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ÖZET 

 

Ülkemizdeki lise seviyesindeki mesleki ve teknik eğitim müfredatı incelendiğinde PVT 

sistemler konularının müfredatta yer almadığı görülmektedir. Lise düzeyinde yenilenebilir 

enerji teknolojileri alanında sadece güneş enerji sistemleri ve rüzgar enerji sistemleri olmak 

üzere iki dal mevcuttur. Sektördeki yatırımların artması ile birlikte yenilenebilir enerji 

teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirket sayısı da artmaktadır. Yenilenebilir enerji 

sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve bu alanda öğrenim gören öğrenciler sektördeki işgücü 

piyasasını oluşturmaktadır. Ülkemizde PV sistemlerin üretimi ve kurulumu anlamında bir çok 

firma faaliyet göstermektedir. PVT sistemlerde ise panel üretimi ve kurulumu yapan firmalar 

olmakla birlikte bu sistem henüz yeterince yaygınlaşmamıştır.  Bu çalışmada PVT alanında 

kurulum ve üretim yapan firmalar ile Türkiye’de PV panel üretimi yapan başlıca firmaların 

bilgileri yer almaktadır. Bu çalışma ile PVT sistemlerin Türkiye’deki iş gücü piyasası üzerine 

etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. PVT sistemlerin kurulumunda bu alanda 

eğitim gören öğrencilerin çalışmaları uygun olacaktır. Bu teknolojinin yaygınlaşması ile 

birlikte işgücü piyasası için yeni iş olanakları ortaya çıkacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, PVT sistemi, Mesleki eğitim, İş gücü 

 

 

THE LABOR MARKET FOR PVT SYSTEMS FOR TURKEY 

 

ABSTRACT 

When the vocational and technical education curriculum at the high school level in our 

country is examined, the subjects of PVT systems are not included in the curriculum. At high 

school level, there are only two branches in the field of renewable energy technologies, 

namely solar energy systems and wind energy systems. With the increase in investments in 

the sector, the number of companies operating in the field of renewable energy technologies is 

also increasing. Companies operating in the renewable energy sector and students studying in 

this field constitute the labor market in the sector. In our country, many companies operate in 
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the production and installation of PV systems. In PVT systems, although there are companies 

that manufacture and install panels, this system has not yet become widespread. In this study, 

the information of the companies that make installation and production in the field of PVT 

and the main companies that produce PV panels in Turkey are included. With this study, the 

effects of PVT systems on the labor market in Turkey have been comprehensively evaluated. 

In the installation of PVT systems, the studies of students studying in this field will be 

appropriate. With the spread of this technology, new job opportunities will emerge for the 

labor market. 

Keywords: Solar energy, PVT system, Vocational training, Labor force 

 

1.GİRİŞ 

 

Küresel ısınmanın etkilerinin belirgin bir şekilde görüldüğü günümüzde, yenilenebilir 

enerji kaynaklarına olan ilgi; enerji tüketiminde kullanılan fosil yakıtların maliyetlerinin 

yükselmesinden ve bu yakıtların çevreye vermiş oldukları zararlardan dolayı artmıştır. Güneş 

enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük potansiyele sahip olan enerji 

türüdür. Bu enerji türü, ısıtma, sıcak su temini ve havalandırma gibi bir çok alanda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca teknolojileri günden güne gelişen Fotovoltaik Sistemler (PV) 

güneş enerjisinden elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. PV hücrelerin 

verimleri laboratuar şartlarında %47,1’e ulaşmıştır [1]. Ticari PV panel verimleri %15-22,7 

civarındadır. Bir PV panelde panel alanına düşen güneş radyasyonunun yaklaşık %23’ü 

elektrik enerjisine dönüştürülebilirken, enerjinin geri kalanı ise ısı olarak atmosfere 

yayılmaktadır [2]. Bu ısıdan faydalanmak amacı ile Fotovoltaik Termal (PV/T) sistemler 

geliştirilmiştir. PV/T sistemlerde güneş enerjisi PV hücreler ile elektrik enerjisine 

dönüştürülürken, ortaya çıkan ısı da aynı zamanda faydalı enerjiye dönüştürülmektedir. Bu 

şekilde, PV hücrelerin yüzeylerinin soğutulması sağlanarak verim artışları da 

gerçekleştirilmektedir.  

 

2.GÜNEŞ ENERJİSİ 

 

Güneş çekirdeğinde meydana gelen füzyon olayı ile ortaya çıkan ışıma enerjisine 

güneş enerjisi denir. Bu enerjinin şiddeti atmosfer dışında yaklaşık olarak 1370 W/m² 

değerinde iken, yeryüzüne ulaşan miktarı dünyanın atmosfer yapısından dolayı 0-1100 W/m2 

değerleri arasında değişmektedir [3]. Güneş enerjisinden faydalanma konusunda yapılan 

araştırmalar 1970'li yıllardan sonra hızlanmış, güneş enerji sistemleri teknolojik olarak 

ilerleme kaydederken bu sistemlerin maliyeti giderek düşmüştür. Günümüzde güneş enerji 

sistemleri, çevreye zararı olmayan, kullanımı günden güne artan, temiz bir enerji kaynağıdır. 
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Güneş enerjisi dünyadaki yaşamın kaynağı olup, nükleer enerji dışında diğer alternatif enerji 

kaynaklarının direkt veya dolaylı kaynağıdır. Aşağıda Şekil.1’de Dünya ve Türkiye’nin güneş 

enerji potansiyeli haritaları gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Dünya güneş enerji potansiyeli atlası- Türkiye güneş enerji potansiyeli atlası [3]. 

 

 

Bulunduğu coğrafik konum dolayısı ile Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli 

yüksektir. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (GEPA) verilerine göre, ortalama yıllık 

toplam güneşlenme süresi 2741,07 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1527,46 

kWh/m2 olarak hesaplanmıştır [3].  

 

Eylül 2021 itibariyle Türkiye’nin elektrik kurulu gücü içindeki güneş enerjisi payı 

7534,3 MW’tır. Bu gücün, toplam elektrik üretimi içerisindeki payı % 7,6’dır. Türkiye’nin 

güneş enerjisi kurulu gücünün yıllara göre değişimi ve bu gücün toplam elektrik üretimi 

içerisindeki yüzdelik payı Şekil.2’de grafiklerle gösterilmektedir [3]. 

  

  

Şekil 2. Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı kurulu gücü ve toplam üretim içindeki yüzdesi 

[3]. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 9,1 milyon adet bina 

bulunmaktadır ve bu binaların yaklaşık %87’si konuttur. Türkiye’de her yıl 100.000’den fazla 

yeni bina yapılmaktadır. 10 yıl içinde yapılacak binaların çatı ve cephelerine toplamda 2.000 

ile 4.000 MW civarında PV sistem kurulabileceği tahmin edilmektedir [3]. 

 

Direkt ya da endirekt olarak güneş enerjisinden farklı şekillerde şekilde 

faydalanılmaktadır. Güneş enerjisinde doğal, ısıl, doğrudan elektrik üretimi ve diğer olmak 

 
7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

                            www.artuklukongresi.org                                                                                                      Mardin, TURKEY327



üzere 4 farklı kullanım alanından bahsedilebilir [4]. Fotosentez ve fosil yakıtların oluşumu, 

güneş enerjisinin doğal kullanımına örnek olarak gösterilebilir. Bu enerji biçimi, farklı 

sıcaklıklarda sınıflandırılarak ısıl uygulamalarda değerlendirilmektedir. Tarım ürünlerinin 

kurutulması ve kullanım suyu eldesi düşük sıcaklık uygulamalarına örnek olarak 

gösterilebilir. Vakumlu güneş kolektörleri orta sıcaklık uygulamalarına, yoğunlaştırılmış 

güneş enerjisi sistemleri (CSP) ise yüksek sıcaklık uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir. 

Güneş enerjisi ile doğrudan elektrik üretimi PV paneller ile gerçekleştirilmektedir. 

 

PV/T sistemler güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesi sonucu elde edilen 

sistemlerdir ve bu sistemlerde, enerji verimliliğinin artırılması için, termal toplayıcılar ve 

fotovoltaik hücreler birleştirilmiştir. Bu şekilde hem düşük sıcaklıkta ısı elde edilmesi 

durumu, hem de daha verimli bir şekilde elektrik enerjisi üretimi mümkün olur. PV/T 

sistemlerde fotovoltaik hücrelerin ısınması ile termal sistemin ihtiyaç duyduğu ısı sağlanır. Bu 

sistemde çalışma esnasında ısı transfer akışkanı bu ısıyı fotovoltaik hücrelerden uzaklaştırır. 

Bu şekilde fotovoltaik hücreler soğutularak hücre verimi artırılır hem de ısıl enerji elde 

edilmiş olunur [5].  Aşağıda Şekil 3’te PV/T panelin kısımları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. PV/T paneli oluşturan ana elemanlar [6]. 

 

3.FOTOVOLTAİK TERMAL SİSTEMLER 

 

Yüksek sıcaklık PV sistemlerde açık devre voltajını düşürerek verimin düşmesine 

neden olur. PV panele bir soğutucu eklenmesi ile PV sistemin sıcaklığı düşürülerek genel 

verimin artması sağlanabilir. Bununla birlikte bu sistemde ısı olarak kaybedilen enerjiyi geri 

kazanmak mümkün olabilmektedir. PV/T sistemlerde PV paneli soğutmak için su, hava ya da 

her ikisi birlikte kullanılabilir. PV/T sistemlerdeki atık ısı kazanımı, hibrit sistemin genel 

verimini bir PV sistemin verimliliğinden daha yüksek olmasını sağlar. PV/T sistemlerde genel 

verim aşağıdaki formül kullanılarak elde edilir [7]. 

 

𝜂𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝜂𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 + 𝜂𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙                  
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Günümüzde yapılan araştırmalar PV sistemlerin bina ile bütünleştirilmesine 

odaklanmaktadır. PV/T kurulumlarının bina mimari tasarımı ile uyum içerisinde olması 

önemlidir. PV/T sistemlerde esas hedeflenen ise hem elektrik hem de termal enerji üreten bu 

sistemlerin düşük maliyetlere ulaşmasıdır. Sistem maliyetlerinin düşmesi PV/T sistemlerin 

kullanımının yaygınlaşması için temel gerekliliktir. 

 

PV/T sistemlerin temel olarak faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir [7]: 

➢ PV/T sistemlerde maliyet iki ayrı sistem kurulumuna göre daha düşüktür. 

➢ PV/T sistem kurulumu için gereken toplam alan PV sistem için ve termal 

sistem için gereken alandan daha azdır. 

➢ PV ve termal kollektörler güneş spektrumunun farklı bölümünü  kullanırlar. 

Kollektörler kızılötesi dalgaları kullanırken, güneş hücreleri görünür ışık 

dalgalarını kullanır. İki sistemin bir arada kullanılması güneş enerjisinin daha 

etkin kullanılmasını sağlar. 

➢ PV/T sistemler sayesinde yaz mevsiminde yalıtım ve yüzey gölgelenmesinin 

artması nedeniyle bina termal yükü azalır. 

➢ PV/T sistemler ile bina dış cephesinde ayrı ayrı PV ve Termal sistem 

kurulumuna göre görüntü olarak daha estetik bir kurulum 

gerçekleştirilebilecektir  

 

PV/T sistemlerin performansları sıcaklık artışı ile artmakta, ancak daha yüksek 

sıcaklıkta çalışmaya başladığında azalmaktadır. Bu sebeple PV hücrelerin elektriksel 

veriminin belirli bir seviyede olması için PV modülleri düşük sıcaklıkta çalıştırmak gerekir. 

Bu zorunluluktan dolayı PV/T sistemlerin çalışma alanını sınırlanmaktadır. Bu yüzden elde 

edilen ısı binalarda ön ısıtma, su ısıtma, hacim ısıtma vb. şekillerde kullanılabilir. 

 

PV/T sistemler 4 grupta incelenebilir [7]. 

1. PVT sıvı kolektörler  

2. PVT hava kolektörler 

3. Isı borulu PVT kolektörler 

4. Faz Değişim Malzemeli PVT kolektörlerdir  

 

PV/T sistemler Bina uygulamalarında, Güneş enerjili damıtma uygulamalarında, 

Güneş enerjili kurutma uygulamalarında, Sera uygulamalarında, Termoelektrik Jeneratör ve 

ısı pompalarında kullanılmaktadır. 

PV/T sistemler incelendiğinde bu sistemlerin aşağıdaki avantajlara sahip oldugu 

görülmektedir. 

• PV hücrelerin işletme sıcaklıklarını düşürerek PV hücrelerin elektriksel verimini 

arttırırlar. 

• Sistemin elektriksel ve termal verimini arttırırlar. 
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• PV/T sisteminin kurulduğu alandan daha fazla ısı ve elektrik enerjisi elde edilir. Çatı 

yüzey alanları sınırlı olduğundan bu durum önemlidir. 

• Hibrit PV/T sistemler çatıda mimari bütünlük sağlayacağından daha estetik bir 

görüntü oluşturur. 

 

3.1. Havalı PV/T sistemler 

Bu sistemler %20 ile %40 arası verimlerde çalışan sistemlerdir [8]. PV modül verimi 

ile sistem termal verimin toplamı PV/T sistemlerde genel verimi ifade eder. Bu yüzden, farklı 

tasarımlar gerçekleştirilerek yüksek verimlere ulaşmak mümkün olabilir. Havalı PV/T 

sistemlerde hava akış hızı, PV hücrelerinin sıcaklığının düşürülmesi, bu sayede elektriksel 

verimin yükseltilerek sistem verimliliğinin arttırılması konusunda önemli rol oynar. Havalı 

PV/T sistemlerde ısı transfer akışkanı olarak hava kullanılır. Bu sistemlerin yapıları basit, 

işletme maliyetleri düşüktür. Ayrıca binalara entegre edilebilir olmaları vb.  nedelerle yaygın 

bir kullanım alanına sahiptirler. 

 

 

Şekil 4. PV/T hava sistemi kesiti [9-10]. 

 

PV/T sistemlerde verim elektriksel ve termal verim olmak üzere iki şekilde incelenir. 

Sıcaklığın artması ile PV hücrelerde elektriksel verim azalmaktadır. PV/T sistemlerde 

elektriksel verim kadar termal verim de önemlidir. 

Bu sistemler daha çok binalara entegre PV sistemler (BEPVT) olarak kurulan 

sistemlerdir. BEPVT uygulamalarında PV panellerin soğutulması paneller ile yapı malzemesi 

arasındaki hava boşluğunda dolaştırılan hava ile gerçekleştirilir. Bu şekilde dolaştırılarak 

ısıtılan hava, binanın ısıtılması için kullanılabilir. BEPVT sistemler kurulumlarında diğer 

güneş enerjisi sistemlerine oranla bina dış yüzeyine daha iyi uyum sağlayarak daha estetik bir 

görünüme sahip olmaktadır. 
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Bu avantajlardan dolayı BEPVT sistemler fotovoltaik endüstrisinin hızla büyüyen 

alanlarından biridir. BEPVT sistemlerde hava akışkan hızı genellikle düşük olmakla birlikte 

rüzgâr hızı da önemli bir yer tutar. Sistemde dolaştırılan havanın hızı ve kanal tasarımı, modül 

verimlerini etkiler. BEPVT sistemlerde elektriksel verim soğutma yapılmayan sistemlere 

oranla yaklaşık %10 daha iyidir [8]. 

3.2. Sıvılı PV/T sistemler 

Havalı PV/T sistemler dışında en çok ilgi duyulan sistemler Sıvılı PV/T sistemlerdir. 

Çünkü sıvılı PV/T sistemler, havalı sistemlere oranla daha yüksek verime sahip sistemlerdir. 

Suyun düşük fiyatlı oluşu, ulaşılabilirliğinin kolay oluşu ve soğutma özellikleri gibi 

nedenlerle su, PV/T sistemleri soğutmak için yaygın bir şekilde  kullanılır. Isı transfer 

akışkanı olarak suyun kullanıldığı durumda PV hücreler daha dengeli soğutulabilmektedir. Bu 

sistemler sıvıların yüksek ısıl iletkenliğinden dolayı, havalı sistemlere oranla önemli bir yere 

sahiptir [8]. 

 

 

Şekil 5. PV/T su sistemi kesiti [11]. 

 

Sıvılı PV/T sistemlerde, kullanılan akışkan tipi ısı transfer miktarını etkiler. Bu 

sistemlerde kullanılan akışkan genellikle su’dur. Suyun kolay ulaşılabilir olması, ısı transfer 

özelliğinin iyi olması, ucuz olması,  bu akışkanın kullanılabilirliğini arttırmaktadır.  

3.3. Isı Borulu PV/T sistemler 

İklim koşullarının soğuk olduğu yerlerde ısı transfer akışkanı olarak su kullanılan 

PV/T kolektör sistemleri önerilmez. Suyun düşük bir sıcaklıkta donması ve haciminin artması 

sistemde zarara yol açabilir. Isı borusu, sıcaklığı düşürmeden ısının hızlı bir şekilde 

taşınmasını sağlayan, termal iletkenliği yüksek olan sistemdir. Doğru seçilen akışkan ile 

donma engellenebilir. Isı borusu ve güneş kolektörü bir araya getirilerek ısı borulu PV/T 

sistemi oluşturulabilir [8]. Şekil 6’da ısı borulu bir PV/T sistemin genel yapısı gösterilmiştir.  
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Şekil 6. Isı borulu PV/T sisteminin genel görünümü [12]. 

3.4. FDM’li PV/T sistemler 

Bu sistemlerde faz değişim malzemesi ısı aldığında ve erime noktasına ulaştığında bir 

miktar ısınır. FDM füzyon gizli ısısını kullanarak katı fazdan sıvı faza geçer. Isınma 

olmadığında sıvı FDM depolanan enerjiyi iletir ve önceki fazına geri döner. Erime için zaman 

ve sıcaklık ihtiyacı, büyük ölçüde gizli füzyon ısısına ve FDM’nin termal iletkenliğine 

bağlıdır [8].  

4.MESLEKİ EĞİTİM 

Ülkemizdeki lise seviyesindeki mesleki ve teknik eğitim müfredatı incelendiğinde 

PV/T sistemler konularının eğitim programlarında yer almadığı görülmektedir. Yenilenebilir 

enerji teknolojileri alanında Güneş Enerji Sistemleri ve Rüzgar Enerji Sistemleri olmak üzere 

2 dal mevcuttur. Sektördeki yatırımların artması ile birlikte Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 

alanında faaliyet gösteren şirket sayısı da artmaktadır. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet 

gösteren şirketler ve bu alanda öğrenim gören öğrenciler sektördeki işgücü piyasasını 

oluşturmaktadır. Ülkemizde 34 ilimizde toplam 59 meslek lisesinde yenilenebilir enerji 

teknolojileri alanı bulunmakta ve bu alandan mezun olan öğrenci sayısı gün geçtikçe 

artmaktadır [13]. PV/T sistemlerin kurulumunda bu alanda eğitim gören öğrencilerin 

çalışmaları uygun olacaktır. Bu teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte Yenilenebilir Enerji 

işgücü piyasası için yeni iş olanakları ortaya çıkacaktır. 

5. İŞ GÜCÜ 

Ülkemizde Yenilenebilir Enerji sektöründeki kurulu güç, uygulanan politikalar 

sayesinde 2014 yılından bu yana  hızla artmış ve güneş enerjisinde kurulu güç, 40 MW’tan 

7534 MW’a ulaşmıştır. Eylül 2021 itibarı ile Türkiye’nin toplam kurulu gücü içerisindeki 

yenilenebilir enerji payı %53,15’ e çıkmıştır [14]. Kurulu güç artışına paralel olarak, ekipman 

imalatından elektrik üretimine kadar bir çok sektörle etkileşimde olan Yenilenebilir Enerji 

sektörü istihdam anlamında Türkiye’nin yükselen sektörleri arasındadır. Güneş enerjisinden 

sıcak su temini ülkemizde özellikle ege ve akdeniz bölgesinde yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Türkiye dünyada güneş enerjisi termal pazarında yeni kapasite artışında 

önde gelen ülkeler arasındadır [15]. 
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Türkiye'de 2020 yılında yenilenebilir enerji sektöründeki 88.000 kişilik toplam 

istihdam içinde, 30.900 kişi Güneş Enerjisi alanında çalışmaktadır [16]. Uluslararası 

Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yayınladığı “Yenilenebilir Enerji Üretim 

Maliyetleri” adlı rapora göre 2010-2019 döneminde fotovoltaik  güneş enerjisinde %82, 

yoğunlaştırılmış güneş enerjisinde %47 maliyet azalışı olduğu  belirtilmiştir [17]. Bu 

teknolojilerin kurulum maliyetlerinin giderek düşme eğilimi göstermesi durumu ve ülke 

politikalarımız dikkate alındığında güneş enerjisi sektöründeki istihdamın artacağı 

düşünülebilir. Aşağıda PVT alanında kurulum ve üretim yapan firmalar ile Türkiye’de PV 

panel üretimi yapan başlıca firmalar sıralanmaktadır. 

Solimpeks 

Firma termal ve güneş enerjisinden elektrik üretiminde çözümler geliştrmekte olup, 

ürün satışı ve kurulum hizmeti vermektedir. ( https://www.solimpeks.com.tr/  ) 

Solarwall 

Firma bir çok sektörde ısıtma amaçlı çözümler sunmakta olup, PVT ve benzeri yeni 

teknolojilerde de çözümler üretmektedir. ( https://www.solarwall.com.tr/ ) 

Alfa Enerji Ve Mühendislik Sistemleri 

İzmir merkezli firma Türkiye genelinde, 1380 adet konut ve otele hizmet vermiş olup, 

ısı pompası sistemi kurulumu ile ısıtma-soğutma, sıcak su temini, güneş enerji sistemi ile 

sıcak su ve elektrik üretimi, bahçe sulama suyu ihtiyacının giderilmesi konularında faaliyet 

göstermektedir. ( http://www.bodrummuhendislik.com/default.asp ) 

Aşağıda Türkiye’de PV panel üreten başlıca firmalar listelenmiştir. 

Türkiye’de PV Panel Üreten Başlıca Firmalar 

  Firma Adı Web Sitesi 

1 Kalyon PV https://kalyonpv.com/ 

2 Parla Solar -  http://www.parlasolar.com/  

3 Desiba Enerji  http://www.desibaenerji.com/  

4 Tera Solar  http://www.tera-solar.com/  

5 CW Enerji  https://www.cw-enerji.com/tr/index.html 

6 Solar Türk  https://www.solarturk.com.tr/index.php  

7 Gazioğlu Solar Enerji  http://www.gazioglusolar.com.tr/  

8 Ödül Solar Enerji  https://odulsolar.com/  

9 Gest Energy  http://www.gest-energy.com/  

10 Plura Watt  https://www.plurawatt.com/  

11 Marsun  https://www.marsunsolar.com/#  

12 GTC Solar  http://gtctrade.com/  

13 BFİ Solar  https://www.bfi.com.tr/  

14 Elin Enerji  https://www.elin.com.tr/tr 

15 2H Enerji ve Yatırım A.Ş  http://www.daxlerenergy.com/  

16 HT Solar  http://htsolar.com.tr/  

 
7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

                            www.artuklukongresi.org                                                                                                      Mardin, TURKEY333



17 Mirsolar Enerji A.Ş  https://www.mirsolar.com.tr/  

18 Seha Solar  https://www.seha.com.tr/gunes-paneli/  

19 Smart Güneş Teknolojileri  https://www.smartsolar.com.tr/  

 

Şekil 8: Türkiye’de PV Panel Üreten Başlıca Firmalar [18]. 

 

Şekil 9: Türkiye’de PV Panel Üreten Başlıca Firmalar Ve Üretim Kapasiteleri [18].  

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küresel ısınma’nın etkilerinin belirgin bir şekilde hissedildiği günümüzde enerji 

kaynaklarının kullanımında fosil kaynakların kullanımı azalma, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı artma yönündedir. Bu durumun oluşmasında çevresel etkilerin 

dışında, fosil kaynakların azalması, fosil kaynakların fiyatlarının artması ile birlikte 

yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulum maliyetlerinin azalması da etkilidir. Yenilenebilir 

enerji kaynakları içerisindeki en büyük potansiyel olan güneş enerjisinden farklı sistem 

tasarımları ile enerji üretilebilmektedir. PV/T sistemler bu anlamda önemli alternatiflerden 

biridir. Bu sistemlerde hem elektrik hem de ısı enerjisi üretimi söz konusudur. 

Türkiye güneş enerjisi anlamında büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelden, 

sıcak su üretiminde büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Ancak, elektrik üretimi henüz istenen 

seviyelere gelmemiştir. Son yıllardaki teşvik ve yatırımlarla artış soz konusu ise de güneş 

enerjisi kurulu gücü istenen seviyede değildir. PV sistemler, ve bu sistemlerin farklı 

uygulamalarla birleştirilip hibrit olarak kullanıldığı uygulamaların yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. Ülkemizde termal güneş kollektörlerinin sıcak su ihtiyacı için yaygın olarak 
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kullanıldığı gerçeği göz önüne alınarak  PV/T sistemleri kullanabilecek geniş bir kitlenin 

olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Çukurova bölgesinde güneş enerjisinden sıcak su elde etmek amacıyla termal sistemler 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistem ile bir evin sıcak su ihtiyacı kolaylıkla 

sağlanmaktadır. İlk kurulum maliyeti dışında herhangi bir masrafı olmayan bu sistemlerin aile 

ekonomisine katkıları büyüktür. Bunun yanında bu sistemlerin görüntü kirliliği oluşturduğu 

da bir gerçektir. PV/T sistemler ülkemizde henüz yaygınlaşmamış olup bu sistemlerin PV ve 

termal yapıları bütünleştirmiş olmaları bina yüzeyinde kapladıkları alanı azaltmaktadır. PV/T 

sistemler aynı zamanda görsel olarak bina ile daha uyumlu bir yapı oluşturmaktadır. PV/T 

sistemler ile binaların daha estetik bir yapıya sahip olmaları kaçınılmazdır. 

PV/T sistemler hem PV sistemler’in verimlerini arttırdıklarından hem de sıcak su 

ihtiyacını karşıladıklarından özellikle ev tipi kullanımlar için uygundur. İlgili Bakanlık ve 

yerel yönetimlerin PV/T sistemler konusundaki politikaları ve teşvikleri ile PV/T sistemlerin  

yaygınlaşması sağlanabilecektir. Sistem maliyetlerinin azalması ile birlikte bu sistemlerin 

kullanımı artacaktır.  

Binaların tasarımının PV/T sistemler dikkate alınarak yapılması sonucunda yapı 

malzeme giderlerinin azalması, bina işletim maliyetinin ve işçilik giderlerinin azalması, PV/T 

sistem kurulumu için gerekli alanın azalması gibi  faydalar sağlanacaktır. Ayrıca bu sistemler, 

çevre dostu yeşil bina tasarımına katkı sağlayarak, karbon bağımsız enerji üretimini 

sağlayarak, sera gazı miktarını düşürerek, binaya prestij kazandıracaktır. Ancak burda dikkat 

edilmesi gereken PV/T sistemlerde önceliğin elektrik üretimi olmasıdır. Termal verimin 

artması durumunda elektriksel verimin düşeceği unutulmamalıdır. 

Ülkemizdeki lise seviyesindeki mesleki ve teknik eğitim müfredatı incelendiğinde 

PV/T sistemler konularının müfredatta yer almadığı görülmektedir. Ancak Yenilenebilir 

Enerji Teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketler ve bu alanda öğrenim gören öğrenciler 

bu alanda işgücü piyasasını oluşturmaktadır. Ülkemizde 34 ilimizde toplam 59 meslek 

lisesinde yenilenebilir enerji teknolojileri alanı bulunmaktadır [13]. Ve bu alandan mezun 

olan öğrenci sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Yeni bir teknoloji olan PV/T sistemlerin kurulumlarının artması ile birlikte yeni bir 

pazar oluşacak, bu pazar Yenilenebilir Enerji çalışanları için yeni iş imkanları sağlayacaktır. 

Böylelikle Yenilenebilir Enerji teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan eleman sayısı artacaktır. 

Böyle bir oluşum, KOBİ’lerin büyümesini ve işsizliğin azalmasını sağlayarak ülke 

ekonomisine katkı yapacaktır.  
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