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GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE RİSK ANALİZİ VE HASAR YÖNETİM 

UYGULAMALARI 

 

1. Güncel Veriler İle Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi: 

 

TEİAŞ’ ın verilerine göre Türkiye’ de Güneş Enerjisine dayalı santrallerin kurulu gücü Nisan 2018 

sonu itibariyle lisanslı 3 adet santral için toplam 22,9 MW, lisanssız 5320 santral için toplam 4.605 MW 

olmak üzere toplamda 5323 santral 4627,9 MW kapasiteye ulaşmıştır. 

 

Sektörde faaliyet gösteren uzmanlarca bilindiği üzere Lisanssız GES yatırımlarına uygulanan 

dağıtım bedeli tutarları 31.12.2017 tarihi itibariyle kWh başına 2.5 kuruş iken 10.25 kuruşa çıkarılmış, 

bu durum dağıtım bedellerinin yıl sonunda yüzde 300 artmasına, lisansız GES’ lerin net gelirinin 

yaklaşık % 17.3 düşmesine neden olmuştur. 31 Aralık 2017 tarihinden önce geçici kabule hak 

kazanmış (geçici kabule hazır belgesi alan) lisanssız elektrik yatırımları için bu bedeller indirimli olarak 

uygulanacağından 2017 yılı içerisinde santral sayısı ile kurulu güç belirgin oranda artış göstermiştir.  

 

 
Tablo-1. TEİAŞ, Türkiye Elektrik Sistemi Kuruluş ve Kaynaklara Göre Kurulu Güç 
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Güneş Enerji Santralleri ilk yatırım maliyetleri yüksek olan yatırımlardır. Ancak enerji üretim 

sürecinde enerji satış maliyetleri düşük olduğundan ve yaklaşık 20 yıl süreyle çalıştırılabildiklerinden 

karlı yatırımlar olup yatırımcıların da ilgisini çekmektedir. Yüksek yatırım maliyetlerine katlanılarak 

yapılan santraller için montaj ve işletme süreçlerinde en önemli unsur yatırımın korunmasıdır. Bu 

nedenle montaj ve işletme dönemleri için sigorta poliçeleri vazgeçilmezdir.  Artarak devam edeceği ön 

görülen Güneş Enerji Santralleri sigortacılık sektöründe de rekabeti arttırmaktadır. Artan rekabet 

koşulları ise sektörün ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek ürünlerin/poliçelerin üretilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu nedenle sektörün risklerini iyi tanımlamak, analiz etmek ve önlemek hem işletmeciler 

için hem de sigortacılar için önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu bültenin konusu son yıllarda 

edinilen risk ve hasar tecrübelerinin paylaşılması olacaktır. 

 

2. Tasarım Sürecinden İşletmeye Risklerin Tanımlanması 

 

Güneş Enerji Santralleri için risk unsurlarını üç ayrı aşamada incelemek gerekir. Bu aşamalar 

sırasıyla; 

 

 Tasarım / Dizayn Aşaması 

 

 Montaj Aşaması 

 

 İşletme Aşaması olarak tanımlanabilir.  

Her aşamada mevcut tehlikeler farklılık gösterse de dizayn ve montaj çalışmaları sırasında fark 

edilemeyen bir unsur işletme aşamasında ortaya çıkarak büyük boyutlu hasarlara neden 

olabilmektedir. Kaldı ki son 4-5 yıllık süre içerisinde işletme döneminde meydana gelen hasarların çok 

büyük bir bölümünün tasarım ve montaj sırasında yapılan hatalara dayandığı tespit edilmiştir. Bu 

hatalar da büyük çoğunlukla santral genelinde etkili olan ve zaman zaman % 100 hasar ile sonuçlanan 

katastrofik risklerin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Güneş Enerji Santralleri 

işletmelerinde tasarımdan işletme dönemine kadar, hatta işletme dönemi boyunca büyük bir dikkat ve 

özenle tesis edilmesi, işletilmesi olası hasarların önlenebilmesi için önem arz etmektedir.   

2.1. Tasarım / Dizayn Aşaması 

 

Tasarım veya dizayn aşamasında risk yaratan başlıca unsurlar şu şekilde sıralanmaktadır;  

 

 Tecrübesiz Tasarım Ekibi (Hatalı Tasarım) 

 

 Çevresel Faktörlerin Dikkate Alınmaması / Hata Yapılması (Kar Yükü, Fırtına vb. etkiler ) 

 

 Yetersiz Sözleşmeler (Gecikme, Cezalar, Garanti Koşulları ve Tedarik Süreçlerinde Problemler) 

 

 Kalitesiz/Hatalı Malzeme Seçimi 

 

 Sertifikasyon Eksikliği 

 

 Zaman Baskısı 

 

 Hatalı Veri Kullanımı ve Belirsizlikler (Işıma Süresi, Yağış Verileri vb.) 
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Grafik-1. Tasarım / Dizayn Aşamasında Risk Unsurları 

 

2.1.1. Çevresel Faktörlerin Dikkate Alınmaması – Tecrübesiz Tasarım Ekibi – Veri Eksikliği ve 

Belirsizlikler  

Yukarıdaki grafik üzerinden de görüleceği üzere Tasarım aşamasında karşılaşılan en büyük risk 

unsuru çevresel faktörlerin dikkate alınmaması ya da gözden kaçırılması, hatalı yorumlanmasıdır. 

Burada çevresel faktörler olarak adlandırılan faktörler başta kar, fırtına, sıcaklık, yağış verileri gibi 

tasarıma doğrudan etki edebilecek bölgenin iklim özellikleridir. Tasarım döneminde doğru 

yorumlanamayan veya tasarımın daha ekonomik olabilmesi amacı ile göz ardı edilen çevresel 

faktörler genellikle işletme dönemlerinde iklimsel etkilerin tetiklemesi sonucu ortaya çıkan gizli 

ayıplar olarak tespit edilirler. 

 

Resim-1. Kar Yağışı Sırasında Ortaya Çıkan Gizli Ayıplar - Tasarım Hataları 

Tecrübesisz Tasarım 
Ekibi (%20)

Sözleşmeler (%15)

Çevresel Faktörlerin 
Dikkate Alınmaması  

(%25)

Malzeme Seçimi (%5)

Sertifikasyon (%5)

Zaman Baskısı (%15)

Veri Eksikliği ve 
Belirsizlikler (%15)

Tecrübesisz Tasarım Ekibi (%20) Sözleşmeler (%15)

Çevresel Faktörlerin Dikkate Alınmaması  (%25) Malzeme Seçimi (%5)

Sertifikasyon (%5) Zaman Baskısı (%15)

Veri Eksikliği ve Belirsizlikler (%15)
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Güneş enerji santrallerinde yapısal tasarım hesapları, işletme gereksinimleri ve TS(Türk 

Standartlarına) dayandırılmaktadır. Esas alınan yönetmelik ve standartlar şu şekildedir; 

- DBYYHY 2007, deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 

- TS 648 Çelik Yapılar Hakkında Yönetmelik, 

- TS 498 Yapı Yüklemeleri Hakkında Yönetmelik 

- ASD 96 Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Dizayn Yönetmeliği 

Statik projeler hazırlanırken bu yönetmeliklere göre yapılan en belirgin hata yük tanımlamalarıdır. 

Zati Yük, Güneş Paneli Yükü, Sıcaklık Yükü,  Deprem Yükü, Kar Yükü, Rüzgar Yükü ve bunların 

yükleme kombinasyonları ayrı ayrı değerlendirilir. Ancak yüklerden biri hatalı tanımlanır ise 

konstrüksiyon statik dayanımları belirgin oranda farklılık gösterir ve olası montaj hataları ile birleşerek 

görece normal iklim koşullarında bile hasara neden olabilir. 

Zati Yükler: Kolon, kiriş, çapraz gibi yapısal elemanlarının ağırlıklarıdır. Genellikle SAP 2000 programı 

ile yapılan modellemelerde hesaplaması program tarafından malzeme özelliklerine göre otomatik 

hesaplanır. Kullanılacak malzemelerin boyutları ile malzeme tipinin sistemde doğru tanımlanması 

önem arz etmektedir. 

 

Güneş Paneli Yükü: Yatay profillere yayılı yük olarak verilen panel yükleri panel üreticilerinden alınan 

veriler doğrultusunda tanımlanır. Ancak sıklıkla panel ağırlıklarının statik projelerde hatalı tanımlandığı 

görülmektedir. Yan yana konuşlanan aynı firmaya ait 1 MW kapasiteli farklı santrallerde bu durum ile 

daha sık karşılaşılmaktadır. 

 

Sıcaklık Yükü: Çelik elemanların sıcaklık yükleri bölge iklim özellikleri ve çelik elemanların genleşme 

durumları göz önüne alınarak belirlenir. Sıcaklık yüklerinin hatalı değerlendirilmesi durumunda 

genleşme mesafeleri doğru ayarlanamayabilir. Bu durumda konstrüksiyonda çarpıklıklar oluşur. 

 

Zemin Etüdünün Önemi ve Deprem Yükü: Zemin etüt raporlarından alınan veriler deprem yükünün 

tespitinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla zemin etüt çalışmalarının alanın zemin özelliklerini doğru 

yansıtabilecek sayıda araştırma çukuru ve sondaj çalışmaları ile belirlenmesi önem arz eder. Ancak 

hemen hemen tüm santral projelerinde geniş alanda birkaç(çoğu zaman bir adet) örnekleme ile 

yapılan zemin etüt çalışmaları genellikle sahanın durumunu doğru yansıtamamaktadır. Sıklıkla 

karşılaşılan hasar türlerinden biri de yumuşak zeminlerde taşıyıcı kolonların minimum yüklerde zemine 

gömülmesi durumudur.   

 

Yatırımcılar ya da risk mühendislerince incelenen zemin etütlerinde dikkat edilmesi gereken 

hususların başında temin edilebilir ise sahanın birkaç sene önceki durumu ile mevcut durumu 

karşılaştırılarak mevcut ise dolgu yapılan alanların tespit edilmesi ve saha genelinde açılan araştırma 

çukurları ile sondaj sayısının artırılmasının önerilmesidir. Zemin etütleri sırasında fark edilemeyen 

yumuşak zeminler montaj aşamasında mutlaka fark edilebilir durumdadır. Bu nedenle montaj 

çalışmaları sırasında kontrolörler tarafından kolaylıkla çakılabilen taşıyıcı kolonlar olur ise mutlaka ilgili 

birimlere haber verilmesi talep edilmelidir. Bu alanlarda mutlaka taşıyıcı kolonun daha derine 

çakılması, beton enjeksiyon vb. yapısal önlemlerin alınması gerekmekte, saha genelinde imalat 

sonrası çekme testlerinin sık aralıklarda, mümkün ise tüm dikmeler için uygulanması gerekmektedir. 
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Resim-2. Zemine Gömülen Taşıyıcı Kolonların Hasar Sonrası Onarımları (Ek Profil İle Derin 

Çakma ve Beton Enjeksiyon Çalışmaları) 

 

Zemin özelliklerine göre bir miktar daha maliyete katlanılarak beton temel yapılması zemin 

sorunlarının büyük oranda bertaraf edilmesini sağlayabilir. 

 

 
Resim-3. Yumuşak Zeminlerde Örnek Uygulamalar 
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Özellikle kabaca çizilen eski deprem haritası sınırlarında kalan santraller için genellikle daha 

ekonomik tasarımların yapılabilmesi amacıyla düşük deprem bölgelerinin baz alındığı 

gözlemlenmektedir.  

 

Aşağıdaki örnekte, Kahramanmaraş için deprem bölgeleri haritası incelendiğinde, deprem 

haritasının il sınırlarının güncel il sınırları ile tam örtüşmediği ve GES sahasının bulunduğu bölgenin 

kabaca çizilmiş deprem bölgeleri haritasında 2nci ve 3üncü bölgeler sınırında kaldığı görülmektedir. 

Hesap raporunda, deprem bölgesinin 3üncü bölge alındığı (Ao=0.2) ve mühendislik yaklaşımı olarak 

2nci bölgede (Ao=0.3) alınmasının daha doğru olacağı değerlendirilmiştir. 

 

 
Resim-4. Hatalı deprem bölgesi seçimi 

 

Deprem yükü tanımlamalarında sıklıkla karşılaşılan hatalardan bir diğeri ise Taşıyıcı Sistem 

Davranış Katsayılarının seçiminde yapılan hatalardır. Aşağıdaki örnekte; Deprem Şartnamesi (2007) 

göre kütlesi tepede olan ters sarkaç türü yapılarda Ry=2 alınması gerekirken Ry=4 alınarak deprem 

kuvvetlerinin yarısının etki etmesi sağlanmasının sebebi net olarak anlaşılamamıştır. Sehven bir hata 

yapıldığı düşünülmüştür. Çelik kolona güvenerek “Çelik BİNALAR” için öngörülen en düşük Taşıyıcı 

Sistem Davranış Katsayısı (R) = 4 olarak alınması doğru değildir. Panel ağırlığı kuvvet olarak 

tanımlandığı için deprem hesabında yanlış (eksik) sonuca sebep olacaktır.  
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Kar Yükü:  

2016-2017 kış döneminde başta Konya, Kayseri, Kahramanmaraş gibi iller olmak üzere Türkiye’ 
nin farklı illerinde bulunan çok sayıda Güneş Enerji Santrali, üzerinde biriken kar kütlesinin ağırlığına 
dayanamayarak çökmüşlerdir. Birkaç MW kapasite ile faaliyet gösteren bazı santrallerde tam zayii 

seviyesine ulaşan hasarlar meydana gelmiştir. Son dönemde GES’lerde bu kadar çok kar ağırlığı 

hasarının meydana gelmesi kesinlikle tesadüf değildir. İncelenen çok sayıda santralde tasarım 
hatalarının etken olduğu tespit edilmiştir. Yapılan başlıca hatalar şu şekildedir; 
 

 Statik Projelerin Hatalı Olması, Kar Yükü Bölgelerinin Hatalı Seçilmesi: 
 

Sıklıkla karşılaşılan proje hatalarından birisidir. Aşağıdaki örnekte Toroslarda bulunmasına 
rağmen kıyı şeridi için tanımlanan kar yükü bölgesinin alınması sebebiyle III. Bölge olmasına rağmen I. 
Bölge olarak hatalı tanımlanan santral projesinden alıntı yer almaktadır. Santralde ilk kar yağışında 
belirgin çökme hasarları meydana gelmiştir. 
 

 
Resim-5. Hatalı Seçilen Kar Bölgesi, Kar Yükü Haritası ve Statik Projeden Alıntı 
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Sektörde faaliyet gösteren uzmanlarca bilindiği üzere TS 498’ de bölgelere göre tanımlanan 

Kar Yükü rakım farkına göre belirli oranda artırılmaktadır.  Sıklıkla karşılaşılan hatalardan bir diğeri ise 

hatalı rakım tespiti veya ekonomik tasarım amacı ile uygun oranda artırılmayan kar yüküdür. TS498’ 

de yer alan aşağıdaki çizelgeye göre 1000 m’ ye tekabül eden değerler, 1500 m’ ye kadar % 10, 1500 

m’ den yukarı yüksekliklerde % 15 artırılır ifadesi yer almaktadır. Bu uyarı açıklanan gerekçeler ile 

genellikle dikkate alınmamaktadır. Aşağıda bu durumu örnekleyen bir santralin konumu ve statik 

projesinden alıntı yapılmıştır.  

 

 
 

 
Resim-6. 1500 metre rakımın üzerinde kabul edilmesi gereken santralde hatalı Kar Yükü 

Tanımlaması 
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TS498 girişinde ve kar yükleri bölümünde tüm gerekli uyarılar yapılmaktadır ve verilen 

değerler kapsam içine giren yapılar ve normal şartlar için (uyarılar da dahil olacak şekilde) 

geçerlidir. TS498’de verilen yükler ile ilgili kapsam için “KAPSAM: Bu standart, konutlar, bürolar, 

resmi daireler, okullar, hastaneler, spor tesisleri, eğlence yerleri, garajlar vb. yapılardaki taşıyıcı 

elemanların (kagir, beton, betonarme, ahşap, çelik vb.) boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap 

değerini kapsar. Köprüler, su yapıları, önemli dinamik etkilere maruz her çeşit endüstri yapıları ve 

yüksek gerilim iletme hatları vb. maruz oldukları yükler bakımından özelik gösteren yapıların yüklerini 

kapsamaz” denilmektedir. Tipik olmayan özel yapımlı çatılarda kar yükü hesap değeri (Pk), yapılacak 

kar yükü dağılımı deneyi sonucunda belirlenmelidir. Bu açıklamaların dışında kalacak özellikli bölgeler 

için o yerdeki kar yağma süresi ve yüksekliğe bağlı olarak Çizelge 4'de verilen değerler, varsa 

meteorolojik ölçmelerden de faydalanarak artırılmalıdır” diye de eklenmektedir. Bu sebeplerle, özellikle 

TS498 kapsama tam girmeyen GES gibi sıra dışı yapılarda, GES’ lerin bulunduğu dağlık ve eğimli 

bölgelerde, kuvvetli rüzgarlara açık ve kar taşınmasına müsait yerlerde, kar biriktirme potansiyeli olan 

geometrik şekle sahip yapılarda (GES gibi), TS498 değerlerinin GES tasarımı için doğrudan 

alınması doğru değildir. 
 

 TS498’ İn Dikkate Alınmaması Ya Da Kar Yüklerinin Yanı Sıra Rüzgar Etkileşiminin Unutulması, 
 
 Proje Alanında Optimizasyonun Sağlanamaması (Verimi Yüksek Bir Arazi Olsa Da Her Kış Çok 

Ciddi Kar Yağışının Beklendiği Alanların Seçilmesi), 
 

 
 

Resim-7. Yamaçta kurulu Güneş Enerji Santrali ve Rüzgar Etkisi 
 

 TS 498’ İn Yetersiz Kalması, Güncelliğini Yitirmesi 
 

 Projeye Uyulmaması Ve Muhtelif Montaj Hataları Kar Yükü hasarlarının diğer tetikleyicileridir. 
 

   
 

Resim-8. Tasarımdan Farklı Malzeme Kullanılması ve Montaj Kusurları 
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Rüzgar Yükü:  

Rüzgar yükleri ile kar yükleri en gayri müsait durumda TS498’de tanımlandığı şekliyle 
birleştirilerek yüksek kotlarda, eğimli arazide, tepe eteklerinde rüzgarın da daha hızlı esebileceği 
hesaba katılmalıdır. Büyük bir yatırım yapılmadan önce, zorlu tabiat şartlarının (kar ve rüzgar) olacağı 
öngörülerek hem istatistiki bilgilerden faydalanılması hem de yerinde ölçüm yapılması faydalı olacaktır. 
Güneş panellerinin yerleşimi ve geometrik şekilleri sebebiyle i) rüzgar ve ii) kar tutucu özellikleri 
hesaba katılmalıdır.  

 
2.1.2. Kalitesiz / Hatalı Malzeme Seçimi 

 

 

 

Güneş panellerin çerçevelerinin, 

taşıyıcı konstrüksiyonun, vidaların, pulların 

ve somunların malzemeleri birbiri ile 

uyumlu olmalıdır. Bazı malzemeler birbiri 

ile uyumlu olmayabilirler ve uygun bir 

ayırma olmadan beraber 

kullanılmamalıdırlar. Aksi takdirde uyumlu 

olmayan materyallerin temas yüzeylerinde 

galvanik korozyon oluşabilir. 

 

                                      Resim-9. Korozyon Oluşumu 
 

Kalitesiz ekipmanlar ise sıklıkla sorun çıkarıp enerji üretiminin aksamasına neden olabilir. 

Aşağıda incelenen örnek bir hasar dosyasından alınan fotoğraflar paylaşılmıştır. Kullanılan kalitesiz 

junction box larda ilk yıl meydana gelen korozyon diyotlarda yanma / kavrulma şeklinde 

deformasyona, aynı zamanda santral genelinde enerji üretiminin belirgin oranda azalmasına neden 

olmuştur.  

 

 

Resim-10. Kalitesiz junction boxlar 
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2.1.3. Zaman Baskısı 

 

Türkiye’ de Güneş Enerji Santrali proje aşamasında zaman baskısının en yoğun yaşandığı 

dönem 2017 yılının son aylarıdır. Lisanssız GES yatırımlarına uygulanan dağıtım bedeli tutarları 

31.12.2017 tarihi itibariyle kWh başına 2.5 kuruş iken 10.25 kuruşa çıkarılmış, bu durum dağıtım 

bedellerinin yıl sonunda yüzde 300 artmasına, lisansız GES’ lerin net gelirinin yaklaşık % 17.3 

düşmesine neden olmuştur. 31 Aralık 2017 tarihinden önce geçici kabule hak kazanmış (geçici kabule 

hazır belgesi alan) lisanssız elektrik yatırımları için bu bedeller indirimli olarak uygulanacağından 

kurulum aşamasındaki GES’ ler hızla kurularak devreye alınmıştır.  

Statik Projeler, Zemin Etütleri detaylıca yapılamadan / incelenemeden hızla tasarımlar 

tamamlanmıştır.  Çoğu projede MW başına 10 - 15 gün gibi çok kısa sürede montajlar tamamlanmıştır. 

Montaj firmaları dar boğaz oluşturmuş, bu durumu fırsat olarak gören kişiler tecrübe sahibi 

olmamalarına rağmen montaj firmaları kurarak santral kurulumu gerçekleştirmiştir. Oluşan dar boğaz 

direkt olarak kontrol mekanizmalarını da etkisi altına almıştır. 2017 yılında geçici kabul için yoğun 

başvuru geldiğinden TEDAŞ’ın 2017 içinde tümüne geçici kabul verme çabası ayrıca risk unsuru 

yaratmıştır. Halihazırda bir çok sorun ile karşı karşıya olan GES’ lerde yapılan hızlı imalatlar birçok 

sorunu da beraberinde getirmiştir. Zaman baskısı altında tamamlanan bu projelerde yakın gelecekte 

farklı hasar türlerinin görülmesi beklenmektedir. 

Hızla tamamlanan projelerde kısıtlı süre sebebiyle;  zemin etütlerinin yapılmamış olması veya 

detaylıca değerlendirilememiş olması, statik projelerin TS 498 standartlarını dahi sağlayamaması, 

birden fazla proje yapan firmalar için maliyet gözetilerek daha ekonomik tasarımların hayata geçirilme 

çabası, dolayısıyla güvenlik katsayılarının mühendisler tarafından düşük tutulması, ucuz – kalitesiz 

malzeme kullanımı, hızla, profesyonel olmayan firmalar tarafından yapılan montaj çalışmalarının tam 

ve eksiksiz yapılamaması gibi nedenlerle; 

 İlk kar yağışı ile birçok santralde çökme hasarları, 

 

 İklim koşullarına bağlı olarak(yağmur veya ilk kar düştükten sonra erimesi için yeterli zaman 

bulması) zeminin yumuşaması, taşıyıcı elemanların zeminde tutunamaması, 

 

 Kalitesiz ekipmanlar nedeni ile performans kaybı, 

 

 Kalitesiz ekipman / montaj nedeni ile yangın hasarları ve buna bağlı dolaylı kayıplar, 

 

 Rüzgar sebebi ile panel kopmaları, 

 

 DC kablo kopmaları, inverter hasarları, trafo binalarında izolasyon problemleri gibi çok sayıda 

teknik risk ile çok daha sık karşılaşılması beklenmektedir.  

GES’ lerde hasar frekansının zamanla değişim eğrisi aşağıda gösterilmiştir. Hızla kurulan 

santrallerde Tasarım / Montaj Hata Olasılığının Yüksek olması direkt olarak beklenen Hasar 

Frekansının da artmasına neden olacaktır.     
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Grafik-2. Hasar – Zaman İlişkisi 

Açıklandığı üzere çok sayıda risk unsuru tehlike riskinin çok ciddi oranda yükselmesine neden 

olmaktadır. Bu risk unsurları mühendislerin ve tasarımcıların hasar bilinci oluşuncaya, yani pratik saha 

eğitimleri onlarca hasar sonrasında tamamlanıncaya kadar işletmeciler ya da EPC firmaları 

(Mühendislik, Tedarik ve Kurulum Firmaları) tarafından sigorta poliçelerine şarj edilmek istenebilir. Bu 

nedenle sigortalanmak istenen santraller için Gerçek Risk Analizinin önemi en yüksek düzeydedir. 

Aksi takdirde fiziki zararların yanı sıra iş durması, kar kaybı gibi dolaylı kayıplarla birlikte oluşan 

milyonlarca Euroluk hasar tazminat yükünün üstlenilmesi kaçınılmazdır. Yapılacak olan risk analizleri 

ile; 

Statik Projeler, 

Coğrafi Koşullar, 

Montaj Koşulları, 

Projeye Uygunluk ve Malzeme Kalitesi gibi çok sayıda farklı parametre detaylıca değerlendirilmelidir. 

2.1.4. Sözleşmeler 

EPC firmaları ile yatırımcılar arasında imzalanan sözleşmeler olası uyuşmazlıkların çözümü 

açısından yüksek önem arz etmektedir. Sözleşmelerde; 

- İşin Yapım Şartları 

- Teslim Süresi 

- Yedek Parça Temin Süresi, 

- Garanti Koşulları 

- Sorumluluklar açıkça belirtilmelidir. 
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Sözleşmelerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olası hasar durumunda onarım/müdahale 

sürelerinin belirtilmemesidir. Onarım sürelerinin ve yedek parça temin sürelerinin belirsiz olması hasar 

sonrası ortaya çıkan dolaylı kayıpların (kar kaybı, iş durması) artmasına ve yatırımcıların mağdur 

olmasına neden olmaktadır. Her ne kadar yatırımcıların Kar Kaybı, İş Durması gibi dolaylı kayıplarını 

karşılayabileceği sigorta teminatları olsa da hem muafiyet süreleri hem de normal olarak sigorta 

poliçelerinin konusu olarak değerlendirilmeyen gerekçesiz durma gün süreleri sebebiyle kaybı 

üstlenmek durumunda kalmaktadır.  

Örneğin üretici sorumluluğunda gerçekleşen bir inverter hasarının giderilmesi için bazı firmalar 

yurt dışından yeni inverter temin edilmesi gerekçesi ile yatırımcıların aylarca enerji üretim kaybına 

uğramasına neden olmaktadır. Halbuki yeni inverter gelinceye kadar yedek inverter takılıp enerji 

üretiminin sınırlandırılması sağlanabilir. Benzer durum santrallerde bulunan data logger cihazları, PV 

paneller gibi hemen hemen tüm ekipmanlar için geçerlidir. Ancak yüklenicilerin sözleşmesel bir 

yükümlülüğü bulunmadığından geçici alternatif çözümler ile ilgilenmemektedirler. Sözleşmelerde 

garanti kapsamında değerlendirilen hasarlar için üreticinin dolaylı kayıplardan da sorumlu olduğu 

ibaresi açıkça yazılır ise yatırımcıların enerji üretim sürekliliği güvence altına alınabilmiş olur. 

 Sözleşmelerde yer almaması sebebiyle karşılaşılan diğer bir sorun ise ekipmanların taahhüt 

edilen performansların altında çalışması durumunda yatırımcıların herhangi bir hak talep 

edememesidir. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla sözleşmelerde performans garantilerine açıkça 

yer verilmelidir. Örnek bir içerik aşağıdaki tablo ile bilgilerinize sunulmuştur; 

 

Tablo-2. Ekipman Garanti Süreleri 

Hem yatırımcılar hem de sigorta sektörü için rücu ve ana(kök) neden analizi hasar yönetiminin 

en önemli adımlarıdır. Hasar durumunda bu analizlerin sağlıklı şekilde yapılabilmesi; üreticilerin 

piyasada faaliyetlerine devam ediyor olması, teknik inceleme kapasitesine sahip olması ve hasardan 

sorumlu olmaları durumunda bunu karşılayabilecek ekonomik yapıya sahip olması gibi birtakım 

koşullara bağlıdır.  Ancak her üretici/uygulayıcı/tedarikçi firma için bu koşulların sağlanması mümkün 

olmayıp hasar durumunda rücü ve kök neden analizlerinin sağlıklı yapılamamasına, sürecin 

uzamasına, hatta üretim kayıplarının ciddi oranda artmasına neden olmaktadır. Bu sorunların ortadan 

kaldırılması ancak ve ancak üretici/uygulayıcı/tedarikçi firmaların ürün ve hizmet sorumluluk 

poliçelerinin mevcudiyeti ile mümkündür. Mümkün ise yatırımcıların proje aşamasında, 

sigortacıların ise poliçeleşme sürecinde ilgili firmalardan sorumluluk poliçelerini mutlaka temin 

etmesi tavsiye edilmektedir.  

Ayrıca; bir proje, proses ve süreç içinde yer alan her tedarikçiye ait iştigal konusunu 

ilgilendiren ve kapsayan SORUMLULUK poliçesi talep edildiğinde sigorta sektörü gelişimi 

başta olmak üzere süreç denetimi de kusursuz olarak sağlanıyor olacaktır.  
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2.1.5. Sertifikasyon 

Güneş Enerji Santrallerinde kullanılan ekipmanlar için şart koşulması gereken 

sözleşmeler aşağıdaki tablo ile özetlenmiştir; 

 

Tür Sertifika Kapsam 

PV 

IEC 61215 
IEC 60721-2-1’de tanımlanan genel açık-hava iklimlerinde uzun dönemli çalışmaya 
uygun olan karasal fotovoltaik modüllerin tasarım yeterliliği ve tip onayı için IEC 
kurallarını kapsar. 

IEC 61730 

Beklenen kullanım süreleri boyunca güvenli elektriksel ve mekanik çalışma 
sağlamak amacıyla fotovoltaik (PV) modüllere yönelik temel yapım kurallarını 
tanımlar. Belli hususlar, mekanik ve çevresel baskıdan kaynaklanan elektrik 
çarpması, yangın tehlikeleri ve kişisel yaralanmaların önlenmesinin 
değerlendirilmesi amacıyla sağlanmıştır. IEC 61730’un bu bölümü yapıma yönelik 
özel kurallara uygundur. IEC 61730-2 deney kurallarını özetler. 

IEC 61701 

Farklı PV modüllerinin Cl- (NaCl, MgCl2, vb.) Içeren tuz buğasından korozyona 
karşı direncini belirlemek için yararlı olan test dizilerini anlatmaktadır. Dizilerdeki 
baypas diyot fonksiyon testi hariç tüm testler IEC 61215, IEC 61646, IEC 62108, 
IEC 61730-2 ve IEC 60068-2-52'de tam olarak açıklanmıştır. Bu Standart hem düz 
plaka PV modüllerine hem de yoğunlaştırıcı PV modüllerine ve tertibatlarına 
uygulanabilir. Eski standart çok daha yaygın olarak elektronik bileşen alanında 
kullanıldığından, tuz buğu testi IEC 60068-2-52 yerine IEC 60068-2-11 standardına 
dayanmaktadır. Bu değişikliğe göre, 2 nolu yeni baskı, her devirde, kontrollü bir 
sıcaklık ve nispi nem koşulları altında, nemi depolamak ve ardından bir tuz sisi 
maruziyetini birleştiren bir döngü testi dizisini kapsamaktadır. Bu test dizisi, kalıcı 
veya geçici aşındırıcı ortamlara maruz kalan PV modüllerinde meydana gelen 
korozyon işlemlerini yansıtmak için daha uygundur. 

IEC 62804 

Kristalin silikon fotovoltaik (PV) modüllerin dayanıklılığını, potansiyel olarak 
indüklenen degradasyon (PID) dahil olmak üzere kısa süreli yüksek voltaj stresinin 
etkilerini test etmek ve değerlendirmek için prosedürleri tanımlar. Eşdeğer sonuçlar 
doğurmayan iki test yöntemi tanımlanmıştır. Tarama testleri olarak verilirler; Her iki 
test de doğal ortamda mevcut olan ve PID oranını etkileyebilecek tüm faktörleri 
içermez. Yöntemler, sabit bir stres seviyesine nasıl ulaşılacağını açıklar. Bu Teknik 
Şartnamedeki test, bir veya iki cam yüzeyli kristalize silikon PV modülleri, pasifize 
dielektrik tabakalara sahip silikon hücreleri, silikon yarı iletken üzerinde elektrik 
alanını etkileyen hareketli iyonları içeren bozunma mekanizmaları için veya silikon 
yarı iletkenin kendisi ile elektronik olarak etkileşime girecek şekilde tasarlanmıştır. 
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IEC 62548 

DC dizi kablolama, elektrik koruma cihazları, anahtarlama ve topraklama hükümleri 
dahil olmak üzere fotovoltaik (PV) diziler için tasarım gereksinimlerini ortaya 
koymaktadır. Kapsam, enerji depolama cihazları, güç dönüştürme ekipmanı veya 
yükleri dahil olmak üzere, FV dizinin tüm parçalarını kapsamaktadır. Bir istisna, güç 
dönüştürme ekipmanıyla ilgili hükümlerin sadece DC güvenlik sorunlarının söz 
konusu olduğu durumlarda karşılanmasıdır. PV modüllerine bağlantı için tasarlanan 
küçük DC klima ünitelerinin ara bağlantısı da dahildir. Bu belgenin amacı, fotovoltaik 
sistemlerin belirli özelliklerinden kaynaklanan tasarım güvenliği gereksinimlerini ele 
almaktır. Doğrudan akım sistemleri ve özellikle PV dizileri, normal AC akım 
sistemlerinden elde edilenlere ek olarak, normal çalışma akımlarından daha büyük 
olmayan akımlarla elektrik arkları üretme ve sürdürme kabiliyeti de dahil olmak 
üzere bazı tehlikeler oluşturmaktadır. 

INVERTER 

IEC 62109 

Güvenlik açısından tek tip bir teknik seviyenin gerekli olduğu fotovoltaik sistemlerde 
kullanılmak üzere güç dönüştürme ekipmanı (PCE) için geçerlidir. Elektrik çarpması, 
enerji, yangın, mekanik ve diğer tehlikelere karşı korunmak için PCE'nin tasarımı ve 
üretimi için minimum gereksinimleri tanımlar. Her türlü PV PCE için geçerli genel 
gereksinimleri sağlar. 

IEC 62116 

Şebeke bağlantılı FV sistemlerinde kullanılan ada koruma önlemlerinin 
performansını değerlendirmek için bir test prosedürü sunmaktadır. Bu standart, 
şebeke şebekesine bağlı tek veya çok fazlı şebeke etkileşimli PV invertörlerine 
monte edilen otomatik ada koyma önleme tedbirlerinin performansını test etmek için 
bir kılavuz açıklamaktadır. Test prosedürü ve tanımlanan kriterler, tekrarlanabilirliğe 
izin verecek minimum gereksinimlerdir. Bir önceki baskıya ilişkin büyük değişiklikler, 
DC güç kaynağı ve test koşulları ile ilgilidir. 

IEC 61727 

Yardımcı programa paralel çalışan ve DC'nin AC'ye dönüştürülmesi için statik (katı 
hal) invertör olmayan invertörlerden yararlanan yardımcı-bağlantılı fotovoltaik (PV) 
güç sistemlerine uygulanır. FV sistemlerinin şebeke dağıtım sistemine bağlanması 
için gereksinimleri belirler. 

 

2.2. Montaj Aşaması 

Montaj aşamasında risk yaratan başlıca unsurlar şu şekilde sıralanmaktadır;  

 Saha Güvenlik Önlemlerinin Alınamaması (Hırsızlık) 

 

 Zayıf Malzeme Kullanımı 

 

 Düzeltilemeyen Kurulum Hataları 

 

 Zaman ve Maliyet Aşımı 

 



  
 

16 
 

 Zemin Özelliklerinin Dikkate Alınmaması 

 

 Fiziki Zararlar (Çarpma, Düşürme vb.) 

 

 Kontrol Eksikliği 

Grafik-3. Montaj Aşamasında Risk Unsurları 

 

2.2.1. Saha Güvenlik Önlemlerinin Alınamaması (Hırsızlık) 

Montaj dönemlerinde hasar frekansı açısından kablo hırsızlığı ilk sırada yer almaktadır. Türkiye 

genelinde çok sayıda benzer hırsızlık hadisesi meydana gelmektedir. Hadiseler yoğun olarak İç 

Anadolu bölgesi ve yakın çevresinde gerçekleşmektedir. Kayseri, Afyon, Konya, Aksaray illerinde 

GES-Hırsızlık frekansı belirgin oranda yüksektir. Bunun ana nedeni söz konusu bölgelerin GES 

kurulmasına müsait oluşu ve bu bölgede çok sayıda devam eden projenin mevcudiyetidir.  

Montaj faaliyetleri sırasında meydana gelen 2 tip hırsızlık riski bulunmaktadır. Bunlardan biri 

makara üzerinde, stok sahalarında bekletilen kabloların çalınması iken diğer döşenmiş kabloların 

kesilerek çalınmasıdır. Döşenen kabloların kesilerek çalınması durumunda kablolara zarar verilmesi 

nedeniyle, makaradan çalınması durumunda miktar açısından daha fazla çalınabilmesi nedeniyle 

hasar maliyetleri artmaktadır. 

Saha Güvenlik 
Önlemlerinin 

Alınmaması(%50)

Zayıf Malzeme 
Kullanımı(%5)

Düzeltilemeyen 
Kurulum Hataları(%5)

Zemin Özelliklerinin 
Dikkate 

Alınmaması(%15)

Zaman ve Maliyet 
Aşımı(%5)

Fiziki Zararlar(%5)

Kontrol Eksikliği(%15)

Saha Güvenlik Önlemlerinin Alınmaması(%50)

Zayıf Malzeme Kullanımı(%5)

Düzeltilemeyen Kurulum Hataları(%5)

Zemin Özelliklerinin Dikkate Alınmaması(%15)

Zaman ve Maliyet Aşımı(%5)

Fiziki Zararlar(%5)

Kontrol Eksikliği(%15)
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Resim-11. Hırsızlık Hasarları 

Montaj faaliyetleri sırasında hırsızlık riskine karşı alınması gereken genel önlemeler şu şekildedir; 

      Santral Çevresi Tel Çit ve Dikenli Tel İle Çevrilmesi 

      Gece görüşlü, IP CCTV Sistemi  

      Güvenlik Personelleri (Gece ve Gündüz Bekçileri)  

      Aydınlatma (Jenaratör) 

      Giriş – Çıkış Denetimi olarak sıralanabilir. 

Yatırımcılar her ne kadar aydınlatma, bekçi, gece görüşlü güvenlik kamerası, tel çit vb. 

önlemleri almış olsa da çoğu zaman caydırıcı olmadığı görülmektedir. Örneğin güvenlik görevlisi 

bulunmasına rağmen hadisenin güvenlik görevlisinin de içerisinde olduğu organize bir yapı tarafından 

gerçekleştirilmesi veya hırsızlar fark edilse bile olaya müdahale edilmemesi şeklinde de hırsızlık 

hasarları gerçekleştirilebilmektedir. Emniyeti suistimal durumunu ispatlamak ise genellikle mümkün 

olmamaktadır. Bu gibi risklerin bertaraf edilebilmesi için güvenlik personellerinin sabıka kaydının 

sorgulanması, geniş alana kurulu montaj sahasında personel sayısının yeterli olması, yerel halktan 

değil mümkün ise daha önceki işlerden tanınan güvenlik personellerinin istihdam edilmesi önem arz 

etmektedir. Gerek yatırımcılar açısından gerekse sigortacılar açısından hırsızlık hasarlarının rücu 

edilebilmesi için özel güvenlik hizmetinin alınması gerekmektedir. Özel güvenlik hizmetinin alınması 

profesyonller tarafından santralin daha iyi korunmasını sağlayacağı gibi risk unsurunu belirgin oranda 

azaltmaktadır. 

Hasar frekansının azaltılması amacıyla diğer öneriler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 Kablolar montaja en yakın zaman aralığında şantiyeye getirilmeli, kablo montajı ivedilikle 

yapılmalı, montaj sonrası kablo kanallarının üzeri kapatılmalıdır. 

 

 Makaralar şantiye içerisinde oluşturulacak depo içerisinde istiflenmelidir. Depoyu açıkça görecek 

konumda güvenlik kameraları konuşlandırılmalı, aydınlatma yapılmalı, deponun hemen yanına 

güvenlik kulübesi ve bekçi konuşlandırılmalıdır. (Bu önlemlerden biri veya birkaçı değil tamamının 

yerine getirilmesi, mesai saatleri dışında güvenlik görevlisi sayısının MW başına 1-2 kişiden 

oluşması vb. faydalı olacaktır.  
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Resim-12. Kablo Stok Sahası ve Dome Kamera 

 Saha genelinde gece aydınlatması mutlaka yapılmalı, bekçilerin sürekli olarak sahayı gözlem 

altında tutması sağlanmalıdır. 

 

 Mümkün ise Özel Şirketten Güvenlik Hizmeti alınmalıdır(Genellikle maliyetinin daha yüksek olması 

sebebiyle tercih edilmemektedir). Özel Şirketten hizmet alınması Rücu hususu için de önem arz 

etmektedir. (Sigortalılar açısından risk primine doğrudan etki eden bir faktör olmalıdır. Olası bir 

hırsızlık hasarında rücu hakkı korunmaktadır) 

 

 Günlük saha kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Gerçekleşen Hırsızlık hadisesi aynı gün fark 

edilemez ise kesilen tel çit hırsızlar tarafından tekrar örülmektedir, bir sonraki gün 2. Hırsızlık 

hadisesi gerçekleştirilebilmektedir. 

 

 Dıştan içe ağır kablolar ve konstrüksiyon elemanları ile çevrili alanın ortasında DC kablo istif 

düzeni oluşturulmalıdır. 

Bölgelerde yapılan projelerin büyük oranda aynı firmalara ait olması sebebiyle hemen hemen tüm 

firmalar Hırsızlık Hasar tecrübesini edinmiş durumdadır. Son 2-3  yılda proje sayısı ile orantılı olarak 

GES Montaj Hırsızlık hasarları pik yapmıştır. Sigortalıların tecrübe etmiş olduğu hırsızlık riskine 

yaklaşımı değiştiğinden(bekçi sayısının artırılması, özel güvenlik firmalarından hizmet alım oranının 

artması, tel çit ile çevrili montaj sahası içerisinde ikinci bir tel çit ile depo alanının oluşturulması, 

güvenlik kameraları ve aydınlatmaların artırılması vb.) hasar frekansının azalma eğilimine gireceği ön 

görülmektedir. 

2.2.2. Muhtelif Montaj/Uygulama Hataları 

Muhtelif montaj hataları genellikle tasarım döneminde olduğu gibi işletme döneminde herhangi 

bir sebeple tetiklenerek ortaya çıkan gizli kusurlardır. Uygulama hataları, hızlı montaj koşulları, 

eğitimsiz montaj personeli, kontrol eksikliği, zayıf malzeme kullanılması gibi nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. İyi bir kontrol mekanizması ile montaj/uygulama hatalarının fark edilmesi ve 

giderilmesi kolaylıkla mümkündür. Çok sayıda farklı uygulama sorunları ile karşılaşılabilse de 

bunlardan en sık karşılaşılanları şu şekildedir; 
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 Taşıyıcı kolonların zemine yeterince çakılmaması ve zemin özelliklerinin dikkate alınmaması sebepleri 

ile yerinden çıkan ve eğilen konstrüksiyonlar(Hareketli Kolon), 

 

 

Resim-13. Hareketli Kolon 
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 Aşık – kiriş bağlantılarını sağlayan tırnakların uygunsuz montajı, 

 

Resim-14. Uygunsuz Tırnak Bağlantıları 

 Çapraz stabilite elemanlarının bağlantılarında cıvata kullanmak yerine, çapraz elemanı yerine 

tutturmak amacıyla ve yük taşıma kapasitesi çok düşük olan akıllı vidaların kullanılması, 

 

Resim-15. Hatalı Vida Kullanımı 
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 Çapraz elemanların projesine aykırı olarak köşeden köşeye yerine elemanların ortasına ve köşeden 

uzağa monte edilmesi, 

 

Resim-16. Hatalı Çapraz Bağlantıları 

 Gevşek bırakılan bağlantılar, 

 

Resim-17. Gevşek Bağlantılar 

 Projede belirtilenden daha düşük kalitede kullanılan bulonlar, 

 

Resim-18. Farklı Kalite Bulonlar 
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 Sarkık bırakılan DC kablolar, 

 

Resim-19. Sarkık DC Kablolar 

 Pul / Rondela kullanılmaması sebebiyle sıyıran cıvatalar; 

   

Resim-20. Pul / Rondela Kullanılmaması 

 Taşıyıcı konstrüksiyona tam oturtulamayan fotovoltaik paneller, 

 

Resim-21. Konstrüksiyona Oturtulamayan Paneller 
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2.3. Montaj Döneminden – İşletme Dönemine Geçiş Aşamasında Belirsizlikler 

Özellikle montaj dönemi tamamlanan, işletme dönemi başlamak üzere olan ya da başlayan Güneş 

Enerji Santrallerinde hasar oluşması durumunda sigortalılar ile sigortacılar arasında ihtilaf 

oluşmaktadır. Halbuki Montaj Sigortası Genel Şartları’ nda montajın tamamlanması durumu çok net 

ifadelerle açıklanmaktadır. 

Montaj Sigortası Genel Şartları 
 
Teminat Dışı Kalan Heller” başlığı altında; 
 
“i) Montajı tamamlanan veya varsa tecrübe devresi biten, yahut işverene teslim edilen veya 
işveren tarafından kullanılan kısımlarda doğrudan, doğruya veya dolayısıyla vukua gelecek ziya ve 
hasarlar.” İbaresi yer almaktadır. 
 
BAKIM DEVRESİ ÖZEL ŞARTI ise “Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya geçici 
kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile 
başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer.” Şeklinde tanımlanmaktadır. 
 
Özetle Montaj Dönemi şu koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi ile tamamlanmaktadır; 
 

 Montajın fiziki olarak tamamlanmış olması, 
 

 Geçici Kabul Başvurusu Yapılmış Olması; 
 
06.11.2015 Resmi Gazete Tarihli, 29524 Resmi Gazete Sayılı ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ 
KABUL YÖNETMELİĞİ’ ne göre;  
 
“Geçici kabulün yapılması; 
 
MADDE 12 – (1) Geçici kabulün amacı ünitenin/ünitelerin onaylı projesi ve bu Yönetmelik esaslarına 
göre kavramsal olarak incelenerek enterkonnekte sisteme senkronizasyonunun emniyetli bir şekilde 
sürdürüldüğünü ve ünitenin/ünitelerin tamamlandığını belgelemektir. 
 

TEDAŞ Güneş Enerjisi Santrallerinde geçici kabul başvurusunu bir kısım evrak sunulması kaydıyla 
kabul etmekte ve bu evraklar içerisinde dağıtım lisansı sahibi ve tesis sahibi tarafından müştereken 
imzalanan “Geçici Kabule Hazırdır Tutanağı” da bulunmaktadır 
 

Geçici kabul işleminde ise tesisteki mekanik montajın tamamlanıp tamamlanmadığı, kullanılan 
malzemelerin seri numaralarının uyumluluğu ve invertörlerin testleri ,yapılan imalatların proje ile 
uyumu dahil tesisin kullanıma hazır hale gelip gelmediği sorgulanmaktadır. Tesis tamamlanmadan 
geçici kabulün gerçekleştirilmesi usule aykırıdır. 
 

 Geçici Kabulün Yapılmış Olması, 

 

 Sisteme Enerji Verilmesi, 

 

 Enerji Üretimine Başlanmış Olması’ dır. 
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2.4. İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında risk yaratan başlıca unsurlar şu şekilde sıralanmaktadır;  

 Doğa Olayları (Kar, Fırtına, Sel, Yer Kayması vb.) 

 

 Elektriksel Hasarlar, Yıldırım Etkisi ve Yangınlar 

 

 Elde Edilen Verimin Tahminlerden Düşük Olması 

 

 Yedek Parça Temininin Planlanandan Uzun Olması 

 

 Garanti Sağlayıcılarına Ulaşılamaması 

 

 3. Şahıs Riskleri 

 

 Yönetmelik Tadilatları 

 

 Diğer (Bakım Sorunları, Korozyon, SCADA, Genleşme, Güçlendirme İhtiyacı vb.) 

 

Grafik-4. İşletme Aşamasında Risk Unsurları 

 

Doğa Olayları(%35)

Elektriksel Hasarlar, 
Yıldırım Etkisi ve 

Yangınlar(%15)
Düşük Verim(%5)

Uzun Termin Süresi(%5)

Garanti Sağlayıcılara 
Ulaşılamaması(%10)

3. Şahıs Riskleri(%5)

Yönetmeliklerde 
Değişiklikler(%10)

Diğer Riskler(%15)

Doğa Olayları(%35) Elektriksel Hasarlar, Yıldırım Etkisi ve Yangınlar(%15)

Düşük Verim(%5) Uzun Termin Süresi(%5)

Garanti Sağlayıcılara Ulaşılamaması(%10) 3. Şahıs Riskleri(%5)

Yönetmeliklerde Değişiklikler(%10) Diğer Riskler(%15)
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2.4.1. Doğa Olayları 
 

Güneş Enerji Santralleri açık alanda konuşlandırıldıklarından kar, yağmur, dolu vb. etkilere 

tamamen açıktır. Ayrıca gerçekleştiğinde genellikle santral genelinde etkili olan katastrofik tehlikelerin 

gerçekleşme sıklığı olduğu kadar ortaya çıkardığı hasar boyutları açısından da işletme dönemi 

içerisindeki en önemli risk unsurları olarak görülmektedir. Katastrofik tehlikelerin gerçekleşmesi 

durumunda meydana gelen fiziki hasarların yanı sıra ciddi oranda dolaylı kayıplar da oluşmaktadır. 

Santral genelinde üretimin aksaması sebebiyle bazı durumlarda santral yeniden kuruluncaya kadar 

enerji üretim kayıpları oluşur. Söz konusu risk unsurlarına çoğu zaman önlem almak mümkündür.  

2.4.1.1.  Kar Ağırlığı Hasarları 
 

Özellikle yüksek rakımlarda kurulu olan santrallerde sıklıkla karşılaşılan hasar türüdür. Genellikle 

tasarım ya da montaj dönemlerinde yapılan hesap hataları sebebiyle konstrüksiyonların paneller 

üzerinde biriken kar kütlesinin ağırlığına mukavemet gösterememesi sebebiyle çökmesi ile sonuçlanır. 

Tasarım ve uygulama hatalarına ilişkin detaylı bilgi daha önceki bölümlerde verilmiştir.  

 

Resim-22. Kar Ağırlığı Hasarları 
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2.4.1.2. Fırtına Hasarları 

Güneş panelleri açık alanda konuşlandırıldığından ve geniş yüzey alanına sahip olduğundan 

rüzgarın doğrudan etkisine maruz kalmaktadır. Sıklıkla karşılaşılan hasar türlerinden biri olan fırtına 

hasarları santral genelinde panellerin yerinden koparak kırılması, kopan panelleri etraftaki diğer 

panellere zarar vermesi ve kirişlerde eğilme şeklinde deformasyona neden olmaktadır. Hasar nedeni 

olarak her ne kadar ilk akla gelen fırtınanın şiddeti ve panellerin yapısı olsa da panel tutucu tırnakların 

uygun şekilde monte edilememesi sebebiyle gerçekleşen hatrı sayılır miktarda hasar ile 

karşılaşılmaktadır. Rüzgar /  fırtına hasarlarının minimize edilebilmesi için panel montajlarının rijitliği 

tam sağlayacak şekilde yapılması ve bağlantıların sıklıkla kontrol edilmesi faydalı olacaktır. 

Bazı Güneş Enerji Santralleri yoğun rüzgar alan bölgelerde konuşlandırılmıştır. Bu santrallerde 

genellikle rüzgar hız ölçümü için rüzgar hızı ölçüm istasyonları ve üretim verimini artırmanın yanı sıra 

güvenlik önlemi olarak tracker(güneş takip) mekanizmaları konuşlandırılmaktadır. Ancak kimi zaman 

görevini yerine getiremeyen mekanizmalar ve bağlantı hataları sebebiyle rüzgar yoğun bölgelerde 

sıklıkla karşılaşılan bir hasar türüdür. Santralleri tamamen durduracak boyutta bir fırtına hasarı ile 

henüz karşılaşılmamış olup çoğu zaman aralıklı olarak panellerde hasara neden olduğu 

gözlemlenmektedir. 

 

Resim-23. Fırtına Hasarları 

 

2.4.1.3. Dolu Hasarları 

 

Uzun süre ve büyük çaplı yağan dolu taneleri bütün panel tiplerinde ağır hasara yol 

açabilmektedir. 
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2.4.1.4. Sel ve Yer Kayması Hasarları 

 

Diğer katastrofik risklere göre görece çok daha az sıklıkla karşılaşılan hasar türleridir. Ancak 

gerçekleşmesi durumunda hasar boyutu ciddi seviyelere ulaşabilir. 

 

Sel – Su Baskını hasarlarında etken santrallere yakın konuşlu su yataklarıdır. Mutlaka taşkın 

debileri kontrol edilmeli, santraller taşkın debisi yüksek olan su yataklarına yakın 

konuşlandırılmamalıdır. 

  

 

Resim-24. İzmir Seferihisar Turabiye Güneş Enerji Santrali, 8 Mw 
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Yoğun yağışlı hava koşullarında santral sahalarında biriken/akan sular zeminde belirgin 

aşınmalara neden olabilmektedir. Zeminin aşınması taşıyıcı kolonların rijitliğini kaybetmesine, 

dolayısıyla ilgili masada belirgin hasara neden olabilir. Bu gibi durumlarda derin aşınmaların 

bulunduğu bölgelerin doldurulması ve kolon çevresine beton enjeksiyonu yapılması(ya da beton temel 

kullanılması), eş zamanlı olarak uzman görüşü alınarak mevsimsel yağışlarla oluşan yüzey sularının 

taşıyıcı kolanlara zarar vermesini önlemek ve ihtiyaca cevap verecek şekilde projelendirilmiş yüzey ve 

çevre drenaj sistemleri ile ortamdan uzaklaştırılması önerilmektedir. 

 

Resim-25. Zemin Sorunları 

2.4.2. Elektriksel Hasarlar, Yıldırım Etkisi ve Yangınlar 

 

Elektriksel hasarlar panellerde kavrulma, inverterlerde kavrulma, dağıtım merkezleri ve 

hücrelerde yangın şeklinde meydana gelmektedir. Genellikle santrallerin kurulduğu ilk yıl içerisinde 

ortaya çıkmaktadır. Hücrelerin ve ya hücrelerde kullanılan ekipmanların(gerilim trafoları, kesiciler vb.) 

imalat / montaj kusurları etkili olmaktadır. Otoprodüktör hücrelerinde meyana gelebilecek olası bir 

hasar santraldeki enerji üretiminin tamamen durmasına neden olabilmektedir. Herhangi bir dış etki 

olmaksızın santrallerin ilk yılı içerisinde meydana gelen trafo merkezi-dağıtım merkezi elektriksel 

yangın hasarlarında üreticilere ihtaren bildirim yapılması be hasarın en kısa süre içerisinde giderilmesi 

önem arz etmektedir. 

   

Resim-26. Yangın Hasarları 
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Elektriksel hasarların önlenebilmesi için sık aralıklarla bağlantı kontrolleri, akım- gerilim 

ölçümleri, topraklama kontrolleri, termal ölçümler ve bakımlar yapılmalıdır. 

   

 

Resim-27. Elektriksel Kontroller 

Yıldırım Hasarları: 

Güneş Enerji Santralleri yakın çevresine düşen yıldırımın etkisi ile AG-OG hücreleri, 

inverterler, haberleşme sistemleri başta olmak üzere elektronik ekipmanlarda hasar görülebilmektedir. 

Hücrelerde ve inverterlerde meydana gelen hasarlar tüm santralde enerji üretim kaybına neden 

olabilmektedir.  

   

Resim-28. Yıldırım Hasarları 

Yıldırım hasarlarına karşı alınabilecek başlıca önlemler arasında AG parafadur koruması, DC 

parafadur koruması yer almaktadır. Mutlaka tesis edilmiş olmaları gerekmektedir. 

 



  
 

30 
 

 

   

Resim-29. Yıldırımdan Korunma 

Bazı kaynaklar paratoner sistemleri santral çevresinde düşebilecek yıldırımları da sahaya 

çekeceğinden kullanılmasının doğru olmadığını savunmaktadır. Yine de çok sayıda santralde kurulu 

paratoner sistemleri mevcuttur. Diğer bir yıldırımdan korunma sistemi ise sadece tesise yıldırım 

düştüğünde devreye giren pasif yakalama çubukları ile koruma açısı oluşturarak yapılacak 

korumalardır.  

 

2.4.3. Diğer Hasar Tipleri 

 

2.4.3.1. Kötü Niyetli Hareketler ve Fiziki Zararlar 

Kimliği belirsiz kişilerin sahaya izinsiz girerek sert bir cismi panellere vurması, panellere 

çarpılması ya da uzaktan sert cisim atılarak fotovoltaik panellere zarar verilmesi şeklinde meydana 

gelebilmektedir.  

 

Resim-30. Kötü Niyetli Hareket Hasarı 
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2.4.3.2. Bakımsızlık / Gölgeleme / Ot Problemleri 

 

Gölgeleme yaparak üretim verimini düşürdüğü gibi kuru olan otlar yangın riskinin artmasına da 

neden olmaktadır. İlaçlama yapılarak santral sahasının temiz tutulması gerekmektedir. 

 

Resim-31. Ot ve Gölgeleme Problemleri 

Masa yerleşiminde hata yapılması, santralin yakın çevresinde bulunan yapılar(tel çit, kamera ve 

aydınlatma direkleri, rüzgar türbinleri vb.) fotovoltaik paneller üzerinde gölgeleme yaparak santral 

veriminin düşmesine neden olmaktadır. Verimin düşmesine neden olan diğer bir husus ise panellerin 

tozlanması durumudur. Panellerin saf su ile belirli aralıklarla yıkanması gerekmektedir. 

   

2.4.4. Cezalar & Kamu Otoritelerinin Kararları Sebebiyle Oluşan Kayıplar 

Güneş Enerji Santralleri için kamu otoritelerinin idari yaptırımları, değişen yönetmelikler vb. 

nedenlerle enerji üretilmesine rağmen işletmelere fatura tutarları ödenmemektedir. Yakın 

zamanda(22.06.2017) yayınlanan EPDK kurul kararı bu duruma iyi bir örnek olarak verilebilir. Kararda 

şu ifadeler yer almıştır; 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında olan ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunda yer alan kurulu gücün ve 1 MW’ın 
üzerinde geçici kabulü tamamlanarak işletmeye geçen üretim tesislerine ilişkin olarak; 

 
a. 01/07/2017 tarihinden itibaren sisteme 1 MW’ın üzerinde güç ile enerji verildiğinin tespiti 

halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme 
verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik 
şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmamasına, bu kapsamda sisteme verilen enerjinin 
ise YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasına, 
 

b. Üretim tesisi ile ilgili iş ve işlemler tamamlanarak Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu’nda 
yer alan 1 MW ve altında bir değere ulaşılana dek üretim tesisinde üretilen enerjinin görevli 
tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili 
olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme 
yapılmamasına, bu kapsamda sisteme verilen enerjinin ise YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak 
dikkate alınmasına karar verilmiştir.” 

 

İnverterlerini sınırlayamayan birçok işletme kurul kararının yayınlanmasını takip eden ay içerisinde 

üretmiş olduğu enerjiye karşılık fatura kesememiş, bu nedenle Kar Kaybı, Performans Kaybı gibi 

finansal kayıp teminatlarının bulunduğu sigorta poliçelerinden tazminat talep etmiştir. ( Bu ve  benzer 

yasal mevzuat sorunları tazminat tespitinde en önemli sorun  kaynaklarından olacaktır..) 
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Ancak Türk Kar Kaybı ve Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları’ nda yer alan ibarelere 

istinaden zararlarını karşılayamamıştır. Bu nedenle kamu otoritelerinin aldığı kararların sürekli takip 

edilerek uygulanması gerekmektedir. 

EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) adından da anlaşılacağı üzere enerji sektörünü 

düzenleyen ve sektörün durumu ile talebi dikkate alarak enerji stratejilerini belirleyen 

kurumdur. Bu düzenlemeleri farklı değişkenlere göre yaparken mevcut yapıya aykırı yeni kurul 

kararları yayınlayabilir ve yönetmeliklerde değişiklikler yapabilir. Düzenlenen yönetmelikler 

temel olarak sigorta şartlarına/prensiplerine de aykırı olabilir. Bu nedenle sigorta sektörünün 

enerji sektöründeki değişikliklere göre hareket etmesi olanaksızdır. Sigorta sektörü enerji 

piyasalarına müdahale edemeyeceği gibi enerji piyasası da sigorta sektörüne müdahale 

edemez, dolayısıyla sigortacılık şartlarını ve prensiplerini belirleyemez. Sigorta sektörü Enerji 

Piyasası değişkenlerine göre ortaya çıkan cezai yaptırımları kabul eder ve bu değişkenlere göre 

hareket etmeye başlar ise sigortacılık prensiplerine aykırı çalışmalara aracılık edilmiş olur. 

EPDK’ nın yeni yaptırımları sebebiyle yatırımcıların karşılaştığı cezaların sigorta poliçelerinden 

talep edilmesi Trafik Cezalarının Kasko Poliçelerinden talep edilmesinden pek de farklı değildir. 

Bu nedenlerle Enerji piyasasındaki yönetmelik tadilatları sonucu ortaya çıkan cezai 

yaptırımların poliçe kapsamında değerlendirilmesi hiçbir suretle mümkün değildir. Müşteri 

memnuniyeti sınırsız olmamalıdır.  

3. Finansal(Dolaylı) Kayıplar (02/2018 Güneş Enerji Santrallerinde Kar Kaybı ve Performans Kaybı, 

Ekol Ekspertiz Finans Grubu Bülteninden Alınmıştır ) 

 

Güneş enerji santrallerinde finansal kayıplar; 
 

- İş Durması 
 

- Kar Kaybı 
 

- Performans Kaybı, sebebi ile meydana gelmekte, bu kayıplar sigorta ürünleri ile teminat altına 

alınabilmektedir. 
 

3.1. Kar Kaybı 

 

Tüm ticari işletmenin kurulma amacı kar elde etmektedir. Büyük enerji santrallerinden, sanayi 

kuruluşlarına ve hatta küçük çaplı KOBİ ölçeğindeki işletmelere kadar tüm işletmeler aynı amaç için 

faaliyet göstermektedir. Günümüz koşullarındaki “maddi zarar” sigorta poliçeleri ile 

karşılanabilmektedir. Ancak esas olan risk sonucunda oluşan faaliyetin durması ve/veya yavaşlaması 

sırasında oluşan dolaylı hasar niteliğindeki kar kaybının değerlendirilmesidir. 

 

Bu durum için Kar Kaybı Sigortası önem kazanmıştır. Tesiste / işletmede oluşabilecek herhangi bir 

teminata konu risk sonucundaki ticari faaliyetin durması ve/veya yavaşlaması durumunda yatırımcının 

kaybı, Kar Kaybı Poliçesi ile güvence altına alınmaktadır. 

 

Kar Kaybı zararının hesaplamasında sektörel bazlı birçok farklı uygulama yapılmaktadır. Ancak, 

mevcut bültenimizin konusu olan GES santralleri için hesaplama yöntemi hemen hemen 

standartlaşmış durumdadır. Kar kaybı hesabındaki en önemli unsur durma gün süresinin 

belirlenmesidir. Güneş Enerjisi Santrallerinde kullanılmakta olan ekipmanın büyük kısmı yurtdışından 

ithal edilmektedir. Hasarlı parçanın yurtdışından ikame edilmesi durumunda; yurtdışındaki tedarikçinin 

stoğunda malzeme bulunmaması ve/veya ülkeler arasındaki ticari anlaşmalar nedeni ile temin 

sürecinin uzaması ve/veya tatil dönemlerinin farklı olması tedarikçilere ulaşılamaması ve/veya benzeri 

birçok sebebe bağlı olarak tesisin devreye alınması uzayabilmektedir.  
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Burada, makul süre olarak tesisin durma süresinin hesaplanması gerekmektedir. 1 MW kurulu güce 

sahip GES’in yaklaşık 90 ila 120 gün içerisinde tamamen kurulduğu dikkate alındığında, hiçbir koşulda 

1 MW için durma gün süresinin 90-120 günü geçmesi mümkün değildir. Yukarda belirtilen etkenlere 

bağlı olarak malzemenin temin edilememesi sigortacı açısından durma gün süresinde kabul edilebilir 

değildir.  

 

Durma gün süresinin hesaplanmasında; ihtiyaç duyulan malzemenin stokta hazır bir şekilde 

bulunduğu varsayımı ile standart süreler dahilindeki tesise ulaşması ve montaj işçiliği süresi kadar 

olmalıdır. Malzemenin ithal edileceği ülkenin Türkiye’ye olan mesafesi dikkate alınarak işin durma 

süresinin azaltılabilmesi için uçak ile parçanın Türkiye’ye getirilmesi durumu da dikkate alınarak 

sürecin yönetilmesi çok önemlidir. Burada yapılması gereken fiziki zarar maliyetleri toplamı ile kar 

kaybı zarar tutarının birbirlerine etkisi dikkate alınarak değerlendirme yapılmasıdır. 

 

Durma gün süresinin belirlenmesi sonrasında tesisin bir önceki yılın aynı dönemine ait veriler temin 

edilerek meydana gelen hasara ilişkin değerlendirme yapılabileceği gibi sahada başka bir sağlam 

santral var ise durma gün süresi boyunca bu veriler dikkate alınarak değerlendirme yapılabilir. 

 

Panel tedarikçileri tarafından 10 yıllık performans garantisi verildiği dikkate alınarak (14.06.2013 

Tarihli Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca garanti süresi 2 yıl olup bu 

farklı bir çalışma konusu olduğundan detaya girilmemiştir.) GES’ in üretim kapasitesi de belli 

olduğundan geçmiş yıl verilerinin baz alınması gerekmektedir.  

 

Durma gün süresi ile hesaplamaya esas teşkil edecek günün belirlenmesi sonrasında işletmenin 

üretim kaybı hesaplanacak, 13,3 USD/cent(1 MW enerji başına taahhüt edilen alış bedeli) ile yapılan 

çarpım sonucunda işletmenin ciro kaybı belirlenecektir. 

 

Ciro kaybının hesaplanmasını takiben “brüt kar” oranına ihtiyaç duyulmaktadır. Brüt kar oranı brüt 

karın ciroya oranı ile bulunmaktadır. 

 

GES’ lerde satılan mal maliyeti teknik olarak bulunmamaktadır. Çünkü üretim direkt olarak güneş 

ışınları vasıtası ile herhangi bir iş gücü ve/veya hammadde kullanılmadan gerçekleştirilmektedir. 

Satılan mal maliyeti hesabının çalıştırılması işletme karlılığını düşüreceğinden genel olarak yatırım 

maliyetleri ve amortisman giderleri malın maliyetine yansıtarak kar azaltılmaktadır. Diğer taraftan GES 

santrallerinde tahsis edilen personel sayısının azlığı ve diğer genel sabit gider maliyetlerinin de düşük 

olmasından dolayı tesisin çalışmaması sırasında elde edilecek / tasarruf edilecek bir gider kalemi de 

genel olarak bulunmamaktadır. Bu nedenle de mali kayıtlar üzerinden hesaplanan brüt kar oranı direkt 

olarak ciroya tatbik edilerek kar kaybı zararı tespit edilebilir. 

3.2. Performans Kaybı 

Güneş Enerjisi Santralinin ilk kurulumu aşamasında mevcut coğrafi yapının özellikleri ve geçmiş 

dönem ışıma verileri dikkate alınarak projeler hazırlanmakta, panel tip ve kapasiteleri belirlenmekte ve 

fizibilite hazırlanarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık üretim miktarları belirlenmektedir.  

GES’ te herhangi bir fiziki zarar oluşmaksızın panel ve/veya bağlantıları kaynaklı olarak üreticinin 

garanti ettiği verim oranının altında üretim gerçekleşmesi ya da tahmin edilen ışıma oranlarının belirli 

bir yüzde oranında altında olması durumunda “performans kaybı” ortaya çıkmaktadır.  

Performans kaybı için poliçelerde mutlak suretle belirli bir oran belirtilmekte olup üretimin poliçede 

belirtilen oranın üzerinde düşmesi gerekmektedir. ( Genel uygulamada bu oran %10’dur)  
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Performans kaybının ;  

 Enerji üretim raporlarında (fizibilite) ve/veya geçmiş yıl verilerine kıyasla azalan global solar 

radyasyon kaynaklı üretim kaybı (Düşük Solar Radyasyona Bağlı Gelir Kaybı poliçesinin 

konusu olup ülkemizde henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır.)  

 

 Parça kusurları kaynaklı üretim kaybı  

 

 Fotovoltaik modüllerin ve elektronik bileşenlerin iç çalışma kusurları kaynaklı üretim kaybı ile 

oluşması mümkündür.  

Performans Kaybının değerlendirilmesinde en önemli husus, üretimdeki düşüşün sebebinin 

belirlenmesi olmalıdır. Şayet üretimdeki azalma, gölgeleme sorunu, bakımsızlık vb kaynaklı ise 

“performans kaybı” teminatı işlemeyecektir.  

Dolaylı kayıplar farklı bir bültene konu edilebilecek kadar geniş ve kapsamlı olduğundan bu bülten 

içerisinde sadece genel tanımlamalar yapılmıştır. Bir sonraki bülten ile “Yenilenebilir Enerji 

Santrallerinde Kar Kaybı” örnek hesaplama yöntemleri de dahil olmak üzere detaylı bilgi 

paylaşılacaktır. 

Not : Sektörde ki rekabet riskin ta kendisidir. Bir birini etkileyen sigorta sektöründe yanlış 

alınan her karar ve uygulama diğer sigorta şirketinin de doğrudan uygulamasına 

dönüştüğünden,  doğru işin eksiksiz yapılması en önemli aşamadır.  

Kaynakça:  

- Ekol Sigorta Ekspertiz Hiz. Ltd. Şti. Risk ve Hasar Arşivi 

 
 

                         EKOL EKSPERTİZ MÜHENDİSLİK & RİSK GRUBU 

 

Mustafa Nazlıer   Eksper – Mühendislik / Yangın / Kredi Finans  

          Ayşe Nazlıer                    Eksper – Mühendislik / Yangın / Kredi Finans 

Efe Eroğlu  Risk ve Hasar Yönetmeni – Uzman / Makine Mühendisi 

          Salih Abdullah Arık Risk ve Hasar Yönetmeni – Uzman / Çevre Mühendisi 

Ali Ömer Yıldır                Risk ve Hasar Yönetmeni – Uzman / Teknik Öğretmen 

Ahmet Sezer  Risk ve Hasar Yönetmeni – Uzman / Makine Mühendisi 

Ahmet Kağan Uzel Risk ve Hasar Yönetmeni – Uzman / İnşaat Mühendisi 

Ali Alp Gökçe  Risk ve Hasar Yönetmeni – Uzman 

İlayda İlik  Risk ve Hasar Yönetmeni – Uzman 

 

***Bu bülten, konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler ile hasar ve risk alanındaki 

tecrübelerimiz çerçevesinde hazırlanmış olup, kendi görüşlerimizi içermektedir. 


