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SUMMARY  
 
The sun is an exhaustible and renewable source of energy. It is also clean and sustainable. 
Now, photovoltaic technology offers solutions to convert sunlight into electricity by using solar cells. To explain 
the photovoltaic cell more simply, photons from sunlight knock electrons into a higher state of energy, creating 
electricity. The connection of solar cells, forms solar panels. Using solar panels and connecting each other you 
can obtain photovoltaic array which can be a kind of decentralized electric power station.  
Solar cells produce direct current electric which can also be used to power equipment or to recharge a battery. 
The first practical application of photovoltaic was to power orbiting satellites and other spacecraft and pocket 
calculators, but today the majority of photovoltaic modules are used for grid connected power generation. To 
convert the Direct Current to Alternating Current an inverter is used.  
Main components of a photovoltaic systems are ; Photovoltaic panels, charge controllers, dc or ac loads, 
converters or inverters, batteries, cables, lighting protection, additional power sources (hybrid systems).  
 
1- GÜNE DEN GELEN GÜÇ 
 
Yakla k 5.5 milyar ya nda oldu unu tahmin 
edilen dünyam z sadece son 200 y lda çok de i ti. 
Bu kayg  verici de i imin ba lang c  ise, buhar 
makinesinin icad  ile ba layan fosil yak tlar n 
tüketim süreci ve ard  s ra gelen sanayi devrimi 
oldu. 
 
Bugün geldi imiz noktada ise, kar m zda, kendi 
kendimize yaratt m z bariz bir küresel s nma 
problemi ve halen çözülememi  bir enerji bunal m  
var.  
 
Einstein’ n dü ünen hayvan olarak tan mlam  
oldu u insano lu, çözümü yine do an n içinde 
ar yor. Dünyam zda bundan yakla k 2 milyar y l 
önce ya am evrimini ba latan fotosentez olay  
imdi de yapay olarak insano lunun enerji 

problemini çözmeye en güçlü aday.    
 
Bilim adamlar n n 1800’lü y llar n sonuna do ru ilk 
defa selenyum maddesi sayesinde ke fettikleri 
güne  nlar n n photovoltaic etkisi,Daryl Chapin, 
Calvin Fuller, ve Gerald Pearson taraf ndan 1952 
y l nda ilk silisyum bazl  güne  gözesinin üretilmesi 
ile bir devrim ba latt . Oysaki bu Üç bilim adam  
sadece Bell telefon sistemindeki problemleri 
çözmeye çal yorlard .  
 
Klasik, çinko-karbon ve kur un asit piller s cak 
iklimlerde çabucak bozuluyorlar ve ileti im 
sisteminin kopmas na sebep oluyorlard .Ve bu 
sebeple onlardan alternatif güç kaynaklar  ve kendi 
kendine yeten sistemler bulmalar  istendi. 
 

Asl nda ço umuz güne  gözelerini uzun y llard r 
kullan yoruz, mesela hesap makinelerinde güç 
kayna  olarak ya da daha öncesinde uzayda, uydu 
ileti iminde. Örnek olarak, Amerikan Vanguard 
uydusu  
(17 Mart 1958) pv panel donat l  ilk ileti im uydusu 
idi ve halen uzayda. 
photovoltaic kelimesinin anlam na gelince ;  
photo yani k-görüntü ve voltaic ; voltaj(gerilim) 
ve elektrik kelimelerinden türetilmi tir.  
 
Güne  n  elektri e çeviren bu sistemler 
sayesinde art k kendi  
mini elektrik ve enerji santral m z  yapmak hatta 
çölleri photovoltaic tarlalarla kaplayarak dünyay  
kirletmeden enerji problemini çözmek mümkün. 
 
 

 
ekil 1. Fotovoltaik Güne  Elektiri i Hücresi 

Do ru Ak m Elektri i Üretim Prensibi  
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ekil 2. Farkl  Pv Hücre Tipleri Ve Verimlilikleri  
 
3- FOTOVOLTA K S STEMLER N 
TEMEL B LE ENLER  
 

• PHOTOVOLTA C PANELLER 
• S GORTALAMA ELEMANLARI (Do ru 

ve Alternatif Ak m için) 
• B RLE M KUTULARI  
• KABLOLAMA (Do ru ve Alternatif 

Ak m için) 
• NVERTÖRLER 
• MONTAJ ELEMANLARI (Çat , Cephe, 

Toprak üstü)  
• ELEKTR K SAYAÇLARI (Sat , Al  

için)  
• ZLEME ELEMANLARI ( nternet ve 

Bilgisayar) 
• YILDIRIMA KAR I KORUMA 

 
4- ENERJ  VER M N N BA LI 
OLDU U TEMEL KR TERLER  
 
4-1- Güne  panellerimizi yerle tirdi imiz 
co rafyadaki konum ko ullar , özellikle de 
TOPLAM GÜNE LENME SAATLER  
(kWh/(m2.d)). 
 
4- 2- Sistem kurulumumuzun verimlili i. Yani 
uygun panel, inverter (evirici), converter 
(dönü türücü) akü seçimi ve bu bile enlerin enerji 
kay plar n n minimizasyonu. (Kablolama yani 
enerji nakil kay plar  ve do ru ak m - alternatif 
ak m çevrim ve depolamalar nda olu an enerji 
kay plar ). 
 
4- 3- Güne e kar   konumland rma. 
 
 
 

 
 
 

ekil 3. Hibrid Sistemler Örne i 
 
 
5- DÜNYADA PV GEL M SÜREC  
ve S STEM VER ML L  
 
1974 petrol krizinin ard ndan kurulmu  olan uluslar 
aras  enerji ajans  1993 y l ndan itibaren 
photovoltaic power systems programme ( ea-pvps) 
ara t rma ve geli tirme çal malar na ba lam t r.   
 
ÜYE ÜLKELER :  Australia (AUS), Austria 
(AUT), Canada (CAN), Denmark (DNK), France 
(FRA), Germany (DEU), Israel (ISR), Italy (ITA), 
Japan (JPN), Korea (KOR), Mexico (MEX), The 
Netherlands (NLD), Norway (NOR), Portugal 
(PRT), Spain (ESP), Sweden (SWE), Switzerland 
(CHE), The United Kingdom (GBR) and The 
United States of America (USA).  
 
6- ÜLKEM Z N POTANS YEL  VE 
MEVCUT DURUM 
 
Ülkemiz, cografi konumu nedeniyle sahip oldugu 
günes enerjisi potansiyeli aç s ndan birçok ülkeye 
göre sansl  durumdad r.  
Ülkemiz günes enerjisi potansiyeli bak m ndan iyi 
durumda olmas na ragmen  
ne yaz k ki bu potansiyeli yeterince etkin ve yayg n 
kullanamamaktad r.  
Bunun sebebi olarak kurumlar aras  koordinasyon 
eksikligi ve simdiye kadar devletin bu konuda bir 
tesvik uygulamam s olmas  olarak gösterilebilir.  
Ancak buna ragmen ülkemizde Günes enerjisi 
hakk ndaki çal smalar oldukça uzun zamand r 
yap lmaktad r.  
Kamu kurum ve kuruluslar nda, 
üniversitelerimizde, konu ile ilgili kurulmus 
vak f ve derneklerde günes enerjisinden etkin 
biçimde faydalanmak için çal smalar 
sürdürülmektedir.  
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6.1. Türkiye çin Sistem Verimlili i 
 
Türkiye için Y ll k Güne  I n m  ortalamas ,  
co rafi konuma ve ekvator çizgisine yak nl a göre,  
1,500 ila 2,200 kwh/m2 aras nda de i mektedir.  
Elde edilen y ll k ortalama Güne  Elektri i ise, 
1200 ila 1650 kwh/kwp aras nda de i mektedir. 
Bir di er tan mla sistem verimlili i  
1200 / 365 = 3,28 ila 1650 / 365 = 4,52 aras nda 
de i mektedir,  
Özetle kurulu her 1,000 wattl k güç, 
Ülkemiz co rafyas nda günlük ortalama 3,280 ila 
4,520 watt aras nda de i en enerji üretecektir. 
 
7. SONUÇ 
 
htiyac m z sadece, ters say m da yapabilen bir 

elektrik sayac  kullanarak, güne  panellerimizin 
gündüz üretti i ve o an için evimizdeki kullan m 
fazlas  elektri i, mevcut elektrik ebekesine ters 
basarak, elektrik al  fiyat m zdan 
mahsupla abilmek ya da te vik kapsam nda 

i letebilmektir. u an için geli mi  olan ülkelerin 
tamam nda uygulanan bu sistem de 
mahsupla man n ötesinde mevcudun  2-3 kat  
te vikler vard r.  
Enerji ba ms z ve gelecek nesillerin ya am kalitesi 
garanti alt nda olacak bir Türkiye için, yerel, 
ba ms z, yenilenebilir ve temiz bir enerji kayna  
olan PV, bir an evvel Türkiye’de tan t lmal  ve 
hatta üretimi sa lanmal d r. Bu ayn  zamanda yeni 
bir sektör ve i  imkanlar  yaratacakt r. 
 
1970’li y llardan itibaren Amerika, Avrupa ve 
Uzakdo u’da ba layan bu öngörü günümüzde bu 
ülkelerde maliyet dü ü leri ve verimlilik art lar  
sayesinde adeta bir talep patlamas  yaratm t r.  
Dünyadaki bu geli im süreci 2015 y l ndan itibaren 
biz istesek de istemesek de ülkemizi de içine alarak 
büyümesini sürdürecektir. Çünkü yap lan 
projeksiyonlara göre bu tarihten itibaren mevcut 
elektrik ebekemizden alarak tüketti imiz enerjinin 
maliyeti, güne  elektri inden elde edece imiz 
elektrik maliyeti ile e itlenecektir.  
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