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Son yıllarda üretim maliyetlerinde meydana gelen düşüşler ve teknolojik gelişmeler sayesinde, 
güneş enerjisinden elde edilen enerjinin maliyeti diğer tüm enerji kaynaklarından altına inmiştir. 
Bu nedenle tüm dünyada ve Türkiye’de güneş enerjisine olan ilgi artmış ve bu alandaki üretim ve 
uygulamaların toplam pazar hacmi 100 Milyar ABD dolarını aşmıştır. Bu gelişmelerin bir sonucu 
olarak, özellikle güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik sistemler global bir 
enerji seçeneği haline gelmiştir. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik güneş 
hücreler, genellikle yarıiletken malzemeler (k-Si, a-Si, CdTe, CIGS, GaAs) kullanılarak üretilir. 
Dolaylı (indirect) bant yapısı nedeni ile optoelektronik özellikleri zayıf olsa da, Si birçok üstün 
özelliği ve üst seviyede gelişmişlik düzeyi nedeni ile diğer tüm rakiplerinin önüne geçerek, mikro-
elektroniğin olduğu gibi, fotovoltaik endüstrisinin de ana malzemesi olmuş ve pazar payını %95’in 
üzerine çıkartmıştır. 

İlk defa 1954 yılında keşfedilen ve üretilen k-Si güneş hücreleri, %6 verim değerinden laboratuvar 
ölçeğinde %26’ya, endüstriyel üretimde ise %22 verim değerlerine ulaşılmıştır. Yeni malzemelerin 
geliştirilmesi, mevcut üretim tekniğindeki iyileştirmeler, yani aygıt mimarilerinin uygulanması ve 
üretim artışındaki büyük artışlar, hücre maliyetinin olağan üstü oranda düşmesini sağlamıştır. k-
Si hücre teknolojileri farklı malzemelerin ve tasarımların devreye girmesi ile çeşitlenmiş ve 
farklılaşmıştır. Ön yüzeyde, n+-p ekleminin olduğu, arka yüzeyde p+-Al ekleminin olduğu standart 
(Al-BSF) hücre türü artık günümüzde terkedilerek, arka tarafta Al2O3/Si3N4 katmanlarının 
uygulandığı PERC (Passivated Emitter Rear Contact) türü hücreler endüstride ana teknoloji 
haline gelmiştir. Ayrıca SHJ (Hetero Junction Si), TopCON (Tunnel Oxide Passivated Contact), 
IBC (Interdigitated Back Contact) hücre teknolojileri PERC türünün ulaşabildiği verim değerlerini 
daha yukarı düzeylere çıkartma potansiyeli sergilemektedir. Tüm bu hücre mimarilerinde, hem ön 
yüzeyde, hem de arka yüzeyde ışık yönetimi, verim artışında büyük bir önem taşımaktadır. Ön 
yüzeyde, mikro ve nano düzeyde yapılanmalar, arka yüzeyde ise, parazitik soğurmayı önleyici 
malzeme ve yapıların kullanılması, Si hücrelerin daha fazla ışığı soğurarak enerji üretmesini, 
sağlamıştır. 

ODTÜ-GÜNAM dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmelere koşut olarak 2009 yılında 
kurulmuş ve 2021 yılı başında, 6550 sayılı yasa kapsamına geçerek bağımsız bir araştırma 
altyapısı haline gelmiştir. Başta yukarda belirtilen kristal Si fotovoltak teknolojiler olmak üzere, 
güneş enerjisi dönüşüm teknolojileri ve uygulamaları alanında Türkiye’nin olduğu kadar, 
bölgemizin de en önemli merkezi haline gelmiştir. 

Bu konuşmada fotovoltaik güneş enerjisi teknolojilerinin gelişimi, bugün ulaştığı ve gelecekte 
ulaşması beklenen düzey sunulacaktır. Özellikle optik-fotonik uygulamaların önemi örneklerle 
vurgulanacaktır. Bu teknolojiler hakkında ODTÜ-GÜNAM da yapılan çalışmaların ve bu 
çalışmaların sonuçları özetlenecektir. 

  


