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8. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ 

SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

AMAÇ / KAPSAM 

Odamız tarafından Mersin’de ulusal düzeyde, sekizinci kez 

gerçekleştirilecek olan “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempoz-

yumu ve Sergisi” güneş enerjisiyle ilgili olarak öncelikle far-

kındalık yaratılması, bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaş-

tırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize 

kazandırılması amaçlarıyla; 08-09 Kasım 2019  tarihlerinde 

Mersin’de düzenlenecektir.

Yılda üçyüzden fazla günün güneşli geçtiği Mersin’de bugü-

ne kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına, 

Mersin Şubesi tarafından, 1997 yılında “Güneş Enerjisi Sis-

temleri” konusunda, bir seminer, 2003, 2005, 2007, 2009, 

2011, 2013 ve 2017  yıllarında da “Güneş Enerjisi Sistemleri 

Sempozyumu ve Sergisi” adı altında, yedi sempozyum dü-

zenlenmiştir. MMO tarafından Mersin Şube sekretaryalığın-

da sekizincisi düzenlenecek olan Sempozyum ve Sergide 

amaç, özellikle yılda ortalama 1311 kWh/m2 ışınım alan 

ülkemizde, güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygın-

laşmasını sağlayacak uygulamaları tanıtmak, yerli ve yeni 

teknolojilerin ülkemizde üretimini ve kullanılmasını sağla-

maktır. Öncelikle farkındalık yaratmak, sonra bilgilendirmek 

ve bilinçlendirmek için;  ilgili tüm tarafların (uygulamaya 

yönelik çalışan kamu ve özel sektör temsilcileri, yasal dü-

zenlemelerin hazırlayıcıları, yerel yöneticiler, araştırmacılar 

ve akademisyenler) bir araya getirilmesi, zengin içerikli tar-

tışmalar ve görüş alışverişinin yapılması, yerel yönetimlerin 

güneş enerjisi sistemleri uygulamalarının arttırılması  da he-

deflenmektedir.

Sempozyumda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edi-

lecek çıktı ve sonuçlar, güneş enerjisi alanında dünyadaki 

yeni teknolojik gelişmelerin tartışılması, günlük yaşama in-

dirgenmesi ve en son uygulamalar konusunda ülkemizde 

bilgi birikiminin yaygınlaşması ve derinleşmesiyle; odamızın 

bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunma görevi doğrul-

tusunda sinerji yaratacaktır.

Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı giderek artmak-

tadır. Odamız doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kay-

naklarının kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı 

azaltmanın, enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek 

bedellerin azaltılmasının mümkün olduğu düşüncesindedir.

Enerji sektöründe temel ve öncelikli adım, enerjiyi verimli 

kullanmaktır. İkinci adım ise, yenilenebilir enerji kaynakları-

nın, en hızlı ve verimli şekilde, kamusal planlama ve kamusal 
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denetim altında, kamu ve ülke çıkarları korunarak devreye 

sokulmasıdır.

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş 

enerjisi yer almaktadır. Güneşin milyarlarca yıldır dünyadaki 

bütün yaşamın tek kaynağı olduğu, bugün güneş enerjisinin 

dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma 

sorunlarıyla karşı karşıya getiren fosil yakıtlara alternatif ola-

cak güce eriştiği gerçektir.,

Öte yandan nükleer santraller, enerji arz eksikliğine ve dışa 

bağımlılığa alternatif olarak gösterilmekte ve nükleer sant-

ral yapımı için adımlar atılmaktadır. Ülkemizde güneş ener-

jisi potansiyeli başta olmak üzere tüm yerli ve yenilenebilir 

enerji kaynakları yeterince değerlendirilmezken, yeterli tek-

nik altyapı ve mevzuat olmadan, kamusal denetimin dışlan-

dığı bir yapıda, dışa bağımlılığı azaltmak bir yana, daha çok 

artıracak bir süreçtir. 

Mersin’de nükleer santralın kurulması girişimleri ülke çıkarla-

rına uygun değildir.  Güneş enerjisi sistemlerine örnek oluş-

turmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mersin’de 

birinci etabı tamamlanan ve kullanılmaya başlanan Güneş 

Park Enerji Kompleksi nükleer santrallerin yerine  yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına örnek teşkil 

etmektedir. Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı enerji komp-

leksi olan Güneş park; halkımıza ve öğrencilerimize  enerji 

üretimi, uygulamaları ve kullanım alanları  hakkında uygu-

lamalı ve görsel eğitimler verilerek gelecek nesillere temiz 

enerjinin önemi aktarılmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke kaynaklarının ve 

teknolojinin, halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusun-

da kullanımını savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda 

meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni 

uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, altyapıdaki ve yasa-

lardaki sorunlarıyla birlikte ele alınması odamızın sorumlu-

lukları arasındadır. Odamız Mersin’de düzenlenecek bu sem-

pozyum ve sergi ile geçmiş yıllarda olduğu gibi, tüm sektör 

temsilcilerini, akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları, 

yasal mevzuat hazırlayıcılarını ve ilgili kamu ve özel sektör 

kurum yetkililerini bir araya getirerek, bu sorumluluğunu 

halkımızın çıkarları doğrultusunda yerine getirecektir.

BİLDİRİ KONULARI

a.  Güneş evleri, güneş mimarisi

b.   Güneş pilleri ve kullanım alanları

c.  Odaklayıcı güneş enerjisi toplayıcıları

d.  Güneş santralleri

e.  Güneş enerjisi destekli soğutma ve iklimlendirme sis-

temleri

f.  Güneş enerjisiyle damıtma, kurutma, tarımsal sulama, 

sera ısıtma ve dondan korunma uygulamaları

g.   Güneş enerjisinin depolanması

h. Otomotiv sanayii ve deniz taşıtlarında güneş enerjisi uy-

gulamaları

i. Güneş enerjisi sistemlerinde verimlilik, enerji-ekserji 

analizleri

j.  Güneş enerjisi sistemlerinde teknolojik gelişmeler, me-

lez sistemler, yeni uygulamalar ve araştırmalar

k.  Güneş enerjisinin ülke ekonomisi yönünden incelenme-

si, alternatif enerjiler içinde yerinin belirlenmesi

l.  Güneş enerjisi ve çevre

m. Güneş enerjisi sistemleri ve görüntü kirliliği

n. Teşvik, lisanslama, İşletme,  yatırım ve mevzuat sorunları

o.  Yerli üretimin mevcut durumu ve çözüm önerileri

p. Güneş enerjisi sistemlerinde otomasyon

q. Güneş enerjisi ile hidrojen elde edilmesi

r.  Sektördeki başarılı uygulamalar

s. Çatı sistemleri ve uygulamaları

t. Güneş enerjisi destekli bölgesel ısıtma soğutma sistem-

leri

u.  Otonom sistemlerde güneş enerjisinin kullanımı

v.  Güneş enerjisi sistemlerinin periyodik kontrolü ve bakımı


