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Kuruluş

• Enstitümüz 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (yeni adı ile T.C. Kalkınma 

Bakanlığı) tarafından bir proje desteği ile kuruldu.
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İlk ve Tek Yenilenebilir Enerji Enstitüsü

• Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EÜ-GEE), ülkemizde yenilenebilir enerji 

alanında kurulmuş olan ilk ve tek enstitüdür.

44. yıl
1978 - 2022



Vizyon

• Enerji kaynakları ve kullanımına yönelik bilgi üretiminde ve 

teknolojik gelişimde öncü, 

• Ülkemizin enerji politikalarına katkı sağlayan, 

• Sürdürülebilir bir dünya için araştırmalar yapan,

• Evrensel değerlere sahip

• Uluslararası bir enstitü olmak.



Enstitüde Eğitim



Araştırma Alanları 

• Güneş Enerjisi

• Güneş Isıl Sistemler

• Yeni Nesil Fotovoltaik

• Güneş Mimarisi

• Güneş Işınımlı Fotokimya

• Biyokütle Enerjisi

• Rüzgar Enerjisi

• Jeotermal Enerji

• Enerji Verimliliği (binalarda ve sanayide)

• Coğrafi Bilgi Sistemleri
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Projelerimiz
• FDK-2020-22276- Biyokütle gazlaştırma yöntemiyle hidrojen üretimi ile 

katalizör ve elektrot materyalin geliştirilmesi
• FUA-2021-22207-Bitkisel lif ve Alkali Lignin Katkılı Şekil Hafızalı Polimer 

Kompozit Malzeme Üretimi (Alberta Üniversitesi-Kanada)
• FOA-2020-22138-Hibrit Karbonize Materyal Üretimi için Güneş Enerjisi 

Destekli Hidrotermal Sistem Tasarımı (DEÜ+EÜ)
• 121Y515- Kristal silisyum fotovoltaik panellerin geri dönüşümü ve yaşam 

döngüsü analizi
• 23681- Fotovoltaik panellerde inorganik, organik ve şekil stabilize faz 

değiştiren madde kullanılarak enerji depolanma modellenmesi (Oklahama
State Unv.)

• 122N829- Nanopartikül Takviyeli Polimetakrilimit Esaslı Yeni Bir Polimer-
Metal Kompozit Sandviç Panelin Mekanik Davranışının Deneysel Ve Meso-
Ölçekli Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi (İkili işbirliği)



Fotovoltaik
Görünüm

Dünyada ve ülkemizde PV görünümü
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Ticari PV türleri
• Tek-kristal silikon

• 15–18% arası verim

• Kurulum maliyeti yüksek (kristal yapı)

• Poly-kristal silikon
• 12–16% arası verim,

• Maliyeti daha uygun (döküm ingot)

• Amorf silikon (kristal olmayan)
• 4–8% arası verim

• Watt başına en uygun maliyet

• “ince film” olarak adlandırılıyor, geniş alanlara ihtiyaç 
duyuluyor



Fotovoltaik güç üretimi

Solar PV üretimi, 2021'de rekor bir artış

göstererek (179TWh, %22) 1000 TWh'yi

aştı. 2021'de rüzgardan sonra tüm

yenilenebilir teknolojilerin ikinci en

büyük mutlak üretim büyümesini

gösterdi.

Solar PV, dünyanın çoğu yerinde yeni

elektrik üretimi için en düşük maliyetli

seçenek haline geliyor ve bu durumun

önümüzdeki yıllarda yatırımları

hızlandırması bekleniyor.

PV güç üretimi (TWh)
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Son On yılda bölgelere göre PV kurulumları



Fotovoltaik sistemlerin penetrasonu



Fotovoltaik güç üretimi

Ancak, 2050'ye Kadar Net Sıfır Emisyon 

Senaryosunu takip etmek için 2022-

2030 döneminde yıllık ortalama %25'lik 

üretim artışına ihtiyaç var. 

Bu, 2030 yılına kadar yıllık kapasite

dağıtımında üç kattan fazla artışa

karşılık geliyor ve özellikle şebeke

entegrasyonu ve politika düzenleme ile

finansman zorluklarının azaltılması

alanlarında hem kamu hem de özel

paydaşlardan çok daha fazla politik çaba

gerektiriyor. Bu durum, özellikle

gelişmekte olan ülkelerde geçerlidir.



Fotovoltaik sistemlerin değer zinciri



Fotovoltaik sistem bileşenleri

Metal ve mineraller
• Alüminyum
• Bakır
• Gümüş
• Çinko
• Silikon
• Kadmiyum, 
• Galyum, 
• Germanyum, 
• Indiyum, 
• Selenyum, 
• Telluryum



PV Polisilikon üretimi PV Wafer üretimi PV hücre üretimi PV Modül üretimi



& Mineral talebi (2040)

Kritik Maden

2010 yılından bu güne, yeni 
bir elektrik üretim kapasitesi 
birimi için ihtiyaç duyulan 
ortalama mineral miktarı, 
yenilenebilir enerjinin payı 
arttıkça %50 artmıştır.

Yenilenebilir enerjiye 
geçişte, kritik madenler 
(mineraller) enerji 
güvenliğine yeni zorluklar 
getiriyor. 

Güneş fotovoltaik (PV) 
tesisleri ve rüzgar çiftlikleri 
ve elektrikli araçlar (EV’ler) 
inşa etmek, genellikle fosil 
yakıt bazlı muadillerinden 
daha fazla mineral 
kullanımını gerektirir.

Tipik bir elektrikli araba, 
geleneksel bir arabanın 
mineral (maden) girdisinin 
altı katına ihtiyaç duyar ve 
kara rüzgar santrali, gazla 
çalışan bir elektrik 
santralinden dokuz kat 
daha fazla mineral kaynağı 
gerektirir. 

*SDS (Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu): 2040 yılına kadar olan mineral talebinin 4 katına çıkacağını öngörmekte



Karşılaştırmalı Mineral kullanımı



PV PANEL ATIĞINDAKİ GENEL GÖRÜNÜM

• Bir çalışmada (Jung et al.,
2016) 2030 yılında 1,5

milyon ton/yıl 2038 yılında

ise 2 milyon ton/yıl olacağı

tahmin edilmiştir.

• 2050 senaryolarında ise

dünya genelinde yaklaşık

60-78 milyon ton/yıl PV

modül atığının olacağı

tahmin edilmektedir

(IRENA, 2016).

• Uluslararası Enerji Ajansı

(IEA), fotovoltaik panellere

yönelik mineral talebinin

2040 yılına kadar 2020

seviyesinin iki katından fazla

artacağını tahmin ediyor.

2040 senaryosuna göre

bakır talebi üç katına,

gümüş talebi %18'den fazla

ve silikon talebi ise %45'ten

fazla olacaktır (IEA, 2021).



Proje Ekibi



Ülkemizin öncelikli alanlarında 

bulunan güneş enerjisi ve enerji 

depolama konularında yer alan, 

maliyet etkin teknolojilerin (geri 

dönüşüm ve proses 

optimizasyonu vb.) geliştirilmesi 

ve yüksek performanslı 

malzemelerin üretiminde 

kullanılması hedefleri ile uyumlu 

bir teknolojik sürecin geliştirilmesi

Öncelikli Alanlara Yönelik

Herhangi bir kimyasaldan 

yararlanılmaksızın PV 

delaminasyon işleminin efektif 

olarak gerçekleştirilmesi

Kimyasalsız geri dönüşüm

Geleneksel yöntemlere göre daha 

az enerji tüketimi 

Daha az enerji tüketimi

Ülkemizde güneş enerjisinden 

elektrik üretiminde %80 oranında 

kullanılan polikristal PV panellerin 

geri dönüşümünde kullanılacak 

özgün bir yöntemin oluşturulması 

Yöntem geliştirme

PV üretiminde kullanılan cam, 

silisyum ve değerli metalleri içeren 

malzemelerin yüksek oranda geri 

dönüşümünün sağlanması, 

Yüksek oranda geri dönüşüm
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Projenin Amaçları
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