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YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

Güneş Enerjisi / Elektrik



Konunun Önemi

Dünya Enerji İhtiyacı

 Dünya üzerindeki enerji ihtiyacı, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak
her geçen gün artmaktadır. Kullanılmakta olan fosil yakıtlar ise artan
bu talep karsısında gün geçtikçe azalmaktadır (Yamaç, 2005).



• 2017 sonu itibariyle, dünya üzerinde mevcut kanıtlanmış
petrol rezervlerinin 46, doğal gaz rezervlerinin 63, kömür
rezervlerinin de 119 yıllık ömre sahip olduğu
hesaplanmaktadır.

Kaynak: Oil & Gas Journal Online (OGJ) British petrol (BP),
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Konunun Önemi

Sınırlı fosil yakıtlar ve artan enerji 
ihtiyacı yanında

•İklim Değişiklikleri (Sera 
Etkisi)
•Hava Kirlenmesi
•Oksijen Azalması
•Asit Yağmurları
•Ozon Tabakasının Delinmesi
•Çevre Kirliliği
•Gürültü
•Petrol Savaşları
gibi nedenlerden dolayı kullanım
oranı azalacak,
yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı artacaktır.



• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Karşılaştırma 
Tablosu

Konunun Önemi



• Şekilde güneş enerjisi potansiyeli diğer enerji türleri
ile karşılaştırılmıştır. Burada temel sorun, güneş
enerjisini ulaşılabilir bir maliyetle diğer enerji
türlerine dönüştürmektir.

• Dönüşüm maliyetinin uygun değerlere indirilmesi
halinde diğer enerji türlerine ihtiyaç kalmayacağı
aşikârdır (Oktik, 2011).??

6Güneş enerjisi potansiyelinin diğer enerji türleri ile karşılaştırılması. 



• Konya ortalama ışınım süresi 7,94 saat ile Türkiye ortalaması olan 7,2

saatin üzerindedir.

• Yine günlük toplam ışınım değerlerine göre 4,41 kWh/m² ile Türkiye

ortalaması olan günlük toplam 3,6 kWh/m² değerinin oldukça üzerindedir.

Güneş Enerjisi



Fotovoltaik Piller 

• Fotovoltaik (photovoltaic) terimi, ışıktan gerilim üretilmesi anlamına gelir
ve genellikle “PV” ile gösterilir. Fotovoltaik dönüşüm sistemi; yarıiletken
malzemelerden oluşmuş hücrelerle güneş ışınımının doğrudan elektrik
enerjisine (DC) dönüştürebilen bir teknolojidir. Enerjinin korunumu
yasasına uygun olarak, ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren güneş
pilleri; fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar.

• Yarıiletken maddeden yapılmış yüzeyleri üzerine ışık düştüğü zaman, uçları
arasında potansiyel farkı oluşur. Bir dış devreye bağlanırlarsa devreden
akım geçer. (Küpeli,2005)



Fotovoltaik Piller

• Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde
biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle
100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm
arasındadır.

• Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak
verimliliği % 7 ile % 22 arasında değişmektedir.

• Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili
birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey
üzerine monte edilir, bu yapıya güneş pili modülü ya
da fotovoltaik modül adı verilir.

• Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri
ya da paralel bağlanarak bir kaç Watt'tan mega
Watt'lara kadar sistem oluşturulur.

• Güneş pili ömrü>20 yıldır.



Fotovoltaik Piller



Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

• Bugüne kadar güneş enerjisi ile elektrik üretiminde 
başlıca iki sistem kullanılmıştır. 

• Birincisi, güneş enerjisini direkt olarak elektrik 
enerjisine dönüştüren fotovoltaik (PV) sistemlerdir. 

• İkinci seçenek ise, güneş enerjisinin yoğunlaştırıcı 
sistemler (CSP) kullanılarak odaklanması sonucunda 
elde edilen kızgın buhardan, konvansiyonel 
yöntemlerle elektrik üretimidir.
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Yukarıda sıralanan dezavantajlar, güneş enerjisinden elde edilen ışınım talebinin

yoğun olduğu zamanlarda kullanılmak üzere depolanmasını gerektirir. Enerji

depolaması ise birçok sorun yaratmaktadır (İlkan, 2011).



GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR?

Global Güneş enerjisi kaynakları. Haritadaki renkler, 1991-1993 yılları arasında, 
gerçekleşen ortalama yerel Güneş enerji değerleri hakkında W/m2 cinsinden bilgi 
vermektedir. 



Solar Energy in Turkey
• Turkey has higher solar energy potential than many other countries due

to its geographical location.

• Turkey's average annual total sunshine hours 2640 hours (daily average

7.2 hours) and average total radiation of 1311 kWh/m²-year (daily total

of 3.6 kWh/m²) have been identified.
(General Directorate of Electrical Power Resources Survey and Development Administration)



Solar Radiation Map of Turkey



Solar Radiation Map of Konya



• DMİ’den alınan Konya için 1997–2008 yıllarına ait yatay yüzeye
gelen, ışınım verileri ve her gün için saatlik ışınım ortalamaları

• Yatay yüzeye gelen ışınım:1786 kW/(m2yıl)

Araştırma Sonuçları ve Tartışma



GÜNEŞ PANELLERİ (PV)
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Güneş panelleri (PV)

• Fotovoltaik etki ile çalışır,

• Işığın etkisiyle yarıiletken üzerinden elektronlar koparak

hareketlilik kazanır,

• Uzay araçlarında da kullanılar.

• %15-20 verimle çalışır,

• Yatırım amaçlı olarak kullanılırlar.
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Güneş panelleri (PV)

• Güneş panelleri elektrik üretimi için kullanılır. 
Güneş panelleri ile elektrik şebekesinden uzak 
yerlerde elektrik üretme imkanından yanı sıra 
elektrik şebekelerine elektrik üretip satma imkanı 
sunmaktadır.

• Türkiye de 5346 No.lu kanunun [1] kabulünden 
sonra yenilenebilir enerjiler daha çok önem 
kazanmıştır. Belgeli yenilenebilir enerji üreticilere 
satış garantisi veren bu kanunun benzerleri, çeşitli 
Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanmaktadır.
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http://www.epdk.org.tr/mevzuat/diger/yenilenebilir/yenilenebilir.doc


Fotovoltaik Modül verimlilikleri

Güneş paneli Türü

Tipik Modül 

Verimliliği

%

Maksimum Güneş paneli 

(Maksimum ölçülen) 

Verimliliği

(laboratuarda)%

Tek kristal silisyum 18-20 40

Çok kristalli Silisyum 15-17 (16.7) 35

Amorf Silisyum 6-7 (10.02) 14.7

Kadmiyum Tellür 7-8 (10.01) 15.8

Bakır İndiyum di 

Selenid

14.1 17.7
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Güneş paneli Türleri

• Silisyum tabanlı Güneş Panelleri
1. Monokristal Güneş Panelleri
2. Polikristal Güneş Panelleri
• İnce Film Güneş Panelleri
1. Amorf Silisyum
2. CdTe
3. CIS
• Hibrid Güneş Panelleri
• Optik Yoğunlaştırıcılı Hücreler
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Güneş paneli Türleri

• Monokristalin güneş panelleri 18-20%
verimlik kapasitesindedir. Kalite ve
verimlilik açısından monokristalin güneş
panelleri en iyileridir ama üretimi teknik
ve zaman açısından uzun sürdüğü için
fiyat olarak pahalıdırlar.

• Monokristalin güneş panelleri uzun vadeli
yatırım için en iyi seçenektir.
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Güneş paneli Türleri

• Polikristalin güneş panelleri 15-17% verimlilik
kapasitesindedir. Kalite ve verimlilik açısından
polikristalin güneş panelleri monokristalin olanlar
kadar iyi olmasa bile en fazla üretilen türlerdir,
çünkü maliyeti daha düşük ve verimlilik/maliyet
oranı hayli yüksektir.

• Polikristalin demek materyalin monokristaline
göre tek kristalinden oluşmaması, yani materyalin
çok monokristalin olmasıdır ve materyal tüm
olarak homojen olmamasıdır.
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Güneş paneli Türleri
• CIS ve CdTe-Hücreler ince tabakalı güneş panellerindendir. Klasik

güneş panelleri (mono. veya polikristalin kalın tabakalı hücreler)
180-350 µm kalınlıktadırlar, ince filmler ise 5 µm kalınlıktadırlar.
Verimliliği 16-17% civarındadır.

• İnce Film Modüllerin ayrıca ışığın band genişliğinin büyük
bölümünü kullanabildiği için kötü hava koşullarında bile istikrarlıdır.
Ayrıca bu teknolojilerde yarı şeffaf güneş paneli üretimi
sağlamaktadır ve ileride pencerelerde veya güneş kolektörlerinde
kullanma imkanı sağlayabilir.

• CIS teknolojisinin tek dezavatajı indiyum olmasıdır, çünkü indiyum
dünyada sınırlı bir maddedir ama, üretimde çok az kullanıldığı için
şu an sorun görülmemektedir.
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PV Uygulama Örnekleri
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SOLAR KİREMİT

Solid Polikarbon Üzerine 
Doğal Kiremit İrmiği

Monokristalin Güneş Pili 
Fotovotaik Panel (PV)





Why Hybrid
• Wind speed and solar radiation changes according to season. Solar

radiation can be converted into electric energy with only 12-14 hours

per day and wind speed is changing during the day.

• In this study, combination of wind and solar energy sources is taken

into account to support each other and to provide more continuous

electric energy production.

+



1 MW Fotovoltaik güneş enerjisi santralı için gerekli yüzey 
alanı

• Fotovoltaik paneller farklı boyutlarda olabilir, örneğin 0,7 
m2– 1,7 m2 güçlerine göre 70 Wp – 330 Wp ve verimlerine 
göre ince filmler %10 - % 12, kristalin güneş panelleri %11 -
%20 arasında değişebilir.

• Santral için gerekli alan; kullanılan panelin tipine (kristalin, 
ince film), paneller arasındaki açıklığa, panellerin eğim 
açısına ve panellerin güneşi takip (fixed or tracker system) 
edip etmediğine göre değişir.

• Ülkemizde 1 Mwe kurulu güç için yasal sınır maksimum 
20.000 m^2 dir. Tasarımların bu alan sınırına göre yapılması 
gerekmektedir.
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1 MW Fotovoltaik güneş enerjisi santralı için gerekli yüzey alanı-2

• Polikristalin Panel 270 Wp kullanıldığında

• Panelin Kapladığı Alan ~ 10000 m2 ~ 8000 m2

• Toplam Santral İçin Gerekli Alan 16.000 – 20.000 m^2

• Üretilen Enerji (İnverter Çıkışında) 1.65 GWh/yıl

• Bugünkü bedellere göre 1 W güneş paneli kurma 
maliyeti yaklaşık 1 USD dir. Türkiye'de güneşlenme 
süresi ortalama 7 saattir. 

• 380 milyar kWh elektrik enerjisine karşılık 54 milyar KW 
kurulu gücü ihtiyaç vardır. 

• Bu günkü yatırım maliyetlerine göre 54 milyar KW 
kurulu gücü, güneş panellerinden temin etmek için 270 
trilyon TL ihtiyaç vardır.
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Türkiye de Fotovoltaik Sistem Çalışmaları

• Fotovoltaik Sistemlerinin Yapısal ve İşletim Özelliklerinin 
Araştırılması
1.6 kWp gücünde tek kristalli fotovoltaik sistem işletilerek 
yapısal özelliklerini incelemek verimi ve enerji üretimini 
etkileyen başlıca parametreler araştırılmış ve bir bilgi birikimi 
sağlanmıştır.
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Fotovoltaik Su Pompaj Sistemleri

• Küçük ölçekli zirai sulamada kullanılabilecek olan su pompalama 
sisteminde; 616 Wp gücünde güneş paneli, invertör ve dalgıç 
pompa bulunmaktadır. Atatürk Orman Çiftliğinde kurularak 2 yıl 
işletilmiş olan bu sistem bir kuyudan 7 m derinliğe daldırılan dalgıç 
pompa yardımıyla yılda yaklaşık 11000 m3 su pompalamıştır. Bu 
sistem şebekeden uzak yerlerde dizel motor pompalarıyla ekonomik 
olarak rekabet edebilmektedir.
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Güneş Su Pompaj Sistemi 

37

756 Wp gücünde diğer bir su pompaj sistemi 

ise YEGM Yenilenebilir Enerji Parkı'nda 

kurularak, yüzey pompaları ve akülü su 

pompaj sistemi hakkında bilgi edinilmiştir.



Güneş Su Pompaj Sistemi 
• YEGM Yerleşkesinde bulunan Örnek Bina bahçesine 2 kWp

gücünde su pompaj sistemi tanıtım ve bilinçlendirme amacıyla 
kurulmuştur.

• Diğer projelerde kurulan güneş paneli sistemleri güneye belli 
bir açıda yönlendirilmiş sabit sistemlerdi. Güneşi takip eden bir 
sistem ile yapılan bir çalışmada ise, 16 ay boyunca alınan 
ölçümler sonucunda gelen güneş enerjisinden faydalanım % 
23 civarında olmuştur. Güneşi tam takip eden bir sistemde bu 
oranın % 25'in üzerine çıkacağı öngörülmektedir.
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Güneş PV Elektrik Sistemi 

• Şebeke Bağlantılı 4,8 kWp Fotovoltaik Sistem
Güneş panelleri şebekeden bağımsız sistemler olarak kullanılabileceği 
gibi mevcut elektrik şebekesine bağlı olarak da kullanılabilirler. Enerji 
maliyetinin pahalı olması nedeniyle güneş panelleri genellikle 
dünyada şebekeden uzak yerlerde küçük güçlerdeki enerji talebinin 
karşılanmasında kullanılmıştır. Son yıllarda ise özellikle gelişmiş 
ülkelerde şebekeye bağlı güneş paneli uygulamaları 
yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda EİE Didim Güneş ve Rüzgar Enerjisi 
Araştırma Merkezi'ne 4,8 kWp gücünde 

şebeke bağlantılı güneş paneli sistemi 

kurulmuş ve 2 yıl işletilmiştir. 

• Sistemin günlük ortalama enerji 

üretimi 20 kWh olmuştur.
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Güneş PV Su Pompa Sistemleri
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GAP'TA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI

Gap’ta Güneş Enerjisiyle Tarımsal 
Sulama Devri Başlıyor
Harran Üniversitesi bir yandan 
Başbakanlık GAP Kalkınma İdaresi, diğer 
yandan Tarım Bakanlığı'nın da 
katkılarıyla güneş enerjisi ile ilgili çeşitli 
projeler hazırlamış. Bu projelerin 
bazıları TÜBİTAK'tan da onay almıştır.
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• GÜNEŞ ENERJİSİYLE KUYUDAN SAATTE 5 TON SU ÇEKİLEBİLİYOR

• Bu proje aynı zamanda güneş paneli ile normal enerjiyi karşılaştırma projesidir. 
Saatte 5 ton su çıkaran pompalarla kıyaslanmıştır.

• Gündüzleri güneş enerjisi ile çalıştırılan sistem gece de gündüz depoladığı enerji ile 
çalışıyor. Yani sabaha kadar tarımsal sulama yapılabiliyor.

• Kuyudan saatte 5 ton su çekilip 15 dönüm biber tarlası sulanmıştır. Bunu daha geniş 
arazilere uygulamak mümkündür. Kuyulardan, göletlerden ve kanaletlerden güneş 
enerjisiyle su çekmek elektrik enerjisine göre fiyat bakımından daha uygun 
olmaktadır. Kaynak: Ekonomi - 16 Eylül 2010



GÜNEŞ SANTRALİ
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• BALIKESİR OSB ARITMA GES / BALIKESİR

• Kurulu Güç : 636 kWp / 600 kWe –Arazi Uygulamalı GES Projesi
Panel : Plurawatt PW-DC-265-P-60 – 2400 Adet modül
Inverter : ABB Trio 27.6 TL – S2X – 20 Adet



Güneş Enerjisi ile çalışan Telefon ve 
Otomobil Uygulamaları
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2070'de Güneş Ana Enerji 
Kaynağı Olabilecek !

• New Lens Scenarios raporunda fotovotaik
panellerin 2070’te dünyanın ana enerji kaynağı 
olacağını vurgulaması ve dünya enerji talebinin 
neredeyse bütününü karşılayacağı açıklaması şaşırtıcı
oldu. 

• Raporda güneş enerjisi tahminlerinin yanında 
doğalgazında 2030’a kadar ana enerji kaynaklarından 
biri olacağı belirtiliyor.
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2070'de Güneş Ana Enerji Kaynağı Olacak !

• Bloomber Yeni Enerji Finansı tarafından derlenen 
verilere göre 2012’de sanayide artan enerji fiyatları 
sonrasında güneş enerjisi kapasitesinde ciddi bir artış 
olduğu tahmin edilmekte. 2035’de düşen maliyetler ve 
artan devlet teşvikleri sayesinde güneş enerjisinin 
kapasitesinin 600 GW’a ulaşacağı tahmin ediliyor.

• Gelecek yılda artacak olan hayat standartları, hızlı nüfus 
artışı nedeniyle enerji talebinin daha da artacağını ve 
en önemlisi 2100’e kadar tüm dünyada planlanan “sıfır 
emisyon” planları nedeniyle yeni kaynaklara 
yönelinmesi gerektiği düşünülüyor.
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2070'de Güneş Ana Enerji Kaynağı Olacak !

• Raporda yer alan ilk senaryoya göre rüzgar enerjisinin ve karbon 
depolama teknolojilerinin gelişimi ve kullanımının halk ve devlet desteği 
olmaksızın 2040’a kadar yavaş ilerleyebileceğinden bahsediliyor. 
2100’de enerji talebinin %38’inin güneş enerjisi tarafından 
karşılanacağından, %10’unun petrol tarafından karşılanacağından, 
%7,5’inin doğal gaz tarafından karşılanacağından bahsediliyor. Şuanda 
ise güneş enerjisi, enerji kaynakları sıralamasında 13. sırada 
bulunmakta.

• Raporda bulunan 2. Senaryoya göre ise yeni ekonomik büyüme 
düzenlemeleri nedeniyle 2035’te petrole olan talebin tavan 
yapacağından bahsediliyor. Yüzyılın sonuna doğru ise yollarda baskın 
olarak karbonsuz elektrikli ve hidrojenli araçları göreceğimizden 
bahsediliyor. Şuanda hidrojenin sadece %2’sinin enerji içeriğinin 
olmasına ve sadece amonyak ve rafine petrol eldesinde kullanılmasına 
karşın 2060’da ulaşım sektörü hidrojen enerji talebinin sanayinin 
talebinin çok üstünde olacağı vurgulanıyor. (Kaynak: 

topraksuenerji)
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Güneydoğu’da Evler, Enerji Üretebilir...

• Yıllık güneşlenme süresi Türkiye’nin yarısı kadar bile olmayan 
Almanya, güneş enerjisinin öneminin farkında olup, ürettiği güneş 
enerjisi sistemi ürünlerini satarak yıllık 50 milyar dolar ihracat 
yapmaktadır.
İspanya, İsrail, İran, Japonya ve ABD’de kurulan “güneş tarlalarında” 
güneş enerjisinden elektik üretimi yapılmaktadır.
“Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgeleri 
güneşlenme saati açısından en zengin bölgemizdir. Bu potansiyelimizi 
kullanmamız lazım. Aksi takdirde enerji üretimi için yapacağımız 
ithalat miktarı her geçen gün daha da yükselecek, 2020 yılında 
sadece elektrik üretimi için yapacağımız ithalat miktarı 55 milyar 
dolara ulaşacak. 

• Bunun için önlem almamız lazım. Bu nedenle güneş ve rüzgar 
enerjisinden faydalanmamız şart.” Bunun için yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üreten sistemlerin Türkiye’de üretiminin 
sağlanması da çok önemlidir. (Enerji Enstitüsü)
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GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARINA 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR

• Ülkemizde güneş enerjisine yönelik 
uygulamalar da;

1- düşük sıcaklık uygulamaları ve 

2- yüksek sıcaklık uygulamaları 

olarak iki grupta incelenebilir.
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Güneş Ocakları (Pişiricileri)

• Güneş ışınlarının yansıtılarak tek bir noktada

toplanması (çukur ayna mantığı),

• Yakıtsız, ekonomik ve çevreci,

• Devamlı kullanıldığında yılda 12 adet

LPG tüpü tasarrufu sağlayabilir.

• Parlak güneşte 130 – 140 oC (derece)

• LPG Tüpü gibi çevredeki oksijeni tüketmez
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Yoğunlaştırıcı (Isıl) Sistemler İle Elektrik Üretimi

• Güneş termal güç santralleri, birincil enerji kaynağı 
olarak güneş enerjisini kullanan elektrik üretim 
sistemleridir. 

• Bu sistemler temelde aynı yöntemle çalışmakla birlikte, 
güneş enerjisini toplama yöntemleri, yani kullanılan 
kollektörler bakımından farklılık gösterirler. 

• Toplama elemanı olarak parabolik oluk kollektörlerin
kullanıldığı güç santrallerinde, çalışma sıvısı 
kollektörlerin odaklarına yerleştirilmiş olan absorban 
boru içerisinde dolaştırılır. 
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Parabolik Oluk Tipi Kollektörler

Solar I Merkezi Alıcılı 
Güneş Isıl Elektrik 

Santralı 



Yoğunlaştırıcı (Isıl) Sistemler İle Elektrik Üretimi-2

• Absorban boruda ısınan bu sıvıdan eşanjörler
yardımı ile kızgın buhar elde edilir. 

• Parabolik çanak kollektörler kullanılan sistemlerde 
de ya aynı yöntem kullanılır ya da merkeze 
yerleştirilen bir motor (Stirling) yardımı ile direkt 
olarak elektrik üretilir. 

• Merkezi alıcılı sistemlerde ise, güneş ışınları 
düzlemsel aynalar (heliostat) yardımı ile alıcı denilen 
ısı eşanjörüne yansıtılır. 

• Alıcıda ısıtılan çalışma sıvısından konvansiyonel 
yollarla elektrik elde edilir.
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Parabolik Çanak Kolektörler Stirling Motorlu 
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Farklı Parabolik Çanak Kolektörler (Stirling
Motorlu) 



Güneş Termal Güç Santrallerinin Tasarım İlkeleri

Santralın tesis edileceği ideal bölge seçilirken;

- Yıllık yağış miktarının düşük olması,

- Bulutsuz ve sissiz bir atmosfere sahip olması, 

- Hava kirliliğinin olmaması, 

- Ormanlık ve ağaçlık bölgelerden uzak olması, 

- Rüzgar hızının düşük olması kriterleri göz önünde 
bulundurulmalıdır.
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Solar II Merkezi Alıcılı Güneş Isıl Elektrik Santralı 


