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ÖZET 
      Güne  bacas  veya Güne  Kulesi yönteminde güne ten gelen nlar siyaha boyal  zemin ile bacan n 
çevresindeki  atmosferi zeminden ba lamak üzere s t r. Zemin ve çevresinde s nan hava özel borularla 
toplanarak bacaya yönlendirilir. Bu çok s cak havan n dikey do rultuda s cakl k fark  nedeniyle olu turdu u 
ak m baca içerisinde sanki bir rüzgar tüneli i levi görür. Bu hava ak m , içerisine dü ey eksen üzerinde ve hava 
ak m na dik olarak yerle tirilmi  uygun boyutlarda ve say daki pervaneleri döndür. Bu pervanelerin her birinin 
döndürdü ü eksen üzerindeki dinamo sistemi yard m yla olu acak elektrik ak m ndan yararlanmak mümkündür. 
Pervaneler, bacan n hemen zeminle bulu tu u yerdeki yan pencerelere de yerle tirilerek yap lacak ölçümler 
kar la t r larak bacan n elektrik üretimine katk s  analizlenebilir. Laboratuar artlar nda güne  nlar  yerine 
s t c  ve püskürtücü makinelerinden elde edilecek de i ik s cakl ktaki hava ile  güne  bacas n n zemini ve 

çevresini s tmada kullanmak mümkündür. Gerekirse zeminden veya yanlardan aç lacak a zlardan baca 
içerisine h z kesmeden s cak hava püskürterek denemeler yap lacakt r. De i ik geometrili ve boyutlarda baca, 
pervane, dinamo denenecektir. Ara t rma, mikro veya mini ölçekli elektrik üretebilen bir sistem kurularak 
sürdürülecektir. Güneydo u Anadolu ve Diyarbak r gibi y l n 240 günü aç k ve güne li geçen ve yaz n s cakl n 
45-50oC yi buldu u bölgede, güne  enerjisinden elektrik üretmenin en ucuz ve çevre dostu olan bir yöntem 
oldu u vurgulanacakt r. Daha sonra k rsal kesimlerde veya ulusal elektrik ebekesinin ula amad  yerlerde 
böyle bir üretim sisteminin  büyü ü yap l p ulusal elektrik üretimine daimi katk da bulunulabilir. Süleyman 
Demirel Üniversitesi’ nde  halen do al ortamda kurulmu  olan güne  bacas ndan elektrik üretilmektedir. 
spanya hükümeti ve Avusturalya hükümeti de çok büyük ölçekli güne  kulesiyle elektrik üretimi projelerini 

desteklemektedir[4]. 
 
Anahtar kelimeler: Güne  enerjisi bacas /kulesi ile elektrik üretimi, model çal ma 
 
 
 
1.G R  
 
   Yenilenebilir enerjilerden güne  enerjisi ile rüzgar 
enerjisinin ayn  anda ekonomiksel manada 
potansiyel enerji olarak kullan lan ülkeler çok azd r. 
Örne in, Hindistan, Körfez ülkeleri, USA gibi k y s  
uzun; hakim rüzgar h zlar  5 m/sn nin üzerindeki bu 
ülkelerde rüzgardan GW boyutlar nda elektrik 
üretilebilmektedir. Bulundu umuz Güneydo u 
Anadolu Bölgesinin birçok yerinde ve Diyarbak r’da 
da oldu u gibi; metrekareye dü en güne  enerjisi 
büyük ise, hakim rüzgar h zlar  da y l boyu ortalama 
5 m/sn nin alt nda ise, güne  enerjisinden önce 
rüzgar üretir, sonrada  üstün teknolojili rüzgar 

türbinleri kullanarak istedi imiz kadar, elektrik 
enerjisi üretebiliriz.Devlet Meteoroloji leri Genel 
Müdürlü ü’nden temin edilen Diyarbak r’la ilgili 
bilgiler ekil.1 ve 2 de s ras yla güne lenme süresi 
ve güne  nlar  iddeti grafiklerle sunulmu tur[1]. 
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  ekil.1  Diyarbak r ili için  uzun y llar ortalama 
güne lenme sürelerinin saat birimi cinsinden  aylara 
da l m [1]. 
 

 
 

ekil.2  Diyarbak r ili için ald  güne  nlar  
iddetinin aylara göre da l m n n uzun y llar “66 

y ll k” ortalamas n n  aylara da l m [1]. 
 
A a da ekil.3 de Diyarbak r’a ait uzun dönem 
güne  n m miktarlar  Mcal/m2gün cinsinden 
verilmi tir. ekilden anla ld  üzere y l n 56ay  çok 
s cak geçmektedir. 

 
 ekil.3  Diyarbak r’a ait güne  n m  miktar  
Mcal/m2 gün olarak[1]. 

 
 Bunun bir yolu güne  bacas /kulesi yöntemini 
kullanmakt r[2]. Bu yöntemde Güne  enerjisinden 
yararlanmak için konik veya silindirik bir kule 
zemini sürekli güne  enerjisiyle s cak tutulan bir 
zemine kurulmakta ve sonra zemin s cakl  ile kule 
ucu s cakl k fark ndan olu an rüzgar n önüne uygun 
ekilde rüzgar türbinleri yerle tirilmektedir. Böyle 

bir yöntemle arazi artlar nda ve ekonomik 
boyutlarda sistem in a etmeden önce laboratuar 
artlar nda çal man n uygun olaca  dü üncesiyle 

model çal maya ba lad k. Laboratuar artlar nda 
zemin de i ik yöntemlerle s t larak belirli 
s cakl klarda tutulacakt r. Bacan n en üst ucu ise 
metal bir k s m eklenerek üzerinden helezon 
eklinde sar l  bak r borudan so uk su geçirilerek 

so utulmas  sa lanacakt r.Yine laboratuarda ki 
klimadan faydalanarak ortam s cakl  da 
de i tirilebilecektir.Ayr ca güne  bacas n n boyu 
de i ik ölçülerde denenecektir:Bacan n alt ve üst 
çaplar n  ve boyunu de i tirmek ve bu boyutlar n  
sistem verimlili ine etkileri  belirlenmeye 
çal lacakt r.Türbinler bacan n alt k sm ndaki giri e 
yerle tirildi inde elde edilen güç ile bacan n en üst 
noktas na ç k a yerle tirildi inde elde edilen güç 
kar la t r lacakt r.Bu tip deneme bacan n farkl  
boyut ve geometrisi için denenecektir. Mikro ve 
mini boyutlarda bir sistemler kurulacakt r.  

 
 

ekil. 4. Güne  bacas n n zeminle birle ti i yerin bir 
kaç metre yukar s ndan çevresini saran transparan 
örtü sistemi 
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2.S STEM ELEMANLARI 
 
a.Kolektörler 
 
       Toplay c  yüzey alan  için bir s n rlama yoktur.  
Daha büyük alan daha çok güne  enerjisi toplar. 
Havan n hareketinde, en az sürtünme kayb n n 
olmas  için bacaya do ru hafifçe artan bir çat  
yüksekli i olmal d r. Böylece baca içinde15 m/sn 
h zda hava ak -rüzgâr olu ur Kaplama yüzeyleri 
farkl  olabilir; cam, plastik film, s rl  kolektör v.b. En 
verimli olan  s rl  oland r. Y ll k güne  mas n n 
yakla k70%’ini s ya çevirebilir. Di er kaplamalar 
için bu oran ortalama 50%’dir. Ayr ca do ru bak m 
program  ile birlikte i letme ömrü 60 y l kadard r[3] 
 
b.Türbinler 
 
  Havan n kazand  s l enerjiyi mekanik enerjiye 
dönü türmek için kullan l rlar.De i ik boyutlarda 
mikro, mini, midi, maksi eklinde 
s n fland r labilir.Birkaç yüz wattl k rüzgar türbinleri 
oldu u gibi günümüzde 7 megawattl k  güç üreten 
çok büyük boyutlu türbinlerde vard r. ekil5de güne  
bacas nda kullan lan türbinlere örnek bir model 

ekil.5 de görülmektedir. 

 
      ekil.5 Baca giri indeki türbin örne i[4] 
 
Türbinler bacaya göre yatay, kolektöre ise dikey 
konumda yerle tirilirler.Bunun amac  s cak havadan 
maksimum enerjiyi elde etmektir.Türbin kanatlar  
bacan n tüm kesit alan n  kaplamal d r.Bunu 
sa lamak için büyük bir türbin yada yeteri kadar 
küçük türbinler yerle tirilir[6]. 
 
 

 c. Baca 
    Bacan n yüksekli i artt kça daha fazla enerji 
üretilir.Bacan n verimlili i s cakl k yükselmesine 
ba l  de il, çevre hava s cakl na ba l d r.Bu 
nedenle verim baca yüksekli i ve çevre s cakl  ile 
do ru orant l d r. ekil.8 de Vision Engineer e ait bir 
bacan n artistik  görünümü verilmi tir. 
 
 

 
 

ekil. 6  spanya Manzanares deki prototip güne  
bacas [5] 
 
 
Santralin en önemli k sm  bacad r.Baca termal bir 
motor gibi çal r.Bas nç kayb  minimum olarak 
tasarland ndan baca bir bas nç tüpüne 
benzer.Bacan n alt ve üst uçlar  aras ndaki bas nç 
fark n  artt rmak için de i ik uygulamalar 
yap labilir.Örne in bacan n ç k ndaki hava vakum 
pompalar yla emdirilebilir. 
 
3.GÜNE  BACASININ ÇALI MA 
PRENS B  
 
      Transparan çat  k sa dalga güne  nlar n n içeri 
al nmas n  uzun dalga boylu nlar n içerde 
tutulmas n  sa lar. Ortaya ç kan s  ise örtünün 
alt ndaki havay  s t r. Baca taraf ndan toplanan çevre 
havas  güne  n m yla s narak  yükselir ve türbinin 
dönmesiyle elektrik üretimini sa lar. 
     Baca  sistemin s  makinesi gibi çal r:Is  enerjisi 
mekanik enerjiye oradan türbinde elektrik enerjisine 
çevrilir.Baca verimi, sistem verimini belirleyen 
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büyüklüktür. Baca malzemesi olarak betonarme 
(ömür yakla k 100 y l) ve çelik gerdirme borular 
kullan lmaktad r.Sonuç olarak imalat kolayd r ve 
özel üretim gerektirmez.  
 
Bacadaki dikey hava ak m mekanik enerjiye 
dönü türülür.Havadaki h z de il, borudaki statik 
bas nç kullan l r.Hava ak m do rultusu sabit 
oldu undan izleme sistemine gerek yoktur. 
 
Türbin yerle imi  genellikle baca aya na 
yap lmaktad r.Ba ka yerle im alternatifleri ; baca 
ekseninde tek türbin, baca çevresinde da t lm  alt  
adet türbin  ve  toplay c -baca geçi  bölgesine 
da t lm  çok say da türbin olmaktad r.  
 
 
a.Güne  Bacas  Teknolojisi 
 
   Güne  bacalar  her biri 5-200 MW kapasiteli 
büyük ölçekli güç santralleridir.100MW l k bir 
santral, 2.300 kWh/m2 yatay güne  mas  
potansiyeli olan bölgede 750 GWh/y l elektrik 
üretmektedir.Bu durumda cam çat n n birkaç 
kilometre olmas  ve bacan n olabildi ince yüksek 
olmas  gerekmektedir.Burada kullan lan türbinler 
temel olarak çok bas nç kademeli hidroelektrik 
türbinlerini and rmaktad r.Türbinlerin i letme 
ömürleri, ani bas nç ve h z de i imlerine 
gösterdikleri dayan ma göre de i mektedir. 
 
b.Kolektörde Is l Enerji Depolama 
 
Kolektörler sera etkisiyle s cak hava üretti inden, 
gece elektrik üretiminin devam n  sa lamak için 
çat n n alt na su dolu dar tüpler yerle tirilir.Gündüz 
s nan su gece ald  s y  geri yayar.Bu tüpler 

sadece bir kez doldurulur ve doldurulduktan sonra 
kapal  tutulur.Tüplerdeki su hacmi tasarlanan güce 
göre 5-20cm derinli i olu turulacak ekilde 
seçilir.A a daki ekil.9 da sistemin ematik kesiti 
verilmi  olup,  kolektörlerde s  depolanmas  ve 
olu an rüzgar ak  yönü görülmektedir.  
 
c.Güne  Bacas n n Avantajlar  
 
   Güne  bacas  santralleri çöllerde ve güne çe 
zengin bölgelerde elektrik üretmeye 
uygundur.Günde 24 saat elektrik üretirler.Yak t 

gereksinimi yoktur.So utma suyu ihtiyac  yoktur ve 
çok kuru iklim bölgelerinde 
çal abilirler.Güvenlidir.Di er santral tiplerine 
k yasla çok problem ç karmazlar.Güne  bacas n  in a 
etmek için gereken beton, cam ve çelik malzemeleri 
bulmak kolayd r.Çevre dostudur  ve kaynak k tl  
yoktur.Üretim fazlas n  ulusal ebekeye aktararak 
sat n alma garantisi veren her devlete sat labilir. 
Türkiye’de 2009 y l nda faiz oranlar n n %10 un 
alt na dü mesi nedeniyle güne  kulesi yöntemiyle 
elektrik üretimi birim  maliyetleri di er yöntemlerle 
elde edilen elektrik üretim maliyetleri ile mukayese 
edilebilir duruma gelmi tir[8]. 
 

 
 

ekil. 7 Kolektörde s l enerji depolama ve rüzgar 
ak m yönleri 
 
d.Güne  Bacas n n Dezavantajlar  
 
   Yakla k  olarak bir güne  bacas  bir gaz türbininin 
birim elektrik üretim maliyeti gaz türbinin 5 
mislidir.Yap  olarak masif ve in as nda çok fazla 
mühendislik deneyimi gerekmektedir. 
 
4.SONUÇ 
 
   Güne  bacas  güç santralleri Afrika, Asya ve 
Avustralya’da çok büyük enerji üretim kapasitesi 
vaat etmektedir. Çünkü bu bölgelerde güne  
potansiyeli yüksektir. Bu ülkelerde ulusal ileti im 
ebekesinin olmad  bölgelerde a lar n saklanmas  

için so uk hava depolar n n kullan labilmesi için 
gerekli elektrik enerjisi kar lanabilmektedir. Güne  
bacas  güç santralleri güne  enerjili kayna n n 
kullan lmas yla fosil yak t kullan m n n azalt lmas  
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yönünde çevresel ve ekonomik aç dan olumlu 
katk lar sa lamas  beklenmektedir. Bir tez çal mas  
olarak ba lat lan portatif güne  bacas  verileri 
verimlilik analizleri teorik hesaplarla ve bu 
boyutlardaki rüzgar santrali verimlili i ile 
kar la t r labilir. 
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