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ÖZET
Son yıllarda sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan makinalaşma, teknolojinin hızla gelişimi ve nüfusun
günden güne artış göstermesi gibi etkenler enerjiye duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır.
Günümüzde bu enerji ihtiyacının büyük bir kısmı kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan
karşılanmaktadır. Mevcut fosil yakıt kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve fosil yakıtların CO2 gazı
salınımıyla ekolojik dengeyi bozması gibi nedenlerle çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları
arayışı ortaya çıkmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji etkin bina tasarımları
gerçekleştirmek konusunda mimarların üzerine büyük bir görev düşmektedir.
Güneş; tükenmeyen, bol ve doğayı herhangi bir zararlı atıkla kirletmeyen yenilenebilir enerji
kaynağıdır. Fotovoltaikler (PV) ise yapı kabuğu ile birlikte tasarlanan, güneş enerjisini elektrik
enerjisine dönüştüren aktif sistemlerdir. İlk yatırım maliyeti yüksek olan fakat uzun vadede birçok
fayda sağlayan PV sistemler konusunda kullanıcılar bilinçlendirilmelidir. Bu çalışmada; PV
sistemlerin binalarda kullanılmasında performansı etkileyen parametrelerden bahsedilerek, Türkiye ve
dünyadaki uygulamalardan seçilen PV sistem örnekleri incelenmektedir. Çalışmanın amacı; sistemden
maksimum performans elde etmek üzere tasarımcıların en uygun tercihi yapmalarına yardımcı
olmaktır.
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1. GİRİŞ
Günümüzde dünya enerji tüketim talebinin %85’i fosil yakıtlardan karşılanmaktadır [1]. Ancak fosil
yakıt kaynaklarının sınırlı olduğu ve yakın gelecekte tükeneceği hepimizce bilinen bir gerçektir.
Ayrıca fosil yakıtlar tüketildiğinde atmosfere yaydıkları karbon dioksit, kükürt dioksit, azot, toz ve
kurum ile çevre kirliliğine yol açarak, ölümlere sebep olurken, karbondioksit ve benzeri sera gazları
salınımıyla ekosistemi tahrip ederek, iklim değişikliğine neden olmakta ve tüm dünyada yaşamı tehdit
etmektedir.
Türkiye çok çeşitli birincil enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Taşkömürü, linyit, asfalsit, ham
petrol, doğal gaz, uranyum ve toryum gibi fosil kaynaklar ile, hidrolik enerji, jeotermal enerji, güneş
enerjisi, deniz dalga enerjisi, biokütle enerjisi gibi tükenmez kaynak potansiyelleri bulunmaktadır.
Türkiye’de birincil enerji tüketimi 2007 yılı verilerine göre 107 mtep ( milyon ton petrol eşdeğeri )
iken artan nüfus ve gelişime bağlı olarak bu miktarın 2020 yılında 222mtep’e çıkması
öngörülmektedir [2]. Tüketimin dağılım alanlarına bakıldığında ilk sırada sanayi, ikinci sırada ise
sanayiye oldukça yakın tüketim oranıyla binalar yer almaktadır. İkincil enerji kaynağı olan ve yıllar
itibariyle düzenli olarak artış gösteren elektrik enerjisi tüketimi de 2009 yılında 193,472 milyar
kWh’ye ulaşmıştır [3]. Ülkemizde elektrik üretiminin büyük bir kısmı fosil kaynaklardan
sağlanmaktadır ve 2010 Enerji Raporu’nda son yıllarda enerji sektöründe sera gazı emisyonlarından
en fazla sorumlu olan elektrik enerjisi sektörü olarak açıklanmıştır [4].
Son yıllarda, tükenen ve kirleten fosil yakıtlar yerine tükenmeyen ve çevre ile dost yenilenebilir enerji
kaynakları kullanımı gündeme gelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından en yaygın olarak
kullanılanı güneştir. Ülkemiz sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle yıllık ortalama 2640 saatlik
güneşlenme süresi ile güneş enerji potansiyeli en yüksek ülkeler arasında yer almaktadır [3]. Güneş
enerjisinden binalarda aktif ve pasif olarak yararlanılabilmektedir. Pasif yöntemde binanın yönü,
konumu, formu ve kabuğu uygun kriterlerde tasarlanarak güneşten faydalanılırken, aktif yöntemde
kabuk ile bütünleşen bileşenler kullanılarak güneş ışığı depolanabilmekte ya da farklı bir enerji türüne
dönüştürülebilmektedir.
Fotovoltaikler (PV) bina ile bütünleştirilerek güneş enerjisinden aktif olarak faydalanan ve güneş
enerjisinden elektrik enerjisi üretimini sağlayan sistemlerdir. Üstelik bunu yaparken fosil yakıtların
aksine çevreye herhangi bir zarar vermezler [5]. İlk yatırım maliyeti yüksek olan bu sistemlerin bina
kabuğu ile bütünleştirilmesinde performansını etkileyen bazı özellikler vardır. Bu çalışmanın amacı
binalarda PV sistem kullanımında performansı etkileyen tasarım kriterlerinin dünyadan ve
Türkiye’den örneklerle irdelenerek tasarımcı, uygulayıcı ve kullanıcılara yol gösterici olabilmektir.

2. FOTOVOLTAİKLER
Güneş ışığından elektrik enerjisi üreten fotovoltaikler (güneş pilleri), Yunanca, ışık anlamına gelen
“photo” ve elektrik akımını geliştiren makinayı tasarlayan Alessandra Volt’tan esinlenerek voltaj
anlamına gelen “voltaic” kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir. Kısaca PV olarak adlandırılırlar.
Sistemin en küçük birimi güneş hücreleridir. Hücreler yarı iletken malzemelerden meydana gelir.
Kare, dikdörtgen ve daire biçimlerinde üretilirler [5,6]. Silisyum, amorf silisyum, , kadmiyum tellür
(CdTe), bakır indiyum selenoid (CIS), bakır indiyum galyum selenoid (CIGS) hücre yapımında yaygın
olarak tercih edilen malzemelerdir [7]. Yarı iletken malzemenin güneş pili olarak çalışması; hücrenin
ara yüzüne gelen ışık fotonlarının elektron sökmesi ve bu elektronların dış çevrede hareketi esasına
dayanır [8]. Bir PV hücrenin çıkış voltajı yaklaşık olarak 0.5 volttur. Güç çıkışını arttırmak için
Şekil 1’de görüldüğü gibi çok sayıda hücre seri ya da paralel bağlanarak ‘modül’, modüller
birleştirilerek ‘panel’ ve paneller birleştirilerek ‘dizi’ elde edilir [6].

Şekil 1. PV Hücre, Modül, Panel ve Dizisi [6].

3. FOTOVOLTAİKLERİN BİNALARDA KULLANIMI
Bina, kullanıcıların konfor gereksinimini istenilen düzeyde gerçekleştirecek ve devamlılığını
sağlayacak nitelikte olmalıdır [9]. Bu noktada iç ve dış ortam arasında bir köprü gibi çalışan yapı
kabuğu önem kazanmaktadır. İç ortamda koşullarının sağlanması ve dış ortamda fiziksel çevre
koşullarının kontrol altına alınması görevini üstlenen bina kabuğundan, beklenen birtakım performans
gereksinimleri vardır. Bunlar; iklim koşullarına karşı gereklilikler, strüktürel açıdan gereklilikler,
şehir planlama ile tasarım açısından gereklilikler ve muhafaza açısından gereklilikler olarak
özetlenebilir [5]. Ancak gelişen teknoloji ve enerji etkin bina tasarım bilincinin artmasıyla birlikte,
kabuktan beklenen bu performans özelliklerine ek olarak, aynı zamanda enerji de üreten kabuk
tasarımları gündeme gelmiştir. Günümüzde PV paneller gibi bazı bileşenlerin binalarda kullanımı ile
enerji üretimi mümkündür.
PV paneller bina kabuğu ile düşey (cephede) ya da yatay (çatıda) olarak birleştirilebilmektedir. Modül
ebatları, formları ve renkleri, PV panellerin binalarda kullanımında tasarımı etkileyen özelliklerdir
[10]. Konum, yönlendirme ve yüzey eğim açısı, gölgelenme, panel tipi, bakım ve temizlik, modüllerin
arkasında oluşan sıcaklık gibi etmenler ise PV panellerden sağlanacak performansı / verimi
etkilemektedir.

3.1 Konum
Dünyanın geoit şeklinde olmasından dolayı güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı bölgeden bölgeye
farklılık göstermektedir. Bu nedenle kabuğunda PV panel tasarımı yapılacak olan bir binanın
bulunduğu bölgenin yıllık güneşlenme değerleri, panelden elde edilecek enerjiyi doğrudan
etkilemektedir [11]. Şekil 2’deki Türkiye güneşlenme haritasına göre; güneş açısından performansı en
yüksek bölgelerin başında Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1460 kWh/m2-yıl ile birinci sırada yer
almaktadır, Akdeniz Bölgesi ise 1390 kWh/m2-yıl ile onu takip etmektedir [12]. Ülkemizin en düşük
güneşlenme değerlerine sahip olan Karadeniz Bölgesi bile 1120 kWh/m2-yıl’lık potansiyeli ile dünya
sıralamasında önemli bir yere sahiptir.

Şekil 2. Türkiye Güneşlenme Haritası [3].

3.2 Yönlendirme ve Yüzey Eğim Açısı
Panelden elde edebileceğimiz enerji miktarı; binanın bulunduğu enleme ve panelin yüzey ile yaptığı
eğim açısına göre değişmektedir [10]. Panellerin uygulanması gereken yön güneydir. Ancak
performans düşüklüğü göz önüne alınarak Güney-Doğu ve Güney-Batı yönlerinde de uygulama
yapılabilir [13]. Türkiye’de PV panellerin yaz ve kış ortalamasına göre optimum yerleştirme açısı
30○’dir. Farklı yön ve açılarda yerleştirilen PV panellerdeki performans düşüşü, modül tipine göre
○
○
farklılıklar gösterir. Türkiye şartlarında 10 ile 30 arasındaki yıllık performans farkı %15’i
geçmeyecektir. .

3.3 Gölgelenme
PV panellerin performansı bir çok etmenden etkilenebilir ama en önemlilerinden birisi gölgelenmedir.
Gölgelemeye sebep olabilecek etmenler; komşu binalar, ağaçlar ve çalılar, telefon direkleri olarak
sayılabilir [10]. Özellikle şehir ve kent merkezlerinde yakın konumlanmadan dolayı birbirlerinin
üstüne gölge düşürmektedirler [11]. Ya da bazen tasarımdan dolayı binanın kendi kendini gölgelemesi
de mümkündür. Bu gibi durumlar panelin performansını düşüreceği için tasarım esnasında doğru
kararlar verilmeli ve PV panel sistemi doğru projelendirilmelidir. Gölgelemeye sebep olabilecek bir
diğer etmen ise ağaçlardır. Tasarım esnasında çevredeki ağaçlar iyi analiz edilmeli ve hatta mümkünse
kışın yaprak döken ağaçlar tercih edilmelidir. Böylelikle kışın daha düşük açıyla gelen güneş
ışınlarının panel üzerine düşürülmesi kolaylaşmaktadır [10].

3.4 Panel Tipi
PV panelin modüler geometri açısından estetiği, özellikleri, ebatları, rengi ve montaj sistemi
(çerçeveli ya da çerçevesiz) hem yapının görünüşünü hem de sistemden elde edilebilecek enerji
değerlerini etkilemektedir [14]. Güneş hücreleri genellikle mavi, lacivert ve siyah renklerde üretilirler.
Gri, yeşil, kırmızı, sarı ve turuncu renkleri de üretilmektedir. Ancak bu renklerin standart üretimi
olmadığından genellikle diğerlerine oranla biraz daha pahalıdırlar. Ayrıca hücre yapımında kullanılan
malzeme de performansı etkileyen önemli etmenlerden birisidir. Tablo 1’de farklı malzemelerle
üretilen güneş hücrelerinin performans değerleri ve alan gereksinimleri verilmiştir [13].
Tablo 1. Güneş Hücre Malzemelerinin Performans Değerleri ve Alan Gereksinimleri.
Panel Tipi
Performans (%)
Alan (m2/kWp)
Yüksek Performanslı
17-18
6-7
Mono Kristal Silisyum
12-15
7-9
Poli Kristal Silisyum
11-14
7-10
İnce Film Bakır İndiyum Selenoid
9-11
9-11
İnce Film Kadminyum Tellur
6-8
12-17
İnce Film AmorfSilisyum
5-7
14-20

3.5 Bakım ve Temizlik
PV paneller özelliklede yere paralel olarak konumlandırılmış olanlar, kentsel ortamda veya tozlu
kırsal alanlarda zamanla kir toplarlar. Bu da yaklaşık %4 ya da daha fazla performans düşüşüne neden
olur. 20 derecenin üzerinde bir açıyla yerleştirilen paneller yağmur etkisiyle kendi kendilerine
temizlenebilmektedir [13]. Diğer durumlarda paneller belirli zamanlarda bir kişi tarafından
temizlenmelidir.

3.6 Modüllerin Arkasında Oluşan Sıcaklık
Modül sıcaklığı arttıkça PV performansı düşmektedir. PV paneller güneş enerjisinin %5-25’ini
elektrik enerjisine dönüştürürler. Bu nedenle güneş enerjisinin fazlası modüllerde ısınmaya sebep olur
[10]. Kristal silisyum hücreler bu sıcaklıktan amorf silisyum hücrelere oranla daha fazla etkilenirler.
Bu nedenle daha fazla performans düşüklüğü gösterirler [11].
PV ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı güneş ışığı yoğunluğuna göre değişir ve bazen 400C üzerine
kadar çıkabilir. Yaz aylarında dış ortam sıcaklığı yüksek olduğundan PV sıcaklığı 70 -750C‘ye kadar
yükselebilir [10]. 250C modül sıcaklığında modüllerde oluşan her 10C artış %0.4 – 0.5 enerji düşüşüne
neden olur [11]. PV arkasında oluşan sıcaklık panellerin havalandırmasıyla doğrudan ilişkilidir. Eğer
PV arka yüzeyinden havalandırma imkanı vermeyecek şekilde monte edilirse, arka yüzeyde oluşacak
sıcaklık nedeniyle performans düşer. Bunun yerine, montaj yüzeyi ile PV panel arka yüzeyi arasında
bir hava boşluğu bırakılarak doğal havalandırma sağlanırsa istenmeyen sıcaklık etkileri önlenmiş olur.
Tablo 2’de kristal silikon modüllerden oluşan bir PV panelin çatı ve cephe sistemi ile bağlantılarında,
arkasında havalandırma yapılıp yapılmamasına bağlı olarak oluşan güç azalmalarına ilişkin bazı
gösterge değerler verilmiştir. Bu değerler, çevreden 220C daha sıcak olan ve tamamen serbest duran
bir PV sıranın güç çıktısı ile karşılaştırılarak belirlenmiştir. PV panel arkasında oluşan ortalama
sıcaklık değeri tabloda da görüldüğü gibi, havalandırma yapılması halinde 290C iken, havalandırma
yapılmaması durumunda 430C’a kadar yükselebilmektedir [10].
Tablo 2. PV Panel Arkasında Oluşan Ortalama Sıcaklık Değerleri.
Havalandırma Durumu
Çatı
Cephe
0
İyi havalandıma
%2.1 (29 C)
%3.9 (350C)
0
Zayıf havalandıma
%2.6 (32 C)
%4.8 (390C)
Havalandırma olmadan
%5.4 (430C)
%8.9 (550C)

4. Mevcut PV Uygulamaların Analizi
Bu bölümde İngiltere ve Türkiye’den seçilmiş PV panel uygulamaları incelenecektir.

4.1. Upton Zed Terrace
İngiltere’nin Northampton bölgesinde yer alan Upton yerleşkesi toplam 350 birimden oluşmaktadır.
Tüm birimler yerel mimarlar tarafından Zed (Zero Energy Development) standartlarına uygun olarak
tasarlanmıştır (Şekil 3). Ayrıca 350 birimden 6 adet sıra ev (terrace), 2007 yılında sürdürülebilir
konutlar için çıkartılan bir başka standarta (Code for Sustainable Homes: CfSH) göre tasarlanarak
uygulanmış ve CfSH’ye uygun ilk tasarım olarak sertifika almıştır. Üç yatak odalı ve 100 m2 taban
alanına sahip 6 bağımsız bölümden oluşan bu konutların elektrik ihtiyacı ortalama 3208 kWh/y olarak
belirlenmiştir. Güney yönündeki çatı alanında yer alan PV paneller, monokristalin silikon ve 180 Wp
modüller ile oluşturulmuştur [14].

a)
Şekil 3. a) Upton Zed Terrace b) Upton Zed Terrace Çatı PV uygulaması [14].

b)

4.2. Nottingham University Jubilee Campus
İngiltere’nin Nothingham bölgesinde yer alan ve yapımı 1999 yılında tamamlanan üniversite
kampüsünün tasarımındaki amaç, kaliteli, rahat ve fonksiyonel bir öğretim alanı yaratmak ve
sürdürülebilirlik açısından bir model oluşturabilmektir. Michael Hopkins&Partners tarafından
tasarlanan proje; 1600 m2 kat alanına sahiptir ve üç katlı olarak inşa edilmiştir (Şekil 4). Binada 12
kW’lık kare monokristal pillerden oluşan 321 adet PV hücre, orta avlu üstünü örtmektedir. Pv
Panellerden elde edilen enerji binanın yıllık enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra aynı zamanda
bina içinde gölgeleme de sağlamaktadırModüllerden sadece ikisi giriş bölgesine uydurmak amacı ile
yamuk şeklinde tasarlanmış, diğerleri dikdörtgen biçiminde düşünülmüştür. Kullanılan modüllerin
boyutları 0,93 m² ile 262 m² arasındadır. PV’lerden yılda 51,240 kWh enerji elde edilmektedir [15].

a)

b)

Şekil 4. a) Nottingham University Jubilee Campus b) Jubilee Campus Orta Avlu [15].

4.3. Li Fung Centre
2011 senesinde yapımı tamamlanmış olan Li Fung Centre ofis binası İstanbul YeniBosna’da
bulunmaktadır (Şekil 5). Sürdürülebilir bir mimari anlayış ile tasarlanan ve 8000 m2 kapalı alana
sahip olan bina, Amerikan Yeşil Bina Konseyi (US Green Building Council) tarafından LEED Gümüş
sertifikası ile ödüllendirilmiştir. 1982 yılında inşa edilmiş ve matbaa olarak kullanılan yapının mevcut
strüktürel elemanları korunmuş ve binaya yeni bir işlev kazandırılarak ofis binasına dönüştürülmüştür.
Çatısında 144 adet ince film panelden oluşan PV sisteme sahiptir ve her bir panel 120 Wp gücündedir.
Paneller güneybatı yönünde 100 eğimle tasarlanmıştır. Uygulamada dikkat edilen en önemli nokta,
panellerin çatı ile bağlantısında mevcut ısı ve su yalıtımının zarar görmemesidir. Panellerin yerleştiği
yöne ve bina geometrisine göre hesaplanan rüzgar yüklerine karşı koyacak ağırlıktaki beton bloklar,
taşıyıcı sistemde aşağı yönde kuvvet yaratacak şekilde yerleştirilmiştir ve çatı katmanlarında hiçbir
delme işlemi yaplmasına gerek kalmamıştır [16,17].

a)
Şekil 5. a) Li Fung Centre b) Li Fung Centre Çatıda PV Uygulaması [18].

b)

4.4. Kipa Marmaris
Kipa (Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş.) Muğla’nın Marmaris ilçesinde 725 m2 kapalı
alanıyla hizmet veren bir alışveriş merkezidir (Şekil 6). 2007 yılında yapımı tamamlanan Marmaris

Kipa mağazası ile birlikte ilk defa Kipa mağazalarında güneş enerjisi kullanılmaya başlanmıştır.
Mağazanın çatısına yerleştirilen 30 kWp kurulum gücüne sahip PV sistem; günde ortalama 195 kWh
elektrik üretirken, günde ortalama 130 kg. CO2 gazının atmosfere salımını da engellemektedir [19].

a)
Şekil 6. a) Kipa Marmaris b) Çatıda PV Uygulaması [20].

b)

İncelenen 4 binadaki PV panel uygulamalarına ilişkin analiz sonuçları, performansı etkileyen
etmenlerle ilişkili olarak Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Bina Analiz Sonuçlarının Performansı Etkileyen Etmenlerle İlişkilendirilmesi.
Binanın
Adı,
Bulunduğu
Yer
Upton Zed
Teracce
İngiltere,
Upton
Jubilee
Campus
İngiltere,
Nottingham
Li Fung
Centre
Türkiye,
İstanbul
Kipa
Türkiye,
Marmaris

(EnlemBoylam)

Konum
Yıllık Güneş
Enerjisi
kWh/m2-yıl

Panel
Açısı
ve
Yönü

Gölgelenme

Panel Tipi

Modüllerin
Arka
Yüzeyinde
Havalanma

Bakım ve
Temizlik

520

751

190
Güney

Yok

Mono
Kristal

Var

Var

530

967

00

Yok

Mono
Kristal

*

*

0

1168

100
Güney
Batı

Yok

İnce Film

Var

*

370

1390

300
Güney

Yok

Poli Kristal

Var

Var

41
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5.

Değerlendirme

Bu bölümde; analiz edilen binalardaki PV panel sistemleri, performansı etkileyen etmenlerle ilişkili
olarak değerlendirilmektedir.
Sistemin performansını etkileyen en önemli etmenlerden birisi konum, yani bölgenin enlem-boylam
değerleri ve iklimsel özellikleridir. Konum, güneşin yeryüzüne düşme açısıyla ve bölgenin
güneşlenme süresiyle doğrudan ilişkilidir. İncelenen örneklerden iki tanesi İngiltere’den diğer ikisi ise
Türkiye’den seçilmiştir. Türkiye 370 – 420, İngiltere ise 490 – 600 enlemleri arasında yer almaktadır.
Enlem derecesi düştükçe elde edilen yıllık güneş enerjisi miktarı artmaktadır. Tablo 2’de de
görüldüğü gibi, 370 enlemde bulunan Türkiye’nin Muğla ili yıllık ortalama 1390 kWh/kWp.yıl enerji
miktarına sahip iken, 520 enlemde bulunan İngiltere’nin Upton bölgesinden elde edilen yıllık enerji
miktarı ise 751kWh/kWp.yıl’a kadar düşüş gösterebilmektedir.

PV panel performansını etkileyen önemli etmenlerden bir diğeri panel açısı ve yönüdür. Bölüm 3.1’de
bahsedildiği gibi, PV panelden maksimum performans elde etmek için güney yönlerinde 100 ve 30°
eğim açıları arası uygundur. İncelenen örneklerde PV paneller güneye yönlendirilirken eğim açıları 00
ile 300 arasında değişmektedir.
Analizi yapılan uygulama örneklerinde PV panel sistemleri binanın çatısına farklı yöntemlerle
uygulanmıştır. Çatı uygulamalarında cephe uygulamalarına nazaran gölgelenme riski daha düşüktür.
Ancak yine de etraftaki yüksek katlı binalardan dolayı panel üzerine gölge düşme ihtimali
bulunmaktadır. İncelenen dört örneğin yakın çevrelerinde kendilerinden daha yüksek herhangi bir
bina bulunmadığı için bu binalarda böyle bir risk söz konusu değildir. Gölgelenmeye sebep olan bir
diğer etken ise, PV panellerin birbiri üzerine gölge düşürmesidir. Li Fung Centre ve Kipa Marmaris
örneklerinde paneller düz çatı üzerine taşıyıcı ayaklar yardımı ile güney yönünde uygulanmıştır. Li
Fung Centre’da paneller 100’lik eğim açısı ile Kipa Marmaris’de ise 300’lik eğim açısı ile
yerleştirilmiştir. Eğim açısı arttıkça panelin arkasına düşüreceği gölge boyu da artmaktadır. Bu
nedenle, panellerin birbiri üzerine gölge düşürme riskini ortadan kaldırmak amacıyla panel dizilerinin
arası yeterli ölçüde açılmalıdır. Bu durum çatı alanı yeterince büyük olmadığı durumlarda (örneğin
bazı konut binalarında), panel sayısının azalmasına sebep olabilir. Ancak Li Fung Centre ve Kipa
Marmaris örneklerinde binaların işlevleri dolayısı ile yeterli çatı alanı mevcuttur. Bu nedenle, panel
eğim açıları nedeniyle meydana gelebilecek gölge boyları dikkate alınarak panel dizileri arasındaki
mesafeler optimum değerde tutulmuştur. Jublilee Campus örneğinde paneller orta avlu çatı örtüsüyle
bütünleşik biçimde yatay olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, birbirleri üzerine gölge düşürme ihtimali
söz konusu değildir. Upton Zed Teracce örneğinde is, paneller çatı yüzeyinde oluşturulan ızgara
sisteminin üzerine, 190’lik çatı eğimine parelel olarak uygulanmıştır. Bu nedenle birbirlerinin üzerine
gölge düşürme riski yoktur. Ancak burada gölge riski yaratan bir diğer etmen olarak bacalar
mevcuttur. Bu nedenle, tasarım yapılırken bacalardan dolayı gölgelenecek alanlar hesaplanmış ve
paneller bu hesaplar doğrultusunda yerleştirilmiştir.
Panellerin arka yüzeyinde oluşan sıcaklık, performansı etkileyen bir diğer özelliktir. Li Fung Centre
ve Kipa Marmaris örneklerinde paneller belirli bir eğim açısı ile düz çatı yüzeyine taşıyıcı ayaklar ile
monte edildikleri için panel arka yüzeyi açıktır. Panel arka yüzeyleri açık hava ile doğrudan temas
ettiği için aşırı ısınmadan dolayı performans düşüklüğü söz konusu değildir. Upton Zed Teracce
örneğinde de, eğimli çatıya uygulanan ızgara sistemi sayesinde arka yüzeyde doğal havalandırma
sağlanmıştır.
Yüksek performanslı PV hücreler günümüzde en çok performansın (%17-18) elde
hücrelerdir.Yüksek performanslı PV hücreleri, %12-15 performans oranıyla mono kristal
takip etmektedir. Upton Zed Teracce ve Jubilee Campus’de mono kristal hücreler tercih
sistemden maksimum performans elde edilmesi amaçlanmıştır. Kipa Marmaris örneğinde
performans elde edilebilen polikristal hücreler tercih edilmiştir. Li Fung Centre binasında
film hücreler tercih edilmiştir ve ortalama enerji eldeleri %9-11 civarındadır.

edildiği
hücreler
edilerek
%11-14
ise ince

PV panellerin performansını etkileyen etmenlerden biri olan temizlik konusunda bahsedildiği gibi, 200
ve üzerinde eğim açısına sahip olan paneller yağmur suyu ile kendi kendilerine temizlenebilmektedir.
Kipa Marmaris ve Upton Zed Teracce örneklerinde paneller eğim açıları sayesinde kendi kendilerine
temizlenebilmektedir. Ancak 00 eğim açısına sahip olan Jubilee Campus ve 100 eğim açısına sahip Li
Fung Centre örneklerinde panellerin yağışlar sayesinde kendi kendilerine temizlenmeleri mümkün
değildir. Bunlar panel üzerinde biriken kirletici maddelerin performans düşüklüğüne sebep olma
riskini ortadan kaldırmak için belirli aralıklarla temizlenmelidir.
İncelenen örneklerde PV panellerden elde edilen ortalama yıllık enerji miktarlarına bakıldığında;
Upton Zed Teracce’dan 16,230 kWh, Jubilee Campus’den 51,240 kWh, Li Fung Centre’dan 22,000
kWh ve Kipa Marmaris’den 43,560 kWh enerji elde edildiği belirlenmiştir.

6. Sonuç
Fotovoltaik sistemlerde performansı etkileyen konum, yönlendirme ve eğim açısı, gölgelenme, panel
tipi, modüllerin arkasında oluşan sıcaklık ve panel yüzey temizliği gibi etmenler Türkiye ve
İngiltere’den seçilen örnekler için incelenmiştir.
Söz konusu etmenler için elde edilen verilerin analizi sonucunda; yıllık güneş enerjisi değeri yüksek
bölgeleri tercih eden, doğru eğim açısı ile yerleştirilen, yüksek performanslı hücre teknolojileri ile
gerçekleştirilmiş panelleri kullanan, gölgelenme risklerine karşı önlem alınan, modül arka yüzeyinde
havalandırma sağlanan, kullanım sürecinde yüzey temizliğine dikkat edilen uygulamalarda PV
panellerden maksimum performans / verim elde etmek mümkündür.
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