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ÖZET 

Yo unla t r c l  güne  enerji santralleri güne  enerjisinden elektrik elde etmede kullan lan sistemlerden biridir. 
Bu tip üretim tesislerinde güne  enerjisinin termal de eri 70 ile 3000 kata kadar ç kar labilmektedir. Yak n 
gelecekte bu tip santrallerin enerji üretiminde önemli bir rol oynayaca  dü ünülmektedir. 

Bu çal mada yo unla t r c l  güne  enerji santrallerinin yap s  incelenmi  ve çe itli tipteki santrallerden 
örnekler verilmi tir. Güney Do u Anadolu Bölgesi’nde güne  enerji potansiyeli göz önüne al narak bu tip 
santrallerin alternatif bir üretim sistemi olarak Türkiye’de tesisi ele al nm t r. Güney Do u Anadolu 
Bölgesi’nde yap m  dü ünülen Il su HES gibi riskli projeler yerine bu tür santrallerin yap m n n maliyetleri etüt 
edilmi  ve alternatif bir çözüm olarak sunulmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Yo unla t r c l  Güne  Enerji Santralleri, Güne  Enerjisi, Il su HES

       

1. YO UNLA TIRICILI  GÜNE  
ENERJ  S STEMLER  

Is l güne  enerjisi sistemleri, çe itli ayna veya lens 
konfigürasyonu kullanarak güne  enerjisini yüksek 
s ya dönü türüp bu sayede elektrik enerjisi üreten 

yap lard r. Is l güne  enerjisi sistemlerinde 
(parabolik oluk, parabolik çanak, güç kulesi) s , 
elektrik üretimi için bir türbine veya benzeri bir 
makinaya gönderilir. Is l tesisler, biri güne  
enerjisini toplay p s  enerjisine dönü türen di eri 
ise s  enerjisini elektri e dönü türen iki temel alt 

sistemden olu ur. Yo unla t r c l  fotovoltaik 
sistemler ise güne  n  bir fotovoltaik sistem 
üzerine dü üren ve bu sayede do rudan elektrik 
üreten sistemlerdir. Fotovoltaik sistemlerde ayna, 
mercek veya ikisi birlikte kullan labilir.  

Tüm yo unla t r c l  güne  enerji sistemleri güne  
n m n n direk ve dik aç l  bile enini kullan rlar. 

Direk ve dik aç l  ma sadece güne li günlerde 
elde edilebilir. Direk ve dik aç l  may  
yo unla t rmak yüksek s  elde edilmesini veya 
fotovoltaik sistemlerde  yo unla t rarak 
fotovoltaik hücrelerin veriminin artmas n  sa lar. 

Direk may  sa layabilmek için güne i takip eden 
yap lar n kullan lmas  gerekir. Parabolik oluk 
sistemler may  lineer al c  üzerine dü ürmek için 
tek eksenli takipçiler kullan rlar. Çanak ve güç 
kulesi sistemlerinde ise iki eksenli takipçiler 
kullan l r. Benzer ekilde yo unla t r c l  
fotovoltaik sistemlerde de iki eksenli takipçi 
kullan l r.  

Güne  n  toplayarak elde edilen s yla, türbin ve 
generatörleri çal t rd klar  için oluk ve kule 
sistemleri 50 MW veya daha yüksek güçteki büyük 
tesisler için en uygun sistemlerdir. Çanak ve 
fotovoltaik sistemler ise 10 MW’ tan 35 MW’a 
kadar güçleri tek ünitede üretebilen modüler 
yap lard r. Bu nedenle çanak ve fotovoltaik 
sistemler yay k ve uzak üretim uygulamalar nda 
kullan labilir. Ayr ca bu sistemler birle tirilerek 
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büyük tesisler olu turulabilir. Oluk ve kule 
sistemlerinde tesisin büyüklü ündeki art  
beraberinde kW ba na dü en giderlerde azalmaya 
sebep olur. Fotovoltaik ve çanak sistemleri ise 
potansiyel seri üretim avantaj na sahiptirler.  

Oluk ve kule sistemlerinin, çanak ve fotovoltaik 
sistemlere göre en önemli avantajlar , bulutlu 
havalarda veya ak am saatlerinde, belirli bir zaman 
aral  için sahip olduklar  s  deposu veya fosil 
yak t üniteleri sayesinde elektrik üretimine devam 
edebilir olmalar d r. Bu da tesisin faydal  tepe yük 
profiline yak n bir çal ma potansiyeli ile 
çal mas n  sa lar. Günümüzde çanak sistemleri 
hibrit yak tl  ekilde ayarlanamam t r. Fotovoltaik 
sistemlerde batarya kullan m  mümkündür ama 
bataryalar n tesis maliyetinin yüksekli i u an için 
bu sistemin kullan m n  pek cazip k lmamaktad r. 
[3] 

2. PARABOL K OLUK S STEMLER  

Parabolik oluk sistemleri, güne  n m n , 
parabolik oluk eklinde bükülmü  yans t c lar  ile 
olu un odak çizgisine yerle tirilmi  al c  boruya 
iletirler. Yüksek s y  ta yabilen ak c  bir madde ile 
bu borudaki s  enerjisi al n r ve buhar 
generatöründe buhar üretmekte kullan l r. ekil 1.1’ 
de oluk yans t c  dizisi gösterilmi tir. Seriler tipik 
olarak kuzey – güney eksenine yerle tirilir. Tek 
eksenli takipçi sayesinde güne i do u bat  
do rultusunda takip eder. [3] 

Bu sistemin dünyadaki güzel bir örne i Andalusia- 
spanya’da geni  bir vadi olan Marquesado del 

Zenete bölgesinde kurulu durumdaki AndaSol 
projesidir. [1] 

ekil 1. Parabolik Oluk Yans t c  Dizisi [1]

ekil 2. AndaSol Güne  Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi [1] 
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AndaSol tesisinin kurulu oldu u 900m – 1.100m 
rak ml  vadinin ortas ndan 400 kV’luk enerji iletim 
hatt  geçmektedir. Sierra Nevada Da lar n n 
kuzeyindeki su kaynaklar  tesis için gerekli suyu 
sa lamaktad r. Ayr ca A-92 otoban  ve Almeria-
granada tren hatt  sayesinde kurulum ve i letme 
süresince tesise kolayca eri im sa lanabilmektedir. 

Is  depolama sistemi sayesinde AndaSol Tesisi 
güne in bat ndan sonra da enerji talebini 
kar layabilmektedir. Is  depolama sistemi olmadan 
y ll k tam yükte 2000 olan çal ma saati s  
depolama sistemiyle 3589 saate ç kmaktad r. Bu 
art  tesis maliyetlerinin kar lanmas nda önemli bir 
durumdur.  

AndaSol 1 olarak isimlendirilen tesisin yap m na 
Haziran 2006’da ba lanm  ve Haziran 2008’de 
bitirilmi tir. Andasol 1 projesinin maliyeti 14.3 
milyon € olarak belirlenmi tir. Bu maliyetin 5 
milyon €’luk k sm  Avrupa Birli i’nce destek 
olarak hibe edilmi tir.  

AndaSol d nda dünyada birçok tamamlanm  veya 
yap m a amas nda olan Parabolik Oluk 
yo unla t r c l  güne  enerji sistemi mevcuttur. 1 

MW kapasitede olan bir tesis Arizona’da kurulmu  
ve i letilmeye ba lanm t r. Ayr ca Nevada’da 64 
MW’l k bir tesisin ve spanyada birkaç tane 
50MW’l k tesisin in as  devam etmektedir. 

Bu sistemlerin su tüketimi kuru so utma 
durumunda 2.8 /MWh kadard r. Ek olarak 0.14 

/MWh kadar su da temizlik için kullan l r. Kuru 
so utma tekni i, kullan lan su miktar nda kazanç 
sa lamas na ra men i letme giderlerinde art a 
neden olmaktad r.  

Tablo 1. AndaSol Elektrik Üretim Santralinin 
Tasar m Özellikleri [1] 

ANDASOL – TASARIM ÖZELL KLER  
Yer  Andalucía, 

spanya 
Nominal elektrik gücü  49.9 MW 
Y ll k tam-yük çal ma 3,589 saat 
Al c  teknolojisi  Parabolik oluk 
Al c  geometrisi  510.120 m2 
Is  depolama teknolojisi  Erimi  tuz 
Is  depolama kapasitesi  7.5 saat 
Tesis alan   200 ha 
Y ll k elektrik üretimi 179 GWh 
Maliyet 14.3 miyon € 

 

 

ekil 3. Andasol projesinin basitle tirilmi  ak  diyagram  [1]  

 

 

Güne Sahas

S cak Tuz Tank

So uk
Tuz
Tank

Buhar
Generatörü

Buhar
Tribünü



V. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU 2009 - DİYARBAKIR
14

3. PARABOL K  ÇANAK 
S STEMLER  

Parabolik çanak sistemler bir güne  yo unla t r c  
(parabolik çanak) ve bir adet güç dönü türücü 
üniteden olu ur. Yo unla t r c  ünite dik aç l  güne  

nlar n  odak noktas na yerle tirilmi  güç 
dönü türücü ünitesine yans tan parabolik çanak 
eklinde bir araya getirilmi  yans t c  aynalardan 

olu ur. Sistem iki eksenli takipçi sayesinde güne i 
sürekli olarak izler. Güç dönü türme ünitesi termal 
al c  ve generatörden olu ur. Güne  al c s nda, 
güne   kapal  hidrojen çevrimi yard m yla s  
enerjisine dönü türülür. Is nm  hidrojen generatör 
tribünlerinin dönmesini sa lar. Hava so utmal  
olduklar  için parabolik oluk ve güç kulesi 
uygulamalar ndaki gibi so utma suyuna ihtiyaç 
duyulmaz. Günümüzde bu sistemlerde s  depolama 
ünitesi kullan lmamaktad r. [3] 

Bu sistemler, kurulum ve bak m-onar m kolayl  
aç s ndan tercihen düzgün zemin üzerine in a edilir. 
Parabolik çanak sistemler boyutlar na göre 10 MW 
ile 25 MW aras nda de erlere sahiptir. Güç 
ebekesinden ba ms z çal abilmeleri nedeniyle 

uzak uygulamalarda kullan labilirler. Yüksek 
verimlili i ve modüler yap s yla bu sistemlerin 
maliyetlerinde ileriki zamanlarda ciddi dü ü ler 
beklenmektedir. [1] 

Günümüzde yap m  henüz tamamlanm  olan ve alt  
çanaktan olu an bir sistem Albuquerque’de Sandia 
Ulusal Laboratuar nda bulunmaktad r. 2 A ustos 
2005 tarihinde, Southern California Edison firmas , 
500 ile 850 MW’l k kapasitedeki (y ll k üretimi: 
1,182 - 2010 GWh/y l) parabolik çanak sistemi için 
görü melerin tamamland n  duyurdu. 7 Eylül 
2005’te Stirling Engine Systems firmas , Diego Gas 
& Electric irketiyle 300-900 MW’l k parabolik 
çanak sistemi için anla t . Bunlar n d nda ayn  
teknolojiye sahip tesislerin kurulumu için yap lm  
birkaç anla ma daha mevcuttur. [3] 

4. GÜÇ KULES  S STEMLER  

Güç kulesi sistemlerinde kulenin tepesinde bulunan 
al c ya dik aç l  güne  nlar n  yans tan güne i 
takip eden, heliostat ad  verilen, binlerce ayna 
kullan l r. Günümüzde mevcut al c lar içerisinde 
erimi  nitrat tuzu bulundurur. Bu tuz al c daki s y  
alarak generatör türbinini döndürerek elektrik 
üretimini sa layacak olan buhar  üretmekte 
kullan l r. Önceleri su buhar  direk olarak al c da 
üretilirken günümüzde yüksek s  iletim ve s  
depolama özellikleri nedeniyle erimi  nitrat tuzu 
kullanan sistemler kullan lmaktad r. 50 – 200 
MW’l k elektrik üretimi için güç kuleleri istenilen 
ebatlarda in a edilebilir. [3]  

 

ekil 4. Parabolik çanak sistemi [3] 
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ekil 6. spanya’da kurulan PS10 güç kulesi [1] 

Güç kulelerinin önemli bir avantaj  erimi  tuzun 
565,55 C ‘ye kadar s t labilmesi ve 538 C ‘de 

buhar üretebilmesidir. Bu da yakla k 390 C buhar 
üretebilen oluk sistemlerine nazaran daha yüksek 

Heliostat Sahas

Al c

So uk Tuz
Depolama
Tank

S cak Tuz
Depolama
Tank

Buhar
Generatörü

Türbin ve
Generatör

Tuz

Tuz

290°C

565°C

Transformatör

ekil 5. Güç kulesi santralinin ematik diyagram  [1] 
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verimde elektrik üretildi i anlam na gelir. Bunun 
yan nda oluk sistemlerinde s  transferi için ya  
kullan ld ndan s n n ya dan tuza ve tuzdan tekrar 
ya a transfer edilmesi sürecindeki enerji kay plar  
güç kulelerinde sadece tuz kullan ld  için ortadan 
kalkmaktad r. [3]  

15 MW kurulu güçteki, erimi  tuz depolama 
sistemine sahip spanya‘n n Ecija bölgesinde 
bulunan Solar Tres termal güç kulesi tesisi mevcut 
güç kulelerine güzel bir örnek olarak gösterilebilir. 
Bu tesisin kurulumu 15.3 miyon €’a malolmu  olup 
5 miyon €’luk k sm  Avrupa Birli i taraf ndan hibe 
olarak verilmi tir. [1] 

Bunun d nda Bristol, California’da bulunan 10 
MW’l k Solar One, 11 MW’l k Sanlúcar la Mayor, 
spanya’da bulunan PS10 ve 100 MW’l k Güney 

Afrika’da bulunan ESKOM güç kulesi önemli 
örneklerin ba nda gelir. [3] 

Güne  enerjisinden elektrik üreten sistemler genel 
olarak incelendi inde özellikle küçük güçlü 
uygulamalarda fotovoltaik sistemlerin ve büyüyen 
güçlerle beraber yo unla t r c l  s l güne  enerji 
sistemlerinin kullan m n n uygun olaca  
görülmektedir. ekil 7 ‘de üretim kapasitesi ve 

y ll k küresel güne  n m na ba l  olarak 
kullan lmas  uygun olan sistemler gösterilmi tir.  

Tablo 3’ de ise yo unla t r c l  s l güne  enerjisi 
sistemlerinin kar la t r lmas  yap lm t r. Bu 
veriler nda uygun sistem seçiminin üretim 
gücüne ve ma miktar na göre seçilmesi gerekti i 
görülmektedir.  

Tablo 2. Solar Tres santralinin tasar m özellikleri 
[1] 

SOLAR TRES – TASARIM ÖZELL KLER  
Yer  Ecija, Spain 
Al c  termal gücü  120 MW 
Türbin elektriksel gücü  17 MW 
Kule yüksekli i  120 m 
Heliostat say s   2,480 
Heliostatlar n yüzey alan   285,200 m2 
Heliostatlar n çevreledi i alan  142.31 ha 
Depolama boyutu  15 saat 
Do al buharla t c  termal 
kapasitesi  

16 MW 

Y ll k elektrik üretimi (min.)  96,400 MWh 
Maliyet 15.3 miyon € 

 

 

ekil 7. Yükleme kapasitesi ve y ll k güne  mas na ba l  olarak s l güne  enerjisi sistemleri ve fotovoltaik 
sistemlerin çal ma alanlar  [5] 
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Tablo 3. Yo unla t r c l  s l güne  enerji sistemlerinin kar la t r lmas  [7-10] 

 Parabolik Oluk Sistemleri Güç Kulesi Sistemleri Parabolik Çanak Sistemleri 
Uygulamalar ebekeye paralel yap lar, 

orta ve yüksek 
s cakl ktaki i lemler 

ebekeye paralel yap lar, 
yüksek s cakl ktaki 
i lemler 

Tekil sistemler, birlikte 
kullan lmas  ile küçük 
ebeke sistemleri 

Güç aral  30 – 200 MW 30 – 100 MW 3 – 50 kW (ünite ba na) 
Modülerlik + +/- +++ 
Teknoloji durumu 20 y ld r ticari olarak 

kullan mda 
Ticari olarak kullan ma 
henüz geçildi, uzun süreli 
prototip deneyimi mevcut 

Ticari olarak kullan ma 
henüz geçildi, k sa süreli 
prototip deneyimi mevcut 

Teknoloji riski Dü ük  Dü ük/orta Orta/yüksek 
Yat r m maliyeti 
(€/kW) 

2300-4000 2000-5000 5000-8000 

letme ve bak m 
giderleri (€/kWh) 

2,5-3,5  2-3,7 4,6 

Kademeli elektrik 
giderleri (c€/kWh) 

13-20 16-22 25-33 

Yo unla t rma oran  70-80 300-1000 1000-3000 
letme s cakl  250-500 C 250-1000 C 600-1200 C 

Y ll k solar kapasite 
faktörü (depoya ba l  
olarak) 

%23-50 %25-70 %25 

Tepe verimlili i %21 %23 %30 ‘un üzerinde 
Y ll k solar-elektrik 
verimlili i 

%14-16 %15-20 %12-25 

Depolama imkan  Depolama yap labilir Depolama yap labilir Henüz depolama 
yap lamaz 

Hibrit kullan labilirli i Hibrit örne i mevcut Hibrit kullan ma uygun Hibrit kullan ma uygun 
(tekil kullan mdan daha 
pahal ) 

n a alan  
gereksinimleri 

6-8 /MWh/yr 8-12 /MWh/yr 8-12 /MWh/yr (düz arazi 
için uygundur) 

Su gereksinimi 3-5 /MWh 3-5 /MWh Y kama d nda su 
gereksinimi yoktur 

Di er avantajlar    H zl  tesis edilebilme 
Dezavantajlar   400 C s cakl nda ya  

ile s tmada orta düzeyde 
buhar elde edilmektedir 

Y ll k performans de erleri 
ve bak m onar m masraflar  
düzeltilmeli 

Dayan kl l  geli tirilmeli 
ve hedeflenen maliyet 
de erlerine ula lmal  

 

 

5. TÜRK YE’N N GÜNE  ENERJ S  
POTANS YEL   

Ülkemiz, co rafi konumu nedeniyle sahip oldu u 
güne  enerjisi potansiyeli aç s ndan birçok ülkeye 
göre ansl  durumdad r. Devlet Meteoroloji leri 
Genel Müdürlü ü’nde (DM ) mevcut bulunan, 
1966-1982 y llar nda ölçülen güne lenme süresi ve 

n m iddeti verilerinden yararlanarak, E E 

taraf ndan yap lan çal maya göre; Türkiye'nin 
ortalama y ll k toplam güne lenme süresi 2640 saat 
(günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam n m 
iddeti 1311 kWh/m²-y l  (günlük toplam 3,6 

kWh/m²) oldu u tespit edilmi tir. 

Türkiye'nin en fazla güne  enerjisi alan bölgesi 
Güneydo u Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz 
Bölgesi izlemektedir. ( ekil 7) 
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ekil 8. Türkiye üzerine gelen toplam güne  enerjisi radyasyonu [13] 

 

 

ekil 9. Türkiye güne  enerjisi termik santral potansiyeli 

Türkiye’nin güne  enerjisi termik santral 
potansiyeli ma miktar  ve arazi durumlar  göz 
önüne al narak ekil 8’ de gösterilmi tir. Bu alanlar 

ma miktar n n 1650 kWh/( y l)’ dan büyük 
oldu u ve santral kurulumuna elveri li tar m d  
araziler öncelikle göz önüne al narak belirlenmi tir. 
Ancak yap lan bu etütlerin yeterli oldu unu 
söylemek de güçtür. 

6. GÜNEYDO U ANADOLU 
BÖLGES N N GÜNE  ENERJ S  
POTANS YEL   

Güneydo u Anadolu Bölgesi, güne  enerjisi 
potansiyeli aç s ndan Türkiye’nin en ansl  
bölgesidir. Bölgeye k tutmas  aç s ndan bu 
çal mada Diyarbak r ilinin güne  verileri 
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kullan lm t r. Tablo 4’ de Diyarbak r için son 10 
y l n güne  radyasyonu verilmi tir. Bu verilere göre 
Diyarbak r ilinin güne  radyasyon miktar  1821 
kWh/( y l) olmaktad r. Tablo 5’ de ise Diyarbak r 
ilinin son 10 y l na ait ayl k güne lenme süreleri 

görülmektedir. ekil 10’ da ise yatay man n 
fonksiyonu olarak çe itli sistemlerdeki malar 
görülmektedir. Bu ekilde Diyarbak r ili de 
ortalama yatay ma miktar na ba l  olarak 
i aretlenmi tir. Buna ba l  olarak sistem seçiminde 
tercihler yapabilmek mümkündür.  

 

Tablo 4. Aylara Göre Ortalama Güne  Radyasyonu Miktar (kWh/( y l)) [12] 

YIL OCAK SUBA MART NISA MAYI HAZIRA TEMM AGUS EYLU EKIM KASI ARAL ORT. 

1998 704,45 1335,90 1514,75 2062,25 2292,20 2795,90 2686,40 2525,80 2186,35 1700,90 974,55 715,40 1791,24

1999 879,65 1153,40 1522,05 2157,15 2657,20 2774,00 2693,70 2580,55 2204,60 1518,40 1127,85 784,75 1837,78

2000 806,65 1251,95 1773,90 1927,20 2613,40 2985,70 2857,95 2507,55 2127,95 1438,10 1084,05 693,50 1838,99

2001 905,20 1149,75 1635,20 2157,15 2409,00 2974,75 2686,40 2478,35 2087,80 1533,00 1065,80 547,50 1802,49

2002 1040,25 1387,00 1518,40 1857,85 2686,40 2890,80 2737,50 2452,80 2058,60 1478,25 1069,45 803,00 1831,69

2003 697,15 1098,65 1518,40 1832,30 2635,30 2832,40 2890,80 2584,20 2241,10 1511,10 1022,00 664,30 1793,98

2004 646,05 992,80 1777,55 2102,40 2398,05 2960,15 2792,25 2328,70 2051,30 1485,55 934,40 927,10 1783,03

2005 865,05 1153,40 1576,80 2080,50 2507,55 2803,20 2806,85 2438,20 2044,00 1591,40 1003,75 740,95 1800,97

2006 795,70 1095,00 1631,55 1905,30 2558,65 2825,10 2759,40 2328,70 2051,30 1357,80 1087,70 967,25 1780,29

2007 934,40 1193,55 1547,60 1854,20 2171,75 2857,95 2660,85 2310,45 2171,75 1463,65 1076,75 886,95 1760,82

2008 978,20 1233,70 1671,70 2146,20 2463,75 3003,95 2898,10 2277,60 1901,65 1522,05   2009,69

 

 

Tablo 5. Aylara Göre Ortalama Güne lenme Süresi (Saat) [12] 

YIL OCAK SUBA MART NISA MAYI HAZI TEMM AGUS EYLU EKIM KASI ARAL 
1998 5,0 7,1 5,4 8,1 8,5 12,6 12,4 11,9 10,3 9,4 5,9 4,0 
1999 4,9 6,6 5,8 8,6 11,3 12,4 12,1 12,1 10,2 7,9 6,2 5,1 
2000 3,4 5,6 6,7 6,5 11,1 13,0 12,6 11,7 9,8 6,9 7,1 3,9 
2001 4,6 5,0 5,6 8,2 9,2 13,1 12,1 11,6 9,2 7,4 6,0 2,0 
2002 5,7 6,7 5,1 5,7 11,3 12,5 12,5 11,9 9,7 6,9 6,9 4,0 
2003 2,8 3,9 4,7 5,3 10,4 11,9 12,5 11,8 10,0 7,6 5,6 3,6 
2004 2,4 3,0 6,1 6,3 8,1 12,1 12,4 12,0 9,6 6,8 4,8 5,6 
2005 4,0 4,5 5,2 6,7 10,0 11,4 12,1 10,8 8,7 7,9 4,3 3,8 
2006 3,3 4,1 5,5 5,4 10,5 12,0 12,1 10,5 9,1 6,0 6,3 5,4 
2007 3,5 3,8 5,1 5,2 6,6 11,6 11,8 10,3 10,1 7,0 5,9 4,5 
2008 5,3 6,0 5,4 6,4 9,8 12,4 12,3 9,6 7,8 7,0   
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ekil 10. Küresel yatay man n fonksiyonu olarak çe itli sistemlerdeki malar [6] 

 

7. ILISU HES’E ALTERNAT F 
OLARAK GÜNEYDO U 
ANADOLU BÖLGES NDE 
YO UNLA TIRICILI GÜNE  
ENERJ  SANTRAL  KURULMASI 

Il su HES GAP’ n enerji yap lar ndan biri olup, 
baraj gölü alt nda b rakaca  tarihi kültürel miras ve 
yol açaca  problemler nedeniyle üzerinde çokça 
tart malar yürütülen bir projedir. Bu proje on iki 
bin y ll k bir tarihi kültürel miras n Hasankeyf ilçesi 
ile birlikte sular n alt nda kalmas  tehlikesinin yan  
s ra, göç etmek zorunda b rakaca  insanlar, tahrip 
olacak olan ekolojik çevre ve sular n alt nda 
kalacak olan verimli tar m topraklar  nedeniyle 
büyük tepkiler çekmektedir. Enerji aç s ndan 
incelendi inde çok verimli olmayan bir hes olan 

Il su’ya alternatif çözümler üretmek yarataca  
y k m n etkilerinin engellenmesi aç s ndan oldukça 
önemlidir. Bu nedenle bu çal mada Il su HES’e 
alternatif olacak yo unla t r c  güne  enerji 
santrallerinin kar la t r lmas  yap lm t r.  

Il su HES’in öngörülen maksimum y ll k enerji 
üretimi 3833 GWh’tir. Asl nda bu santralin 
güvenilir enerji üretimi 2500 GWh’ler 
mertebesindedir. Çal mada, spanya’da tesis edilen 
ve i letilen parabolik oluk sistemine örnek olarak 
AndaSol ve güç kulesi sistemine örnek olarak Solar 
Tres  santralleri ele al nm t r. Bu santrallerin ele 
al nmas ndaki temel amaç iki ayr  sisteme sahip 
olmalar  ve ma özellikleri olarak kurulduklar  
yerler ile Güneydo u Anadolu Bölgesi’nin 
benzerlikler göstermesidir.  
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ekil 11. 2002 y l nda Ortado u bölgesi için dikey do rudan ma potansiyeli [4] 

Il su HES’in üretti i enerjiye e de er enerji 
üretmek için 1070 MW’l k parabolik oluk veya 675 
MW’l k güç kulesi sistemlerinden olu an güç 
santralleri gerekmektedir.  Bu santrallere ait 
kar la t rma Tablo 6’da gösterilmi tir. spanya’da 
kurulu olan bu sistemlerin tesis maliyetleri göz 
önüne al narak öngörülen güç için, tesis maliyetleri 
hesapland nda, her iki güne  enerjisi sisteminin 
de Il su HES’in yap m maliyetinden dü ük oldu u 

görülmektedir. Güne  enerjisi santralleri Il su 
HES’in sular alt nda b rakaca  alandan çok daha 
küçük bir alanda tesis edilebilecektir. Üstelik bu 
alanlar n herhangi bir tarihi eseri sular alt nda 
b rakma riski yoktur. Il su HES’in maliyetine 
kamula t rma maliyetleri dahil de ildir. Oldukça 
büyük bir alan n kamula t r laca  dü ünüldü ünde 
bu maliyetin de 1 Milyar € dolaylar nda olmas  
tahmin edilmektedir.   

 

Tablo 6. Il su HES ve en uygun alternatif çözüm kar la t rmas  

 ILISU HES PARABOL K 
OLUK S STEM  

GÜÇ KULES  
S STEM  

YILLIK ENERJ  
ÜRET M (max) 3833 GWh 3833 GWh 3833 GWh 

KURULU GÜÇ 1200 MW 1070 MW 675,94 MW 

KAPLADI I ALAN 331 k  
(Baraj Gölü) 

36,82 k  56,58 k  

MAL YET 1,2 Milyar € 306,2 Milyon € 610,14 Milyon € 
 

Günümüz ko ullar nda yatay man n de erlerine 
ba l  olarak yo unla t rmal  güne  santrallerindeki 
elektrik enerjisinin üretim maliyetleri ekil 11’de 
verilmi tir. Buna göre Diyarbak r ilinin güne  ma 
verilerine dayanarak üretim maliyetlerinin 0,2 € 
mertebesinde oldu u görülmektedir. Bu de erler 
gün geçtikçe azalmaktad r ve gelecekte çok daha 
rekabetçi de erlere gelece i öngörülmektedir. Bu 
da gelecek için bu tip santrallerin kurulumunun 
önemli oldu unu göstermektedir. 

8. SONUÇ VE ÖNER LER 

Yo unla t r c l  güne  enerji santralleri küresel 
iklim de i ikli i sorunuyla u ra an dünyam z için 
önemli bir enerji üretim arac d r. Yak n zamanda 
tükenecek olan fosil yak tlar ve bu yak tlar n 
çevresel etkileri yenilenebilir enerji kaynaklar ndan 
olan güne  enerjisinin kullan m n  zorunlu 
k lmaktad r. 
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ekil 12. Günümüz ko ullar nda yatay man n fonksiyonu olarak elektrik üretim maliyeti [6] 

 

Bu çal mada yo unla t r c l  güne  santralleri ile 
ilgili temel bilgiler ve örnekler verilmi tir. Bu 
santrallerin ülkemizde özellikle Güneydo u 
Anadolu Bölgesi’nde kurulmas  oldukça önemlidir. 
Zira Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde yap lmas  
dü ünülen Il su HES projesi içerisinde birçok 
riskleri bar nd rmaktad r. Bu riskleri bar nd ran bir 
enerji yap s  yerine yenilenebilir enerji kaynaklar  
kullan larak alternatiflerinin yap lmas  son derece 
önemlidir. Yap lan yakla mla parabolik oluk veya 
güç kulesi sistemleri ile Il su HES’in üretebilece i 
enerjiye e it miktarda enerjinin daha az kurulum 
maliyeti ile yap labilece i görülmektedir. 
Böylelikle baraj yap m  ile göçe maruz kalan 
insanlar n evlerini terk etmek zorunda kalmamas , 
binlerce y ll k tarihi ve kültürel miras n korunmas  , 
verimli tar m arazilerinin sular alt nda kalmamas  
ve ekolojik dengenin bozulmamas  sa lanacakt r. 
Ayn  zamanda bu yöreler turizm gelirlerine de sahip 
olacakt r. 
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