
 

      
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

UNION OF CHAMBERS OF ENGINEERS AND ARCHITECTS OF    TURKEY  
   CHAMBER OF PHYSICS  ENGINEERS 
   Mitatpaşa Cad, No:44/16, Kızılay/ANKARA Tel: (312) 431 55 42  Fax : (312) 435 75 24              

            

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası 7303 sayılı yasa, 66 ve 85 sayılı KHK ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir  meslek  kuruluşudur. 

SAYI:   G–17/                                                                …/09/ 2017 

KONU: Yetkilendirme hk.                                                         ANKARA 

Sayın Rektörüm, Sn. Genel Müdür Yardımcı, Sn. Dekanım, Değerli hocalarım, 

kıymetli misafirler, sevgili meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler; 

 

Odamız, TSE ve Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji AR-UY 

Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz Üçüncü FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI; Güneş 

Elektrik Santralleri Kalite ve Performans  etkinliğine hoş geldiniz diyor, Yönetim 

Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

TMMOB yasasının ilgili maddesinde, Odaların meslek alanlarıyla ilgili 

konularda faaliyetlerde bulunmaları ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 

yapmaları hususu ifade edilmiştir. Bu kapsamda Odamız yaptığı etkinliklerini 

mümkün olduğu kadar konuyla ilgili paydaşlar ile birlikte gerçekleştirmeye özen 

göstermektedir. Bu çalıştayı da bu düşünceyle gerçekleştirmeye çalıştık. 

 

Değerli Katılımcılar, 

      Enerji sanayinin, üretimin, gelişmenin ve insan yaşamının en temel girdilerinden 

biridir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde nüfus artışına, sanayi ve teknolojideki 

gelişmelere paralel olarak enerji tüketimi hızla artış göstermektedir. 

       

     Diğer yandan dünya çapında geleneksel enerji kaynakları olan fosil yakıtlarının 

aşırı kullanılması sonucu rezervlerinin hızla azalması ve aynı zamanda çevre kirliliği ve 

doğayı tahrip etmeleri nedeniyle, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim bir 

zorunluluk haline gelmiştir. 

     Enerji sektöründe temel ve öncelikli adım, enerjiyi verimli kullanmaktır. İkinci 

adım ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının, en hızlı ve verimli şekilde, kamusal 

planlama ve denetim altında, kamu ve ülke çıkarları korunarak devreye sokulmasıdır.  

     Bildiği gibi 22 Ocak 2014 Avrupa Komisyonu, 2030 için iklim hedeflerini 

açıkladı. Brüksel, 2030 yılına kadar sera gazlarının yüzde 40 oranında 

azaltılmasını üyelerinden taleb ediyor. Üye ülkelerin enerji ihtiyaçlarının en az 

yüzde 27'sinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması öngörmektedir. Ülkemizde 

ise, yenilenebilir enerji alanıyla ilgili olarak, Enerji Bakanlığımız 2023 

projeksiyonunda hedefi yüzde otuz olarak belirtmiştir.  

 

Değerli Katılımcılar, 
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      Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi yer almaktadır. 

Güneşin yüzyıllardır dünyadaki bütün yaşamın kaynağı olduğu, bugün güneş enerjisinin 

dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma sorunlarıyla karşı karşıya 

getiren fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir. 

      Güneş enerjisi, yenilenebilir kaynaklar içinde en şanslı konumda olduğumuz 

bir alandır. Ülkemizin yüksek güneş enerjisi potansiyeli, ülke sathına dağılım ve 

her türlü uygulama için elverişli konumdadır. Bu alandaki bilgi birikimi ve mevcut 

teknik alt yapımız, bu enerji kaynağını büyük bir katma değere dönüştürme 

imkânını önümüze koymaktadır.  

      Tüm bu süreçte, ülkemizde kurulacak güneş enerjisi santrallerinin verimli ve 

sürekli üretim için, kalite ve performanslarının teknik, ekonomik ve hukuksal 

açıdan değerlendirilmesi sektörde yatırım yapacak özel ve tüzel kişiler açısından 

önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

      Biz de bu noktadan hareket ile bu gün sektörün her alanında hizmet veren 

paydaşları bir araya getirerek, GES’lerde ki kalite ve performans sorunlarını 

birlikte tartışılarak ortaya konulacak çözümler, karar verme durumundaki kişi ve 

kurumların dikkatine sunulacaktır. 

 

Değerli katılımcılar, sözlerime son verirken 

        Bu çalıştayı gerçekleştirmek için birlikte yola çıktığımız TSE ve YETAM’a, 

destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, Çalıştay Danışma ve Düzenleme 

Kuruluna, Bu salonun çalıştayımız için tahsis eden Sn Rektörümüze, ismini şu anda 

ifade edemediğim emeği geçen tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda  teşekkür 

etmek istiyorum. 

       170 kişinin kayıt yaptırdığı Çalıştayımızın ülkemize, enerji sektörümüze ve 

mesleğimize güneş enerjisi konusunda katkı koyacağı inancıyla hepinizi saygı ile 

selamlıyorum.  

 

Dr. Abdullah ZARARSIZ 

FMO Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 
 


