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ÖZET 
 
Nerdeyse tükenme noktas na gelen fosil yak tlar günümüzde artan enerji ihtiyac n  kar lamakta yetersiz 
kalmaktad rlar. Türkiye’de bu ihtiyac  kar lamak için ba vurulan nükleer enerji ise hem pahal  hem de çevreye 
birçok zarar vermektedir. Yap lan birçok ara t rmada görülmü tür ki Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklar  
aç s ndan çok zengin bir ülkedir. htiyac  olan enerjiyi fazlas yla yenilenebilir kaynaklar  kullanarak 
kar layabilme kapasitesine sahiptir. Bu çal mada, en iyi enerji kaynaklar ndan olan güne  enerjisi, bu kayna  
kullanarak geli tirilen güne  bacalar  ve son olarak güne  bacalar n n Türkiye’deki potansiyeli 
de erlendirilecektir. 

 
1. G R  VE AMAÇ 
 
Geli en teknoloji ve ya am standartlar n n artmas  
beraberinde kullan lan enerji miktar n n artmas na 
sebep olmu tur. Günümüzde enerji üretiminde 
kullan lan ba l ca kaynaklar fosil yak tlard r. Her 
geçen gün biraz daha azalan fosil yak tlar art k enerji 
ihtiyac n  kar lamakta yetersiz kalmaktad rlar. Bu 
durum insanlar  yeni alternatifler ara t rmaya 
itmi tir. Bu alternatiflerden en önemlileri nükleer 
enerji ve yenilnebilir enerji kaynaklar d r. Ancak 
nükleer enerjinini hem üretim maliyeti hem de bak m 
onar m masraflar  çok pahal d r. Ayn  zamanda 
çevreye ciddi zararlar vermektedir. Bu yüzden dünya 
daha çok yenilenebilir enerji kaynaklar n  
kullanmaya yönelmi tir.   Yenilenebilir enerji 
kaynaklar , sürekli devam eden do al süreçlerden var 
olan enerji ak ndan elde edilen bir enerjidir 
Dünyan n u an içinde bulundu u durum 
(küreselle me, kaynaklar n giderek azalmas ) 
insanlar n art k daha dikkatli olmas n  çevre 
sorunlar na kar  daha duyarl  olmas n  
gerektirmi tir. Bu durumda kullan lmas  ve 
geli tirilmesi en do ru kaynaklar çevreye zarar 
vermeyen uzun ömürlü ve k s tl  olan kaynaklar 
yerine her zaman varolacak kaynaklar 
kullan lmal d r. Türkiyedeki enerji üretimini 
inceledi imizde, kullan lan kaynaklar ndan, 1998 
itibariyle kömür % 48,3, petrol ve do al gaz %13,5, 
hidrolik ve jeotermal %12,8, ticari olmayan yak tlar 
%24,5, ve di er yenilenebilir kaynaklar ise %0,9 
oran da yer almaktad r.[1] 

Güne  yenilenebilir enerji kaynaklar aras nda 
üphesiz en önemlisidir. Ayn  zamanda nerdeyse 

bütün di er enerji kaynaklar da güne ten türemi tir. 

Güne  enerjisi dünyan n olu umundandan beri 
varolan ve varolacak bir enerjidir. nsano lu güne  
enerjisinde fark nda olarak veya olmayarak her 
zaman faydalanm t r. En basiti snmak için, 
çama rlar  veya yiyecekleri kurutmak için güne ten 
faydalanm zd r. Güne  enerjisini kullanman n 
de i ik yöntemleri vard r. Bunlardan baz lar nda s  
ve k olarak direk kullan rken baz lar nda elektrik 
elde etmek eklinde kullanmaktad r 

Güne  enrjisini kullanman n üç önemli yolu vard r:  

Bunlardan birincisi güne  pilleridir (PV: 
Photovoltaic). Günümüzde güne  pili elektrik üretim 
sistemi ile do rudan ebekeye güç sa lanmas , 
yenilenebilir enerji sistemleri ile enerji üretimi 
yönündeki yeni yasal düzenlemeler nedeniyle 
oldukça önemli bir enerji üretim alternatifi haline 
gelmi tir [2]. Güne  pilleri ile güç üretim sistemleri, 
ebeke ba lant l , tek ba na, büyük ölçekli ve evsel 

(çat  üstü) uygulamalar olarak dört bölümde 
incelenebilir. PV güç üretim sistemi, seri-paralel 
ba l  PV modülleri ve PV uçlar ndaki maksimum 
mümkün olan gücü transfer edecek bir güç 
düzenleme ünitesinden meydana gelmektedir[2, 3].  
kinci yöntem güne  enerjili su s t c lar d r. Bu 
s t c lar güne  paneli yard m  ile depodaki suyu s t r 

ve bir pompa kullanarak suyu da t r. Bu sayede 
herhangi bir yak t kullanmadan s cak su elde edilmi  
olunur. Di er bir yöntem güne  kuleleridir. Bu 
yöntemle güne  nlar  dev aynalar yard m yla bir 
oda a toplan r. Bu sayede çok yüksek s cakl klar 
elde edilebilir.[4] 

Bir di er yöntem de, bu çal mada da incelencek 
olan güne  bacalar d r. Güne  bacalar  fizikteki 
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‘ s nan hava yükselir’ ilkesine dayanmaktad r. Güne  
kollektorlerindeki hava, s narak bacadan d ar ya 
ç kar. Havan n bu hareketi bacalar n giri inde 
bulunan türbinleri döndürerek elektrik enerjisi 
olu mas n  sa lar. Bu çal mada ayr ca güne lenme 
süresi aç s ndan zengin olan Türkiyede, güne  
bacalar n n potansiyeli incelenecektir. 
 
 
2.GÜNE  BACALARI 
Güne  bacalar n n çal mas n  hidroelektrik 
santrallere benzetebiliriz. kiside elektrik üretimini 
türbinler sayesinde gerçekle tirmektedir. 
Hidroelektrik santrallerinde türbinleri su yard m yla 
döndürülürken; güne  bacalar nda türbinler hava 
ak  sayesinde dönmektedir. kisinde de elektrik 
üretim maliyetleri, bak m onar m maliyetleri, i letim 
maliyetleri dü üktür.[5] 
 

ekil 1.  Güne  bacas  
 
Bir güne  bacas n n çal mas  basitçe ekil 1’de 
gösterilmi tir: geni  bir alana kurulmu  kollektörde 
havan n s nmas  sa lanmaktad r. Kollektör 
merkezinde ve dikey bir ekilde yüksek bir baca 
bulunmaktad r. Kollektörde s nan havan n özgül 
a rl  bacan n tepesinde bulunan havadan hafif 
oldu u için hava bacalardan d ar ya do ru hareket 
eder. Bu havan n etkisiyle baca taban nda bulunan  
turbinler yard m yla meknik enerji elektrik enrjisine 
çevrilir. Kollektör taban na yerle tirilen su kanallar  
s cakl  emerek geceleride bu hareketin devaml l  
sa lan r.[6] 
  
Güne  bacalar , güne  enerjisini toplay p, içinde 
dola an havaya aktaran bir sera toplay c  bölümü 
(kollektör) veiçinde türbinli elektrik üretim sistemi 
bulunan uzun baca k sm ndan olu ur:[9] 
 
Kollektör:  Sera etkisi olu turarak s cak havan n 
üretildi i bölümdür. Cam veya plastik filmle kapl  
olabilir. Yüksekli i 2 veye 6 metre civar nda 
de i mektedir. Kollektörün yüksekli i baca taban na 
do ru ilerledikçe artar. Bu ekilde hareket eden 

havan n sürtünme kuvveti en aza indirgenmi  olur. 
Ayn  zamanda kollektör zeminine serilen siyah çak l 
ta lar  sayesinde daha çok s  emilmesi 
sa lanmaktad r. Ayr ca zemine su kanallar  
dö enmi tir. Bu sayede suyun daha geç s n p 
so uma özelli i kullan larak sistemin gecede verimli 
bir ekilde çal mas  sa lanmaktad r. Kollektörün 
kurulaca  alan için herhangi bir limit yoktur. Bu 
alan ne kadar büyük olursa elde edilen enerjide o 
kadar fazla olur.[5] 
 
Türbine: Baca taban na yerle tirilen turbinler 
sayesinde kollektörden bacaya do ru hareket eden 
havan n enerjisi mekanik enrejiye dönü türülür. 
Türbinlere ba l  generatörler sayesinde de bu 
mekanik enerji elektrik enerjisine dönü türülür.  
 
Baca: Kollektör içinde s nan havan  d ar  ç kt  
bir boru eklinde gökyüzüne uzanan parçad r. D ar  
ç kan havan n h z  kollektördeki hava s cakl  ile 
baca tepesindeki hava s cakl n n fark na ba l d r. 
Bu yüzden baca ne kadar yüksek olursa hareket eden 
havan n h z  o kadar artar. Fakat pratikte baca 
yüksekli inin s n r  vard r. Bu h z  dü ürmemek için 
bacada ki sürtünme kuvvetinin olabildi ince az 
olmas  gerekmektedir. 
 
Güne  bacalar n n avantajlar na de inecek olursak: 
Tesis hiç bir yak ta ve so utma suya ihtiyaç 
duymamaktad r, bu yüzden özellikle çöl olan 
bölgelerde yada bol güne  gören ss z bölgelerde 
rahatl kla kurulabilir. Tesisi kurmak için ileri 
teknolojiye gerek yoktur. Kullan lan malzemeler her 
yerde rahatl kla bulunabilecek malzemelerdir. 
Kurulumu çok masrafl  olsada daha uzun ömürlü ve 
sonraki i letme masraflar  çok dü üktür. Ayr ca 
yirmidört saat enerji üretebilme kapasitesine sahiptir. 
Kesinlikle çevreye hiçbir zarar  yoktur. Her ne kadar 
kurulacak alan n çok büyük olmas  gerekse de bu 
alan n büyük bir bölümü tar mda kullan labilir. Ayn  
zamanda tekstilde de kurutma i lemlerini 
gerçekle tirmek için kullan labilir.[7] 
 
Tablo 1.  Ayn  kapasitedeki santrallerin gider 
da l m  [8] 

 Güne  
bacas  
Pf/kWh 

Kömürlü 
termik 
santral 
Pf/kWh 

Kombine 
çevrimli 
güç 
santarli 
Pf/kWh 

Yat r m 11,32 3,89 2,12 
Yak t 0,00 3,87 6,57 
Personel 0,10 0,78 0,31 
Bak m 0,52 0,92 0,83 
Sigorta 0,01 0,27 0,12 
Di er i letme 
giderleri 

0,00 1,16 0,03 

Vergi 2,10 0,69 0,37 
Toplam 14,05 11,58 10,35 
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Tablo 1’e bak ld nda güne  bacalar nda enerji 
üretimi daha maliyetli görünmektedir. Yanl z güne  
bacas n n masraf n n büyük bir k sm n kurulum 
maliyeti olu turmaktad r. A a daki grafikte 
görüldü ü gibi faiz oran  11% alt na dü ürülürse, 
güna  bacalar  elektrik üretiminde daha avantajl  
konuma geçmektedir. Faiz oranlar n  dü ürmek, 
emek maliyetinin az oldu u ülkelerde 
mümkündür.[8] Türkiye’deki emek maliyetlerine 
bak ld nda geli mi  birçok ülke k yasla daha dü ük 
oldu u görülecektir. 
 

 
ekil 2. Ayn  kapasitedeki santrallerin i letim 

maliyet grafi i[8] 
 
Güne  bacalar yla ilgili yap lan çal malar n en güzel 
örne i yap m  1989’da tamamlanan Manzaranes 
protoripidir. Deneysel amaçl  in aa edilen bu tesis 
güne  bacalar n n pratikte de ba ar l  oldu unu 
ispatlam t r. 46000 m2 lik bir alan kurulmu  olan 
prototip 195 m yüksekli inde, 10 m çap  olan bir 
bacaya sahiptir. Günde ortalama 9 saat tam 
kapasiteyle çal an tesis en fazla 50kW enerji 
üretebilmektedir.[8] 
 
Mildura, Avustralya’ da in aa edilen bir di er 
tesistir. Baca taban nda bulunan 4 MWl k 50 tane 
türbinle 200 MW güç elde edebilmektedir. Tesis 130 
m çap nda, 1000 m yüksekli inde bir bacaya 
sahiptir. Bu özelli i ile dünyan n en yüksek 
yap s d r. 5000 m çap nda bir kollektöre sahip olan 
tesis 395 milyon dolara mal olmu tur. Bu maliyet 
e de er özelliklere sahip bir kömürlü termik santral 
maliyetinden 14%; bir rüzgar tarlas  maliyetinden 
70% daha fazlad r. Avustralya hükümeti 2010 y l na 
kadar toplam elektrik üretimlerinin 2% olan 9500 
GWh’i yenilenebilir enerjiden elde etmeyi 
planlamaktad r.[9] 
 
3. TÜRK YE’DE KULLANILAB L RL  
 
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 ünde (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. Aylara göre Türkiye güne  enerji 
potansiyeli ve güne lenme süresi de erleri ise Tablo-
1'de verilmi tir.[10]  
 
100MW’l k bir güne  bacas  tesisi 2300 kWh/m2 
yatay güne  ma potansiyeli olan bir bölgede 750 
GWh/y l elektrik üretebilmektedir.[9] bu durumda 
Türkiye’deki güne  n mlar  incelendi inde bir 
güne  bacas  tesisi için yeterince güne  görmektedir. 

Tablo 2. Türkiye'nin toplam güne  enerjisi 
potansiyelinin aylara göre da l m  [10] 

Aylar Ayl k Toplam Güne  Enerjisi 
(Kcal/cm2-ay)   (kWh/m2-ay) 

Güne lenme 
Süresi 

(Saat/ay) 
Ocak 4,45 51,75 103,0 
ubat 5,44 63,27 115,0 

Mart 8,31 96,65 165,0 
Nisan 10,51 122,23 197,0 
May s 13,23 153,86 273,0 

Haziran 14,51 168,75 325,0 
Temmuz 15,08 175,38 365,0 
A ustos 13,62 158,40 343,0 

Eylül 10,60 123,28 280,0 
Ekim 7,73 89,90 214,0 
Kas m 5,23 60,82 157,0 
Aral k 4,03 46,87 103,0 

Toplam 112,74 1311 2640 
Ortalama 308,0 cal/cm2-gün 3,6 kWh/m2-gün 7,2 saat/gün 

 
4. SONUÇ VE ÖNER LER 
 
Çevre sorunlar n n giderek artt , do al kaynaklar n 
h zla azald , var olan enerji kaynaklar n n 
yüzünden sava lar n ya and  günümüzde tüm 
dünya art k yenilenebilir, çevreye kar  duyarl  enerji 
kaynaklar na yönelmi tir. Bu konuda bir çok çal ma 
yap lmaktad r. Bunlardan baz lar  kullan lan 
tekniklerken; bir k sm  ise yeni geli tirilen 
tekniklerdir. Güne  bacalar da son y llarda üzerinde 
çal lan yeni tekniklerden biridir. Herhangi bir 
yak ta ihtiyaç duymayan güne  bacalar  kaynaklar n 
en asgari kullan lmas  konusunda  oldukça ba ar l d r 
ve çevreye hiçbir zarar vermemektedir. 
 
Artan enerji ihtiyac na çözüm olarak sunulan nükleer 
enerji santrallerinin hem kurulumu hem de i letme 
masraflar  çok pahal d r. Çevreye zararl  ve olas  bir 
kazada çevresi için çok tehlikelidir. Ülkamiz co rafi 
konumu nedeniyle yenilenebilir enrji potansiyeli 
aç s ndan oldukça zengindir ve henüz bu kaynaklar n 
kullan m  1% civar ndad r. Çavreye hiçbir zarar  
olmayan bu tesislerin kurulumu pahal yken i letim 
masraflar  çok dü üktür. 
 
Ülkemizin y ll k güne lenme süresini incelendi inde 
pozitif bir tabloyla kar la lmaktad r. leriki y llarda 
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d a ba ml l  azaltmak için kesinlikle bu 
durumdan faydalan lmal d r. Güne  bacalar  bu 
amaçla kurulacak güzel bir tesis olabilm özelli ine 
sahiptir. Enerji üretimi için ülkemiz yeterince güne  
görmektedir. 
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