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E
MO Basın - Türkiye’de ilk
kez ODTÜ
Mikroelektronik
Tesisleri’nde silisyum bazlı
fotovoltaik hücrelerin

üretimi ile bir güneş paneli prototipi
geliştirildi. Projeyi yürüten ODTÜ Fizik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Raşit
Turan, enerji kaynaklarının azalması
nedeniyle, güneş enerjisinden elektrik
üretilmesinin kaçınılmaz olarak
Türkiye’nin gündemine geleceğini ifade
ederek, Ar-Ge çalışmalarının önemine
dikkat çekti. Türkiye’de sanayi
kuruluşlarının, güneş enerjisi için ciddi
bir teşvik mekanizması olmadığından,
panel üretimine ilgi göstermediğini ifade
eden Turan, Türkiye’de güneşlenme
süresinin yüksekliği nedeniyle, teşvik
oranının Almanya’nın yarısı
düzeylerinde bile olmasının sorunu
çözeceğini ifade etti. Güneş paneli
üretiminin ancak yoğun Ar-Ge desteğine
ile mümkün olabileceğini vurgulayan
Turan, ODTÜ’de Güneş Araştırmaları
Merkezi (GÜNAM) kurulması için
Devlet Planlama Teşkilatı’na yaptıkları
başvurunun, olumlu sonuçlanacağını
umduklarını kaydetti. Turan, güneş
enerjisi panelleri için GÜNAM’ın
sanayicilere ve kamu kurumlarına Ar-Ge
desteği sağlayacağını açıkladı. 

Güneş panelleri yolu ile elektrik
üretimi maliyetlerinin, diğer
kaynaklarda yaşanan fiyat yükselmesi
ve panel teknolojisinin gelişmesi
nedeniyle önümüzdeki yıllarda
düşeceğini kaydeden Turan, “Güneş
enerjisi geleceğimizdir” dedi. Turan,
güneş panellerinin ithal kaynaklara
bağımlılığı azaltacağını ve “enerji
bağımsızlığı”na katkı sağlanacağını
vurguladı. 

ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim
Üyesi ve Merkezi Laboratuvarlar
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Raşit Turan, Cumhuriyet
Enerji’nin sorularını
yanıtladı.

Cumhuriyet Enerji:
Güneş enerjisinden elektrik
üretme konusundaki
çalışmalarınızı
okuyucularımızla
paylaşır
mısınız?
Sizi

bu konuda çalışmaya hangi nedenler
itti? 

- Bildiğiniz gibi güneş enerjisi
konusu tüm dünyada büyük önem
kazandı. Özellikle Avrupa Birliği (AB)
önüne koyduğu hedeflerler
doğrultusunda güneş enerjisinden
elektrik enerjisi elde etmek için büyük
yatırımlar ve atılımlar yaptı. Avrupa’da
bu konuya ilişkin olarak sanayi de
büyük atılım gösterdi. Konu çok önemli
olduğu için bir süre önce bunun

üzerinde çalışma yürütmeye
karar verdik. 

Değişik güneş
enerjisi hücreleri

üzerine
çalışmalar
yürütüyoruz.
Aslında

ODTÜ’de
özellikle ince

film güneş
hücreleri
konusunda

yapılan
çalışmaların tarihi

20-25 yıl öncesine
kadar dayanıyor. Bu

konuda bizim
çok

değerli

hocalarımızın, örneğin Prof. Dr.
Çiğdem Erçelebi bunlardan bir tanesi,
çalışmaları mevcut. Ancak son yıllarda
bu çalışmalara daha da hız verdik.
Sadece ince film teknolojisi değil,
silisyum kristali üzerine üretilen daha
konvansiyonel, daha geleneksel ve daha
piyasaya hakim teknolojiler konusunda
da çalışmalar yürütme kararı aldık. 

Bu konuda ODTÜ’nün çok zengin
ve gelişmiş altyapısı var. ODTÜ’de
silisyum tabanlı aygıtlar konusunda
zaten tecrübemiz vardı. Bu altyapı ve
tecrübeyi kullanarak kısa zamanda
önemli şeyler yaptığımızı düşünüyorum.
Bunlardan bir tanesi de ODTÜ’deki
Mikroelektronik Tesisleri’nde
ürettiğimiz bir güneş paneli prototipidir.
Cam levha üzerinde ürettiğimiz panel ile
ODTÜ’de ve Türkiye’de bu tür
sistemlerin üretilmesinin mümkün
olduğunu göstermek istedik. 

Aslında işin iki boyutu var: Birincisi,
mevcut bilinen teknolojileri, Türkiye’ye
aktarmak yani transfer etmek. İkincisi
ise bu teknolojiler üzerine akademik
çalışmalar yürüterek, mevcut teknolojiyi
daha ileriye götürmek. İşin iki boyutuna
da ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu konularda çalışma yürüten yüksek
lisans ve doktora öğrencilerimiz var.
Hem geleceğin güneş hücreleri hem de
mevcut güneş hücreleri çalışmalarına
katılmak, öncülük etmek istiyoruz. Bu
konuda son yıllarda epeyce yol aldık. 

PPeettrrooll  yyeerriinnee  ggüünneeflfl  ppaanneellii  iihhrraacc››
Cumhuriyet Enerji: Dünya’daki

güneş enerjisine yoğun bir ilgi
olduğunu biliyoruz. Dünya’da konuya
ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verir
misiniz? 

- Dünya’da bu konuya ilgi, tabiri
caizse patlamış durumda. Öyle ki güneş

paneli üretecek hammadde problemi
bile oluştu son yıllarda. Şimdi
fabrika kuracağım, hammaddeyi

alayım deseniz, bulamayabilirsiniz.
Hammadde için gerekli önlemler
alınıyor, yatırımlar yapılıyor ve bu
sorunun kısa sürede çözülmesi
bekleniyor. Şimdi böyle bir sorun var;

çünkü büyük bir talep var. AB, 2020
yılında toplam enerji ihtiyacının yüzde
20’sini yenilenebilir kaynaklardan
karşılamayı planlıyor. Bunun içinde
güneş enerjisi önemli bir yer tutuyor.
Almanya ve İspanya bu konuda
muazzam yatırımlar yapıyor. Bu iki ülke
dünyadan da yatırım çekiyor. Günün
birinde İspanya’nın petrol ihraç eder
gibi, güneşten elde ettiği enerjiyi ihraç
edeceği söyleniyor. Böyle bir hedef ve
beklentileri var. Komşumuz Yunanistan
çok ciddi atılımlar yapmış durumda; çok
önemli bir teşvik kanununu kabul etti,
son dönemde. Yunanistan’da güneş
panellerinden enerji üretiminin kısa
sürede büyük rakamlara ulaşması
bekleniyor. 

SSaannaayyiicciiyyee  yyaatt››rr››mm  ççaa¤¤rr››ss››  
Cumhuriyet Enerji:Türkiye’deki

güneş enerjisi panelleri konusunda
yapılan Ar-Ge çalışmalarını
değerlendirseniz, bu konudaki en
temel sıkıntımız nedir? 

- Bu konu AB’de ve dünyada bu
kadar önemli hale gelirken, Türkiye’de
fotovoltaik güneş hücresi üretecek bir
fabrika söz konusu değil. Bu paneller
dışarıdan alınıp, iç piyasaya satılıyor.
Türkiye’de üretilemiyor.
Üretilememesinin en büyük nedeni,
sistematik, özel bir teşvik programının
olmaması. Avrupa’da mevcut olan
teşviklerin hiçbirisi Türkiye’de ya yok ya
da yetersiz. Bu nedenle sanayi
gelişmiyor. Sanayi gelişmeyince, ona
bağlı olarak Ar-Ge çalışmaları da daha
çok akademik düzeyde kalıyor. Bu
alanla ilgilenen çeşitli üniversitelerde
akademisyenler mevcut. Ancak
sanayinin ihtiyaçlarına yönelik çalışan,
sanayiye yanıt veren, yön veren, yardım
eden önemli bir merkez yok. Çünkü şu
an sanayi yok. Bu dönemde bizim en
büyük beklentimiz, küçük de olsa bir

Türkiye’nin ilk güneş panelini üreten ODTÜ,
Ar-Ge Merkezi kurmaya hazırlanıyor

‘Güneş enerjisi
geleceğimiz’

‘ODTÜ’de silisyum
tabanl› ayg›tlar
konusunda tecrübemiz
vard›. Bu altyap› ve
tecrübeyi kullanarak k›sa
zamanda önemli fleyler
yapt›¤›m›z›
düflünüyorum.
Bunlardan bir tanesi de
ODTÜ’deki
Mikroelektronik
Tesisleri’nde üretti¤imiz
bir günefl paneli
prototipidir. Cam levha
üzerinde üretti¤imiz
panel ile ODTÜ’de ve
Türkiye’de bu tür
sistemlerin üretilmesinin
mümkün oldu¤unu
göstermek istedik.’

KKaahhrraammaann  YYAAPPIICCII

SÖYLEfi‹
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sanayinin oluşması ve bizim de onlarla
birlikte çalışmamızdır. Yoğun Ar-Ge
gerektiren bir iş bu. Biz sanayinin bu
ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi
düşünüyoruz. Bu konularda
sanayicilerden yatırım yapmalarını
bekliyoruz. 

Cumhuriyet Enerji:Türkiye’de
güneş enerjisine yönelik henüz bir
teşvik mekanizmasının olmamasını
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Türkiye’de güneş enerjisinden
elektrik üretiminin teşvik edilmesini
bekliyoruz. Bu teşvikin çok da büyük
olmasına gerek yok; çünkü Türkiye
güneş zengini bir ülke. Türkiye’de güneş
panelinin verimi Almanya’dakinin iki
katıdır. Almanya’daki teşvikin yarısını
bile Türkiye’de sağlarsanız, sorunu
çözmüş olursunuz. 

Fakat en önemlisi Türkiye’nin enerji
bağımsızlığının sağlanmasıdır. Büyük
ölçüde ithal kaynaklardan enerji
üretiminden, ulusal kaynaklarımıza
dayanan, tamamen yerli teknoloji ile
üretime geçiş çok önemlidir. Bunun
siyasi sonuçları da olacaktır, hiç
kuşkusuz. Güneş enerjisinin geleceğimiz
olduğunu düşüyorum. Tek başına güneşi
kastetmiyorum elbette. Güneşle birlikte
rüzgarı ve termal kaynakları da saymak
gerekiyor, ama enerji çeşitliği adına
mutlaka güneş enerjisini de
düşünmeliyiz. Rüzgarın olmadığı yerde
güneşi kullanmak mümkün. Dolayısıyla
güneş panellerinden elektrik üretimi
konusuna el atılmalı. 

Elektrik üretiminde kaynak
çeşitlendirmesi için bu panellerin
kullanımı kaçınılmaz gözüküyor. Bizim
ülkemizde panel üretimi için bir mesafe
kat edemezsek, bu panelleri ithal etmek
zorunda kalırız. Komşumuz
Yunanistan’da ciddi çalışmalar olduğunu
biliyoruz. Belki de kendi olanaklarımız
ile üretmemiz mümkün olan panelleri,
komşumuzdan satın almak zorunda
kalacağız. 

KKlliimmaa  ttüükkeettiimmiinnee  ggüünneeflfl  ççöözzüümmüü  
Cumhuriyet Enerji: Özellikle yaz

aylarında artan enerji ihtiyacını
karşılama konusunda güneş
enerjisinin nasıl bir katkısı olabilir?
Ürettiğiniz prototipe benzer ürünleri
çatılarımıza yerleştirerek kullanabilir
miyiz? 

- Biz burada sadece bir prototip
ürettik. Biz üniversiteyiz, seri üretim
yapan bir kurum değiliz. Ancak bizim
ürettiğimiz prototip, seri üretim yapacak
firmalara yol gösterici niteliğinde. Şu
anda belirli bir yatırımla, bizim
sağlayacağımız bilgi ile bu paneller
Türkiye’de üretilebilir ve insanlar da
bunları alıp, çatılarında kullanabilirler.
Elektrik tüketimi son dönemde en çok
yaz aylarında artıyor, güneş panellerinin
de en verimli olduğu dönem yine yaz
ayları. Klimaların en çok kullanıldığı
yerler, aynı zamanda güneşin en bol
olduğu yerler. Dolayısıyla güneş enerjisi,
yaz aylarında artan tüketimi
dengeleyebilecek bir özellik de taşıyor. 

‹‹llkk  kkuurruulluumm  ppaahhaall››,,  aammaa  2200  yy››ll
mmaassrraaffss››zz

Cumhuriyet Enerji: Güneş
panellerin yaygınlaşması için neler
yapılmalı? Bu panellerle elektrik
üretiminin maliyetleri kabaca hangi
düzeydedir? 

- Son kullanıcı için en büyük sorun

ilk başlangıç, kurulum maliyetlerinin
yüksekliği. Buna yönelik çözümler de
bulunmalı. Uzun vadeli banka kredileri
ve teşviklerle sorunu çözmek mümkün;
devlet garantisi ile düşük faiz sağlanarak
mümkün olabilir. İlk kurulumun
ardından 20 yıl hemen hemen hiç
masrafı olmadan enerji sağlanabilir.
ABD’de finansman için farklı sistemler
de var. Orada bir firma ile
anlaşıyorsunuz, firma gelip çatınıza
sistemi kuruyor. İlk kurulum bedelini,
yıllara yayarak taksitle alıyor. Siz
ödemeyi, şebekeden elektrik alırmış gibi
yapıyorsunuz. Ankara’da 1 kilovatlık bir
güneş paneli sistemi yılda 1400

kilovatsaatlik enerji üretiyor. 2 kilovatlık
bir sistem, küçük bir ailenin enerji
ihtiyacını karşılayacak seviyelerde enerji
üretilebilir. Aylık olarak
düşünüldüğünde böyle bir sistem ile 240
kilovatsaatlık bir enerji üretimi
mümkün. Ancak tabii üretim miktarları
yıl içinde ve gün içinde değişecektir.
Gece üretim duracaktır örneğin.
Şebekeye bağlı olmak bu noktada önem
kazanıyor. Tüketim bu düzeylerde
gerçekleştiğinde şebekeden alınan enerji
ile verilen enerji dengelenecektir. Sonuç
olarak ihtiyaç duyulan enerji, uygun
büyüklükteki panelle üretilebilir. Bu
büyüklükteki sistemin ilk kurulum

maliyeti 10-15 bin dolar seviyelerinde
olacaktır. Diyelim ki 12 bin dolar
vererek panelleri kurduk. Bu panellerin
ömrü en az 20 yıldır. 20 yılda 48 bin
kilovatsaat enerji üretilir. Kilovatsaat
başına maliyet de 25 dolar sent
düzeylerinde olacaktır. Bu rakam
mevcut enerji fiyatının biraz üzerindedir.
Küçük bir teşvikle bu rakam cazip hale
gelecektir. Öte yandan bu rakam sabit
olup 25 yıl hiç değişmeyecektir. Oysa
fosil yakıtlardan elde edilen elektriğin
fiyatı her geçen gün artmaktadır. Tabi
Ankara’da 1400 kilovatsaatlik enerji
üreten sistem, Antalya’da 1600
kilovatsaatlik enerji üretir. Bakın bu

rakam Almanya’da 700 kilovatsaat
düzeyindedir. Almanya bu kadar az
güneşle bu kadar çok yatırım yaptığına
göre bizim de bu alana yatırım yapmayı
ciddi olarak düşünmemiz lazım. 

GGüünneeflfl  ppaanneelllleerrii  yyaayygg››nnllaaflflaaccaakk
Cumhuriyet Enerji: Güneş ile su

ısıtma sistemleri güney illerimizde çok
yaygın.Aynı yaygınlık güneş ile
elektrik üretimi konusunda da
yakalanabilir mi? 

- Türkiye su ısıtma konusunda çok
ileri durumda. Su ısıtma sistemleri,
fotovoltaik olarak adlandırılan güneş
hücrelerinden bambaşka bir sistem tabii.

Su ısıtma panellerinde gösterdiğimiz bu
gelişmeyi fotovoltaik sistemlerde de
göstermemiz mümkündür. Aslında
güneş enerjisinden elektrik üretiminin
zorunlu olarak yaygınlaşacağını
düşünüyorum. Ancak kendi
kaynaklarımıza kendimiz yatırım
yapmaz isek, sonunda belki de dışarıdan
şirketler gelip yapacaktır. Kendi
potansiyelimiz var. Kaynağımız var.
Yeter ki devlet biraz destek ve teşvik
sağlasın. 

AAllmmaannyyaa’’nn››nn  yyaarr››ss››  kkaaddaarr  tteeflflvviikk
yyeetteerrllii  

Cumhuriyet Enerji:Türkiye için
teşvik sistemi nasıl olmalı, öngörünüz
ne düzeydedir? 

- Almanya’da çatınızda ürettiğiniz
elektriği devlet sizden kilovatsaati 40
Avro sente satın alıyor. Bizde bu
büyüklükte bir teşvike bile ihtiyaç yok.
Bizde panellerin verimliliği
Almanya’nın tam iki katı kadar. Bunun
yarısı kadar teşvik yeterli olacaktır.
Önümüzdeki yıllar ne getirir
bilemiyoruz, ama petrol fiyatlarındaki
bu artış devam eder ise belki de güneş
enerjisine teşvik vermeye bile gerek
kalmayacaktır. 

Bir başka nokta da güneş enerjisi
panelli teknolojilerin hızla gelişmesidir.
Güneşten elektrik üretmek için çok
farklı sistemler var. Bunların her biri
hakkında dünyanın her yerinde çok
sayıda laboratuvarda yoğun Ar-Ge
çalışması yapılıyor. Sürekli bir gelişme
söz konusu. Beklenen o ki; güneşten
elektrik üretmek için kullanılan
panellerin maliyetleri 5-6 yıl içinde ciddi
oranda düşecek. Tüm bunlar bir araya
geldiğinde bu işin, çevresel olduğu
kadar ekonomik olarak da cazip
olacağını söyleyebilirim. 

OODDTTÜÜ’’ddeenn  GGÜÜNNAAMM  aadd››mm››  
Cumhuriyet Enerji:Türkiye’de

sanayi kuruluşlarının bu alana henüz
ilgi duymadığını kaydettiniz.Ar-Ge
konusunda Dünya’dan geri
kalmamak adına neler yapılmalı? 

- Güneş enerjisinden elektrik üretme
sistemlerinin, su ısıtma sistemlerine göre
daha az yaygınlaşmasının ana nedeni,
Ar-Ge zorunluluğu. Bu alanda faaliyet
gösteren firma mutlaka Ar-Ge
yapmalıdır. Şu anda sağlanan bir teşvik
olmadığı için firmalar da Ar-Ge
konusuna bir yönelim söz konusu değil.
Ar-Ge’yi bu aşamada firmalar yapmak
istemediklerine göre, Türkiye’de bu işin
yapılacağı yerler, üniversitelerin
araştırma merkezleri olarak ortaya
çıkıyor. Bu konuda üniversitelere bir
şekilde destek verilmesi gereklidir.
Bizim ODTÜ kampusu için de
GÜNAM adı altında bir güneş enerjisi
araştırma merkezi kurma girişimimiz
oldu. Bu merkez ile ilgili Devlet
Planlama Teşkilatı’na başvurumuz var.
Projemizde destek verilmesini istiyoruz.
Bu proje hayata geçer ise biz burada tüm
teknolojileri içerecek şekilde bir Ar-Ge
merkezi oluşturacağız. Bu merkez
isteyen herkese açık olacak. İsteyen
firmalar ve kamu kuruluşları ile birlikte
Ar-Ge yapacağız. Bu kurumlar
üzerindeki Ar-Ge yükünü biz
üsteleneceğiz. Ancak bu modelin
çalışabilmesi için önce bir merkez lazım.
Devletin bu merkeze yatırım yapması
lazım. m

O
DTÜ Fizik Bölümü’nde
Öğretim Üyesi olan Prof.
Dr. Raşit Turan, ODTÜ
Merkezi Laboratuvarlar Yö-
netim Kurulu Üyesi olarak

da görev yapıyor. Bu merkezde yürütü-
len nanoteknoloji ve güneş enerjisine
ilişkin girişimlerde aktif olarak yer alan
Turan, lisans ve yüksek lisansını OD-
TÜ’de tamamlamasının ardından dok-
torasını Norveç Oslo Üniversitesi’nde
yaptı. Kanada ve İsveç’teki değişik üni-
versitelerde çalışan Turan, 1991’den bu

yana akademik hayatını sürdürdüğü
ODTÜ’de 2001 yılında profesör oldu.
Turan’ın uzmanlık alanlarını “yarı ilet-
kenler, yarı iletken malzemeler ve ay-
gıtlar” oluşturuyor. Transistörden, di-
yot yapımına, foto sensörlere, güneş
pilleri gibi silisyum kristali üzerine ya-
pılan yarı iletken aygıtlar konusunda
akademik çalışmalar yürüttüğünü
belirten Turan, fotovoltaik güneş hüc-
releri konusundaki çalışmalarını
önümüzdeki yıllarda daha ileriye
taşımayı hedefliyor. m

R a ş i t  Tu r a n  K i m d i r ?  

‘Almanya’da çat›n›zda üretti¤iniz elektri¤i devlet
sizden kilovatsaati 40 Avro sente sat›n al›yor. Bizde bu

büyüklükte bir teflvike bile ihtiyaç yok. Bizde
panellerin verimlili¤i Almanya’n›n tam iki kat› kadar.

Bunun yar›s› kadar teflvik yeterli olacakt›r.
Önümüzdeki y›llar ne getirir bilemiyoruz, ama petrol
fiyatlar›ndaki bu art›fl devam eder ise belki de günefl
enerjisine teflvik vermeye bile gerek kalmayacakt›r.’


