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YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ
GÜNEŞ ENERJİSİ ISIL



GÜNEŞ’İN ÖZELLİKLERİ VE BİR 
ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GÜNEŞ
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Güneşin Dünyadaki Canlılar İçin Önemi

• Güneş dünya için, temel bir enerji kaynağıdır. Özellikle, 
dünyada yaşayan canlılar için vazgeçilmez bir kaynaktır. 

• Bugün kullanılan çeşitli enerji kaynaklarının büyük kısmı, 
güneşin sebep olduğu olaylar sonucu ortaya çıkar. 

• Günlük güneş enerjisi ile dünya aydınlatılmakta; yağışlar
ile su döngüsü sağlanmakta ve fotosentez ile canlı hayatı 
sürdürülebilmektedir. 

• Hayati önemdeki bu yıldızdan endüstriyel manada da 
enerji üretimi mümkündür.
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Güneşin Büyüklük ve Özellikleri

• Güneş yarıçapı 700.000 km (dünya 
yarıçapının yaklaşık 109 katı),

• Kütlesi 2*1030 kg (dünya kütlesinin yaklaşık 
330.000 katı) olan bir yıldızdır. 

4



Güneşte Enerji Oluşması ve Güneş  Fırtınası
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Güneş Fırtınası Oluşması ve Dünyanın Konum ve Büyüklüğü 
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Güneşte Enerji Oluşması ve Işınımı

• Güneşin merkezinde, temelde hidrojen çekirdeklerinin 
kaynaşmasıyla füzyon reaksiyonu meydana gelir.

• Güneşin merkezinde ve yaklaşık 15-16 milyon oC
(derece)dir.

• Güneşin yaklaşık %90‘ı hidrojendir.

• Güneşin korunda hidrojen çekirdekleri füzyon yaparak 
helyum çekirdekleri oluşmakta ve bu tepkimeler sonucu 
büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. 

• Güneşin toplam ışıması 3,8*1026 J/saniye olduğundan, 
güneşte bir saniyede yaklaşık 600 milyon ton proton, yani 
hidrojen tüketilmektedir. 
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Güneşte Enerji Oluşması ve Işınımı

• Güneşin kütlesi ve bu kütlenin %90‘ına yakın kısmının 
protonlar olduğu düşünülürse, güneşteki hidrojen yakıtının 
tüketilmesi için daha, yaklaşık 5 milyar yıllık bir süre 
olduğu ortaya çıkar. 

• Dünyaya ulaşan güneş enerjisi, güneşin daha serin (~6000 
K) ve birkaç yüz kilometrelik dar bir bölgesinden 
gelmektedir. 

• Bu bölge, düşük yoğunlukta (yaklaşık deniz kenarındaki 
hava yoğunluğunun 10-4 katı) iyonlaşmış gazlardan oluşur 
ve görünür ışığı pek geçirmeyen bir bölgedir. 

• Bu bölgedeki atomlar, sıcaklıklarıyla orantılı olarak ışıma
yaparlar ve böylece bu bölgenin ışımasına yol açarlar 
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Güneşten Dünyaya Enerjinin Taşınımı

• Dünyaya, güneşten saniyede, yaklaşık 4*1026 J ‘ lük 
enerji, ışınımlarla gelmektedir. 

• Güneşin saldığı toplam enerji göz önüne alındığında 
bu çok küçük bir kesirdir; ancak bu tutar Dünyada 
insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin
15-16 bin katıdır. 

• Dünyaya gelen güneş enerjisi çeşitli dalga
boylarındaki ışınımlardan oluşur ve güneş dünya 
arasını yaklaşık 8 dakikada aşarak dünyaya ulaşır. 
(ışınımlar saniyede 300.000 km ‘lik bir hızla, yani ışık 
hızıyla yol alırlar ) 
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GÜNEŞ ENERJİSİNİN

AVANTAJLARI 

VE 

DEZAVANTAJLARI
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Güneş enerjisinin üstünlükleri şu şekilde 
sıralanabilir :

1. Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

2. Güneş enerjisi, saf bir enerji türüdür. 

3. Gaz, duman , toz, karbon veya kükürt gibi zararlı atık
maddeleri yoktur.

4. Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği
(kutuplarda en az) bir enerji kaynağıdır. 

5. İleri seviyede kullanımda ülkelerin enerji açısından 
dış bağımlılıkları ortadan kalkabilir.
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6. Güneş enerjisinin bir diğer özelliği, hiçbir 
nakliye harcaması olmaksızın her yerde 
ulaşılabilir, sağlanabilir olmasıdır.

7. Güneşi az veya çok gören yerlerde biraz 
verim farkı olmakla birlikte, dağların
tepelerinde, vadiler ya da ovalarda da bu 
enerjiden yararlanmak mümkündür.

12



8. Güneş enerjisi doğabilecek her türlü krizin 
etkisi dışındadır. Örneğin, ulaşım şebekelerinde 
yapacakları bir değişiklik bu enerjinin tümünü 
etkilemeyecektir.

9. Güneş enerjisi yaygın ısıl kullanımda hiçbir 
karmaşık teknoloji gerektirmemektedir. 

10. Hemen hemen bütün ülkeler, yerel sanayi 
kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla 
yararlanabilirler.
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Güneş Enerjisinin Dezavantajları

1. Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli 
değildir. İstenilen anda istenilen yoğunlukta 
bulunmayabilir.

2. Güneşten gelen enerji miktarı bizim isteğimize
bağlı değildir ve kontrol edilemez.

3. Güneş elde edilen enerjinin, talebinin yoğun 
olduğu zamanlarda kullanılmak üzere 
depolanmasını gerektirir. 

4. Enerjinin depolanması teknolojik yatırım ve bazı 
problemlerle birlikte maliyeti de artırmaktadır.
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5. Bir çok kullanım alanının, enerji arzı ile talebi 
arasındaki zaman farkı ile karşılaşılmaktadır.

6. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi olarak 
yararlanmak için yapılması gereken düzeneklerin (PV, 
CSP, vb.) yatırım giderleri bugünkü teknolojik aşamada 
bir miktar yüksektir.
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Enerji Üretim Sistemlerinin Genel Verimlerinin 
Karşılaştırılması
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Enerji Üretim Sistemlerinin Genel Verimlerinin Karşılaştırılması

• Grafikte en çarpıcı noktalardan birisi rüzgar, güneş, jeotermal gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olan enerji teknolojilerinin 
verimlerinin düşüklüğüdür.

• İlk yatırım maliyetleri de yüksek olan yenilenebilir enerjilerin en 
büyük avantajı ise enerji kaynağının tükenmez ve bedava olmasıdır, 
Özellikle çevre kirliliği sorunları arttıkça, bu tür teknolojilerin 
yaygınlaşması beklenmektedir. 

• Grafikte verilenler teorik verimler olup gerçek uygulamalarda 
anılan teorik verimlere ulaşması zordur. 

• Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı teknolojiler, yılın 
belli dönemlerinde ve hatta güneş gibi sadece gündüz saatlerinde 
enerji üretebilmektedir.

• Bu tür kaynaklardan sürekli ve güvenilir elektrik üretimi için ya çok 
büyük ısıl enerji veya elektrik enerjisi depolama tesislerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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Güneş ve Diğer Enerji Kaynaklarının Yatırım ve Birim 
Enerji Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Yatırım bedeli Birim enerji 
($/kW) maliyeti         (cent/kWh)

• Petrol 1500-2000 6

• Kömür         1400-1600 2.5-3     

• Doğalgaz      600-700 3

• Nükleer       3000-4000 7.5

• Hidrolik        750-1200 0.5-2

• Güneş 1000-2500 7-10 

• Jeotermal    1500-2000 2.2-4

• Rüzgar        1000-1200 3.5-4.5     
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Enerji türlerinin çevresel etkilerinin 
karşılaştırılması

Toprak kirliliği       Gürültü               Radyasyon

• Petrol + +                         -

• Kömür + +                         -

• Doğalgaz - +                         -

• Nükleer +                    - +

• Hidrolik - - -

• Güneş - - -

• Jeotermal +                    - -

• Rüzgar - +                        -
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• Bu tablolara baktığımızda hidrolik enerji yatırımı, birim 
enerji ve çevresel etkiler açısından en avantajlıdır.

• Güneş çevre açısından tamamen avantajlı olmasına 
rağmen, günümüzde elektrik üretim sistemi yatırım
maliyeti ve birim enerji maliyeti diğer enerji kaynaklarına 
nazaran daha pahalıdır. 

• Güneş elektrik sistemleri teknolojinin ilerlemesiyle ve 
maliyetlerin düşmesiyle yıldan yıla daha da 
ucuzlamaktadır.

• Günümüzde Güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları 
genellikle enerji ihtiyacının tamamını değil, belli bir 
kısmının tamamlayıcısı olmuştur. 20

Güneş ve Diğer Enerji Kaynaklarının Yatırım ve Birim 
Enerji Maliyetlerinin Karşılaştırılması



Dünya Güneş Enerjisi Haritası
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Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
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TÜRKİYENİN GÜNEŞ 

ENERJİSİ POTANSİYELİ
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EİE tarafından yapılan çalışmaya göre

Türkiye'nin ortalama yıllık toplam

güneşlenme süresi 2640 saattir; 110 gün gibi

yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahip

olduğu göz önünde bulundurulursa gerekli

yatırımların yapılması halinde Türkiye yılda

birim metre karesinden ortalama olarak 1.100

kWh’lik güneş enerjisi üretebilir.



Türkiye’nin Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelin 
Aylara Göre Dağılımı
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Türkiye’nin Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelin 
Bölgelere Göre Dağılımı
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GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
• Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci 

ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneş enerjisinin şiddeti, 
aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, yeryüzünde 
ise 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu 
enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın 
mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. 

• Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik 
düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana 
gruba ayrılabilir: 

• Isıl Güneş Teknolojileri : Bu sistemlerde öncelikle güneş 
enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği 
gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir. 

• Güneş panelleri: Fotovoltaik paneller de denen bu yarı-
iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe 
çevirirler.
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Güneş Enerjisinin 
(Işınlarının) Dünyaya 

Ulaşmasında 
Mevsimsel Farklılıklar
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GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIM 

ALANLARI
• Sıcak su temini (Kollektör , Isı boruları vb.)ve yüzme havuzu

ısıtması

• Konut ve iş yerlerinin ısıtılması ve soğutulması

• Sera ısıtması ve tarım ürünlerinin kurutulması

• Güneş ocakları, fırınları, pişiricileri

• Deniz suyundan tuz ve tatlı su üretilmesi

• Güneş havuzları

• Güneş panelleri ile Elektrik üretimi

• Güneş Enerjisi Yoğunlaştırıcıları ile Elektrik üretimi 28



1. SICAK SU SİSTEMLERİ

• Bu uygulamalardan en önemli ve ticari yönden 
başarı kazanmış  olanları ve bunun içinde  de sıcak 
su ihtiyacına yönelik  olan çalışmalardır. 

• Güneş enerjili su ısıtıcıları, bazı kaynaklarda evsel 
güneş enerjili sıcak su sistemleri olarak da 
geçmektedir. 

• İlk defa 1975 yılında İzmir‘de imalatına 
başlanmıştır ve Türk halkı tarafından da bu 
teknoloji kabul görmüştür. 
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1. SICAK SU SİSTEMLERİ
• Türkiye‘de üretilen güneş enerjili sıcak su 

ısıtıcılarının çoğu termosifon tip ısıtıcılardır.
• Bu sistem bir toplayıcı, depolama tankı ve 

bağlantı elemanlarından meydana 
gelmektedir.

• Kullanılan toplayıcılar ise düz toplayıcı, 
yoğunlaştıran toplayıcı veya vakumlu toplayıcı 
olabilmektedir. 

• Ancak ülkemizde bu sistemlerde en yaygın 
kullanılan toplayıcılar genellikle düz 
toplayıcılardır. 
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• Türkiye’de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı 

sıcak su ısıtma sistemleridir. Halen ülkemizde 

kurulu olan güneş kollektörü miktarı  2001 yılı 

itibariyle 7,5 milyon m2 civarında iken 2013 de 15 

milyon m2 geçmiştir.

• Çoğu  Akdeniz ve Ege Bölgelerinde kullanılmakta 

olan bu sistemlerden yılda yaklaşık 290 bin TEP ısı  

enerjisi üretilmektedir. Sektörde 100'den fazla 

üretici firmanın bulunduğu ve 2000 kişinin 

istihdam  edildiği tahmin edilmektedir.  

• Yıllık üretim hacmi 750 bin m² olup bu üretimin 

bir miktarı da ihraç edilmektedir. 

1. SICAK SU SİSTEMLERİ
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Güneş Kollektörlü Toplu Sıcak Su Sistemi 
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HESAP YÖNTEMİ

Gerekli Enerji İhtiyacı: Qg=m.cp.ΔT = m.cp.(Tç-Tg)

Kollektör Adedi = Nk=Qg/(G.Ak.ηk.ηs) 

Qg:Gerekli Enerji İhtiyacı (kWh/gün)

m : Gerekli Su miktarı (ton)

Cp: Suyun özgül ısısı (1,16 kWh/ton°C)

Tç: Çıkış su sıcaklığı (°C)

Tg: Giriş Su sıcaklığı (°C)

Nk: Kollektör Adedi

G: Işınım (kwh/m2)

Ak: Birim kollektör Alanı (m2)

ηk:Kollektör Verimi

ηs : Sistem Verimi
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SORU: Antalyada 5 yıldızlı 100 yataklı bir Otelin Haziran ayına göre 

gerekli kollektör ihtiyacını hesaplayınız?

Veriler: 

İstenen Su sıcaklığı: 60 °C

Kollektör Verimi: %75

Bir Kollektör Alanı: 2,23 m2

Haziran ayı ışınımı: 6,97 kWh/m2

Sistem Verimi:%90

Antalya Haziran Ayı şebeke suyu girişi: 23,5 °C

Gerekli Enerji İhtiyacı: Qg=m.cp.ΔT = m.cp.(Tç-Tg)

Kollektör Adedi = Nk=Qg/(G.Ak.ηk.ηs)
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Güneş Isı Borulu Sıcak Su Sistemi
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Güneş Isı Borulu Sıcak Su Sistemi
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Güneş Vakum Tüplü Sıcak Su Sistemi
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Güneş Vakum Tüplü Sıcak Su Sistemi
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Güneş Vakum Tüplü Sıcak Su Sistemi
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Güneş Vakum Tüplü Sıcak Su Sistemi
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Güneş Vakum Tüplü Sıcak Su Sistemi
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2- GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BUHAR ÜRETİMİ VE SOĞUTMA

Absorpsiyonlu soğutma ve sanayideki diğer uygulamalar için güneş enerjisi ile buhar 
üretimine yönelik çalışmalar Türkiye’de ilk defa 1986’da yapılmaya başlamıştır. Türkiye ‘ 
de MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu) silindirik parabolik toplayıcıları imal 
eden ilk kuruluştur.
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TÜRKİYE ‘ DE KURULAN GÜNEŞ EVLERİ

• Güneş Enerjisi ile pasif ısıtma sistemlerinin binaların ısıtma 
yüklerine büyük katkısı olduğu açıktır.

• Türkiye ‘ de Karadeniz Bölgesi ile Kuzey Doğu Anadolu hariç 
güneş enerjisinin konutların ısıtılmasına olan büyük katkısı 
yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. 
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TÜRKİYE ‘ DE KURULAN GÜNEŞ EVLERİ

• - Türkiye ‘ de ilk güneş evi 1975 yılında Ortadoğu Teknik 
üniversitesinde tesis edilmiştir. Bina iki katlı olup 96,6 
m2 alana sahiptır.

• - Çukurova Güneş Evi 33 m2 olup, 1981 Temmuzunda 
kurulmuştur.

• - Maden Tetkik Arama Enstitüsü Güneş Evi ise, güneş 
panelleri ile çalışan sistemler mevcuttur. 14 kWp yine 
1981 yılında Marmaris Muğla da tesis edilmiş ve 
toplam alanı 113,5 m2 dir.

• - Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 
Laboratuvarında da 1986 yılında toplam zemin alanı 
3000 m2 olan bir güneş evi bulunmaktadır. 58


