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ÖZET 

Dünyada enerji ihtiyacı her geçen yıl artarak devam etmektedir. Küresel enerji ihtiyacının temininde 

enerji kaynaklarının kullanım biçimi ve tüm dünyada enerjiye ulaşmanın karşılanması, devamlılığı olan 

bir hayatın temel öğelerinin başında gelmektedir. Bu ihtiyaç dünya ülkelerini farklı arayışlara sevk 

etmektedir. Yüzyıllar boyu ülkelerin kölelik ve sömürgeciliğin ana sebebi olan enerji ihtiyacı 21. 

yüzyılda önemini korurken daha çok uzun yıllar korumaya devam edecektir. Enerji sektöründe dışa 

bağımlı olan ülkemizde de enerji, ülkenin en önemli gündem maddesi olarak yerini korumaktadır. Her 

geçen yıl milyarlarca dolar enerji ithal ederek ihtiyacını gideren ülkemizde, özellikle fosil kökenli 

yakıtlar açısından yetersiz olması sebebiyle farklı kaynakların arayışı zorunlu hale gelmektedir. Enerji 

kaynaklarının verimli kullanılması için çaba harcayan Türkiye diğer yandan alternatif enerji 

kaynaklarına da yönelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip güneşten 

elde edilen enerji, ülkemiz için en önemli kaynaklardan sayılabilir. Ülkemizde, güneş enerjisi kullanımı 

hergeçen gün artarken özellikle elektrik enerjisi üretiminde bir hayli mesafe alınmıştır. Bununla beraber 

ülkemizden çok daha düşük güneş enerjisi değerlerine sahip olan Avrupa Birliği ülkeleri ülkemizden 

çok daha fazla güneş enerjisinden faydalanarak ve bu konuda çalışmaları artırarak devam etmektedirler. 

Avrupa Birliğine üye ülkelerden birçoğu, vatandaşlarını güneşten elektrik üretimi konusunda 

bilinçlendirme yaparak birçok teşvik mekanizmaları sunmaktadır. Ülkemizde bu çalışmalar son yıllarda 

artmasına rağmen yeterli ölçüde yapıldığı söylenemez. 

 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, AB Enerji kaynakları, Altenatif enerji kaynakları, Enerji tüketimi, 

Enerji  

 

ABSTRACT 

The need for energy in the world continues to increase every year. The use of energy resources in the 

supply of global energy needs and meeting access to energy all over the world is one of the basic 

elements of a continuous life. This need leads the countries of the world to different quests. For centuries, 

countries' need for energy, which is the main cause of slavery and colonialism, will remain important in 

the 21st century, but will continue to protect for many years. In our country, which is dependent on 

foreign countries in the energy sector, energy maintains its place as the most important agenda item of 

the country. In our country, which imports billions of dollars of energy each year and meets its needs, it 

becomes compulsory to search for different sources because of insufficient fossil origin fuels. Turkey 

Struggling for efficient use of energy resources on the other hand has been directed to alternative energy 

sources. The energy obtained from the sun, which has an important place among renewable energy 

sources, can be considered as the most important sources for our country. While the use of solar energy 

is increasing day by day in our country, a considerable distance has been taken especially in the 

production of electricity. However, the countries of the European Union, which have much lower solar 

energy values than our country, continue to benefit from more solar energy than our country and increase 

their efforts in this regard. Many of the member states of the European Union offer many incentive 

mechanisms by raising awareness of their citizens on the generation of electricity from the sun. Although 

these studies have increased in recent years in our country, it cannot be said that they have been done 

sufficiently. 
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1. GİRİŞ 

Dünyada sürekli artan enerji talebi ve buna paralel olarak mevcut enerji kaynaklarının hızla tükenmesi 

dünya ülkelerini yeni enerji kaynakları arayışına itmiştir. Enerji talebinin karşılanmasında meydana 

gelen olumsuz durumlar ve çok miktarda petrol kökenli yakıt tüketimine paralel olarak küresel 

ısınmanın etkilerini artması, enerjinin güncel bir sorun olmasına ve hatta tüm dünyanın ana gündem 

maddesi haline gelmesine neden olmuştur. Özellikle gelişmiş ülkeler enerji talebinin karşılanmasındaki 

problemlerin çözümü için sık sık toplantılar düzenlemektedir. Birçok ülke enerji ihtiyaç dengesini 

ayarlamak için çalışmaktadırlar. Dünya Enerji Forumunun tahminlerine göre; fosil enerji kaynaklı 

petrol, kömür ve doğalgaz rezervlerinin günümüz şekliyle tüketilmesi halinde önümüzdeki asırda bu 

enerji kaynakları tükeneceği tahmin edilmektedir [1]. Petrol kökenli bu yakıtların tüketimi ile zararlı 

emisyonların salınması ve tüketilmesi çevre açısından  önemli bir problem oluşturmaktadır [2]. Bu 

kaynaklar küresel ısınmaya neden oldukları gibi havanın kirlenmesine, asit yağmurlarının oluşmasına, 

ozon tabakasının delinmesine ve ormanların tahribatına da sebep olmaktadır [3],[4]. Karbondioksit 

salınımındaki başlıca sebep insan kaynaklı aktivitelerdir. İnsanlardan kaynaklanan bu gazların 

dünyadaki sıralaması 2002’de 2,6 milyar ton iken 2030’da sene başına bunun 4,2 milyar tona çıkacağı 

tahmin edilmektedir [5],[6]. Bu zararın engellenmesi adına enerjideki verimin artırılması, petrol kökenli 

kaynak kullanımının minimuma indirilmesi ve çevreye dost kaynakların tüketilmesinin 

yaygınlaştırılabilmesi gibi farklı çözümler getirilmesi gereklidir [7]. 

 

Dünyada 2004’te elektrik üretimi 17,450 TWh iken 2030’da 31,657 TWh’e ulaşması beklenmektedir. 

Bu talebin karşılanabilmesi için yüzlerce yeni güç santralleri yapılmalıdır [8]. Kurulacak olan enerji 

santralleri petrol kökenli yakıtlara yönelik kurulduğunda dünya gelecek yüzyıllarda yaşanamaz bir 

duruma gelebilir. Bu sebepten her ülke farklı kaynaklardan enerji üretimini benimsemeli ve bu kaynaklar 

sayesinde elektrik üretimini yaygınlaştırmalıdır. Türkiyede temel enerji kaynağı olarak; petrol, 

doğalgaz, linyit, kömür,  jeotermal ve hidrolik enerji sıralanabilir. Türkiye, enerji ihtiyacının sadece % 

48’ini karşılayabilmektedir. Petrol kökenli yakıtlar bakımından zengin olmayan ülkemizde elektrik 

üretimi; doğalgaz, petrol ve yüksek kalitede kömür ithal etmek için her sene yabancı ülkelere yüklü 

miktarlar ödenmektedir [9].  

 

Türkiyenin enerjiyi karşılamada çoğunlukla dış ülkelere bağlı olması, ülkemizde enerjinin ne denli önem 

taşıyan bir sorun olduğunu göstermektedir. Buna paralel olarak ülkemizde üretilen enerjinin daha faydalı 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülürken öte yandan yeni kaynak araştırmaları yapılmaktadır. 

Güneş enerjisi son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmakta olup yenilenebilir enerji kaynakları arasında 

önemli bir artış hızına sahiptir. Güneş enerjisinin tükenmemesi, çevreyi kirletmemesi ve dışalım 

gerektirmemesi sayesinde yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelir. Güneş enerjisi 

kullanımı, gündelik yaşam ve konutlardan başlamakta iletişim, tarım, endüstri kesimi, elektrik santralleri 

ve askeri hizmetlere dek dayanmaktadır [10],[11],[12]. 

 

2. TÜRKİYEDE GÜNEŞ ENERJİSİ 

Türkiyenin coğrafi konum itibariyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olmasıyla diğer ülkelere 

göre daha avantajlıdır. Ülkemiz, güneş kuşağında olmasına karşın güneş enerjisi elde edilmesi ve 

kullanılması tahmin edilenden çok daha asgaridir. Bu sebepten ilerde enerji ihtiyacının karşılanması için 

yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alan güneş enerjisinin de kayda değer öneriler arasında 

tesirli ve devamlı olarak uygulanabilirliği şarttır. 2012 yıl sonu verileri incelenecek olursa Türkiyede 

toplam kurulan güneş panelleri alanı yaklaşık 18.640.000 m²’dir. Yıllık bazda ise düzlem güneş 

kolektörü üretimi 1.164.000 m²’dir. Bunlara ek olarak, vakumlu tüp kolektör alanı 57.600 m² olduğu 

tespit edilmiştir. Üretimi yapılan düzlemsel kolektörlerin yarısının, vakum tüplü kolektörlerin ise 

tamamının ülke içinde kullanıldığı görülmektedir. Yine aynı yıl verilerine göre güneş kolektörleri ile 

ortalama 768 000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ısı enerjisi üretilmiştir. Üretilen ısı enerjisinin 2012 yılı için 

konutlarda kullanım değeri 500 000 TEP, endüstriyel amaçla kullanım değeri ise 268 000 TEP olarak 

hesaplanmıştır [13],[14],[15],[16]. Türkiye coğrafi konum olarak kuzey yarım kürede bulunur ve 36-

42° kuzey paralelleri ile 26-45° doğu meridyenleri arasında bulunduğu Şekil 1’de görülmektedir.  
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Şekil 1. Türkiye Haritasının bulunduğu enlem ve boylamlar 

 

Ülkemizde güneş enerjisi üretiminde önemi büyük olan, fotovoltaik sistemlerinin kullanılmasını 

yaygınlaştırmak için 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu” 29.12.2010 yılında revize 

edilmiş ve 2013’te mevzuat çalışmalarında sona gelinmiştir. Fotovoltaik sistemlerin, maliyetlerinin 

düşük ve verimliliğinin yüksek olması sebebiyle kullanımında artış olabilmektedir. Zaman geçtikçe, 

düzenli bir şekilde kapasitenin arttırılması ve bir süre sonra ortalama 3000 MW (Mega Wat)  lisanslı PV 

(fotovoltaik) santral kurulu gücüne sahip olması amaçlanmaktadır. Öncelikle kamu kuruluşları için, 

düşük kapasitelerin tedariği ve araştırmalarda kullanılmakta olan fotovoltaik güneş elektrik sistemleri 

3.5 MW kurulu güce dayanmış vaziyettedir [17]. 

 

Güneş enerjisinden etkili ve verimli bir şekilde faydalanabilmek ve enerjinin üretilmesi amacıyla 

çalışma yapmak için potansiyel tespit çalışmaları yapılmaktadır. Türkiyenin Güneş Enerji Potansiyeli 

Atlasında yılda total güneşlenme zamanı 2737 saat (günlük toplamı 7,5 saat), yıl bazında toplamdaki 

güneş enerji miktarı ise 1527 kWh/m².yıl, yani günde ortalama 4.2 kWh/m² olduğu tespit edilmiştir 

[18],[19]. Ülkemizin Güneş Enerji Poatnsiyeli Haritası Şekil 2.’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 2. Türkiyedeki Güneş Enerjisi Potansiyeli Haritası [18]. 

 

Türkiyede yılda yaklaşık toplam güneş ışınlarının minimum ve maksimum değerleri sırasıyla 1120 

kWh/m2.yıl ile Karadeniz Bölgesinde ve 1460 kWh/m2.yıl ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olduğu 

görülmektedir. Bu ışın şiddetleriyle ülkemizin Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde olan ve toplam 

alanın % 17’sindeki bölümde güneşli su ısıtıcılarındaki kapasitenin yıl içinde tam olarak çalıştığı 

görülmektedir. Ülkemiz toplam alanının % 63’ünde ise güneşli su ısıtıcılarının yıl içinde çalıştığı oran 

% 90 ve ülkenin % 94’ündeki bir kısımdaki çalışma oranı ise  % 80 olduğu tespit edilmiştir [20]. Şekil 

3.’te Türkiyede yıl bazında yaklaşık toplam güneş ışınımı minimum ve maksimum değerleri 

görülmektedir. 
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Şekil 3. Türkiyede yıl bazında yaklaşık toplam güneş ışınımının minimum ve maksimum değerleri 

[21] 

 

Türkiyenin birçok yerinde güneşli su ısıtıcılarının yılın % 70’i kadarki bir süre zarfında tam kapasiteli 

bir şekilde çalışabildiği tespit edilmiştir. Bu sebepten dolayı öncelikle Başta Güney ve Ege kıyıları 

olmak üzere tüm bölgeler güneş enerjisi kolektörlerini yoğun bir şekilde sıcak su kullanmak amacı için 

kullanmaktadır. Bir kısım endüstriyel alanlarda hacim ısı uygulamalarıyla elektrik üretimi için 

fotovoltaik pillerin kullanılması gün geçtikçe artmaktadır. Türkiyede güneş kollektörü üretimi, yıl 

bazında 750.000 ile 1.000.000 m2 civarındadır. Üretilen ürünlerin bir kısmı ihraç edilmek üzere yabancı 

ülkelere satılmaktadır [12]. Ayrıca değerlendirilen çalışmalar için “Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı 

Üretim Tesisleri Kurmak İçin Yapılan Ön lisans Başvurularına Dair Yarışma Yönetmeliği” kapsamında 

yarışmalar düzenlenmeye başlanmıştır. Bu amaçla Aralık 2014’te Erzurum, Elazığ ve Şırnak illerinde 

her ile bir adet lisans sunulmuştur [22],[23],[24],[25]. Enerji piyasasında serbestleşme çalışmalarına 

bağlı olarak bir araştırma yapıldığı takdirde 2014 yılı Eylül sonunda özel sektörde toplam 4488 MW 

güç artışı tespit edilmektedir [26],[27].  

 

Alternatif enerji kaynakları konusunda yapılmış olan düzenlemeler incelenecek olursa 6094 Nolu 

Kanunun (-YEK-), Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle ve biokütleden üretilen petrol kökenli 

yakıtlar dışındaki enerji kaynaklarını içermektedir. Bu kanun için, yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı 

üretimdeki tesis modeline göre; hidroelektrik üretim tesisi ile rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi için 

7.3 cent/kWh, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 10.5 cent/kWh, biokütleye dayalı üretim 

tesisi ile güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 13.3 cent/kWh destek sağlandığı görülmektedir 

[28],[29],[30]. Enerji yatırımları ve kaynak çeşitlendirmesi kapsamına ait çalışmalarda 2014 yılı 

sonunda kurulu güçte kaynak bazında dağılımı Şekil 4.’te  görülmektedir. 

 

 
Şekil 4. 2014 yılı sonu itibarıyla, kurulu gücün kaynak bazında dağılımı [26]. 

 

Büyük öneme haiz bu kanun içerisinde, ülke sınırları içerisinde gerçekleşen imalat için de teşvik 

sunulmuştur. Bu teşvikler, yenilenebilir enerji kaynağından elektrik üreten tesisler için yerli üretim 

donanım kullanılırsa 0.4 ile 3.5 cent arasında ek fiyat desteği sağlamaktadır [31]. Yoğunlaştırılmış güneş 

enerjisiyle beraber yenilenebilir olmayan diğer enerji kaynaklarınıda kullanarak enerji üreten hibrit 

üretim tesisleri destekleme kapsamında olacaktır. 31.12.2015 tarihine kadar 6094 no’lu bu Kanunun her 
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yıl güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin bağlanabileceği trafo merkezleri ve bağlantı kapasiteleri 

TEİAŞ’ın teknik görüşleri alınarak bakanlık tarafından belirlenmekte ve yayımlanmaktadır [32]. 

Güneş enerjisi konusunda yapılan başarılı çalışmalardan bir diğeri de yoğun güneşli ve verimli olmayan, 

çorak denilebilecek bölgeleri ekonomiye kazandırmak amacıyla başlatılan çalışmalardır. Bakanlar 

Kurulu Kararıyla 16.07.2012’de “Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” ülkemizin güneş enerjisiyle 

elektrik üretilen ilk enerji ihtisas bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Ortalama 60 bin dekar alan üzerine 

kurulan bölgede 3000-4000 MW’lık enerji üretimi amaçlanmaktadır. Mevcut düzenleme haricinde 

bölgedeki kömür rezervleride göz önünde bulundurularak yapılacak özel bir model üzerindede 

çalışmalar hızla sürmektedir [33],[34]. Son zamanlarda yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar hız 

kazanmış durumdadır. 2014 yılı sonu itibariyle, ülkemizin enerji kurulu gücünün % 40.3’ünü 28.004 

MW ile alternatif enerji kaynakları oluşturmaktadır ve güneş enerjisi ile elektrik üretimi konusunda en 

üst hedefte ele alınması amaçlar arasındadır. Bu bağlamda elektrik iletiminin olumsuz etkilerinin 

bertaraf edilmesi ve sistem güvenliğinin arttırılması amacı ile yapılan kayda değer çalışmalar mevcuttur. 

Bu çalışmalardan biride üretilecek olan elektrik gücünü önceden tahmin etmek için “güneş enerjisi 

izleme ve denetimi” ile “güneş izleme ve tahmin merkezi” projesidir [35],[36]. 

 

2014 yılında enerji verimliliğini artırmak amacıyla kamu, özel sektör ve okullarda “enerji verimliliği” 

bilinçlendirmek ve yaygın hale getirmek maksadıyla toplamda 10.500 adet broşür, 3.000 adet afiş, 6.000 

adet dergi ilgili kurumlara sevk edilmiştir. Gelişen teknoloji ve ihtiyaca binaen 7 değişik afiş 

hazırlanarak bu afişlerden 50.000 adeti dağıtılmak üzere bastırılmıştır. “Örnek Bina” adı verilen alanda 

ısı yalıtım teknikleri, güneş enerjisi uygulamaları ve jeotermal ısı pompası yöntemleri uygulanmıştır. 

 

3. GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

Güneş enerjisinde elektrik üretimi teknolojileri; üretim sırasında kullanılan ekipman, tatbik edilen metot 

ve teknolojik yapı olarak çok çeşitlidir; fakat yinede iki farklı türde gruplandırılabilir. Bunlardan ilki, 

ısıl güneş teknolojisi ve ikinci olarak fotovoltaik güneş teknolojileridir (PV). İlk grupta bahsedilen 

sistemlerde güneş enerjisine dayalı ısı üretilmekte; ısı hem direkt olarak ve hem de elektrik üretiminde  

kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi üretimi için güneş enerjisi, birçok yoğunlaştırıcı ekipmanlar kullanılır 

ve elde edilen yüksek sıcaklıktaki kızgın buhar sayesinde eski yöntemlerle enerji üretilir. İkinci gruptaki 

sistemlerde ise fotovoltaik (PV) güneş enerjisi sistemleri yarı iletken malzemelerden oluşmaktadır. Bu 

sistem sayesinde, güneş ışığı direkt olarak elektrik enerjisine çevrilmektedir [37],[38]. Çizelge 1.’de 

Türkiyenin yıllık toplam güneş enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımı görülmektedir. 

 

Çizelge 1. Türkiyenin yıl bazında toplam güneş enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımı [38]. 
Bölge 

 

Toplam Güneş Enerjisi 

(kWh/m²– yıl) 

Güneşlenme Süresi 

(Saat/yıl) 

G. Doğu Anadolu 1460 2993 

Akdeniz 1390 2956 

Doğu Anadolu 1365 2664 

İç Anadolu 1314 2628 

Ege                      1304 2738 

Marmara 1168 2409 

Karadeniz 1120 1971 

 

Güneş enerjisinden ısı üretmek amacıyla kendi içinde düşük, orta ve yüksek sıcaklık uygulamaları olmak 

üzere üç alt grupta sayılabilir. Düzlemsel güneş kollektörleri düşük sıcaklık uygulamalarının en sık 

rastlanılan örneğidir. Parabolik oluk sistemi olarakda adlandırılan orta sıcaklık uygulamaları çizgisel 

yoğunlaştırma yapan sistemlerdir [39],[40],[41].  

 

Güneş enerjisinin en yaygın ve en çok bilinen kullanım alanlarından biride düzlemsel güneş 

kollektörleridir. Konutlarda sıcak su elde etmek ve ısınmak amacıyla kullanılan bu sistemler güneş 

enerjisini kollektörler üzerinde biriktirerek suya veya ısı transferi geçekleştirilen bir akışkana ısı olarak 

aktaran çeşitli tür ve biçimlerde üretilirler. Bu sistemler içindeki akışkan 70-80°C sıcaklığa ulaşabilir. 

Evlerin sıcak suya olan ihtiyacı haricinde birçok ticari ve endüstriyel tesislerin ve yüzme havuzlarının 

ısıtılmasında ve sıcak suya olan ihtiyacın karşılanmasında düzlemsel güneş kollektörleri 

kullanılabilmektedir. [42],[43]. Türkiyede olduğu kadar dünyadada düzlemsel güneş kollektörleri 
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dışında ısıl güneş enerjisi uygulamalarına ait diğer farklı uygulamalarda yaygın bir şekilde 

kullanılabilmektedir. Bu sistemlerin birkaçı şöyle sıralanabilir; güneş havuzları, su arıtma sistemleri, 

ürün kurutma sistemleri, güneş mimarisi ve güneş ocakları. Odaklı güneş enerjisi toplayıcıları ile yüksek 

ısılarda kızgın su, doymuş buhar ve kızgın buhar elde edilebilir. Bu yolla üretilen kızgın su ya da buhar 

enerjisi endüstriyel tesislerde kullanılır  [44],[45],[46]. Dünyada birçok termik santral güneşten elde 

edilen enerji ile çalışmaktadır; fakat bu sistemler ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri halen 

sürmektedir.  

 

4. SONUÇ 

Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan ve bitmeyen bir enerji kaynağı 

sayılabilmektedir. Karbondioksit açısından oldukça düşük sürümlüdür ve karbon monoksit, kükürt, 

duman, gaz, radyasyon vb. çevre kirliliğine sebep olan faktörlere sahip değildir. Farklı alanlardaki enerji 

ihtiyaçlarına cevap verebilir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi sırasında koku veya ses gibi rahatsız 

eden öğeler bulunmaz. Ülkemizde güneş enerjisi ile  elektrik enerjisi üretilmesi, doğru enerji 

politikalarının hayata geçirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz özellikle yenilenebilir 

enerji kaynakları güneş enerjisi potansiyeli bakımından ve coğrafi konumu sayesinde oldukça zengin 

bir ülke sayılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde güneş enerjisi kaynağına genel bir bakış, 

potansiyel, ödenen teşvikler, gelinen son nokta ve imalat prosedürlerini irdeleyerek, bu konu ile ilgili 

toplumun her kesimi için aydınlatıcı temel bilgilerin aktarılmasıdır. Ayrıca, toplumumuzun yenlenebilir 

enerji hakkında bilinçlendirilmesi ve Türkiyedeki enerji üretimlerinin geliştirilmesi, alternatif enerjiler 

hakkında daha fazla yol alınması için katkılar sağlamakta hedefler arasındadır. Ülkemizde enerjinin 

üretilmesi ve kullanılmasında il önce hukuksal düzenlemeler konusu tekrar yapılandırılmalıdır. Bu 

sebeple dünya ölçeğinde çevre kirliliği ve küresel ısınmaya neden olan petrol kökenli yakıtlardan 

kaynaklanan enerji üretimi ve alışılagelmiş üretim teknolojileri yerine çevreye dost, sürdürülebilir ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının dikkate alınması ve bu kaynaklara has teknolojiler bir gerekliliktir. 

Bunların yanısıra, ülkemizin ekonomiye dayalı potansiyele sahip alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili 

yetkilendirilen çalışmaların taahhüt edilen zamanda tamamlanabilmesi adına gereken hukuki 

prosedürler tamamlanmalıdır. İmalat planlamalarıysa mevzuat düzenlemeleri ve teknolojik gelişmelere 

bağlı olarak hazırlanmalıdır. 
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