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ÖZET 

Enerjinin pahalılığı, arz güvenliği ve küresel ısınma problemi, başta ABD ve Avrupa 
ülkeleri olmak üzere gelişmiş ekonomilerde yüksek seviyeli tehdit olarak algılanmış ve yeni 
teknolojilerin geliştirilmesine, verimlilik odaklı anlayışların benimsenmesine yol açmıştır. 
Böylece rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, biokütle enerjisi gibi kaynaklar, devlet teşviklerinden 
öncelikli yararlanan kaynaklar olarak ortaya çıkmış, bu durum rüzgâr ve güneş enerjisi başta 
olmak üzere yatırım maliyetlerinin düşmesini, verimliliğinin artmasını sağlayacak üretim 
teknolojilerini geliştirmiştir. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynakları kısaca anlatılmış, 
Konya’nın güneş enerjisi potansiyeli ortaya koyulmuş ve güneşten elektrik üretimi konusunda 
Konya’da yapılan örnek bir uygulamanın ayrıntılarına yer verilmiştir. Yapılan uygulamadan 
elde edilen veriler paylaşılmış ve Türkiye’de az sayıda örneği olan güneşten elektrik üretim 
sisteminin bileşenleri anlatılmıştır. Çalışmada bu örnek uygulamadan yola çıkılarak, 
Türkiye’de güneşten elektrik üretimi konusunda en büyük teşvikin verildiği şehir olan 
Konya’da, benzer uygulamaların yaygınlaşmasına olan ihtiyaç vurgulanmıştır.  

ABSTRACT 

Expensive energy sources, supply security and global warming are considered as a 
huge threat to the developed economies, especially U.S.A. and European countries and have 
provided to develop new technologies and to be adopted to efficiency focused understanding. 
Thus the energy resources such as wind, solar and biomass are accepted as energy resources 
subsidized by the governments so that new production technologies especially wind and solar 
energy technologies are developed to increase efficiency and reduce investment costs. In this 
study renewable energy resources are briefly introduced, solar energy potential of Konya is 
exposed and details of a model installation about solar electricity in Konya are given place. 
Data of the installation is shared and components of the solar system which is one of the rare 
installations in Turkey for solar electricity are explained. It’s emphasized the need for similar 
solar installations must become widespread in Konya city where is announced as the city that 
has the biggest capacity solar power plants licensees right in Turkey. 

Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, Konya’da enerji yatırımları 

Keywords  : Renewable energy, solar energy, energy investments in Konya   
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1. GĐRĐŞ 
Pahalı enerji, arz güvenliği, küresel ısınma problemi, başta ABD olmak üzere 

gelişmiş ekonomilerde yüksek seviyeli tehdit olarak algılandı ve yeni teknolojilerin 
geliştirilmesine, verimlilik odaklı anlayışların benimsenmesine yol açtı. Sadece ABD, düşük 
karbon ekonomisi veya yeşil ekonomi olarak tarif edilebilecek bu yeni paradigmaya uygun 
araştırma geliştirme yapılması için, federal bütçeden 2009 yılında 5,4 milyar USD kaynak 
ayırmıştır.[1] Benzer sorunlarla uğraşan AB ülkeleri, enerjide arz güvenliği ve rekabet 
edebilirliği sağlamak adına politikalar üretmektedirler. AB enerji politikasını (a) elektrik ve 
doğal gaz sektörlerinde rekabete açık, şeffaf ve tamamı entegre olmuş bir iç pazarın 
kurulması; (b) çevrenin korunması ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve son olarak da 
(c) enerji arz güvenliğinin sağlanması olarak üç temel prensibe dayandırmaktadır.[2] Bu 
kapsamda, AB Yenilenebilir Enerji Direktifi, tüm üye ülkelere 2020 yılına gelindiğinde 
toplam enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerji tüketimi payının %20’ye ulaştırılması 
hedefini koymaktadır.[3]  

Dışa bağımlılığın azaltılması, sürekli artan enerji talebinin karşılanması ve fosil 
esaslı kaynakların giderek azalması, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki ar-ge 
çalışmalarının hızlanması ve hükümetlerin bu enerji teknolojilerinin kullanımını teşvik edici 
politikalar üretmesini sağlamıştır. Başta AB ülkeleri, ABD ve Japonya’da olmak üzere, 
yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden hükümet politikaları dünyanın bir çok ülkesini 
etkilemiş, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler benzer politikaları 
üretmiş ve uygulamaya geçirmişlerdir. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi gibi 
kaynaklar, devlet teşviklerinden öncelikli yararlanan kaynaklar olarak ortaya çıkmış, bu 
durum rüzgâr ve güneş enerjisi başta olmak üzere yatırım maliyetlerinin düşmesini, 
verimliliğinin artmasını sağlayacak üretim teknolojilerini geliştirmiştir.  

Türkiye’de ilk kez 2005 yılında yürürlüğe giren “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına Đlişkin Kanun” ile birlikte EPDK tarafından 
üretim lisansları verilmeye başlanmış ve ülkemizde ilk rüzgâr enerjisinden elektrik üretim 
santralleri kurulmaya başlanmıştır. Son olarak Aralık 2010’da revize edilerek, 08 Ocak 2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına Đlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile güneş 
enerjisinden elektrik üretimi yapan yatırımlar 10 yıl alım garantili olarak teşvik edilmiştir.  

Bu çalışmada yenilenebilir enerji teknolojileri ve bölgemizin konu ile ilgili 
potansiyeli ortaya koyulmaya çalışılmış, şehir içinde yapılan örnek bir uygulama detayları ile 
birlikte anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde yenilenebilir enerji teknolojileri anlatılmış, 
üçüncü bölümünde güneş enerjisi teknolojileri, dördüncü bölümde Konya ve civarında güneş 
enerjisi potansiyelinden bahsedilmiş, beşinci bölümde Selçuklu Belediyesi Muhtar Evleri’nde 
yapılan güneşten elektrik üretim sistemi uygulaması anlatılmıştır. Son bölümde sonuç ve 
öneriler sıralanmıştır. 

2. YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ TEKNOLOJĐLERĐ 

Enerjinin yeterli, zamanında, kaliteli, ekonomik, güvenilir ve temiz olarak sunumu 
günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli göstergelerden biridir. 
Sanayinin olduğu kadar halkın günlük yaşantısının da en önemli girdilerinden olan enerjiye 
talep sürekli olarak artarken enerji kaynakları da hızlı bir şekilde tükenmektedir. 
Sürdürülebilir bir dengenin sağlanabilmesi için kullanılan enerji kaynak çeşitliliğinin 
sağlanması ve konvansiyonel enerji kaynaklarının yanında, yenilenebilen enerji kaynaklarının 
kullanıma sunulması büyük önem kazanmıştır.[4] 
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Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları; biokütle enerjisi, jeotermal enerji, güneş, 
rüzgâr, hidrojen, hidrolik, gelgit ve dalga enerjisi şeklinde sınıflandırılmaktadır. Dünya 
genelinde enerji ihtiyacını karşılayabilmek ve çevre kirliliğini azaltmak için yenilenebilen, 
temiz enerji kaynaklarına yönelmek gerekmektedir. Dünya genelinde en büyük enerji tüketimi 
ve talebi iletim ve kullanım kolaylığından dolayı elektrik enerjisindedir. 

Biokütle enerjisi; insanoğlu odun yakıp yemek pişirmeye veya ısınmaya 
başladığından beri biokütle enerjisi kullanmaktadır. Günümüzde odun halen en büyük 
biokütle enerji kaynağıdır. Fakat artık çok daha başka biokütle enerji kaynakları 
kullanılabilmektedir. Bunlardan bazıları çeşitli bitkiler, tarım veya ormancılık artıkları, 
endüstriyel ve şehirsel atıklardır.[5] 

Jeotermal enerji; yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının 
oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji,  bu jeotermal 
kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan 
faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, 
ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.[6]

 

Güneş enerjisi; güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon 
sürecinden açığa çıkan ışıma enerjisidir. Termonükleer bir reaktör olan güneşten çeşitli dalga 
boylarında enerji yayılmakta ve güneşin bütün yüzeyinden yayılan enerjinin sadece 2 
milyarda biri yeryüzüne gelmektedir. Dünyaya güneşten, 150 milyon km kat ederek gelen 
enerji, dünyada bir yılda kullanılan enerjinin yaklaşık 15 bin katıdır.[7]

 

Rüzgâr enerjisi; Rüzgâr adı verilen hava akımları güneşin yeryüzünü ve atmosferi 
homojen ısıtmamasından kaynaklanan basınç ve sıcaklık farklarından meydana gelmektedir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisi, dünyada çoğu ülkenin yararlandığı ve son 
zamanlarda ülkemizde de büyük önem kazanmaya başlayan bir enerji türüdür.[8] Bu teknoloji 
genellikle, rüzgâr tarafından hareket ettirilen bir türbin vasıtasıyla oluşan kinetik enerjinin 
elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlamaktadır. 

3. GÜNEŞ ENERJĐSĐ TEKNOLOJĐLERĐ 

Güneş enerjisinin atmosfer dışındaki ışınım değeri yaklaşık 1370 W/m2’dir. Güneş 
enerjisinin yeryüzündeki dağılımı dünyanın şekli nedeniyle büyük farklılıklar göstermekte 
olup, dünyaya gelen ortalama güneş enerjisi 0-1100 W/m2 mertebesindedir. Güneş 
enerjisinden elektrik üretimi ısı enerjisi formunda güneş enerjisi santralleri yardımıyla veya 
fotovoltaik hücreler yardımıyla gerçekleştirilir. 

Güneşten elde edilen ısı enerjisinden faydalanan; ısıl çevrim güneş enerjisi 
santrallerinde, odaklanmış güneş ışığı ile su ya da yağ gibi bir akışkan ısıtılır. Rankine ya da 
Stirling çevrimleri gibi termal çevrimler kullanılarak elektrik enerjisi üretilebilir. Isıl çevrim 
ile güneş santralleri tipleri arasında kule tipi, parabolik aynalar kullanılan, Fresnel aynaları 
kullanılan ve çanak tipi santraller mevcuttur. Şekil 3.1.’de parabolik aynalar kullanılan 
santrallere örnek bir uygulama resmi verilmiştir. 
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Şekil 3.1. Parabolik Aynalar Kullanılarak Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilen 
Santral Örneği 

 

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde karşımıza çıkan fotovoltaik (photovoltaic) 
terimi, ışıktan gerilim üretilmesi anlamına gelir ve genellikle “PV” ile gösterilir. Fotovoltaik 
paneller, enerjinin korunumu yasasına uygun olarak, ışık enerjisini elektrik enerjisine 
dönüştüren cihazlar olup enerjiyi depolayamazlar. Fotovoltaik paneller, fotovoltaik ilkelere 
dayalı olarak üzerine düşen enerjiyi elektriğe dönüştürürler. Yarıiletken malzemeler üzerine 
ışık düştüğü zaman uçlar arasında bir potansiyel farkı oluşur. Malzeme uçları bir dış devreye 
bağlanarak elektrik üretimi sağlanır.[7] 

Şekil 3.2.’de fotovoltaik paneller kullanılan santrallere örnek bir uygulama resmi 
verilmiştir. 
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Şekil 3.2. Fotovoltaik Paneller Kullanılarak Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilen 
Santral Örneği 

 

Güneşten elektrik üretimi için kullanılan ticari silisyum fotovoltaik hücrelerin 
verimleri %17-21 arasındadır. Fotovoltaik hücreler, yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan 
elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerdir. Fotovoltaik hücreler fotovoltaik ilkeye 
dayalı olarak çalışırlar, yani üzerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. 
Fotovoltaik hücrelerin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. 
Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda fotovoltaik hücre birbirine paralel ya da seri 
bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir. Bu yapıya fotovoltaik modül adı verilir. Gerekirse 
bu modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak, fotovoltaik bir dizi oluşturabilir. Şekil 
3.3.’te fotovoltaik panel örnekleri gösterilmiştir. 
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Şekil 3.3. Fotovoltaik Panel Örnekleri 

 

Elektrik üretimi için pek çok yöntem olmasına karşılık, fotovoltaik paneller ile 
elektrik üretiminin avantajları vardır. Bu avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

- Hammadde ihtiyacının olmaması, 
- Sistemde kullanılan hareketli parçalar olmadığından çok az bakım gerektirirler. 

Bakım olarak fotovoltaik panellerin yüzeylerinin temizlenmesi gereklidir. Elektrik üretiminde 
kullanılan diğer sistemler (jeneratörler, rüzgâr veya hidroelektrik türbinleri vb.) düzenli olarak 
bakıma gerek duyarlar. 

- Enerjiyi kullanmak istendiği yerde üretmek olasıdır. Böylece enerjiyi taşımak 
gerekmez. Şebekenin ulaşmadığı, örneğin, GSM vericilerinin yerleştirildiği yerlerde, bu 
sistemi kullanmak olasıdır. 

- Modüler olmasından dolayı istenilen güce göre kurulu güç ile ihtiyaçlar 
karşılanabilir. 

Fotovoltaik panellerden elektrik üretilirken iki tür sistem tasarımı yapılmaktadır. Bu 
sistemlerden ilki şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler, ikincisi şebekeye bağlı (on-grid) 
sistemlerdir. 

Şebekeden bağımsız sistemler; şebeke elektriğinin olmadığı çiftlik evi, baz 
istasyonları, askeri uygulama alanları ve tarımsal alanlar gibi mahallerde elektrik ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik güneş enerjisinden faydalanan elektrik üretim sistemleridir.  

Bu sistemlerde aşağıdaki şekilde belirtildiği gibi dört temel bileşen bulunmaktadır. 

A. Fotovoltaik panel olarak adlandırılan ve güneş ışınlarından elektrik elde 
edilmesini sağlayan paneller, 



281 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 
 

B. Panellerden üretilen elektrik enerjisinin kontrollü olarak akülere depo 
edilmesinde kullanılan solar şarj regülatörü, 

C. Üretilen elektrik enerjisinin depolandığı aküler 

D. Akülerde depolanan doğru akım enerjisinin alternatif akıma çeviren inverter 
isimli elektronik cihazı göstermektedir. 

Aşağıda Şekil 3.4.’te şebekeden bağımsız sistemlerin bileşenleri şematik olarak 
gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.4. Şebekeden Bağımsız Fotovoltaik Sistem Bileşenler 

 

Şebekeye bağlı sistemler; şebeke elektriği bulunan tüm mahallerde elektrik 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik güneş enerjisinden faydalanan elektrik üretim sistemleridir. 
Şebekeye bağlı sistemler genellikle akü ihtiyacının bulunmadığı bu nedenle maliyetlerin daha 
düşük olduğu sistemlerdir.  

Bu sistemlerde aşağıdaki şekilde belirtildiği gibi üç temel bileşen bulunmaktadır. 
Görseldeki diğer unsurlar elektrik tesisatı ile ilgili elektrik şebekesi, bina bağlantı noktası ve 
tüketim noktalarını belirtmektedir. 

A. Fotovoltaik panel olarak adlandırılan ve güneş ışınlarından elektrik elde 
edilmesini sağlayan paneller 

B. Panellerden üretilen doğru akım elektrik enerjisinin alternatif akıma 
çevrilmesini sağlayan elektronik cihaz (inverter) 

C. Üretilen elektrik enerjisi miktarının belirlenmesi için kullanılan sayaç. 

Aşağıda Şekil 3.5.’te şebekeye bağlı sistemlerin bileşenleri şematik olarak 
gösterilmiştir. 
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Şekil 3.5. Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistem Bileşenleri 

 

4. KONYA VE CĐVARINDA GÜNEŞ ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐ 
Türkiye güneş enerjisi potansiyeli açısından, Avrupa’nın güneşe destek veren en 

büyük ülkesi Almanya ile kıyaslandığında, yaklaşık iki kat daha verimli bir ülke 
konumundadır. Yıl boyu alınan güneş ışınımı bakımından ülkemizin en verimli bölgeleri, 
güneye en yakın bölgelerdir. Ancak bu yakınlık, yatırım yapılabilir bölge anlamında 
değerlendirildiğinde, kıyı şeridinde konumlanmış bölgelerin yatırıma en uygun bölgeler 
olmadığını ortaya koymaktadır. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri, yatırım ve 
işletme süreçleri açısından değerlendirildiğinde, fosil yakıtlar, rüzgâr ve hidroelektrik 
santralleri gibi enerji üretim santrallerine yakın süreçlere sahiptirler. Güneşten elektrik üretim 
santralleri için kurulum yeri seçilirken sahanın güneş enerjisi potansiyelinin tesis kurulum ve 
işletim maliyetlerinin doğru belirlenmesi son derece önemlidir. Bu değerlendirmenin 
yapılması için kurulum sahası ile ilgili olarak aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması 
gerekmektedir[4]; sahanın yeryüzündeki konumu, iklim özellikleri, sahanın konumsal 
özellikleri. Aşağıda Şekil 4.1.’de bölgelere ve şehirlere göre güneşlenme değerlerinin 
karşılaştırılabileceği Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası verilmiştir. [9] 
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Şekil 4.1. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası 

 
Şekil 1’de verilen atlastan görüleceği üzere, Konya-Karaman bölgesi Türkiye’nin 

güneş enerjisi yatırımları için en büyük potansiyele sahip bölgelerindendir. T.C. Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile 08 Ocak 2011 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan ve 2013 yılı sonuna kadar toplam 600 MW’lık kapasite ile 
sınırlandırılan güneşten elektrik üretimi yatırımları için lisans verilebilecek bölgeler 
listelenmiştir. Bu çalışma ile toplam 27 bölgede yatırım izni verilmiştir. Bu 27 bölge arasında 
yatırım izni verilen en büyük kapasiteli bölge Konya olarak belirlenmiştir. Toplam 13 trafo 
merkezi belirlenen Konya’ya, 600 MW’lık yatırımların 92 MW’lık kısmı verilmiştir. Ayrıca 3 
trafo merkezi belirlenen Karaman için 38 MW’lık kapasite tayin edilmiş, böylece Konya-
Karaman bölgesi için toplamda 130 MW’lık yatırım kapasitesi verilerek, Türkiye’de 2013 yılı 
sonuna kadar yapılacak toplam yatırımın %22’si Konya bölgesine verilmiş durumdadır. 
Konya sahip olduğu yüksek miktarda düz, engebesiz ve tarıma elverişsiz saha kapasitesi ile 
güneşten elektrik üretim santrallerinin en yoğun bulunacağı bölge olarak önümüzdeki yıllarda 
yatırımcı ilgisini çekmeye devam edecek görünmektedir.  

Şekil 4.2.’de Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan yatırım bölgelerinin yer aldığı 
harita verilmiştir.[10] 

 

 

Şekil 4.2. Türkiye Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Bağlanabilir 
Bölgeler 

 

Konya’da özellikle Karapınar bölgesinde geniş ve tarıma elverişsiz araziler 
bulunmaktadır. Aynı zamanda Konya Valiliği tarafından bölgede Enerji Đhtisas Endüstri 
Bölgesi kurulması için gerekli çalışmalar yapılmış, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan prensip 
olarak onay alınmış vaziyettedir. Aşağıda Şekil 4.3.’te bölgenin yıllık güneşlenme değerleri 
verilmiştir.[9] 
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Şekil 4.3. Konya Đli Yıllık Güneş Işınımı Değerleri 

 

 

Şekil 4.4.’de Karapınar bölgesinin yıllık güneşlenme süreleri verilmiştir. [9] 

 

 

Şekil 4.4. Karapınar Bölgesi Yıllık Toplam Güneşlenme Süreleri (saat) 
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Konya Valiliği tarafından hazırlanan, “Karapınar’ın Fotovoltaik Yatırımlarına 
Uygunluğunun Belirlenmesi” isimli rapor sonuçları dikkate alındığında, Karapınar bölgesinin 
güneş enerjisi yatırımları için ülkemizdeki en uygun bölge olduğu belirtilmektedir. Bununla 
birlikte güneş enerjisi yatırımları için bölge seçimine etki eden kriterler değerlendirildiğinde 
Karapınar’ın aynı biçimde Türkiye’nin en fazla yatırım potansiyeline sahip bölgesi olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Son olarak güneş enerjisinden elektrik üretim sektörünün dünyadaki 
öncüsü olan Almanya’nın, en büyük güneş enerjisi yatırımlarına sahip bölgesi olan Bavyera 
ile Konya/Karapınar bölgesi arasında bir kıyaslama yapıldığında değerlendirme kriterleri 
bakımından Karapınar bölgesinin birçok yönden daha iyi değerlere sahip olduğu kanaatine 
varılmıştır.[11] Sadece Karapınar’ın 4.000 MW’lık yatırım potansiyeline sahip olduğu 
bilinmektedir. 

5. SELÇUKLU BELEDĐYESĐ MUHTAR EVLERĐ’NDE GÜNEŞTEN 
ELEKTRĐK SĐSTEMĐ UYGULAMASI 

Konya Selçuklu Belediyesi, mahalle muhtarlarının hizmet yeri problemlerini çözmek 
amacıyla, her mahalle için standart bir mimariye sahip muhtar evleri inşa etmiştir. Bu muhtar 
evlerinin elektrik enerjisi ihtiyacının güneş enerjisinden fotovoltaik paneller aracılığıyla 
karşılanması için belediye tarafından bir proje geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında 14 adet 
muhtar evinin her birine 1,32 kWp kurulu güce sahip fotovoltaik sistem kurulmuştur. Her bir 
muhtar evine 24 adet 55 Wp gücünde fotovoltaik panel yerleştirilmiştir. Fotovoltaik 
panellerin muhtar evleri çatılarına estetik bir görüntü ile yerleştirilmesi için paneller çatılara 
çatı üstü montaj setleri ile yerleştirilmiştir. Fotovoltaik panellerin yerleşimleri yapılırken iki 
adet muhtar evinin çatısında gölgeleme meydana geldiği ve çatıya konulması durumunda 
üretilen elektrik enerjisi miktarının olumsuz yönde etkileneceği düşünülerek, bu muhtar evleri 
için güneş ağaçları tasarlanmış ve fotovoltaik paneller muhtar evi yakınındaki bir konuma 
kurulan güneş ağacına yerleştirilmiştir. Tablo 5.1’de fotovoltaik sistemlerin kurulduğu muhtar 
evleri belirtilmiştir. 

 
Tablo 5.1. Fotovoltaik Sistemlerin Kurulduğu Mahalle Muhtarlıkları 

 

No Mahalle Montaj Şekli 

1 Akıncılar Çatı Üstü 

2 Aydınlıkevler Çatı Üstü 

3 Bedir Çatı Üstü 

4 Beyazıt Güneş Ağacı 

5 Buhara Çatı Üstü 

6 Fatih Çatı Üstü 

7 Feritpaşa Güneş Ağacı 

8 Gazali Çatı Üstü 

9 Hacıkaymak Çatı Üstü 

10 H.Cihan Hanaybaşı Çatı Üstü 

11 Küçük Đhsaniye Çatı Üstü 

12 Medrese Çatı Üstü 

13 Peyami Safa Çatı Üstü 

14 Şeker Murat Çatı Üstü 
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Çatı üzerine yerleştirilen fotovoltaik paneller istenilen sistem voltajına uygun olarak 
kendi arasında 2 seri ve 12 paralel olacak şekilde gruplanmıştır. Sistem voltajı 24 V olarak 
belirlenmiştir. Belirtilen sistem voltajına uygun olarak şarj regülâtörü, akü kapasitesi, inverter 
gibi ekipmanlar seçilmiştir. Sistemde şebeke ile paralel çalışabilme özelliğine sahip 3000W 
tam sinüs inverter bulunmaktadır. 8 adet 12V-200 Ah kapasitesindeki uzun ömürlü jel tipi 
akülerden 24V-800 Ah kapasiteli bir akü grubu oluşturulmuştur. 

Aşağıda Şekil 5.1.’de örnek bir muhtar evinin çatı üzeri fotovoltaik panel yerleşim 
planı verilmiştir. 

 

Şekil 5.1. Muhtar Evleri Çatı Yerleşim Planı Örneği 

 

Şekil 5.2.’de örnek bir muhtar evinin üç boyutlu çatı üzeri fotovoltaik panel yerleşim 
planı verilmiştir. 

 

Şekil 5.2. Üç Boyutlu Muhtar Evleri Çatı Yerleşim Planı Örneği  
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Aşağıda Tablo 5.2.’de muhtar evlerinde kurulan sistemdeki ekipmanlara ilişkin liste 
verilmiştir. 

 

Tablo 5.2. Her Bir Muhtar Evinin Fotovoltaik Sisteminde Kullanılan Ekipmanlar Listesi 

No Ekipman Özellikler Adet 

1 Fotovoltaik Panel 12V 55W Monokristalin 24 

2 Đnverter 24V 3000W Tam Sinüs Off Grid 1 

3 Şarj Regülâtörü 24V 45Ah LCD Göstergeli 1 

4 Akü 12V 200Ah Derin Deşarj Jel Akü 8 

5 
Đnverter Kumanda 
Merkezi 

Đnverter ile şebeke arasındaki bağlantıyı 
kumanda eden sistem 

1 

5 Veri Kayıt Sistemi 
Data logger, akım sensörü, sıcaklık 
sensörü, GSM modem 

1 

6 Koruyucu Ekipman 
Parafudur, Topraklama kablosu ve kaçak 
akım sigortası 

1 

7 Kablo Yanmaz özellikte 4 mm2,16 mm2,25 mm2  Yeteri Kadar 

 
 
 

Aşağıda Tablo 5.3.’te muhtar evlerinde kurulan sistemdeki ekipmanlara ilişkin 
görseller verilmiştir. 

 

Tablo 5.3. Muhtar Evlerinde Kullanılan Ekipmanların Görselleri 

Ekipman Görselleri 

Fotovoltaik Panel Đnverter Şarj Regülâtörü 

 

 
 

Akü Veri Kayıt Sistemi Koruyucu Ekipman 
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Aşağıda Şekil 5.3.’te kurulum öncesi çatıya monte edilen Z lama bağlantılarının 
görünümü verilmiştir. 

 

Şekil 5.3. Panel Kurulumu Öncesi Çatıya Monte Edilen Z Lama Bağlantıları 

 

Aşağıda Şekil 5.4.’te fotovoltaik paneller kurulduktan sonra çatının yerleşim 
görünümü verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.4. Paneller Kurulduktan Sonraki Çatı Görüntüsü 
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Aşağıda Şekil 5.5.’te muhtar evinin yanına kurulan güneş ağacı uygulamasının 
görünümü verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.5. Paneller Kurulduktan Sonraki Çatı Görüntüsü 

 

Aşağıda Şekil 5.6.’da fotovoltaik paneller kurulduktan sonra akü panosunun yerleşim 
görünümü verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.6. Akü Panosu Görüntüsü 
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Aşağıda Şekil 5.7.’de her bir fotovoltaik sistemden üretilen aylara göre ortalama 
günlük elektrik üretim miktarlarını gösteren grafik verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.7. Günlük Ortalama Elektrik Üretim Miktarları (kWh) 

 

Aşağıda Şekil 5.8.’de her bir fotovoltaik sistemden üretilen ortalama aylık elektrik 
üretim miktarlarını gösteren grafik verilmiştir. 

 

Şekil 10. Aylık Ortalama Elektrik Üretim Miktarları (kWh) 
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6. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Bilinen tüm enerji kaynakları arasında en büyük paya sahip olan güneş, elektrik 
enerjisi üretiminde dünyanın birçok ülkesinde keşfedilmeye başlanmıştır. Başta Avrupa, ABD 
ve Japonya olmak üzere birçok ülke tarafından enerji tüketiminin yerli kaynaklarla 
karşılanması için bir fırsat olarak görülen ve sübvanse edilen güneş enerjisinden elektrik 
üretimi, ilerleyen yıllarda önemini artırmaya devam edecek görünmektedir. Ülkemizde 2008 
yılında yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile özellikle kamu kurumları 
tarafından teşvik edici uygulamaları başlatılan güneşten elektrik üretim sistemleri, gün 
geçtikçe toplumun daha fazla ilgisini çekmeye, milli enerji politikasında önemli bir yer 
bulmaya başlamıştır. 

Burada yapılan çalışmada, ülke genelindeki örnek güneşten elektrik üretimi 
uygulamalarından olan Konya Selçuklu Belediyesi’ne ait Muhtar Evlerinin elektrik 
ihtiyacının güneşten karşılanması projesine yer verilmiştir. Çalışma sonucunda; saatlik 1,32 
kWp elektrik üretim kapasitesine sahip güneşten elektrik üretim sistemi projesinin uygulama 
aşamaları ve tasarımsal üretim değerlerine yer verilmiştir. 12 muhtar evinin çatısına, 2 muhtar 
evinin yanında konumlandırılmış ve ağaç biçiminde imal edilmiş yapının üzerine entegre 
edilen güneş panelleri ile toplam 18,48 kWp kapasitede sistem kurulumu tamamlanmıştır. 
Kurulan sistem şehir elektrik şebekesi ile birlikte çalışmakta, güneş panelleri aküleri şarj 
etmekte, tüketim belirli oranda akülerden, akü kapasitesinin yetersiz kalması durumunda 
şebekeden beslenerek enerji sağlanmaktadır. 

Ülkemizin toplam ithalatının yaklaşık %70’inin enerji ve enerji mamullerinin 
ithalatından kaynaklandığı düşünüldüğünde, kurulum kolaylığı, bakım maliyetinin sıfıra 
yakına olması ve enerji üretimi için güneşten başka bir kaynağa ihtiyaç duymayan bu 
sistemlerin devlet politikası içerisinde daha etkin bir yer bulması gerekmektedir. Bu konudaki 
yerli sanayinin gelişimi için gereken adımlar atılmalı, özellikle kamu kurumları yatırımlarında 
yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ederek, yöre halkının bilinç düzeyini geliştirmeye 
çalışmalıdır. Son olarak, güneşten elektrik üretimine ilişkin EPDK tarafından verilecek 
lisanslarda ülkemizin en büyük yatırımlarının yapılacağı bölge olarak seçilen Konya’da, bu 
bilincin kısa sürede yerleşmesi Konya’nın bir güneş markası haline gelmesi için son derece 
büyük bir önem arz etmektedir. 
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