine, çamur çürütme tankı mikseri ve koku giderim 

ünitesi sahiptir. Tesiste bir adet 15 kW'lık çamur çürütme tankı mikseri bulunmakta 

olup mikser günün 24 saati çalıştırılmaktadır. Çamur giderim ünitesinde oluşan 

kokunun giderilmesi için kullanılacak olan koku giderim ünitesi ise çamur çürütme 

tankı mikseri ile aynı güce sahip olup her iki ekipmanında günün 24 saati 

çalıştırılmaları gerekmektedir. Her iki ünitenin elektrik tüketimi de çamur arıtma 

ekipmanlarının tamamı için gerekli olan elektrik miktarının %18’ine, tesisin toplam 

elektrik ihtiyacının ise %2’sine eşittir. 

Tesis proses dizayn raporuna göre tesise ortalama atıksu debisinin gelmesi 

durumunda elde edilecek çamur miktarları ve kuru katı madde oranları Tablo 17’de 

verilmiştir. 
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Tablo 17 Adıyaman AAT Günlük Çamur Üretim Miktarları 

Çamur Üretim         

Yeri 

Debi       

m3/gün) 

Miktarı    

(kg/gün) 

Kuru Katı Madde 

Oranı (%) 

Ön Yoğunlaştırıcı 

Çıkışı  

88 5.268 6 

Mekanik Yoğunlaştırıcı 

Çıkışı 

103 6.161 6 

Toplam 191 11.429 6 

Anaerobik çürütücüye geleceği hesaplanan toplam 11.429 kg/gün çamurdan 

elde edilmesi öngörülen biyogaz miktarları ve elde edilecek biyogaz vasıtasıyla 

üretilecek elektrik miktarları Tablo 18’de verilmiştir. 

Tablo 18 Adıyaman AAT Yıllık Enerji Geri Kazanım Özet Listesi 

Yıllık Enerji Geri Kazanımı 2025 

Yıl Boyunca Üretilecek Günlük Biyogaz (m
3
/gün) 3.314 

Biyogaz ile Geri Kazanılacak Enerji (kWh/gün) 7.848 

Biyogaz ile Geri Kazanılacak Enerji (kWh/yıl) 2.864.356 

Tesiste üretilen biyogaz ile geri kazanılacak elektrik miktarı toplamı ve 

tesisin toplam elektrik ihtiyacı değerlendirildiğinde tesisin şebekeden sağlaması 

gereken elektrik miktarı hesabı aşağıda verilmiştir. 

Elektrik enerjisi tüketimi: 5.354.913 kWhaat/yıl 

Biyogaz tesisinde üretilecek elektrik miktarı: 2.864.356 kWh/yıl 

Biyogaz tesisi ile sağladığı elektrik tasarrufu: %53,5 

Şebekeden temin etmesi gereken elektrik miktarı: 2.490.557 kWh/yıl'dır. 
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Adıyaman AAT’nin yıllık işletme bütçesi kalemlerinin toplam bütçe 

üzerindeki, dağılımı Şekil 46’da verilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere tesisin elektrik 

ihtiyacı personel giderlerinden sonra en fazla tutara sahip kalem olup tesisin 

işletilmesi için gerekli yıllık toplam bedelin %35’idir.  

 

Şekil 46 Adıyaman AAT Yıllık İşletme Giderleri 

5.3 Adıyaman AAT Fiili Elektrik Tüketim Miktarı 

Adıyaman AAT’nin I. aşaması 2025 yılına kadar gerçekleşecek nüfus artışını 

da kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir. 2025 yılından sonra ise 2040 yılın kadar 

gerçekleşecek nüfus artışını da kapsayacak şeklide dizayn edilen II. aşamanın 

inşaatının yapılması planlanmaktadır. Ancak tesis 2015 yılı Kasım ayında devreye 

alınmış olup, tesise gerçekte gelen günlük debi ortalaması 19.006 m
3 

dür. Bu tesisin 

dizaynında dikkate alınan günlük ortalama debinin ancak %58’ine tekabül 

etmektedir.  

Adıyaman AAT işletmecileri gerçekte gelen debinin azlığını tesiste bulunan 

ekipmanların çalışma sürelerini kısaltarak optimize etmeye çalışmaktadır. Bu 

yöntemle bir miktar elektrik tasarrufu sağlanabilmektedir. Tesisin gerçekte aylık 
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elektrik tüketim miktarının ortalama olarak 170.000 kWh civarında olduğu 

görülmektedir.  

Tesis bir yıldan daha az bir süredir çalıştırılıyor olmasına rağmen bu değer 

üzerinden hesap yapılırsa tesisin yıllık elektrik tüketim miktarının 2.040.000 kWh 

olacağı görülmektedir. Bu değer teorik olarak hesaplanan rakamın yaklaşık %38’ine 

tekabül etmektedir. 

Ayrıca Adıyaman Belediyesi kanalizasyon sistemi birleşik sistem olup ilin 

atıksuları ile yağmur suları aynı kanalla toplanıp AAT’ ye verilmektedir. Bu durum 

yağmur sularının birleştiği atıksuyu seyreltmesi suretiyle, tesise giren atıksuyun 

organik kirlilik konsantrasyonunu azaltmaktadır. Tesisin Mayıs analizlerine 

baktığımız zaman giriş KOİ değerinin ortalamasının 256 mg/L olduğu 

görülmektedir. Ancak tesisin giriş atıksu kirlilik konsantrasyonlarına bakıldığı zaman 

tipik evsel atıksu karakteristiklerinin alındığı görülmektedir Tesis giriş KOİ değeri 

671 mg/L kabul edilerek tesisi dizayn edilmiştir. Giriş atıksu KOİ konsantrasyonu 

“Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi”nde verilen değerler ile 

karşılaştırıldığında, tesis giriş suyunun seyreltik ile çok seyreltik arasında bir değere 

sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, AAT’ de oluşacak çamur miktarının, giriş 

atıksu dizayn debisinin tesise gelmesi durumunda dahi teoride öngörülen değerlerden 

düşük olacağı anlamına gelmektedir. 

Hem tesise gerçekte gelen atıksu debisinin hem de gelen atıksuyun organik 

madde miktarının proje hesabından düşük olması sebebiyle tesiste henüz kayda değer 

miktarlarda çamur üretimi gerçekleşmemiştir. Mevcut çamur üretiminin yetersiz 

olması nedeniyle Adıyaman AAT’de ne biyogaz ne de biyogaz ile elektrik geri 

kazanımı mümkün olmamıştır.  

Tesiste çamur üretiminin ne zaman yeterli seviyeye geleceği ve buna bağlı 

olarak ne zaman biyogaz elde edilmeye başlanacağı henüz öngörülememektedir. 

Tesiste biyogaz eldesi için yeterli çamur miktarı üretilene kadar kojenerasyon tesisi 

çalıştırılamayacak dolayısıyla elektrik geri kazanımı da mümkün olamayacaktır. 

Tesisin işletilmesi için gerekli olan tüm elektrik miktarı, biyogazdan elektrik elde 

edilmeye başlanana kadar şebekeden sağlanmak zorundadır. Bu nedenle tesisin fiili 
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yıllık elektrik tüketim bedeli, şebekeden sağlayacağı yıllık net elektrik miktarı olarak 

kabul edilmiştir. Bu durumda tesise şebekeden sağlanması gereken yıllık net elektrik 

miktarı 2.040.000 kWh olmaktadır. 

5.4 Önerilen GES’in Sistem ve Kapasite Seçimi 

Bu çalışmada Adıyaman AAT’nin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji 

kaynaklarından karşılanması maksadıyla AAT yanına bir GES kurulması seçeneği 

değerlendirilmiştir. Kurulması önerilen güneş enerji santralinin özelliklerinin 

belirlenmesinde birkaç önemli kriter ön plana çıkmaktadır. Bunlar teknoloji seçimi, 

şebeke bağlantı tipi, trafo gücü ve lisans muafiyetidir. Bu kriterler Adıyaman AAT’ 

ye kurulması önerilen GES için değerlendirilerek sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

 Teknoloji Seçimi 

Adıyaman ili sahip olduğu güneş enerji potansiyeli miktarı açısından Türkiye 

ortalamasının üzerinde bir şehir olmakla birlikte termal sistemler için uygun olmayıp 

fotovoltaik sistemler için uygun olarak değerlendirilmektedir.  

ETKB’na bağlı YEGM tarafından yapılan çalışmada, Adıyaman ilinde aynı 

miktardaki alan başına üretilebilecek en fazla elektrik miktarına sahip fotovoltaik 

panel tipi monokristalize paneller olarak belirlenmiştir. Monokristalize hücrelerden 

sonra en yüksek verime sahip hücre tipi polikristalize hücreler olarak görülmektedir. 

Monokristalize hücreler yüksek maliyetleri sebebi ile ülkemizde tercih edilmemekte 

olup hem ülkemizdeki yaygın kullanımı hem de maliyet avantajı sebebi ile 

Adıyaman AAT GES’de polikristal hücrelerin kullanımı uygun olarak 

değerlendirilmiştir.  

 Lisanslı / Lisanssız Üretim 

Ülkemizde lisanslı elektrik üretimi yapmak; şirket kurmak, EPDK tarafından 

açıklanan bölge ve kapasiteler için başvuru yapmak, TEİAŞ tarafından yapılacak 

yarışmada başarılı olmak suretiyle mümkün olmaktadır. Ülkemizde lisanslı elektrik 

üretimi yapılabilmesi için izlenmesi gerekli süreçler yukarıda detaylı anlatıldığı üzere 

oldukça uzun zaman almaktadır. Ayrıca günümüze kadar tek bir sefer alınan lisans 
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başvurularının tekrar ne zaman yapılacağı ve Adıyaman AAT’nin EPDK tarafından 

açıklanan başvuru yapılabilecek alanlar arasında olup olmayacağı belli değildir. 

Tüm bu dezavantajlar ve AAT’nin mevcut elektrik tüketimi dikkate alındığında 

bölgede lisanssız GES kurulması seçeneği en uygun seçenek olarak 

değerlendirilmektedir. 

 GES Kapasite Seçimi 

Ülkemizde Mart 2016 öncesi “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine 

İlişkin Yönetmelik” kapsamında lisanssız üretim yapan bir gerçek ya da tüzel kişilik 

her biri maksimum 1 MW kapasiteye sahip birden fazla başvuru yapmak suretiyle 

toplam gücü 1 MW üstü şebekeye bağlı GES kurabilmekte idi. Ülkemizde toplam 

kurulu gücü 1 MW’ın üzerinde olan tesislerin tamamı bu kapsamda üretim 

yapmaktadırlar.  

Ancak ilgili yönetmelikte 23 Mart 2016 tarih ve 29.662 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ek madde ile lisanssız üretimlerde her bir trafo 

merkezinde yapılacak tahsise 1 MW sınır getirilmiş ve tek bir tüzel kişiliğin ancak 

tek bir tahsis başvurusu yapabilmesi düzenlenmiştir. Güneş enerji santrallerinin panel 

güçleri 1 MW’ın %20’ si kadar fazla güce sahip olabilirken tesisin invertör güçleri 1 

MW sınırlamasına tabii olmaktadır. Bu uygulama aynı invertör kapasitesi ile daha 

fazla elektrik enerjisi üretimini mümkün kılmaktadır. 

Ülkemizde lisanslı elektrik üretiminin teşviki maksadı ile yapılan bu düzenleme ile 

artık lisanssız elektrik üretimi kapsamında 1 MW üstü kapasiteye sahip şebekeye 

bağlı santral kurulamayacaktır. Mevzuat 1 MW üstü şebekeden bağımsız sistemlerin 

kurulmasına bir sınır getirmemektedir. 

Adıyaman AAT’de 1250 kVa gücünde trafo mevcut olup, bu trafoya bağlanabilecek 

güneş enerji üretim santralinin kapasitesi trafo kapasitesinin %80’nini geçemez. Bu 

durumda Adıyaman AAT’ye kurulabilecek maksimum güneş enerji santral kapasitesi 

1 MW olabilmektedir.  



85 

 

Adıyaman AAT mevcut durumda giriş atıksu debisinin azlığı nedeniyle tam kapasite 

çalıştırılamamaktadır. Bu durum tesisisin fiili elektrik tüketiminin, teorik elektrik 

miktarından az olmasına sebep olmaktadır. Ancak ilerleyen yıllarda hem nüfus artışı 

hem de hâlihazırda kanalizasyon sistemi olmayan küçük yerleşim yerlerinin de 

şebekeye bağlanması ile tesise gelen atıksu miktarının ve dolayısıyla tesisin fiili 

elektrik tüketim miktarının bir miktar artması öngörülmektedir. Zamanla tesisin giriş 

atıksu debisinin de artması ile tesiste çamur üretilmeye başlanacağı ve üretilen 

çamurdan da biyogaz elde edilebileceği öngörülmektedir.   

Bu durumda tesisin artan elektrik ihtiyacı ile birlikte güneş enerji santralinden 

karşılanamayan bölümünün, tesis bünyesinde kurulu olan ancak arıtma çamuru 

yetersizliği ile çalıştırılamayan kojenerasyon ünitesinden elde edilmesi mümkün 

olacaktır. 

Özetle;  

 Adıyaman AAT’ye lisanssız olarak kurulabilecek maksimum güneş enerji 

santral kapasitesi 1 MW’dır. 

  Adıyaman AAT’nin bağlı olduğu mevcut trafodan yenilenebilir enerjiye 

tahsis edilebilecek maksimum kapasite 1 MW’dır. 

 Adıyaman AAT’nin bünyesinde kurulu olan kojenerasyon ünitesi ileride 

devreye alınarak elektrik geri kazanımı mümkün olacaktır. 

Böylece Adıyaman AAT’ye kurulması önerilen GES’ in kapasitesi 1 MW olarak 

belirlenmiştir. 

 Şebeke Bağlantı Tipi 

Ülkemizde şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız güneş enerji santrallerinin 

ortalama ilk yatırım maliyetleri kıyaslandığında büyük kapasiteli tesisler için çok 

büyük maliyet farkları olduğu görülmektedir. Şebekeden bağımsız sistemlerde 

üretilen enerjinin depolanacağı akü sistemleri oldukça pahalı olup, çok küçük 

kapasiteli tesisler için kullanılabilir düzeylerde olmaktadır. Ürettiği enerjiyi 

depolayan şebekeden bağımsız yüksek kapasiteli bir sistemin ilk yatırım maliyeti 
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aynı kapasiteye sahip şebekeye bağlı bir sistemin ilk yatırım maliyetinin beş veya altı 

katını bulabilmektedir. Şebekeden bağımsız sistemler kW’lar düzeyinde ev çatı 

uygulamaları için sıklıkla kullanılmakta olup MW’lar ölçeğinde kullanımı yoktur. 

Bununla birlikte şebekeden bağımsız ancak ürettiği enerjiyi depolamayan bir 

sistemin kurulması akülü sisteme göre ekonomik olarak çok daha uygun 

görülmektedir. Ancak böyle bir sistemde gündüz üretilen elektriğin kullanılabilen 

miktarının kullanılması, ihtiyaç fazlası üretimin ise depolanamaması yani 

kullanılamaması söz konusudur. Bu da AAT’nin gece boyunca gerekli elektrik 

ihtiyacının şebekeden çekilmek zorunda olması anlamına gelir. AAT’lerin elektrik 

tüketim miktarları gece tesise gelen atıksu debisinin düşüklüğü nedeniyle gündüz 

kullanımından daha az olmakla birlikte, tesiste 24 saat boyunca çalıştırılan blower ve 

diğer pompa gibi ekipmanların güçlerinin oldukça yüksek olması sebebiyle çok da az 

değildir. Bu nedenle Adıyaman AAT’ de ürettiği enerjiyi depolamayan şebekeden 

bağımsız bir sistemin kurulması ekonomik olarak makul görülmemektedir. 

Adıyaman AAT’nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere şebeke bağlantısı olan bir 

sistemin kurulması uygun olacaktır. Şebeke bağlantılı sistemlerde gündüz üretilen 

fazla elektrik şebekeye verilmekte, üretimin olmadığı gece saatlerinde ise tesisin 

elektrik ihtiyacı şebekeden sağlanabilmektedir. Şebeke bağlantılı güneş enerji 

santrallerinde çift taraflı sayaçlar kullanılarak hem şebekeye verilen elektrik miktarı 

hem de şebekeden kullanılan elektrik miktarı kayıt altına alınmakta ve her fatura 

döneminde kullanım miktarlarına göre mahsuplaşma yapılmaktadır. Güneş enerji 

santralinde üretilen aylık toplam elektrik miktarının tüketilen aylık toplam elektrik 

miktarından fazla olması durumunda üretici ürettiği kW başına 13,3 US-Dolar cent 

desteğini almakta, az olması durumunda aradaki fark kadar faturalandırılmaktadır. 

Bu sistem aynı zamanda yaz kış üretim farklarını da tolere edebilmektedir.  

Tüm bu avantajlarından dolayı Adıyaman AAT’ye kurulması önerilen güneş enerji 

santralinin şebekeye bağlı sistem olması en makul seçenek olarak 

değerlendirilmektedir. 

Adıyaman AAT’nin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamak maksadıyla 

tesis içerisinde kurulması önerilen GES’ in kapasite ve tip seçiminde önemli olan 
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kriterler değerlendirilmiş ve sonuçta Adıyaman AAT’ye polikristalize güneş 

panellerinin kullanıldığı, 1 MW kapasiteli, şebeke bağlantısı olan lisanssız bir 

fotovoltaik GES kurulması uygun bulunmuştur. 

 

5.5 Önerilen GES’in Teorik Elektrik Üretim Miktarı 

GES’lerin kapasite seçimleri tesiste üretilecek yıllık elektrik miktarından yola 

çıkılarak hesaplanmaktadır. Ancak Adıyaman AAT’de kurulması öngörülen GES 

kapasitesinin bir önceki bölümde açıklanan sebeplerden dolayı 1 MW olarak 

seçilmiştir.  GES’den elde edilebilecek yıllık elektrik miktarı hesaplanmıştır. 

GES’in kapasitesi saat başına üretilebilecek teorik elektrik miktarını 

vermektedir. GES’lerde elektrik üretimi yalnızca güneşlenmenin olduğu saatlerde 

gerçekleşmekte olup gece saatlerinde üretim durmaktadır. Adıyaman ili özelinde 

GES’ in günlük elektrik üretim süresi ilin günlük ortalama güneşlenme süresi 

boyunca gerçekleşecektir. 

1MW kapasiteli bir güneş enerji santrali ile Adıyaman ilinde üretilebilecek 

yıllık ortalama elektrik miktarı teorik olarak kapasite faktörü (sistem kayıpları) 

dikkate alınmaksızın hesaplanacak olur ise; 

1000 kW /saat x 8,1 saat /gün x 365 gün = 2.956.500 kWh olmalıdır.  

Ancak uygulamaya gelindiğinde günümüz teknolojileri ile üretilen fotovoltaik 

güneş enerji santrallerinde bu teorik miktarlara ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu 

durumun sebebi sistemde görülen birtakım kayıplardır. Bu kayıplar formülde 

kapasite faktörü olarak adlandırılmakta olup hesaplanan rakam ile çarpılarak 

kullanılmaktadır. 

Tüm dünyada güneş radyasyon verilerini üretmede kullanılan en yaygın ve 

güvenilir veri tabanlarından biri olan Avrupa Komisyonu – Ortak Araştırma Merkezi 

Fotovoltaik Coğrafi Bilgi Sistemi (PVGIS), koordinatları girilen bölgenin coğrafi ve 

meteorolojik koşullarını kullanarak bölgenin kapasite faktörünü hesaplamaktadır. 

PVGIS ile elde edilen kayıp oranları Tablo 19’da görülmektedir. 
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Tablo 19 Adıyaman AAT’ de kurulacak Fotovoltaik GES Sistem Kapasite Kayıp 

Oranları 

Kayıp Türü Kayıp Oranı (%) 

Tahmini sıcaklık ve düşük radyasyon 12,5 

Eğim ve Yansıma Oranı 2,7 

Panel Verimi 19,1 

Diğer (kablo, invertör vs.) 5 

Toplam (Kapasite Faktörü) 39,3 

Tablo 19’da görülen toplam %39,3 ‘lük kapasite faktörü hesaplamaya 

katıldığı zaman; Adıyaman ilinin ortalama güneşlenme süresine sahip bir bölgede 

kurulacak 1 MW kapasiteli fotovoltaik güneş enerji santralinden elde edilmesi 

öngörülen yıllık ortalama elektrik miktarı 1.794.596 kWh olarak görülmektedir.  

 Ancak aynı kapasitedeki güneş enerji santralleri kuruldukları bölgelerin 

güneşlenme süreleri, coğrafik ve meteorolojik koşullarına göre farklı miktarlarda 

elektrik enerjisi üretebilirler. En önemli meteorolojik veriler ışınım şiddeti ve ortam 

sıcaklığıdır. Bu değerler Adıyaman ilinin bir bölgesinden diğer bir bölgesine çok 

büyük oranda olmamakla birlikte farklılıklar göstermektedir. 

PVGIS, koordinatları girilen bölgenin coğrafi ve meteorolojik koşullarını 

kullanarak bölgede aylara göre üretilebilecek elektrik enerji miktarını vermektedir. 

PVGIS veri tabanından temin edilen ve Adıyaman AAT’nin konumunun yıllık 

ortalama en iyi eğim açısına (25◦) karşılık gelen günlük ve aylık ortalama radyasyon 

değerleri Tablo 20’de gösterilmektedir. 
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Tablo 20 Adıyaman AAT Tesisi Bölgesi Günlük ve Aylık Radyasyon Değerleri 

Aylar 

En İyi Eğim Açısında 

(25 ◦C) Gelen Günlük 

Ortalama Güneş 

Radyasyonu  

Hd 

(kWh/m2) 

En İyi Eğim Açısında (25 

◦C) Gelen Aylık Ortalama 

Güneş Radyasyonu  

Hm 

(kWh/m2) 

Ocak 3,01 93,3 

Şubat 3,76 105 

Mart 5,45 169 

Nisan 6,09 183 

Mayıs 6,90 214 

Haziran 7,87 236 

Temmuz 8,03 249 

Ağustos 7,77 241 

Eylül 7,12 214 

Ekim 5,66 176 

Kasım 4,07 122 

Aralık 3,15 97,6 

Yıllık Ortalama 5,75 175 

Toplam Yıllık  2.100 

 

Avrupa Komisyonu – Ortak Araştırma Merkezi PVGIS veri tabanı ile elde 

edilen ışınım değerleri ETKB tarafından açıklanan en son bölgesel güneşlenme 

süreleri ve güneş enerji miktarlarına göre Adıyaman ili ortalama güneş radyasyon 

değerinin %31’i, Türkiye ortalamasının ise % 37’si kadar fazladır. Bu durum 

ülkemizin enerji potansiyelinin güncellenmesi ile ilgili yürütülen çalışmaların 

gerekliliğine ve önemine dikkat çekmektedir. 

PVGIS veri tabanından temin edilen ve Adıyaman AAT’nin konumunda 

kurulması önerilen 1 MW kapasiteli güneş enerji santrali ile aylara göre elde 

edilebilecek ortalama günlük ve aylık elektrik üretim miktarları Tablo 21’de 

özetlenmiş olup PVGIS veri tabanından elde edilen detaylı rapor Ek-2’de verilmiştir.  
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Avrupa Komisyonu – Ortak Araştırma Merkezi PVGIS veri tabanı; panellerin 

yerleştirilme açıları, yıllık ortalama en iyi eğim açısına karşılık gelen günlük 

ortalama radyasyon değerleri, yatay düzlemdeki günlük ortalama ışıtım değerleri ve 

aylık ortalama sıcaklık değerleri gibi parametreleri kullanarak gerekli sistem 

optimizasyonunu yaparak hesap yapmakta olduğundan veri tabanı çıktıları oldukça 

güvenilir olmaktadır.  

Bu bilgiler eşliğinde Adıyaman AAT’de kurulması önerilen 1 MW kapasiteli 

fotovoltaik güneş enerji santralinden elde edilebilecek yıllık teorik elektrik miktarı 

1.860.000 kWh olarak kabul edilebilir.  

Tablo 21  Adıyaman AAT Kurulacak GES Aylık Elektrik Üretim Miktarları 

Aylar 

Günlük Ortalama 

Elektrik Üretimi Ed 

(kWh/gün) 

Aylık 

Ortalama Elektrik 

Üretimi  

Em 

 (kWh/ay) 

Ocak 2.940 91.200 

Şubat 3.620 101.000 

Mart 5.020 155.000 

Nisan 5.530 166.000 

Mayıs 6.050 188.000 

Haziran 6.710 201.000 

Temmuz 6.710 208.000 

Ağustos 6.520 202.000 

Eylül 6.090 183.000 

Ekim 5.040 156.000 

Kasım 3.810 114.000 

Aralık 3.060 94.700 

Yıllık Ortalama 5100 155.000 

Toplam Yıllık  1.860.000 
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Sonuçlara göre kurulacak tesisin aylara göre elektrik üretim miktarları 

değişimi ve yıllık ortalama üretim miktarı Şekil 47’de görülmektedir. 
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Şekil 47 Adıyaman AAT Kurulacak GES Aylık ve Ortalama Elektrik Üretim Miktarları 

5.6 Önerilen Sistem ile İlgili Alınan Tekliflerin Değerlendirilmesi 

Bölüm 5. 6’da Adıyaman AAT’ye kurulması önerilen, trafoya bağlanma gücü 

1 MW olan, fotovoltaik bir güneş enerji santrali ile üretilebilecek yıllık elektrik 

ihtiyacı hesaplanmıştır. Ancak piyasada bulunan firmaların taahhüt ettikleri yıllık 

elektrik üretim miktarları ilk yatırım ve işletme maliyetleri ile farklılıklar 

göstermektedir.  

Adıyaman AAT’nin elektrik ihtiyacının karşılanması maksadıyla tesitse 

kurulması önerilen GES’ in hem teknik hem de ekonomik açıdan en gerçekçi 

değerleri yansıtması ve Adıyaman Belediyesi tarafından uygulanabilir olması 

maksadıyla bahse konu tesis özelinde piyasada bulunan firmalardan teklifler 

toplanmıştır. Teklif toplanacak firmaların seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmiş ve firmalar bu doğrultuda belirlenerek teklifler toplanmıştır. 



92 

 

 Firmanın ulusal ve uluslararası referansları 

 Firmanın uluslararası düzeyde kabul edilmiş veri tabanlarını 

kullanıyor olmaları 

 Firmanın yerel firma olması 

Piyasada teklif alınabilecek firmalar arasından seçim yapılırken teklif 

istenecek firmaların ilk madde için yeterli olması en önemli kriter olarak göz önünde 

bulundurulmuştur.  Bu ön şartı sağlayan firmalar arasında yapılan değerlendirmede 

hem tez kapsamında değerlendirilecek firma sayısını sınırlı tutabilmek hem de yeterli 

kıyaslamayı yapabilecek kadar teklife sahip olmak hedeflenmiştir.  

İzlenen metodoloji ile her biri en az yukarıdaki şartlardan birini sağlayan üç 

adet firmadan fiyat teklifinin alınması ve tez kapsamında değerlendirmeye alınması 

uygun görülmüştür. Teklifleri alınan üç adet firmanın teklifleri kapsamında sahada 

yapılması planlanan işler aşağıda özetlenmiştir. 

 Proje Sahası Keşfi 

Keşif sırasında çevresel gölgelenme faktörleri, kot farkı, yön incelemesi ve alt yapı 

hesapları gibi veriler incelenmelidir. Sahada proje uygulamaya geçmeden önce 

kurulacak sistemin daha hesaplı ve sağlam olması için gerekli keşifler yapılmalıdır. 

 Projelendirme ve Onay İşlerinin Takibi 

Saha keşfinde alınan ölçümler ve bilgiler dahilinde, GES için gerekli olan elektrik, 

mekanik projeleri ile yerleşim planı hazırlanır. Bu safhada akım taşıma, gerilim 

düşümü, topraklama hesaplamaları ve mekanik konstrüksiyon projesi gibi gerekli 

hesaplamalar yapılmalıdır. 

 Proje Sahasının İyileştirilmesi 

Proje uygulama sahasının GES sistemine uygun hale getirilmesi için gerekli olan 

düzenlemeler ve altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır. 
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 Tel Örgü Çekilmesi 

Peyzaj çalışmaları tamamlanan sahanın koruma altına alınması gereklidir. 

Hayvanların sahaya girmesini engellemek ve hırsızlığa karşı korumak amacıyla 

sahanın etrafı tel çitlerle kaplanmalıdır. 

 Topraklama ve Betonlama Yapılması 

Sahanın topraklanmasının ardından topraklama levhası ve şeritler ile topraklama 

işlemi GES projesindeki yönetmeliğe uygun olarak yapılmalıdır. 

 Taşıyıcı Sistemin Montajı 

GES için uygun hale getirilen proje sahasında panellerin taşıyıcı sisteminin, alanın 

deprem yükü, kar yükü, rüzgâr gibi çevresel verileri baz alındıktan sonra projede 

belirtilen şartlara uygun olarak yön, açı ve yerleşim verilerine göre imalatı ve montajı 

yapılır. Taşıyıcı konstrüksiyon üzerindeki güneş panellerinin tasarımında ek 

ağırlıklar, zeminin mevcut yapısı ve zeminin penetrasyonunun dikkate alınması 

gerekir.  

 Güneş Panellerinin Üretimi ve Montajı 

Taşıyıcı sistemin montajına takiben gerekli ara elamanlarında yardımıyla string 

hesapları da göz önüne alınarak panel montaj ve bağlantıları yapılmalıdır. 

 İnvertör Temin, Montaj ve Kablolama 

İnvertör, doğru akımda üretilen elektriği alternatif akıma çeviren elektronik cihazdır. 

İnvertörlerin projelendirme esnasında uygun görülen yerlere montajı yapıldıktan 

sonra, panel - invertör arası kablolamalar yapılır. Bu işlemi takiben invertör ayarları 

ile sensör ve uzaktan izleme bağlantıları oluşturulmalıdır. 
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 Şebekeye Bağlantı 

İlgili kurumların talep ettiği (Tedaş, Teiaş, Dağıtım Şirketleri) ve yasal mevzuatlar 

çerçevesinde kurulan GES elektriksel alt yapısı tamamlanarak sistemin şebekeye 

bağlantısı gerçekleştirilmelidir. 

 Devreye Alma ve İşletme-Bakım 

Tüm bağlantı ve montajları tamamlanan GES, gerekli testler yapıldıktan sonra ilgili 

kurumların kabulünden sonra devreye alınarak şebeke ile bağlantısı tamamlanır ve 

yatırımcıya teslim edilir.  

 Uzaktan İzleme Sistemi SCADA 

Sistem invertör ile yatırımcı arasındaki bağlantıdır. Bu sayede işlem gücü, depolama 

kapasitesi ve çok yönlü iletişim arabirimleri kompakt bir kasada birleştirilir. Web-

portal ağı ile veri depolama internet üzerinden güncel izleme ve kontrol seçenekleri 

sunar. 

 Tesise Güvenlik Kamera Sisteminin Kurulumu 

Kamera sistemi gerek tesisin uzaktan kontrolü gerekse de hırsızlık ve vandalizmi 

önlemek için kritik öneme sahiptir. Günlük teknik kontrol için kurulacak kamera 

sistemi ile elektronik izleme sistemi yerel saha ofisleri ve uzaktan izleme servisine 

bağlanmalıdır. 

 Paratoner Sisteminin Kurulması 

 İnşaat Süresince Güvenlik 

Kurulacak güneş enerji santralinin ana bileşenlerini gösterir akım şeması 

Şekil 48’de görülmektedir. 
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Şekil 48 GES Ana Bileşenleri [29] 

Firmalardan toplanan tekliflerde kullanılan sistemler içerdikleri bileşenler 

açısından aynı olup kullanılan malzeme marka ve modelleri açısından farklılık 

göstermektedir. Her firma tesisin kurulacağı alanın 18 – 20 dönüm arasında olacağını 

beyan etmiştir. Firmalardan alınan teklifler KDV hariç anahtar teslim ve trafo hariç 

fiyatlardır. AAT’de hâlihazırda kullanılan trafonun kullanılacağı varsayıldığından, 

trafonun maliyeti teklif kapsamı dışına çıkarılmıştır.  

5.7 Önerilen GES’in Fiili Elektrik Üretim Miktarı 

Önceki bölümde verilen önerilen GES’in teorik olarak üreteceği elektrik 

üretimi hesaplamalarına göre; Adıyaman AAT’ ye kurulması önerilen GES ile yıllık 

ortalama 1.860.000 kWh elektrik eldesi mümkün olmaktadır (bakınız Tablo 21). Bu 

değer uluslararası kabuller eşliğinde hesaplanan teorik miktar olup Adıyaman 

AAT’ye kurulacak GES’ in maliyet analizinde kullanılmayacaktır. Maliyet 

analizinde kullanılacak değerlerin belirlenebilmesi maksadıyla her bir firma elektrik 

üretim miktarları, güneş enerji santrali kurulum bedelleri ve yıllık işletme giderleri 

açısından değerlendirilmiştir. Alınan tekliflerin her biri kalem bazında ortalama 

değerleri Adıyaman AAT’ ye kurulması önerilen GES’ in en gerçekçi değerleri 

olarak kabul edilmiş ve yapılan mali analizde bu değerler kullanılmıştır. Firmalardan 

alınan tekliflerde verilen rakamların ortalaması ile yukarıda hesaplan rakam 

mukayese edildiğinde doğruluk payı % 97 olarak görülmektedir. 

http://makale.eceylan.com/wp-content/uploads/2015/02/GES_tek_hat.png
http://makale.eceylan.com/wp-content/uploads/2015/02/GES_tek_hat.png
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Firmalardan alınan tekliflerin yıllık elektrik üretim kapasiteleri ile mali 

teklifleri Tablo 22’de detaylı olarak verilmiştir. 

Tablo 22  Firmalardan Alınan Tekliflerin Özeti 

Firmalar 

Yıllık 

Elektrik 

Üretimi  

(kWh) 

GES 

Anahtar 

Teslim 

Kurulum 

Bedeli 

(USD) 

Birim GES 

Anahtar 

Teslim 

Kurulum 

Bedeli 

(USD/kW) 

Yıllık 

İşletme 

Bakım 

Onarım ve 

Sigorta 

Tutarı  

(USD) 

Birim 

İşletme 

Bakım 

Onarım ve 

Sigorta 

Tutarı 

(USD/kW) 

Firma 1 1.950.485 1.272.572 0,65 17.500 0,009 

Firma 2 1.860.000 1.180.000 0,63 25.500 0,014 

Firma 3 1.600.000 1.095.016 0,68 10.500 0,007 

Ortalama 1.803.495 1.182.529 0,66 17.833 0,01 

Her firmanın önerdiği sitemdeki kurulu panel gücü, müsaade edilen %20 

limitinin altında olmak kaydıyla birbiri ile değişiklik göstermektedir. Çok büyük 

farklılıklar olmamakla birlikte teklif ettikleri kurulum bedelleri ve işletme bedelleri 

arasında da farklıklar görülmektedir. Ancak firmalardan alınan teklifler, üretilen 

kWh elektrik başına harcanan kurulum ve işletme bedeli bazında 

değerlendirildiğinde, birbirlerine yakın sonuçlar görülmektedir.  

Adıyaman AAT’ ye kurulması önerilen 1 MW kapasiteli güneş enerji santrali 

ile yıllık ortalama 1.803.495 kWh elektrik üretilebilecektir. Bu değer yalnızca ilk yıl 

ulaşılabilen değer olup her yıl bir önceki yıla göre %1 verim kaybı olacaktır. 

Kurulması önerilen santral ile Adıyaman AAT’nin birinci yıl fiili elektrik ihtiyacının 

%88,4’ü karşılanabilecektir. Tesisin ilk yıl geriye kalan elektrik ihtiyacı (%11,6’lık 

bölüm) ise kojenerasyon ünitesi devreye alınana kadar şebekeden sağlanacaktır.  

 Adıyaman AAT’ de yer alan kojenerasyon ünitesinin ne zaman devreye 

alınacağına ve devreye alındıktan sonra üretilecek elektrik miktarına dair bilgilerin 

net olmaması sebebi ile kojenerasyon ünitesinden elde edilecek elektrik miktarı bu 
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çalışmada değerlendirilmeye alınmamış, tesisin fazla tüketiminin şebekeden 

sağlandığı varsayılarak hesaplamalar yapılmıştır. Adıyaman AAT’ye kurulması 

önerilen fotovoltaik güneş enerji santralinin yıllara göre elektrik üretimi değişimi 

Şekil 49‘da verilmektedir.  
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Şekil 49 Adıyaman AAT Kurulacak GES Yıllık ve Ortalama Elektrik Üretim Miktarları 

 

5.8 Önerilen GES’in Maliyet Analizi  
 

5.8.1 Önerilen GES’in İlk Yatırım Maliyeti 

Adıyaman AAT’ de kurulması önerilen GES’ in ilk yatırım maliyet hesabında 

dikkate alınması gereken kalemler ve miktarları Tablo 23’te verilmiştir. Maliyet 

hesabında kullanılan tüm USD’nin, TL’ ye çevrilmesinde 1 Haziran 2016 tarihli 

Merkez Bankası döviz kuru esas alınmıştır. 
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Tablo 23 İlk Yatırım Maliyet Kalemleri 

Yatırım Kalemleri Tutar (USD) Tutar (TL) 

GES Anahtar Teslim Kurulum Bedeli 1.182.529 3.486.923 

Arazi 20.348 60.000 

Dağıtım Şirketi Başvuru Bedeli 170 500 

Öngörülemeyen Giderler 11.825 34.869 

KDV 0 0 

Toplam 1.214.872 3.582.292 

GES Anahtar teslim kurulum bedeli hesabı firmalardan alınan tekliflerin 

ortalaması alınarak hesaplanmıştır (bkz Tablo 22). Firmalardan alınan tekliflere 

projelendirme maliyetleri ve sistem bağlantı bedelleri dahil olduğundan bu kalemler 

tekrar eklenmemiştir.  

Kurulması önerilen GES’ in kaplayacağı alan yaklaşık olarak 18.000 ile 

20.000 m
2
 arasındadır. Adıyaman AAT’nin içerisinde bu büyüklükte bir alan 

bulunmamaktadır. Ancak tesisin bulunduğu bölgede ve tesis etrafında oldukça fazla 

boş arazi bulunmaktadır. Bu arazilerin marjinal tarım toprağı sınıfında olduğu ve bu 

bölgeye güneş enerji santralinin kurulabildiği varsayılmıştır. Adıyaman AAT Merkez 

ilçe Bahçecik mahallesinde yer almaktadır. Tesisin bulunduğu bölgeye en yakın 

sokak 434 numaralı sokaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından en son 2014 yılında 

açıklanan “Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerleri” tablosuna göre 

Bahçecik mahallesi 534 nolu sokağın birim fiyatı 3 TL'dir. Adıyaman Belediyesi 

AAT güneş enerji santralinin kurulması için gerekli araziyi satın almak veya yirmi 

yıllığına kiralamak suretiyle (kira kontratosunu sunarak) gerekli başvurularını 

yapabilir. Adıyaman AAT’ye kurulması önerilen güneş enerji santralinin arazi gideri 

hesaplanırken güvenli tarafta kalmak maksadıyla 20.000 m
2
 alanın 3 TL birim 

fiyatından satın alındığı varsayılmıştır. Böylece GES kurulumu için gerekli arazinin 

Adıyaman Belediyesine toplam maliyeti 60.000 TL olarak hesaplanmıştır.  

EPDK’nın 28.12.2015 tarihli toplantısında; ilgili şebeke işletmecisi tarafından 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’ in 31 inci 
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maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edilebilecek başvuru bedeli 2016 yılı için 

500 TL olarak belirlenmiştir.  

Tablo 23’te kullanılan bedeller KDV hariç bedeller olup proje için yatırım 

dönemi KDV istisnası teşviki alınacağı varsayılmıştır. İlk yatırım maliyeti için 

belirlenen rakamlara güvenli tarafta kalabilmek maksadıyla güneş enerji santralinin 

anahtar teslim kurulum fiyatının %1’i oranında öngörülemeyen bedeller eklenmiştir. 

Yukarıda yapılan hesaplamalar ve kabuller eşliğinde; Adıyaman AAT’ye 

kurulması planlanan güneş enerji santralinin ilk yatırım maliyeti 3.582.292 TL olarak 

belirlenmiştir. Kurulması önerilen GES’in üretilen birim elektrik maliyeti işletme 

maliyeti hariç 1,98 TL/kW (0,67 USD/kW) olarak gerçekleşmektedir. 

5.8.2 Önerilen GES’in İşletme Maliyeti 

Adıyaman AAT’ ye kurulması planlanan GES’ in yıllık işletim bedeli 

bileşenleri Tablo 24’te verilmiştir. 

Tablo 24 Yıllık İşletme Maliyet Kalemleri 

Yıllık İşletme Gideri Bileşenleri Tutar (USD) Tutar (TL) 

Bakım, Onarım ve Sigorta Bedeli 17.833 52.584 

Personel Gideri (3 vardiya) 22.246 66.186 

Dağıtım Şirketi Yıllık İşletim Bedeli 339 1.000 

Diğer ve Öngörülemeyen Giderler 403 1.188 

Toplam 41.021 120.958 

 

Firmalardan alınan yıllık işletme bedelleri bakım onarım ve sigorta 

kalemlerini içermektedir. Tablo 24’te hesaplandığı üzere bu miktar 17.833 USD yani 

52.584 TL olarak hesaplanmıştır. Güneş enerji santralinin işletilmesi için tam süreli 

çalışan personel istihdamına gerek yoktur yalnızca santralin güvenliği için personel 

istihdamı gereklidir. Güvenlik için 3 vardiyalı olarak çalışacak olan personelin 

giderleri işletme giderlerine dahil edilmiştir. Güvenlik için santralde 24 saat boyunca 

bir elemanın bulunacağı ve bu personelin gerekli olur ise santralin bakımını da 
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yapabileceği ve ilave destek gerekmesi durumunda ise Adıyaman AAT’de 

hâlihazırda görevli, personel tarafından bu desteğin sağlanabileceği varsayılmıştır. 

Yıllık işletme maliyet hesabı tüm bu kabuller eşliğinde  yapılmıştır.  

EPDK’nın 28.12.2015 tarihli toplantısında; görevli tedarik şirketlerinin 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 31. 

maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edilebileceği yıllık işletim bedeli 2016 yılı 

için 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar yıllık işletim giderlerine ilave 

edilmiştir.  

GES’in yıllık işletim bedelleri için belirlenen rakamlara güvenli tarafta 

kalabilmek maksadıyla bakım, onarım ve sigorta bedelinin %1’i oranında 

öngörülemeyen bedeller ilave edilmiştir. 

Yukarıda yapılan hesaplamalar ve kabuller eşliğinde; Adıyaman AAT’ ye 

kurulması önerilen güneş enerji santralinin yıllık işletme gideri 120.958 TL olarak 

belirlenmiştir. 

5.8.3 Önerilen GES’in İlk Yatırım Maliyetini Geri Ödeme Süresi 

Ülkemiz mevzuatı ve destekleme mekanizmaları gereği yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elde edilen elektrik miktarlarının öncelikle üreticinin kendi elektrik 

tüketiminde kullanımı ve ardından mahsuplaşma ile var ise üretim fazlasının devlete 

satılması beklenmektedir. Mevcut teşvikler de bu durumu destekler niteliktedir. 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik gereği lisansız 

elektrik üretim yeri ile tüketim yeri aynı noktada ise sistem kullanım bedeli net 

kullanım miktarı üzerinden, ayrı noktalarda ise üretim ve tüketim miktarları 

üzerinden ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Bu durumda ürettiği elektriği kendi 

tüketiminde kullanan üretici son derece avantajlı duruma geçmektedir. Adıyaman 

AAT’ye kurulması önerilen GES ile üretilen tüm elektriğin kendi tüketiminde 

kullanıldığı seçenek değerlendirilmiş dolayısıyla GES’ in AAT yanına kurulduğu 

varsayılmıştır. 
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Adıyaman AAT’nin yıllık fiili elektrik tüketim bedeli ortalama 2.040.000 

kWh’dir. Adıyaman AAT özel bir dağıtım şirketi aracılığıyla enerjisini 

sağlamaktadır. Adıyaman AAT’nin dağıtım şirketine ödediği birim elektrik tutarları 

üzerinden toplam üretilen elektrik miktarı için ödenmeyecek bedel hesaplanmıştır. 

Bu bedel Adıyaman AAT GES’in ürettiği elektrikten elde etiği kar miktarına karşılık 

gelmektedir. Önerilen GES ile elde edilebilecek yıllık elektrik miktarları her yıl 

%1’lik düşüş ile gerçekleşeceğinden tesisin ilk yatırım maliyetini amorti süresi 

hesabı bu verim kayıpları dikkate alınarak hesaplanmıştır.  

Sistemin yıllara sari elektrik üretiminden hareketle yıllık elde edilebilecek 

kazanımlar Tablo 25’te açıklanmıştır. 

Kurulması önerilen GES’in yıllık işletim bedelleri sistemin tek çıktısıdır. 

Santralin işletim bedelinin her yıl enflasyon oranında (%8) arttığı varsayılmış ve 

hesaplamalarda bu artış dikkate alınarak kullanılmıştır.  

Adıyaman AAT’de güneş enerji santralinin kurulması ile ortaya çıkacak gelir 

ve giderler 30 yıllık süre dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Tablo 26’da kurulacak 

GES’in yıllara sari net kazanımından hareketle amortisman kaybı da dikkate alınmak 

suretiyle ilk yatırım maliyetini amorti etme süresi ve 30 yıl için yıllara sari 

kazanımlar hesaplanmıştır.  

Tesisin amortisman kayıp hesabında ülkemizdeki yasaların izin verdiği 3 

amortisman metodundan biri olan “Normal Amortisman Metodu” kullanılmıştır. Bu 

metot gereği kurulması önerilen GES’in ilk yatırım maliyetinin tesisin ömrü 

süresince her yıl eşit olarak ayrılması gerektiği hesaplanmıştır. 
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Tablo 25 GES Toplam Kazanımlar Tablosu 

Yıllar Yıllık 

Elektrik 

Üretimi 

(kWh) 

Birim 

Enerji 

Fiyatı 

(TL/kWh) 

Dağıtım 

Bedeli Birim 

Fiyat 

(TL/kWh) 

Aktif 

Enerji 

Bedeli  

(TL) 

Dağıtım 

Bedeli 

Toplam (TL) 

Enerji 

Fonu 

(%1)  

(TL) 

TRT 

Payı 

(%2) 

(TL) 

KDV 

(18%) 

(TL) 

Toplam 

Kazanım 

(TL) 

1 1.803.495 0,213428 0,103158 384.916 186.045 3.849 7.698 104.852 687.360 

2 1.785.460 0,230502 0,111411 411.553 198.919 4.116 8.231 112.107 734.926 

3 1.767.605 0,248942 0,120323 440.032 212.684 4.400 8.801 119.865 785.783 

4 1.749.929 0,268858 0,129949 470.482 227.402 4.705 9.410 128.160 840.159 

5 1.732.430 0,290366 0,140345 503.040 243.138 5.030 10.061 137.028 898.298 

6 1.715.106 0,313596 0,151573 537.850 259.964 5.378 10.757 146.511 960.460 

7 1.697.955 0,338683 0,163699 575.069 277.953 5.751 11.501 156.649 1.026.924 

8 1.680.975 0,365778 0,176795 614.864 297.187 6.149 12.297 167.490 1.097.987 

9 1.664.165 0,395040 0,190938 657.412 317.753 6.574 13.148 179.080 1.173.967 

10 1.647.524 0,426644 0,206213 702.905 339.741 7.029 14.058 191.472 1.255.206 

11 1.631.049 0,460775 0,222710 751.546 363.251 7.515 15.031 204.722 1.342.066 

12 1.614.738 0,497637 0,240527 803.553 388.388 8.036 16.071 218.889 1.434.937 

13 1.598.591 0,537448 0,259769 859.159 415.265 8.592 17.183 234.036 1.534.235 

14 1.582.605 0,580444 0,280551 918.613 444.001 9.186 18.372 250.231 1.640.404 

15 1.566.779 0,626879 0,302995 982.181 474.726 9.822 19.644 267.547 1.753.920 

16 1.551.111 0,677030 0,327235 1.050.148 507.577 10.501 21.003 286.061 1.875.291 

17 1.535.600 0,731192 0,353413 1.122.818 542.702 11.228 22.456 305.857 2.005.061 

18 1.520.244 0,789687 0,381686 1.200.517 580.256 12.005 24.010 327.022 2.143.812 
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Yıllar Yıllık 

Elektrik 

Üretimi 

(kWh) 

Birim 

Enerji 

Fiyatı 

(TL/kWh) 

Dağıtım 

Bedeli Birim 

Fiyat 

(TL/kWh) 

Aktif 

Enerji 

Bedeli  

(TL) 

Dağıtım 

Bedeli 

Toplam (TL) 

Enerji 

Fonu 

(%1)  

(TL) 

TRT 

Payı 

(%2) 

(TL) 

KDV 

(18%) 

(TL) 

Toplam 

Kazanım 

(TL) 

19 1.505.041 0,852862 0,412221 1.283.593 620.410 12.836 25.672 349.652 2.292.163 

20 1.489.991 0,921091 0,445199 1.372.418 663.343 13.724 27.448 373.848 2.450.781 

21 1.475.091 0,994779 0,480815 1.467.389 709.246 14.674 29.348 399.718 2.620.375 

22 1.460.340 1,074361 0,519280 1.568.933 758.326 15.689 31.379 427.379 2.801.705 

23 1.445.737 1,160310 0,560823 1.677.503 810.802 16.775 33.550 456.953 2.995.583 

24 1.431.279 1,253135 0,605688 1.793.586 866.909 17.936 35.872 488.575 3.202.877 

25 1.416.967 1,353386 0,654144 1.917.702 926.900 19.177 38.354 522.384 3.424.517 

26 1.402.797 1,461656 0,706475 2.050.407 991.041 20.504 41.008 558.533 3.661.493 

27 1.388.769 1,578589 0,762993 2.192.295 1.059.621 21.923 43.846 597.183 3.914.868 

28 1.374.881 1,704876 0,824032 2.344.002 1.132.947 23.440 46.880 638.508 4.185.777 

29 1.361.132 1,841266 0,889955 2.506.207 1.211.347 25.062 50.124 682.693 4.475.433 

30 1.347.521 1,988567 0,961151 2.679.637 1.295.172 26.796 53.593 729.936 4.785.133 
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Tablo 26 Güneş Enerji Santralinin Kendini Amorti Etme Süresi 

Yıllar Toplam 

Kazanım (TL) 

Tesisin 

Amortisman 

Kaybı  

(TL) 

Yıllık İşletme 

Gideri  

(TL) 

Yıllık Net 

Kazanım  

(TL) 

Kümülatif 

Kazanım  

(TL) 

Kümülâtif 

Kazanım - İlk 

Yatırım 

Maliyeti  

(TL) 

GES Kendini 

Amorti Etme 

Süresi 

1 687.360 102.351 120.958 464.051 464.051 -3.118.241 Tesis kendini 

7. yılın başında 

amorti 

etmektedir. 

2 734.926 102.351 130.634 501.940 965.991 -2.616.301 

3 785.783 102.351 141.085 542.346 1.508.337 -2.073.955 

4 840.159 102.351 152.372 585.435 2.093.773 -1.488.520 

5 898.298 102.351 164.562 631.385 2.725.157 -857.135 

6 960.460 102.351 177.727 680.382 3.405.539 -176.753 

7 1.026.924 102.351 191.945 732.628 4.138.167 555.874 

8 1.097.987 102.351 207.301 788.335 4.926.502 1.344.209 Tesis kar 

etmektedir. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 1.173.967 102.351 223.885 847.732 5.774.233 2.191.941 

10 1.255.206 102.351 241.795 911.059 6.685.293 3.103.000 

11 1.342.066 102.351 261.139 978.576 7.663.869 4.081.576 

12 1.434.937 102.351 282.030 1.050.556 8.714.425 5.132.132 

13 1.534.235 102.351 304.592 1.127.291 9.841.716 6.259.424 

14 1.640.404 102.351 328.960 1.209.093 11.050.809 7.468.517 

15 1.753.920 102.351 355.277 1.296.292 12.347.101 8.764.809 

16 1.875.291 102.351 383.699 1.389.241 13.736.342 10.154.050 

17 2.005.061 102.351 414.395 1.488.315 15.224.658 11.642.365 
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Yıllar Toplam 

Kazanım (TL) 

Tesisin 

Amortisman 

Kaybı  

(TL) 

Yıllık İşletme 

Gideri  

(TL) 

Yıllık Net 

Kazanım  

(TL) 

Kümülatif 

Kazanım  

(TL) 

Kümülâtif 

Kazanım - İlk 

Yatırım 

Maliyeti  

(TL) 

GES Kendini 

Amorti Etme 

Süresi 

18 2.143.812 102.351 447.546 1.593.914 16.818.572 13.236.279   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 2.292.163 102.351 483.350 1.706.462 18.525.034 14.942.741 

20 2.450.781 102.351 522.018 1.826.412 20.351.446 16.769.153 

21 2.620.375 102.351 563.779 1.954.244 22.305.690 18.723.398 

22 2.801.705 102.351 608.882 2.090.472 24.396.162 20.813.870 

23 2.995.583 102.351 657.592 2.235.640 26.631.802 23.049.509 

24 3.202.877 102.351 710.200 2.390.326 29.022.128 25.439.836 

25 3.424.517 102.351 767.016 2.555.150 31.577.278 27.994.985 

26 3.661.493 102.351 828.377 2.730.765 34.308.043 30.725.750 

27 3.914.868 102.351 894.647 2.917.870 37.225.913 33.643.620 

28 4.185.777 102.351 966.219 3.117.207 40.343.120 36.760.828 

29 4.475.433 102.351 1.043.516 3.329.565 43.672.686 40.090.393 

30 4.785.133 102.351 1.126.998 3.555.784 47.228.470 43.646.177 
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Tablo 26’dan görüldüğü üzere AAT’ ye kurulacak 1 MW kapasiteli 

fotovoltaik GES, ilk yatırım maliyeti olan 3.582.292 TL’yi yedinci yılın başında 

kazanacak ve kendini 6,5 yılda amorti etmiş olacaktır. Tesisin ilk yatırımını geri 

ödeme süresi olan yedinci yıldan sonraki yıllık kazanımları da Tablo 26’da 

verilmiştir.   

Tablo 26’da verilen sonuçlara göre; tesis yedinci yılının sonunda 555.874 TL 

ve onuncu yılının sonunda ise 3.103.000 TL net kar elde edecektir.  

Önerilen GES’in ortalama ömrü 35 ile 40 yıl arasında olacak ve sistemin en 

büyük bileşeni olan fotovoltaik paneller ise 25 yıl üretici garantisine sahip olacaktır. 

Amorti süresi hesabı bu veriler ışığında 30 yıl için yapılmıştır. Yapılan kabuller 

eşliğinde ortalama 6,5 yılda kendini amorti eden GES sayesinde Adıyaman 

Belediyesi, ortalama 13 kere ilk yatırım maliyeti kadar (3.582.292 TL) para 

kazanacaktır. Kurulacak güneş enerji santralinin ilk yatırım maliyetini geri ödeme 

süresi Şekil 50’de görülmektedir. Elde edilen bu kazanç tesisin diğer işletim 

bedellerinin karşılanması için kullanılabilecek olup Belediye bütçesine önemli bir 

katkı sağlayacaktır. 

Adıyaman AAT’ye kurulması önerilen GES’nin ilk yatırım maliyeti olan 

3.582.292 TL tesisin bugünkü değeri olup, 30 yıl sonraki değerinin ne olacağı 

Merkez Bankası faiz oranı (%9) ile hesaplandığında 47.528.698 TL olarak 

görülmektedir. Önerilen GES’in kurulması ile elde edilecek net kazanım 30 yılın 

sonunda 47.228.470 TL olarak görülmekte olup bu değer GES’in ilk yatırım 

maliyetinin amortisman bedeli düştükten sonra elde edilecek miktardır. Tesisin yıllık 

amortisman kaybı bedeli Tablo 26’da verilmiştir. 
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Şekil 50 Adıyaman AAT GES Amortisman Süresi 

Kurulacak güneş enerji santralinin kendini amorti etme süresi hesaplanırken 

ilk yatırım maliyetinin tamamının Adıyaman Belediyesi’nin öz sermayesinden 

karşılandığı varsayılmıştır. Belediyenin ilk yatırım maliyetinin finansmanı için 

kullanabileceği çeşitli mekanizmalar vardır. Bunlar uluslararası kalkınma bankaları, 

özel ve ulusal kalkınma fonları/ ajansları ve ticari kredi veren kuruluşlar olarak 

çeşitlenmektedir. Bu destekler piyasa bazlı ve düşük faizli olabildiği gibi hibe 

kapsamında da olabilmektedir. Adıyaman Belediyesinin bu destek 

mekanizmalarından herhangi birini kullanması ilk yatırım maliyetinin 

karşılanmasında önemli bir kolaylık sağlayacaktır. Özellikle hibe programlarından 

yararlanılması amorti etme süresinde ciddi bir azalmaya sebep olacaktır. Bu çalışma 

kapsamında herhangi bir finansman mekanizmasından faydalanılmadığı durumdaki 

amorti etme süresi hesaplanmış olup, herhangi bir finansman kaynağından 

faydalanılması durumunda faydalanılacak mekanizmaya ve öz sermayenin oranına 

göre amorti etme süresi çeşitlilik gösterecektir. 
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Ayrıca Adıyaman Belediyesinin ÇŞB tarafından sağlanan AAT’lerde 

kullanılan enerji giderinin bir kısmının geri ödenmesi teşvikinden faydalanılmadığı 

varsayılmıştır. 

Adıyaman AAT’nin elektrik ihtiyacının karşılanması maksadıyla önerilen 

GES’ in devreye girmesi ile ilk yıl üretilecek elektrik miktarı ortalama 1.803.495 

kWh'dir. Tesisin devreye alınması ile doğaya verilmesi engellenen CO2 gazı miktarı 

bir yılda 963 ton ve on yılda 9.209 ton CO2 olacaktır. 
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6. DEĞERLENDİRME 

Enerji, gelişen toplumların en önemli girdilerin biri olmaya devam ederken, 

her geçen gün ihtiyaç duyulan enerji miktarı da artmaktadır. Artmaya devam eden 

enerji ihtiyacını dünyanın mevcut konvansiyonel kaynakları ile karşılamak giderek 

daha da zor bir hal almaya başlamıştır. Tüm dünyada yaygın olarak enerji üretiminde 

kullanılan kaynaklar fosil kaynaklı yenilenemez kaynaklar olup, tüm kullanımın 

içindeki payı ortalama %81 civarındadır. Ancak bu kaynakların hem rezervlerinin 

tüm dünyada azalmış olması hem de enerji eldesi sırasında ortaya çıkan çevresel 

problemler ve yüksek maliyetler, alternatif enerji kaynaklarının bulunmasını ve 

kullanımının yaygınlaştırılmasını zaruri hale getirmiştir. Bu noktada yenilenebilir 

enerji kaynakları hem rezerv sıkıntısı olmaması hem de çevresel açısından sahip 

olduğu avantajlar nedeniyle giderek daha da önemli hale gelmektedir. 

Artan sanayileşme ve nüfus ile birlikte ülkemizin toplam enerji arz miktarının 

yerli üretim ile karşılanma oranı yıllar içerisinde giderek azalmış ve 1972 yılında 

%68 olan bu oran, 2000 yılında %33’e ve 2014 yılı sonunda ise %25’e düşmüştür. 

2010 yılında görülen geçici bir düşüş ile birlikte ülkemiz enerji ithalat oranı giderek 

artmaktadır. Hidrolik hariç diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik 

üretimindeki payı 2014 yılı sonunda dünyada %6 civarında iken, ülkemizde bu pay 

%5 mertebesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde yenilenebilir kaynaklardan elektrik 

üretimine verilen destek ve teşvikler ile sadece güneş enerjisinin elektrik 

üretimindeki payı 2015 yılı sonunda %0,34 iken 2016 yılı Mayıs ayı sonunda 

%0,59’a yükselmiştir. Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında doğalgazın elektrik 

üretimindeki payının azaltılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %30’a 

çıkarılması ve Güneş Enerji Santrallerinin kurulu güç miktarının 5.000 MW’a 

çıkarılması yer almaktadır. 

Bu çalışmada ülkemizin hem çevre hem de enerji sektöründeki AB uyum 

çalışmalarına ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına destek olunması ve bu 

doğrultuda geliştirilen ülkemiz politikaları ile uyumlu olunması maksadıyla atıksu 

arıtma tesislerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi ile 

işletilmesi seçeneği değerlendirilmiştir. 
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü tarafından verim, alan ihtiyacı, maliyet gibi birçok parametre göz önünde 

bulundurularak yapılan bir çalışma ile Türkiye’de termal güneş enerji santrallerinin 

kurulabileceği alanlar belirlenmiştir.  Çalışma sonuçlarına göre termal güneş enerji 

santrallerinin ülkemizde toplam 4.600 km
2’

lik alan ile sınırlı birkaç şehre 

kurulabilmesi uygun olarak değerlendirilmiştir. Ancak fotovoltaik sistemler 

ülkemizde gelişmiş bir pazara sahip olmakla birlikte ülkemizin hemen hemen her 

yerinde kurulabilir ve kar edilebilir olarak değerlendirilmektedir.  

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan 

“Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği” dersi ülkemizdeki tesislerin efektif bir şekilde 

işletimin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. 
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7. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada yapılan mevcut durum analizinin somut bir örnek üzerinde 

değerlendirilebilmesi ve net kazanımlarının ortaya konulabilmesi maksadıyla 

Adıyaman Merkez Atıksu Arıtma Tesisi pilot tesis olarak seçilmiş ve tesisin elektrik 

ihtiyacının bir bölümünün güneş enerjisi ile karşılanması seçeneği 

değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisinin hesaplanan teorik elektrik 

tüketim miktarı dizayn aşamasında hesaplanan değerlerden oldukça fazladır 

(yaklaşık %80 fazlası). Bu durumda tesiste bulunan kojenerasyon ünitesinde 

biyogazdan elde edilecek elektrik ile tesisin elektrik ihtiyacının %95’ inin değil 

ancak %53’ ünün karşılanabileceği ortaya konulmuştur. Ayrıca tesisin fiili elektrik 

tüketim miktarı hesaplanan teorik miktarın ancak %38’ ine tekabül etmektedir. Bu 

durumun en temel nedeni tesisin dizaynında dikkate alınan debinin ancak %58’i 

oranında atıksuyun tesise gelmesidir. Tesis gerçek ihtiyaçtan daha fazlasını 

karşılamaya yetecek büyüklükte dizayn ve inşaa edilmiştir. 

Ayrıca Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık altı aydır çalıştırılıyor 

olmasına rağmen tesiste henüz biyogaz eldesine yeterli olacak çamur miktarı 

üretilememiştir. Bunun nedeni hem giriş atıksu debisinin azlığı hem de giriş atıksu 

karakteristiği olarak tespit edilmiştir. Tesiste çamur üretimi sağlanarak üretilen 

çamur ile biyogaz ünitesinin çalıştırılarak elektrik eldesinin mümkün olması için 

yapılması gerekenler araştırılmalıdır. 

Kojenerasyon ünitesinin ne zaman devreye alınabileceği ve ne zaman tesiste 

elektrik geri kazanımının sağlanabileceği henüz belli olmadığından tesisin elektrik 

ihtiyacının karşılanması için alternatif bir kaynağın sunulması son derece önem arz 

etmektedir.  

Kapasite ve teknolojisi belirlenen güneş enerji santrali için piyasada bulunan 

firmalardan belirlenen metodoloji doğrultusunda anahtar teslim kurulum teklifler 

toplanmış ve toplanan teklifler ilk yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri ve yıllık 

elektrik üretimleri açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, 
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Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisine kurulması önerilen güneş enerji santralinin ; 

anahtar teslim kurulum bedeli 3.582.292 TL (1.214.872 USD), yıllık işletme bedeli 

ise 120.958 TL (41.021 USD) olarak hesaplanmıştır. Kurulması önerilen güneş enerji 

santralinin üretilen birim elektrik maliyeti işletme bedeli hariç 1,98 TL/kW (0,67 

USD/kW) olarak hesaplanmıştır.  

 Tesisin ilk yıl için geliri 464.051 TL olacaktır. Bu durumda kurulması 

önerilen güneş enerji santralinin için yapılan yatırım yaklaşık 7. yılın başında geri 

kazanılacak ve bundan sonraki 30 yıl boyunca toplam 43.646.177 TL net gelir 

getirecektir. Bu çalışma kapsamında ilk 30 yıl için elde edilecek net kar 

hesaplanmıştır. Tesisin ortalama ömrü 35 – 40 yıl arasında verilmekte olup 

Adıyaman’da kurulu atıksu arıtma tesisinin ortalama ömrü 30 yıl olarak kabul 

edilerek 30 yıllık hesap yapılmıştır. 

Adıyaman Belediyesi, kurulması önerilen güneş enerji santrali ile ortalama 13  

kez ilk yatırım maliyetinin bugünkü değerini kazanacaktır. Adıyaman AAT’ye 

kurulması önerilen GES’in ilk yatırım maliyeti olan 3.582.292 TL’nin 30 yıl sonraki 

değeri Merkez Bankası faiz oranı (%9) ile hesaplandığında 47.528.698 Tl olarak 

hesaplanmaktadır. Güneş enerji santrallerinin gelecekteki teknoloji gelişimi ile 

maliyetlerinin düşeceği aşikâr olmakla birlikte ilk yatırım maliyetinin 30 yıl sonra da 

günümüz ile aynı olduğu kabul edildiğinde dahi 30 yıl sonra elde edilecek net kar 

olan 43.646.177 TL,  yeni bir GES kurulumuna veya Adıyaman atıksu arıtma 

tesisinin yenilenmesine ayrılabilecektir. Bu da Adıyaman Belediyesi tarafından 

kurulacak 1 MW kapasiteli tek bir güneş enerji santralinin süresiz olarak kendini 

yenileyecek ilk yatırım maliyetini karşılayacağı anlamına gelmektedir. 

Güneş enerji santralinin kendini amorti ettikten sonra kazanacağı kar başka 

yatırımlar için kullanılabileceği gibi Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisinin işletilmesi 

için gerekli diğer masrafların karşılanmasında da kullanılabilecek olup Belediye 

bütçesine önemli bir katkı sağlayacağı kesindir. Ulusal ölçekte ise sadece bu tesisin 

devreye alınması ile salınımı engellenecek CO2 gazı miktarı 963 ton/yıl’dır. 

Ayrıca bu çalışma ile her ne kadar Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisine 

kurulması önerilen güneş enerji santralinin ekonomik kazanımları üzerinde 
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yoğunlaşılmış olsa da tek kazanım maddi olmayacak, güneş enerji santralinin 

kurulması ile ülkemiz çevre ve enerji sektörlerindeki önümüzdeki yıl hedeflerimize 

ulaşılmasına önemli katkılar sağlanmış olacaktır. 

Arıtma tesisinin mevcut da birleşik sistem olarak yapılmış olan kanalizasyon 

sisteminin yağmur ve atıksu toplama olarak ayrık sisteme dönüştürülmesi hem enerji 

ve toplam arıtma maliyetlerinin düşmesine hem de üretilen çamurun seyreltilmesinin 

önüne geçilebilmesi suretiyle arıtma veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. 

Tesisin kurulu kapasitesi ile mevcut atıksu debisi kıyaslandığı zaman tesisin 

mevcutta kurulu olan iki hattan yalnızca birinin devreye alındığı ve buna rağmen 

kapasitenin ihtiyaçtan fazla olduğu görülmektedir. Bu durum tesisin projelendirme 

aşamasında gereğinden fazla kapasiteye sahip olacak şekilde projelendirildiğini 

ortaya koymaktadır. Bu durumun ülkemiz ekonomisi üzerindeki baskılarının 

azaltılması ülkemizdeki ve atıksu arıtma tesisi mezarlıklarının önlenmesi amacıyla 

atıksu arıtma tesisinin tasarımı için Çevre Koruma Ajansının rehber kitapları gibi 

dokümanların oluşturulması ve düzenli aralıklarla güncellenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca hem atıksu arıtma tesisinin ilk yatırım maliyetinin gereksiz yüksekliğinin 

engellenmesi hem de işletme maliyetinin düşürülmesi amacıyla tüm maliyet 

hesaplarının kurulacak merkezi bir yapılanma tarafından projelendirme aşamasında 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Ülkemizdeki atıksu arıtma tesislerinde yaşanan işletme zorluklarının ve 

yüksek işletme giderlerinin azaltılabilmesi amacıyla mevcutta kurulu olan atıksu 

arıtma tesisinin enerji tüketimi, proses uygunluğu ve verimi ile işletmede 

uygulanacak optimum metotlar araştırılarak ortaya konmalı ve işletmede görev alan 

personele bu doğrultuda gerekli eğitimler verilerek sertifikasyon sistemi 

geliştirilmelidir. Bu eğitimler sırasında elde edilecek veriler ışığında ülkemizde yeni 

kurulacak atıksu arıtma tesisleri projelendirme aşamasında gözden geçirilmelidir.  

Atıksu arıtma tesislerinin işletme maliyetlerinin düşürülerek ülke 

ekonomisine katkı sağlanması amacıyla Güneş Enerji Santrali kurulu olan atıksu 

arıtma tesislerine öncelikli destek, kredi ve hibe verilmesi seçenekleri 

değerlendirilmelidir. 
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Tesisin elektrik ihtiyacını en büyük kalemlerinden biri olan blowerların daha 

az elektrik tüketimin sağlamak için havalandırma tanklarına oksijen metrelerin 

takılarak tankın içindeki oksijen miktarına göre blowerlar çalıştırılmalıdır. 

Güneş enerji santralinin kurulacağı alanın hemen yanında bir arazinin, 

muhtemel kapasite artışını sağlayacak ilave tesisler için ayrılması seçeneği 

değerlendirilmelidir. 

Ülkemizin sahip olduğu güneş enerji potansiyelinin net olarak ortaya 

konabilmesi için mevcut GEPA’nın güncellenmesi çalışmaları büyük önem arz 

etmektedir. 

Ülkemizde atıksu arıtma tesisleri dizayn edilirken henüz proje aşamasında 

tesise gelecek gerçek debinin hesaplanmasına daha fazla özen gösterilmesi, 

ihtiyaçtan daha büyük tesislerin dizayn edilerek ülke ekonomisine zarar verilmesine 

engel olacaktır.  
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EKLER 

Ek–1: Adıyaman AAT Elektrik Tüketim Elemanları Listesi 
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Yerleşim / Ünite Adı 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Çekilen 

Güç 

(kW) 

İşletme 

Saati 

(saat/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/yıl) 

   Atıksu Arıtma Prosesi       

   Izgara Binası       

   Giriş Yapısı       

1 1 0 Baypas Kapağı 0,1 0,1 0,08 0,1 0,0 3 

   Kaba Izgara Ünitesi       

4 4 0 Kaba Izgara Kapakları 0,1 0,4 0,32 0,25 0,1 29 

1 1 0 Lokal Panel 12 12 9,6 2 19,2 7.008 

2 2 0 Kaba Izgara 1,1 2,2 1,76 2 3,5 1.285 

1 1 0 Kaba Izgara Konveyörü 1,1 1,1 0,88 2 1,8 642 

   İnce Izgara Binası       

4 4 0 İnce Izgara Kapak 0,1 0,4 0,32 0,25 0,1 29 

2 2 0 İnce Izgara 1,1 2,2 1,76 3 5,3 1.927 

2 2 0 İnce Izgara Fırçası 1,1 2,2 1,76 3 5,3 1.927 

1 1 0 İnce Izgara Konteynır 3 3 2,4 0,25 0,6 219 

2 2 0 Havalandırma 1 2 1,6 24 38,4 14.016 

   Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi       

1 1 0 Kum ve Yağ Sıyırıcı 1,1 1,1 0,88 4 3,5 1.285 
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Yerleşim / Ünite Adı 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Çekilen 

Güç 

(kW) 

İşletme 

Saati 

(saat/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/yıl) 

2 2 0 Kum Pompaları 2,4 4,8 3,84 4 15,4 5.606 

2 1 1 Blover 7,5 7,5 6 24 144,0 52.560 

1 1 0 Kum Ayırıcı 0,37 0,37 0,296 4 1,2 432 

   Ön Çökeltme Tankı       

1 1 0 Ön Çökeltme Sıyırıcı 2,2 2,2 1,76 24 42,2 15.418 

4 4 0 Ön Çamur Çıkışı Motorlu Vana 0,25 1 0,8 1 0,8 292 

2 1 1 Maceratör 2,2 2,2 1,76 1 1,8 642 

2 1 1 Ön Çamur Pompaları 3 3 2,4 11,71 28,1 10.258 

2 1 1 Köpük Pompaları 2,4 2,4 1,92 1 1,9 701 

   Biyolojik Arıtma       

   Anaerobik Tanklar       

2 2 0 Anaerobik Mikserleri 2,3 4,6 3,68 24 88,3 32.237 

   Kimyasal Fosfor Giderim Ünitesi       

2 1 1 FeCl3 Dozaj Pompaları 0,21 0,21 0,168 12 2,0 736 

   Havalandırma Tankları       

4 4 0 Anoksik Tank Mikserleri 4,3 17,2 13,76 24 330,2 120.538 

2 2 0 İç Devir Daim pompası 40 80 64 24 1.536,0 560.640 

   Blower İstasyonu       

3 2 1 Havalandırma Bloverları 250 500 385 24 9.240,0 3.372.600 

2 2 0 Blover Binası Çıkış Havalandırması 2 4 3,2 24 76,8 28.032 

1 1 0 Blover Değişim Monorayı 2 2 1,6 0,05 0,1 29 

2 2 0 Hava Boruları Motorlu Vanaları 0,25 0,5 0,4 4 1,6 584 
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Yerleşim / Ünite Adı 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Çekilen 

Güç 

(kW) 

İşletme 

Saati 

(saat/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/yıl) 

   Son Çökeltme Tankı       

2 2 0 Son Çökeltme Tankı Sıyırıcılar 1,1 2,2 1,76 24 42,2 15.418 

2 2 0 Köpük Pompası 1,7 3,4 2,72 1 2,7 993 

   
Geri Devir Çamur Pompa 

İstasyonu 
      

2 2 0 Motorlu Taşma Savağı 0,1 0,2 0,16 5 0,8 292 

3 2 1 Geri Devir  Aktif Çamur Pompaları 44 88 70,4 4,2 295,7 107.923 

1 1 0 Pompa Değişim Monorayı 2 2 1,6 0,05 0,1 29 

2 1 1 Fazla Çamur Pompaları 11 11 8,8 12,2 107,4 39.186 

   Servis Suyu Sağlama İstasyonu       

1 1 0 Hidrofor Pompaları 15 15 12 8 96,0 35.040 

1 1 0 Otomatik Geri Yıkama Filtresi 1,5 1,5 1,2 8 9,6 3.504 

1 1 0 UV Dezenfeksiyon 3 3 2,4 8 19,2 7.008 

3 2 1 Yangın Söndürücü Tulumba Pompa 37 74 59,2  0,0 0 

Atıksu Arıtma Prosesi Toplam 459,6 859,0 672,2  12.161,8 4.439.069 

   Çamur Arıtma Prosesi       

   Ön-Fermantasyon Tankı       

1 1 0 Mikser 2,5 2,5 2 24 48,0 17.520 

2 1 1 Ön-Fermantasyon Pompası 4 4 3,2 6,6 21,1 7.709 

   Ön Yoğunlaştırıcı       

1 1 0 Sıyırıcı Köprü 0,25 0,25 0,2 24 4,8 1.752 
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Yerleşim / Ünite Adı 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Çekilen 

Güç 

(kW) 

İşletme 

Saati 

(saat/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/yıl) 

2 1 1 Yoğunlaştırılmış Ön Çamur Pompası 3 3 2,4 8,8 21,1 7.709 

   Mekanik Yoğunlaştırıcı       

2 1 1 Bantlı Yoğunlaştırıcı 2,2 2,2 1,76 12,2 21,5 7.837 

1 1 0 Polimer Hazırlama Ünitesi 1,55 1,55 1,24 12,2 15,1 5.522 

2 1 1 Polimer Dozlama Pompaları 1,5 1,5 1,2 12,2 14,6 5.344 

2 2 0 
Yoğunlaştırılmış Fazla Çamur 

Transfer Pompaları 
2,2 4,4 3,52 4,47 15,7 5.743 

   Çamur Çürütme       

1 1 0 Çamur Çürütme Tankı Mikseri 15 15 12 24 288,0 105.120 

2 1 1 
Çamur Çürütme Devirdaim 

Pompaları 
2,4 2,4 1,92 24 46,1 16.819 

1 1 0 Teleskopik Vana 0,1 0,1 0,08 1 0,1 29 

1 1 0 Pompa Odası Havalandırma 0,2 0,2 0,16 24 3,8 1.402 

   Gaz Odası       

2 1 1 Biyogaz Blower 7,5 7,5 6 12 72,0 26.280 

1 1 0 Gaz Odası Havalandırma 0,2 0,2 0,16 24 3,8 1.402 

   Kükürt Giderim Tesisi       

1 1 0 Kükürt Giderim Tesisi 7 7 5,6 24 134,4 49.056 

   Gaz Yanma       

1 1 0 Gaz Yanma 0,5 0,5 0,4 12 4,8 1.752 

   Gaz Depo Tankı       

2 2 0 Biyogaz Yoğuşma Pompası 1,7 3,4 2,72 1 2,7 993 
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Yerleşim / Ünite Adı 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Çekilen 

Güç 

(kW) 

İşletme 

Saati 

(saat/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/yıl) 

   Kojenerasyon (CHP) Ünitesi Odası       

1 1 0 Kojenerasyon (CHP) Ünitesi 7,5 7,5 6 24 144,0 52.560 

2 2 0 Havalandırma 0,3 0,6 0,48 24 11,5 4.205 

   Kazan Odası       

1 1 0 Kazan 3 3 2,4 0 0,0 0 

2 1 1 Fuel oil Pompası 1,1 1,1 0,88 0 0,0 0 

2 1 1 Kazan Devir Daim Pompası 3 3 2,4 0 0,0 0 

2 2 0 
Motorlu Üç Yönlü Vana  - Kazan 

Devir Daim Pompası 
0,25 0,5 0,4 0 0,0 0 

2 1 1 
Eşanjör Sıcak Su Devir Daim 

Pompası 
3 3 2,4 0 0,0 0 

1 1 0 
Motorlu Üç Yönlü Vana  - Sıcak Su 

Devir Daim Pompası 
0,25 0,25 0,2 0 0,0 0 

2 2 0 Isı Ölçümü - Üç Yönlü Vana 0,25 0,5 0,4 0 0,0 0 

4 4 0 
Sıcak Su Devir Daim Pompası Diğer 

Üniteler için 
3 12 9,6 0 0,0 0 

3 3 0 
Motorlu Üç Yönlü Vana  - Sıcak Su 

Devir Daim Pompası 
0,25 0,75 0,6 0 0,0 0 

4 4 0 Isı Ölçümü - Üç Yönlü Vana 0,25 1 0,8 0 0,0 0 

   
Çürütülmüş Çamur Depolama 

Tankı 
      

1 1 0 Çürütülmüş Çamur Pompa İstasyonu 2,5 2,5 2 24 48,0 17.520 
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Yerleşim / Ünite Adı 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Kurulu 

Güç 

(kW) 

Toplam 

Çekilen 

Güç 

(kW) 

İşletme 

Saati 

(saat/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/gün) 

Toplam 

Enerji 

Tüketimi 

(kWh/yıl) 

Mikser 

   Çamur Susuzlaştırma Tesisi       

2 1 1 
Çamur Susuzlaştırma Besleme 

Pompaları 
2,2 2,2 1,76 14,93 26,3 9.591 

2 1 1 Santrifüj 20,7 20,7 16,56 14,93 247,2 90.243 

1 1 0 Santrifüj Deşarj Konveyörü 3 3 2,4 14,93 35,8 13.079 

1 1 0 Polimer Hazırlama Ünitesi 2,1 2,1 1,68 14,93 25,1 9.155 

2 1 1 Polimer Dozaj Pompası 1,5 1,5 1,2 14,93 17,9 6.539 

2 2 0 
Susuzlaştırma ve Yoğunlaştırma 

Makineleri Taşıma Monorayı 
2 4 3,2 0,1 0,3 117 

2 2 0 
Susuzlaştırma Binası Çıkış 

Havalandırma 
1,5 3 2,4 24 57,6 21.024 

   Koku Giderim Ünitesi       

1 1 0 Koku Giderim Ünitesi 15 15 12 24 288,0 105.120 

Çamur Arıtma Prosesi Toplam 124,5 142,9 114,3  1.619,6 591.140 

   Aydınlatma Panelleri       

   Tesis Aydınlatması  15 12 16 192,0 70.080 

   Dış Aydınlatma  47 37,6 16 601,6 219.584 

   SCADA ve Ekipmanları  5 4 24 96,0 35.040 

Aydınlatma ve SCADA Toplam  67 53,6  889,6 324.704 

Toplam 584 1.069 840  14.671 5.354.913 
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Ek–2:PVGIS Raporu 
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ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı  : Işıl KAYA MERT 

Doğum Yeri  : Ankara 

Doğum Tarihi  : 15.02.1978 

Medeni Hali  : Evli 

 

Eğitim Durumu 

Lisans    : Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

         Çevre Mühendisliği Bölümü (2007)  

İş Tecrübesi  

2007 – 2011     : Arges Arıtma Makine Ltd Şti 

         Çevre Mühendisi 

 

2011 – Halen     : Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

          Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  

        Uzman Yardımcısı    


