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Haberler

Güneﬂ Enerjisi Araﬂt›rma Merkezi
(GÜNAM) Kuruluyor

O

iﬂaret eden Turan, “Avrupa Birli¤i, 2020?de toplam enerji ihtiyac›n›n yüzde 20’sini yenilenebilir
enerji kaynaklar›ndan karﬂ›lamay› ve enerji sarfiyat›n› yüzde 20 oran›nda azaltmay› hedefliyor.
Bunun için de güneﬂ enerjisi teknolojilerine teﬂvikler getiriliyor” dedi.

rtado¤u Teknik Üniversitesi’nde Devlet
Planlama Teﬂkilat›’n›n (DPT) mali deste¤iyle, güneﬂ santralleri üzerine araﬂt›rmalar yapacak ”Güneﬂ Enerjisi Araﬂt›rma Merkezi (GÜNAM) kuruluyor.
GÜNAM’da baﬂlang›ç maliyeti hala yüksek olan
ve neredeyse tam d›ﬂa ba¤›ml› güneﬂ enerjisi
santrallerinin daha ucuza elde edilmesi amaçlan›yor. Bununla beraber gelece¤i oldukça ayd›nl›k
görünen güneﬂ enerjisi sektörünün d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas› hedefleniyor. GÜNAM Proje
Koordinatörü ODTÜ Fizik Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Raﬂit Turan, ODTÜ’nün güneﬂ enerjileri teknolojileri üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalar›n geçmiﬂinin 20 y›l eskiye gitti¤ini söyledi.

Güneﬂ Tarlalar› Oluﬂturulacak
AB’deki güneﬂ enerjisi teknolojilerine olan yaklaﬂ›mlar›n Türkiye’de de oluﬂmaya baﬂlad›¤›n› kaydeden Turan, GÜNAM’›n kurulum çal›ﬂmalar›n›n
DPT’nin sa¤lad›¤› destekle baﬂlat›ld›¤›n› bildirdi.
Merkezde, öncelikle ODTÜ ve Türkiye’deki mevcut araﬂt›rmac›lar aras›nda iﬂbirli¤i ve koordinasyon ortam›n›n yarat›laca¤›n› ve böylece tüm
ülkede bu alanda yürütülen çal›ﬂmalara destek
olunaca¤› bildiren Turan,”GÜNAM, çal›ﬂmalar›n›
yönlendirmek ve merkezin saplad›¤› altyap›n›n
en verimli kullan›m›n› sa¤lamak amac›yla Yönlendirme ve ‹ﬂbirli¤i Kurulu oluﬂturdu. Türkiye’nin tüm bölgelerinden araﬂt›rmac›lar›n ve
özel sektör temsilcilerinin yer ald›¤› bu kurul,
merkezin verimli çal›ﬂmas›n› sa¤lamak için görev yapacak. Türkiye’de güneﬂ enerjilerine yat›r›m yapmak isteyen çok say›da firma var. Ancak
bu firmalar›n ço¤u halen teknolojinin içeri¤ini
bilmiyor. Pek çok kiﬂi, bu teknolojileri su ›s›tma
panelleriyle kar›ﬂt›r›yor. Oysa elektrik üreten güneﬂ panelleri, farkl› bilim ve teknoloji disiplinlerinin yer ald›¤› üretim sistemleri kullan›larak elde ediliyor. Bu nedenle GÜNAM’da fizik, kimya,
metalürji, elektrik ve kimya mühendisli¤i, mimarl›k gibi bölümlerden çok say›da ö¤retim yer
alacak” ﬂeklinde konuﬂtu.

Güneﬂin bir y›lda dünyaya 120 bin TerraWh enerji gönderdi¤ini, bu miktar›n dünya ihtiyac›n›n binlerce kat› oldu¤unu söyleyen Turan, güneﬂ enerjisinden etkin yararlanmak için geliﬂtirilen teknolojilerin halen yüksek maliyetlerinin bulundu¤unu, ancak yürütülen yeni teknolojilerle maliyetlerin h›zla aﬂa¤› do¤ru çekildi¤ini anlatt›.
Turan, Türkiye’nin yüksek güneﬂlenme oran› hesaba kat›ld›¤›nda güneﬂ enerjisi yat›r›m maliyetlerinin aﬂa¤› düﬂebilece¤ini belirterek güneﬂ verimi Türkiye’ye göre çok daha az olan Avrupa ülkelerinde yat›r›m dönüﬂümlerinin daha uzun
sürdü¤üne dikkat çekti.
Türkiye’nin yüzde 70?ten fazla enerji ba¤›ml›s›
oldu¤unu an›msatan ve güneﬂ enerjisinin Türkiye’nin enerji ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas› için sahip
oldu¤u en önemli seçeneklerden biri oldu¤una

Merkezde özel sektörün ihtiyac›na yönelik güneﬂ
enerjisi teknolojilerinin de geliﬂtirilece¤ini bildiren Turan, ”Hedefimiz, yüksek kapasiteli (10-100
MW) güç istasyonlar› üretecek kurumlar›n Ar-Ge
ihtiyaçlar›na karﬂ›l›k vermek. Küçük bir hesapla
Ankara’da 900 kilometrekarelik bir alan› güneﬂ
panelleriyle kaplad›¤›n›zda, Türkiye’nin bütün
enerji ihtiyac›n›n karﬂ›lanaca¤›n› görürsünüz. Bu
alan kullan›lmayan topraklardan ve evlerin çat›lar›ndan rahatl›kla sa¤lanabilir” dedi.
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