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ÖZET
Nerdeyse tükenme noktasÕna gelen fosil yakÕtlar günümüzde artan enerji ihtiyacÕnÕ karúÕlamakta yetersiz
kalmaktadÕrlar. Türkiye’de bu ihtiyacÕ karúÕlamak için baúvurulan nükleer enerji ise hem pahalÕ hem de çevreye
birçok zarar vermektedir. YapÕlan birçok araútÕrmada görülmüútür ki Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarÕ
açÕsÕndan çok zengin bir ülkedir. øhtiyacÕ olan enerjiyi fazlasÕyla yenilenebilir kaynaklarÕ kullanarak
karúÕlayabilme kapasitesine sahiptir. Bu çalÕúmada, en iyi enerji kaynaklarÕndan olan güneú enerjisi, bu kayna÷Õ
kullanarak geliútirilen güneú bacalarÕ ve son olarak güneú bacalarÕnÕn Türkiye’deki potansiyeli
de÷erlendirilecektir.

1. GøRøù VE AMAÇ
Geliúen teknoloji ve yaúam standartlarÕnÕn artmasÕ
beraberinde kullanÕlan enerji miktarÕnÕn artmasÕna
sebep olmuútur. Günümüzde enerji üretiminde
kullanÕlan baúlÕca kaynaklar fosil yakÕtlardÕr. Her
geçen gün biraz daha azalan fosil yakÕtlar artÕk enerji
ihtiyacÕnÕ karúÕlamakta yetersiz kalmaktadÕrlar. Bu
durum insanlarÕ yeni alternatifler araútÕrmaya
itmiútir. Bu alternatiflerden en önemlileri nükleer
enerji ve yenilnebilir enerji kaynaklarÕdÕr. Ancak
nükleer enerjinini hem üretim maliyeti hem de bakÕm
onarÕm masraflarÕ çok pahalÕdÕr. AynÕ zamanda
çevreye ciddi zararlar vermektedir. Bu yüzden dünya
daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕ
kullanmaya yönelmiútir.
Yenilenebilir enerji
kaynaklarÕ, sürekli devam eden do÷al süreçlerden var
olan enerji akÕúÕndan elde edilen bir enerjidir
DünyanÕn úu an içinde bulundu÷u durum
(küreselleúme, kaynaklarÕn giderek azalmasÕ)
insanlarÕn artÕk daha dikkatli olmasÕnÕ çevre
sorunlarÕna
karúÕ
daha
duyarlÕ
olmasÕnÕ
gerektirmiútir. Bu durumda kullanÕlmasÕ ve
geliútirilmesi en do÷ru kaynaklar çevreye zarar
vermeyen uzun ömürlü ve kÕsÕtlÕ olan kaynaklar
yerine
her
zaman
varolacak
kaynaklar
kullanÕlmalÕdÕr. Türkiyedeki enerji üretimini
inceledi÷imizde, kullanÕlan kaynaklarÕndan, 1998
itibariyle kömür % 48,3, petrol ve do÷al gaz %13,5,
hidrolik ve jeotermal %12,8, ticari olmayan yakÕtlar
%24,5, ve di÷er yenilenebilir kaynaklar ise %0,9
oranÕda yer almaktadÕr.[1]
Güneú yenilenebilir enerji kaynaklar arasÕnda
úüphesiz en önemlisidir. AynÕ zamanda nerdeyse
bütün di÷er enerji kaynaklarÕda güneúten türemiútir.

Güneú enerjisi dünyanÕn oluúumundandan beri
varolan ve varolacak bir enerjidir. ønsano÷lu güneú
enerjisinde farkÕnda olarak veya olmayarak her
zaman faydalanmÕútÕr. En basiti Õsnmak için,
çamaúÕrlarÕ veya yiyecekleri kurutmak için güneúten
faydalanmÕúÕzdÕr. Güneú enerjisini kullanmanÕn
de÷iúik yöntemleri vardÕr. Bunlardan bazÕlarÕnda ÕsÕ
ve ÕúÕk olarak direk kullanÕrken bazÕlarÕnda elektrik
elde etmek úeklinde kullanmaktadÕr
Güneú enrjisini kullanmanÕn üç önemli yolu vardÕr:
Bunlardan
birincisi
güneú
pilleridir
(PV:
Photovoltaic). Günümüzde güneú pili elektrik üretim
sistemi ile do÷rudan úebekeye güç sa÷lanmasÕ,
yenilenebilir enerji sistemleri ile enerji üretimi
yönündeki yeni yasal düzenlemeler nedeniyle
oldukça önemli bir enerji üretim alternatifi haline
gelmiútir [2]. Güneú pilleri ile güç üretim sistemleri,
úebeke ba÷lantÕlÕ, tek baúÕna, büyük ölçekli ve evsel
(çatÕ üstü) uygulamalar olarak dört bölümde
incelenebilir. PV güç üretim sistemi, seri-paralel
ba÷lÕ PV modülleri ve PV uçlarÕndaki maksimum
mümkün olan gücü transfer edecek bir güç
düzenleme ünitesinden meydana gelmektedir[2, 3].
økinci yöntem güneú enerjili su ÕsÕtÕcÕlarÕdÕr. Bu
ÕsÕtÕcÕlar güneú paneli yardÕmÕ ile depodaki suyu ÕsÕtÕr
ve bir pompa kullanarak suyu da÷ÕtÕr. Bu sayede
herhangi bir yakÕt kullanmadan sÕcak su elde edilmiú
olunur. Di÷er bir yöntem güneú kuleleridir. Bu
yöntemle güneú ÕúÕnlarÕ dev aynalar yardÕmÕyla bir
oda÷a toplanÕr. Bu sayede çok yüksek sÕcaklÕklar
elde edilebilir.[4]
Bir di÷er yöntem de, bu çalÕúmada da incelencek
olan güneú bacalarÕdÕr. Güneú bacalarÕ fizikteki
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‘ÕsÕnan hava yükselir’ ilkesine dayanmaktadÕr. Güneú
kollektorlerindeki hava, ÕsÕnarak bacadan dÕúarÕya
çÕkar. HavanÕn bu hareketi bacalarÕn giriúinde
bulunan türbinleri döndürerek elektrik enerjisi
oluúmasÕnÕ sa÷lar. Bu çalÕúmada ayrÕca güneúlenme
süresi açÕsÕndan zengin olan Türkiyede, güneú
bacalarÕnÕn potansiyeli incelenecektir.

havanÕn sürtünme kuvveti en aza indirgenmiú olur.
AynÕ zamanda kollektör zeminine serilen siyah çakÕl
taúlarÕ sayesinde daha çok ÕsÕ emilmesi
sa÷lanmaktadÕr. AyrÕca zemine su kanallarÕ
döúenmiútir. Bu sayede suyun daha geç ÕsÕnÕp
so÷uma özelli÷i kullanÕlarak sistemin gecede verimli
bir úekilde çalÕúmasÕ sa÷lanmaktadÕr. Kollektörün
kurulaca÷Õ alan için herhangi bir limit yoktur. Bu
alan ne kadar büyük olursa elde edilen enerjide o
kadar fazla olur.[5]

2.GÜNEù BACALARI
Güneú
bacalarÕnÕn
çalÕúmasÕnÕ
hidroelektrik
santrallere benzetebiliriz. økiside elektrik üretimini
türbinler
sayesinde
gerçekleútirmektedir.
Hidroelektrik santrallerinde türbinleri su yardÕmÕyla
döndürülürken; güneú bacalarÕnda türbinler hava
akÕúÕ sayesinde dönmektedir. økisinde de elektrik
üretim maliyetleri, bakÕm onarÕm maliyetleri, iúletim
maliyetleri düúüktür.[5]

ùekil 1. Güneú bacasÕ
Bir güneú bacasÕnÕn çalÕúmasÕ basitçe úekil 1’de
gösterilmiútir: geniú bir alana kurulmuú kollektörde
havanÕn
ÕsÕnmasÕ
sa÷lanmaktadÕr.
Kollektör
merkezinde ve dikey bir úekilde yüksek bir baca
bulunmaktadÕr. Kollektörde ÕsÕnan havanÕn özgül
a÷ÕrlÕ÷Õ bacanÕn tepesinde bulunan havadan hafif
oldu÷u için hava bacalardan dÕúarÕya do÷ru hareket
eder. Bu havanÕn etkisiyle baca tabanÕnda bulunan
turbinler yardÕmÕyla meknik enerji elektrik enrjisine
çevrilir. Kollektör tabanÕna yerleútirilen su kanallarÕ
sÕcaklÕ÷Õ emerek geceleride bu hareketin devamlÕlÕ÷Õ
sa÷lanÕr.[6]
Güneú bacalarÕ, güneú enerjisini toplayÕp, içinde
dolaúan havaya aktaran bir sera toplayÕcÕ bölümü
(kollektör) veiçinde türbinli elektrik üretim sistemi
bulunan uzun baca kÕsmÕndan oluúur:[9]
Kollektör: Sera etkisi oluúturarak sÕcak havanÕn
üretildi÷i bölümdür. Cam veya plastik filmle kaplÕ
olabilir. Yüksekli÷i 2 veye 6 metre civarÕnda
de÷iúmektedir. Kollektörün yüksekli÷i baca tabanÕna
do÷ru ilerledikçe artar. Bu úekilde hareket eden
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Türbine: Baca tabanÕna yerleútirilen turbinler
sayesinde kollektörden bacaya do÷ru hareket eden
havanÕn enerjisi mekanik enrejiye dönüútürülür.
Türbinlere ba÷lÕ generatörler sayesinde de bu
mekanik enerji elektrik enerjisine dönüútürülür.
Baca: Kollektör içinde ÕsÕnan havanÕ dÕúarÕ çÕktÕ÷Õ
bir boru úeklinde gökyüzüne uzanan parçadÕr. DÕúarÕ
çÕkan havanÕn hÕzÕ kollektördeki hava sÕcaklÕ÷Õ ile
baca tepesindeki hava sÕcaklÕ÷ÕnÕn farkÕna ba÷lÕdÕr.
Bu yüzden baca ne kadar yüksek olursa hareket eden
havanÕn hÕzÕ o kadar artar. Fakat pratikte baca
yüksekli÷inin sÕnÕrÕ vardÕr. Bu hÕzÕ düúürmemek için
bacada ki sürtünme kuvvetinin olabildi÷ince az
olmasÕ gerekmektedir.



Güneú bacalarÕnÕn avantajlarÕna de÷inecek olursak:
Tesis hiç bir yakÕta ve so÷utma suya ihtiyaç
duymamaktadÕr, bu yüzden özellikle çöl olan
bölgelerde yada bol güneú gören ÕssÕz bölgelerde
rahatlÕkla kurulabilir. Tesisi kurmak için ileri
teknolojiye gerek yoktur. KullanÕlan malzemeler her
yerde rahatlÕkla bulunabilecek malzemelerdir.
Kurulumu çok masraflÕ olsada daha uzun ömürlü ve
sonraki iúletme masraflarÕ çok düúüktür. AyrÕca
yirmidört saat enerji üretebilme kapasitesine sahiptir.
Kesinlikle çevreye hiçbir zararÕ yoktur. Her ne kadar
kurulacak alanÕn çok büyük olmasÕ gerekse de bu
alanÕn büyük bir bölümü tarÕmda kullanÕlabilir. AynÕ
zamanda tekstilde de kurutma iúlemlerini
gerçekleútirmek için kullanÕlabilir.[7]
Tablo 1. AynÕ kapasitedeki santrallerin gider
da÷ÕlÕmÕ [8]
Kömürlü
Güneú
termik
bacasÕ
Pf/kWh
santral
Pf/kWh
YatÕrÕm
YakÕt
Personel
BakÕm
Sigorta
Di÷er iúletme
giderleri
Vergi
Toplam

11,32
0,00
0,10
0,52
0,01
0,00

3,89
3,87
0,78
0,92
0,27
1,16

Kombine
çevrimli
güç
santarli
Pf/kWh
2,12
6,57
0,31
0,83
0,12
0,03

2,10
14,05

0,69
11,58

0,37
10,35

V. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU 2009 - DİYARBAKIR

Tablo 1’e bakÕldÕ÷Õnda güneú bacalarÕnda enerji
üretimi daha maliyetli görünmektedir. YanlÕz güneú
bacasÕnÕn masrafÕnÕn büyük bir kÕsmÕnÕkurulum
maliyeti oluúturmaktadÕr. Aúa÷Õdaki grafikte
görüldü÷ü gibi faiz oranÕ 11% altÕna düúürülürse,
günaú bacalarÕ elektrik üretiminde daha avantajlÕ
konuma geçmektedir. Faiz oranlarÕnÕ düúürmek,
emek
maliyetinin
az
oldu÷u
ülkelerde
mümkündür.[8] Türkiye’deki emek maliyetlerine
bakÕldÕ÷Õnda geliúmiú birçok ülke kÕyasla daha düúük
oldu÷u görülecektir.

úiddeti verilerinden yararlanarak EøE tarafÕndan
yapÕlan çalÕúmaya göre Türkiye'nin ortalama yÕllÕk
toplam güneúlenme süresi 2640 saat (günlük toplam
7,2 saat), ortalama toplam ÕúÕnÕm úiddeti 1311
kWh/m²-yÕl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) oldu÷u
tespit edilmiútir. Aylara göre Türkiye güneú enerji
potansiyeli ve güneúlenme süresi de÷erleri ise Tablo1'de verilmiútir.[10]
100MW’lÕk bir güneú bacasÕ tesisi 2300 kWh/m2
yatay güneú ÕúÕma potansiyeli olan bir bölgede 750
GWh/yÕl elektrik üretebilmektedir.[9] bu durumda
Türkiye’deki güneú ÕúÕnÕmlarÕ incelendi÷inde bir
güneú bacasÕ tesisi için yeterince güneú görmektedir.
Tablo 2. Türkiye'nin toplam güneú
potansiyelinin aylara göre da÷ÕlÕmÕ [10]
Aylar

ùekil 2. AynÕ kapasitedeki santrallerin iúletim
maliyet grafi÷i[8]
Güneú bacalarÕyla ilgili yapÕlan çalÕúmalarÕn en güzel
örne÷i yapÕmÕ 1989’da tamamlanan Manzaranes
protoripidir. Deneysel amaçlÕ inúaa edilen bu tesis
güneú bacalarÕnÕn pratikte de baúarÕlÕ oldu÷unu
ispatlamÕútÕr. 46000 m2 lik bir alan kurulmuú olan
prototip 195 m yüksekli÷inde, 10 m çapÕ olan bir
bacaya sahiptir. Günde ortalama 9 saat tam
kapasiteyle çalÕúan tesis en fazla 50kW enerji
üretebilmektedir.[8]
Mildura, Avustralya’ da inúaa edilen bir di÷er
tesistir. Baca tabanÕnda bulunan 4 MWlÕk 50 tane
türbinle 200 MW güç elde edebilmektedir. Tesis 130
m çapÕnda, 1000 m yüksekli÷inde bir bacaya
sahiptir. Bu özelli÷i ile dünyanÕn en yüksek
yapÕsÕdÕr. 5000 m çapÕnda bir kollektöre sahip olan
tesis 395 milyon dolara mal olmuútur. Bu maliyet
eúde÷er özelliklere sahip bir kömürlü termik santral
maliyetinden 14%; bir rüzgar tarlasÕ maliyetinden
70% daha fazladÕr. Avustralya hükümeti 2010 yÕlÕna
kadar toplam elektrik üretimlerinin 2% olan 9500
GWh’i yenilenebilir enerjiden elde etmeyi
planlamaktadÕr.[9]

3. TÜRKøYE’DE KULLANILABøLøRLøöø
Ülkemiz, co÷rafi konumu nedeniyle sahip oldu÷u
güneú enerjisi potansiyeli açÕsÕndan birçok ülkeye
göre úanslÕ durumdadÕr. Devlet Meteoroloji øúleri
Genel Müdürlü÷ünde (DMø) mevcut bulunan 19661982 yÕllarÕnda ölçülen güneúlenme süresi ve ÕúÕnÕm

AylÕk Toplam Güneú Enerjisi
(Kcal/cm2-ay) (kWh/m2-ay)

Ocak
4,45
51,75
ùubat
5,44
63,27
Mart
8,31
96,65
Nisan
10,51
122,23
MayÕs
13,23
153,86
Haziran
14,51
168,75
Temmuz
15,08
175,38
A÷ustos
13,62
158,40
Eylül
10,60
123,28
Ekim
7,73
89,90
KasÕm
5,23
60,82
AralÕk
4,03
46,87
Toplam
112,74
1311
Ortalama 308,0 cal/cm2-gün 3,6 kWh/m2-gün

enerjisi

Güneúlenme
Süresi
(Saat/ay)
103,0
115,0
165,0
197,0
273,0
325,0
365,0
343,0
280,0
214,0
157,0
103,0
2640
7,2 saat/gün

4. SONUÇ VE ÖNERøLER
Çevre sorunlarÕnÕn giderek arttÕ÷Õ, do÷al kaynaklarÕn
hÕzla azaldÕ÷Õ, var olan enerji kaynaklarÕnÕn
yüzünden savaúlarÕn yaúandÕ÷Õ günümüzde tüm
dünya artÕk yenilenebilir, çevreye karúÕ duyarlÕ enerji
kaynaklarÕna yönelmiútir. Bu konuda bir çok çalÕúma
yapÕlmaktadÕr. Bunlardan bazÕlarÕ kullanÕlan
tekniklerken; bir kÕsmÕ ise yeni geliútirilen
tekniklerdir. Güneú bacalarÕda son yÕllarda üzerinde
çalÕúÕlan yeni tekniklerden biridir. Herhangi bir
yakÕta ihtiyaç duymayan güneú bacalarÕ kaynaklarÕn
en asgari kullanÕlmasÕ konusunda oldukça baúarÕlÕdÕr
ve çevreye hiçbir zarar vermemektedir.
Artan enerji ihtiyacÕna çözüm olarak sunulan nükleer
enerji santrallerinin hem kurulumu hem de iúletme
masraflarÕ çok pahalÕdÕr. Çevreye zararlÕ ve olasÕ bir
kazada çevresi için çok tehlikelidir. Ülkamiz co÷rafi
konumu nedeniyle yenilenebilir enrji potansiyeli
açÕsÕndan oldukça zengindir ve henüz bu kaynaklarÕn
kullanÕmÕ 1% civarÕndadÕr. Çavreye hiçbir zararÕ
olmayan bu tesislerin kurulumu pahalÕyken iúletim
masraflarÕ çok düúüktür.
Ülkemizin yÕllÕk güneúlenme süresini incelendi÷inde
pozitif bir tabloyla karúÕlaúÕlmaktadÕr. øleriki yÕllarda
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dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ azaltmak için kesinlikle bu
durumdan faydalanÕlmalÕdÕr. Güneú bacalarÕ bu
amaçla kurulacak güzel bir tesis olabilm özelli÷ine
sahiptir. Enerji üretimi için ülkemiz yeterince güneú
görmektedir.
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