HĐDROELEKTRĐK SANTRAL
PROJE ÇALIŞMALARI

HĐDROELEKTRĐK ENERJĐ PROJELERĐNĐN ÇEVRE BOYUTU VE ÇEVRESEL ETKĐ
DEĞERLENDĐRMESĐ (ÇED)

1. Genel
1.1 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin EK I bölümünde Nehir tipi santrallar için "Kurulu gücü
50 MW ve üzeri olan nehir tipi santrallar" için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun Kurulu
gücü 10 MW ve üzeri olan nehir tipi santrallar için ise "Seçme Eleme Kriterleri" uygulanacağı
belirtilmekte ve sonraki bölümlerde ilgili rapor formatları ÇED Yönetmeliğinde verilmektedir.
Depolamalı tesisleri için ise "Su depolama tesisleri (Göl hacmi100 milyon m3 ve üzeri veya göl alanı
15 km2 ve üzeri barajlar)" için Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun, Su depolama tesisleri (Göl
hacmi 10 milyon m3' ve üzeri veya göl alanı 1 km2 yi aşan baraj veya göletler) için "Seçme Eleme

Kriterleri" uygulanmaktadır. Ek 1 de yeralan akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri için ise
" Boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan büyük su aktarma projeleri:
a) Olası su sıkıntısını önlemek amacı ile akarsu havzaları arasında, 100 milyon m3/yıl ve üzeri su
aktarma projeleri,
b) (a) bendi dışında uzun dönemli yıllık ortalama akışı 2 milyar m3 ü aşan bir akarsu havzasından
sözkonusu akışın % 5'i ve üzeri miktarda su aktarma projeleri," nde ÇED; EK1 de yeralmayan
aktarma projeleri için "Seçme Eleme Kriterleri" uygulanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere
nehir tipi santralların çevre boyutu kurulu güçlerine göre, barajlı tesislerin çevre boyutu ise
depolama hacmi ve göl alanlarına göre değelendirilmektedir.
10 MW altında kurulu güce sahip nehir tipi santralların çevresel etkileri bulundukları yöre esas
alınarak değerlendirilmelidir. Ülkemiz mevzuatınca korunan ve ülkemizin taraf olduğu anlaşma
sözleşmeler kapsamında korunan alanlarda planlanan projeler için mevzuatı yürüten kurum ve
kuruluşlardan güncel görüş alınarak formülasyonun oluşturulması ve etkilerin öngörülmesi hem
ülke hem yatırımcı açısından faydalıdır.
1.2 Hidroelektrik Enerji Üretimi Ve Çevre Boyutu
Hidroelektrik enerji üretiminin doğal , tarihi ve kültürel varlıklar ve sosyo-ekonomik çevre üzerinde
boyutları projeden projeye değişen etkileri mevcuttur. Barajlı projelerde etki çoğunlukla su altında
kalan taşınmazlar ve yöre halkının yeniden iskanı, orman varlığının taşınması, nadir ve nesli
tehlikedeki bitki ve hayvan türleri konularında ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, tesislerin yer
seçiminde titiz davranılmaması çevresel açıdan hassas yörelerde bir çok projenin iptalini gündeme
getirebilmektedir. Ayrıca karşılaşılan en büyük sorunlardan biride uzun tünel alternatifleri ve baraj
yapısından santrale kadar olan nehir kesitine yeterli miktarda su bırakılmamasıdır.
Çevresel Etki Değerlendirme Çalışması önerilen tesisin ve formülasyonun proje yöresindeki çevre ve
sosyal yapı üzerindeki etkilerini ortaya koyan ve etkileri minimuma indirgemeyi hedefleyen teknik
bir çalışmadır. Mevcut çevresel ve sosyo-ekonomik özelliklerin proje alanındaki verileri içeren
literatür çalışmaları, anketler, sahaya ait örnekleme ve analiz çalışmaları, sahada yapılan gözlemler
ve sahaya ait görsel materyalle desteklenerek ÇED Bölümü içinde yeralması gerekmektedir. Bu
çalışmada proje formülasyonu oluşturulurken proje yöresindeki doal ve sosyal çevre unsurlarının
doğru tanımlanması ve proje ekibine iletilerek çevresel etkilerin azaltılması için önlem alınması
esastır. Bu baz çalışmayı müteakip alınan önlemlerin maliyetleri çevresel fayda maliyet hesabında
kullanılmak üzere hesaplanabilir ya da kabul edilebilir maktu değerler olarak alınabilir.

2. EĐE'nin ÇED Yaklaşımı
Proje alanında barajın gelecekteki durumunu tahmin etmeye yarayan çevresel su parametreleri
ölçülmekte, sosyo-ekonomik anket düzenlenmekte ve en güncel veriler ile yöredeki etkinin
belirlenmesine çalışılmaktadır. Daha sonra, fizibilite çalışmasının optimizasyon kısmına geçilmeden,
akışaşağı su kullanım şekline ve doğal akımlara bakılarak ekolojik denge debisi (EDD)
hesaplanmaktadır. Bu durumda projeden elde edilecek enerji faydası bir miktar düşmekteyse de

akışaşağı doğal ortam korunmuş olmaktadır. Buna ek olarak, malzeme sahaları ve atık malzeme
alanları gözden geçirilmekte, proje alanına yakın olsa bile önemli sosyo-ekonomik problemler
doğurabilecek alanlardan kaçınılmaktadır.

2.1 ÇED Prosedürü
Halen yürütülmekte olan barajlı ve nehir tipi HES'lar için fizibilite aşamasında ÇED çalışması
yapılmaktadır. Bu çalışmada doğal ve sosyo-ekonomik çevre üzerindeki tahribatı en aza indirecek
tedbirler alınmaktadır.
Hidroelektrik santralların etkileri iki aşamada gözlenir:
• Đnşaat safhasında özellikle büyük baraj ve rezervuarlı projelerde sosyal ve doğal çevre önemli
boyutlarda etkilenmektedir.
• Đşletme aşamasında ise akışaaşağı bırakılacak su miktarının ayarlanması ve projede belirtilen
seviyede tutulması akışaşağı ekolojik denge üzerinde büyük ölçüde söz sahibi olmaktadır.

EĐE'nin ÇED prosedürü aşağıdaki gibidir:
" Fizibilite raporunda öngörülen tesisler nedeniyle (baraj yapısı, tünel, göl alanı, cebri boru, santral
yapısı, site, malzeme sahaları vb.) doğal çevre parametrelerinin etkilenme boyutu ön büro
çalışmaları ile tahmin edilmektedir. 1/25 000'lik topoğrafik ve toprak yapısıı haritalarından yörenin
arazi varlığı bilgileri elde edilmektedir. DĐE yayınlarından ve internetteki proje yöresine ait bazı
kaynaklardan faydalanılarak yörenin sosyo-ekonomik profili çıkarılmaktadır (nüfüs, tarım,
hayvancılık, yöresel ekonomik göstergeler, doğum-ölüm oranları, işsizlik ve istihdam durumu,
okuma-yazma ve eğitim tesisleri durumu , sağlık hizmetleri altyapısı vb.) Buna ek olarak, muhtelif
mevzuat çerçevesinde proje yöresinde bulunan Milli Parklar, ÖÇKB (Özel Çevre Koruma Bölgesi), sit
alanları, yeraltı zenginliklerinin olduğu bölgeler, endemik bitki ve hayvan türlerinin bulunması
muhtemel olan yerler hakkında güncel veriler toplanmaktadır.
" EĐE ye ait Kamulaştrma ve Proje Hidrolojisi raporlarından yöreye ait meteorolojik (bağıl nem,
rüzgar, sıcaklık, yağış, vb) ve kamulaştırma (kotlara göre net gelir kaybı kamulaştırılan toprakların
özellikleri) verileri elde edilir.
" Ön büro çalışmalarını takiben arazi çalışmaları sırasında planlanan barajın yörenin su kaynakları
üzerindeki etkilerini, üst havzanın baraj gölü üzerinde yapabileceği değişimleri önceden tahmin
etmek ve baraj gölünün çeşitli kullanımlar için gerekli çevresel su kalitesini belirlemek için biyokimyasal analiz çalışmaları, JICA tarafından hibe edilen çevresel analiz cihazlarının bulunduğu Gezici
Laboratuvarımızda yapılmaktadır.
" Arazi çalışmalarında ayrıca sosyo-ekonomik anketlerle yöre halkına ve yöreye ait en güncel veriler
belirlenmektedir. Yöredeki resmi kurum ve kuruluşlardan proje alanına ait merkezden ulaşılamayan
veriler temin edilmektedir.
" Daha sonra, fizibilite çalışmasının optimizasyon kısmına geçilmeden akışaşağı su kullanım şekline
bakarak ekolojik denge debisi için akımlar gözden geçirilmektedir. Projeden elde edilecek enerji
faydası bir miktar düşmekteyse de akışaşağ doğal ortam, bırakılan bu su ile korunmakta ve balık
göçü durumunda göç yolu kesilmemektedir.
" Malzeme sahaları ve atık malzeme alanları gözden geçirilmekte, proje alanına yakın olsa bile
önemli problemler doğurabilecek alanlardan kaçınılması temin edilmektedir.
" Bütün veriler, sonuçlar ve proje alternatifleri ile balık geçidi gibi yapılar kullanılmış ise bunların
maliyetleri proje raporu içinde "Çevre Alternatifi" olarak toplanmaktadır.

2.2 Proje Yeri Seçimi

Koruma alanlarına ilişkin güncel verilerin ve koruma/kullanma statülerinin proje çalışmaları
öncesinde proje ekibi tarafından belirlenmesi, ülke kaynaklarının rasyonel kullanımı açısından
önemlidir. Alınacak önlemler projelendirmenin ilk aşamasında belli olduğunda ülke kaynakları akılcı
kullanılmış olmaktadır.

Yer Seçimi ve Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar:

Milli Parklar Pafta Listesi
Tabiat Koruma Alanları Pafta Listesi
Tabiat Anıtları Pafta Listesi
Tabiat Parkları Pafta Listesi

Diğer alanlar için:
Çevre ve Orman Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar:
2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 2. Maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3. Maddesi uyarınca
belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Koruma Alanları, Tabiat Anıtları
3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen Yaban Hayatı
Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları
2863 Sayılı Kültür ve tabiat varlıklarını koruma Kanunun 2. Maddesi uyarınca Kültür varlıkları,
Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları ve tescilli alanlar
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan su ürünleri istihsal ve üreme sahaları
2872 sayılı Çevre Kanunun 9. Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından ÖÇKB (Özel Çevre
Koruma Bölgeleri) olarak tesbit ve ilan edilen alanlar
6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince orman alanı sayılan yerler
3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında kanunda belirtilen yerler
4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar
30.01.2002 tarihli ve 24656 Sayılı RG de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde
belirtilen alanlar

Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Korunması Gerekli Alanlar:
Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleımesi (BERN Sözleşmesi) uyarınca
koruma altına alınan alanlardan önemli deniz kaplumbağası üreme alanlarında belirtilen birinci ve
ikinci koruma bölgeleri, Akdeniz foku yaşama ve üreme alanları
Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca koruma altına
alnan alanlar
Akdeniz'de Özel Koruma Alanlarına ilişkin protokol gereği ülkemizde Özel Koruma Alanı olarak
belirlenmiş alanlar
BM Çevre programı tarafından yayınlanmış olan Akdeniz'de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi
Sit listesinde yer alan alanlar

Akdeniz'e has nesli tehlikede olan deniz türlerinin yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar
Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinin birinci ve ikinci maddeleri gereğince
Kültür Bakanlığı tarafından kültürel miras ve doğal miras statüsü ile koruma altına alınan alanlar
Ramsar Sözleşmesi uyarınca koruma altına alınmış uluslararası öneme sahip sulak alanlar
Korunması Gereken Alanlar:
Onaylı Çevre Düzeni Planlarında mevcut özellikleri korunacak alan olarak tesbit edilen ve yapılanma
yasağı getirilen alanlar (Biyogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar)
Tarım alanları; arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar ve özel mahsul
plantasyon alanlarının tamamı
Sulak Alanlar
Göller, akarsular, yeraltısuyu işletme sahaları
Bilimsel araıtırmalar için önem taşıyan ve/veya nesli tehlikeye düımüı veya düıebilir türler ve
ülkemiz için ENDEMĐK olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar,
biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özellikteki JEOLOJĐK ve JEOMORFOLOJĐK OLULUMLARIN
bulunduğu alanlar

3. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Çerçevesinde Başvurulan
Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisleri ve Çevre Boyutu

4628 sayılı Kanun çerçevesinde 26.06.2003 tarih ve 25150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren "Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı
Anlaşması imzalanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve
Yönetmeliğin Ek-3 formatında belirtilen "Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisleri Fizibilite Raporunda
Yer Alacak Ana Başlıklar" kapsamında değerlendirilen "BÖLÜM 7. ÇEVRESEL ETKĐLER" ; 7.1. Mevcut
şartlardaki çevrenin özellikleri ile 7.2. Projenin çevresel etkileri ve alınacak tedbirler alt başlıklarını
içermektedir.
Bu bölümde; su altında kalan nüfus, su altındaki arazi ve kamulaştırma, su altındaki bitki örtüsü, su
altındaki toprak yapısı, su altındaki tarihi yapı, koruma alanı, doğal,tarihi ve arkeolojik sit alanı v.s.,
malzeme sahalarındaki nüfus, malzeme sahalarındaki arazi ve kamulaştırma, malzeme
sahalarındaki bitki örtüsü olmalıdır, malzeme sahalarındaki koruma alanları, tarihi yapı, doğal,tarihi
ve arkeolojik sit alanı, mesire yeri v.b. yerler, uzun enerji tünelli projelerde bent ve santral yeri
arasında sulama hariç ekolojik amaçlı su bırakılması, bu su miktarının işletme çalışmalarında ele
alınıp alınmadığı hususlarına yer verilmesi projenin çevresel etkilerinin zamanında dikkate alınması
ve azaltılmasına yönelik teknik tedbirlerin öngörülmesine imkan tanımaktadır.
Çevresel etkilerin yukarıda adı geçen iki alt başlık halinde belirlenmesi ve gerekli önlemlerin dikkate
alınması bu tesislerden üretilmesi planlanan elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli
olduğu kadar çevreye uyumlu bir şekilde tüketicinin kullanımına sunulmasını sağlayacaktır.

JEOLOJĐK - JEOTEKNĐK ÇALIŞMALAR

HĐDROLOJĐK ÇALIŞMALAR

GÜNEŞ ENERJĐSĐ ÇALIŞMALARI

GÜNEŞ ENERJĐSĐ VE TEKNOLOJĐLERĐ
Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir,

güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya
atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, ancak
yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük
bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden
yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi
sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz
bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.
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 Pilleri: Fotovoltaik piller de denen bu yarı-iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan

elektriğe çevirirler.

ISIL GÜNEŞ TEKNOLOJĐLERĐ
1. DÜŞÜK SICAKLIK SISTEMLERĐ
Düzlemsel Güneş Kollektörleri: Güneş enerjisini toplayan ve bir akışkana ısı olarak aktaran çeşitli tür ve
biçimlerdeki aygıtlardır. En çok evlerde sıcak su ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Ulaştıkları sıcaklık 70°C
civarındadır. Düzlemsel güneş kollektörleri, üstten alta doğru, camdan yapılan üst örtü, cam ile absorban plaka
arasında yeterince boşluk, metal veya plastik absorban plaka, arka ve yan yalıtım ve bu bölümleri içine alan bir
kasadan oluşmuştur. Absorban plakanın yüzeyi genellikte koyu renkte olup bazen seçiciliği artıran bir madde ile
kaplanır. Kollektörler, yörenin enlemine bağlı olarak güneşi maksimum alacak şekilde, sabit bir açıyla
yerleştirilirler. Güneş kollektörlü sistemler tabii dolaşımlı ve pompalı olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sistemler
evlerin yanında, yüzme havuzları ve sanayi tesisleri için de sıcak su sağlanmasında kullanılır. Bu konudaki Ar-Ge
çalışmaları sürmekle birlikte, bu sistemler tamamen ticari ortama girmiş durumdadırlar. Dünya genelinde kurulu
bulunan güneş kollektörü alanı 30 milyon m2' nin üzerindedir. En fazla güneş kollektörü bulunan ülkeler

arasında ABD, Japonya, Avustralya Đsrail ve Yunanistan yer almaktadır. Türkiye, 7,5 milyon m² kurulu kollektör
alanı ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır.
GÜNEŞ KOLLEKTÖRLÜ SICAK SU SĐSTEMLERĐ hakkında ayrıntılı teknik bilgi için tıklayınız

Güneş Kollektörleri
Vakumlu Güneş Kollektörleri: Bu sistemlerde, vakumlu cam borular ve gerekirse absorban yüzeyine gelen
enerjiyi artırmak için metal ya da cam yansıtıcılar kullanılır. Bunların çıkışları daha yüksek sıcaklıkta olduğu için
(100-120°C), düzlemsel kollektörlerin kullanıldığı yerlerde ve ayrıca yiyecek dondurma, bina soğutma gibi daha
geniş bir yelpazede kullanılabilirler.
Güneş Havuzları:Yaklaşık 5-6 metre derinlikteki suyla kaplı havuzun siyah renkli zemini, güneş ışınımını
yakalayarak 90°C sıcaklıkta sıcak su eldesinde kullanılır. Havuzdaki ısının dağılımı suya eklenen tuz
konsantrasyonu ile düzenlenir, tuz konsantrasyonu en üstten alta doğru artar. Böylece en üstte soğuk su yüzeyi
bulunsa bile havuzun alt kısmında doymuş tuz konsantrasyonu bulunan bölgede sıcaklık yüksek olur. Bu sıcak
su bir eşanjöre pompalanarak ısı olarak yararlanılabileceği gibi Rankin çevrimi ile elektrik üretiminde de
kullanılabilinir. Güneş havuzları konusunda en fazla Đsrail'de çalışma ve uygulama yapılmıştır. Bu ülkede 150 kW
gücünde 5 MW gücünde iki sistemin yanında Avustralya'da 15 kW ve ABD'de 400 kW gücünde güneş havuzları
bulunmaktadır.
Güneş Bacaları: Bu yöntemde güneşin ısı etkisinden dolayı oluşan hava hareketinden yararlanılarak elektrik
üretilir. Güneşe maruz bırakılan şeffaf malzemeyle kaplı bir yapının içindeki toprak ve hava, çevre sıcaklığından
daha çok ısınacaktır. Isınan hava yükseleceği için, çatı eğimli yapılıp, hava akışı çok yüksek bir bacaya
yönlendirilrse baca içinde 15 m/sn hızda hava akışı-rüzgar oluşacaktır. Baca girişine yerleştirilecek yatay rüzgar
türbini bu rüzgarı elektriğe çevirecektir. Bir tesisin gücü 30-100 MW arasında olabilir.Deneysel bir kaç sistem
dışında uygulaması yoktur.
Su Arıtma Sistemleri: Bu sistemler esas olarak sığ bir havuzdan ibarettir. Havuzun üzerine eğimli şeffaf-cam
yüzeyler kapatılır. Havuzda buharlaşan su bu kapaklar üzerinde yoğunlaşarak toplanırlar. Bu tür sistemler, temiz
su kaynağının bulunmadığı bazı yerleşim yerlerinde yıllardır kullanılmaktadır. Su arıtma havuzları üzerinde
yapılan Ar-Ge çalışmaları ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına ve verimin artırılmasına yöneliktir.
Güneş Mimarisi: Bina yapı ve tasarımında yapılan değişikliklerle ısıtma, aydınlatma ve soğutma gerçekleştirilir.
Pasif olarak doğal ısı transfer mekaniz-masıyla güneş enerjisi toplanır, depolanır ve dağıtılır. Ayrıca güneş
kollektörleri, güneş pilleri vb. aktif ekipmanlar da yararlanılabilir.
Ürün Kurutma ve Seralar: Güneş enerjisinin tarım alanındaki uygulamala-rıdır. Bu tür sistemler ilkel pasif
yapıda olabileceği gibi, hava hareketini sağlayan aktif bile-şenler de içerebilir. Bu sistemler dünyada kırsal
yörelerde sınırlı bir biçimde kullanılmaktadırlar.

Güneş Ocakları: Çanak şeklinde ya da kutu şeklinde, içi yansıtıcı maddelerle kaplanmış güneş ocaklarında
odakta ısı toplanarak yemek pişirmede kullanılır. Bu yöntem, Hindistan, Çin gibi bir kaç ülkede yaygın olarak
kullanılmaktadır.

2. YOĞUNLAŞTIRICI SĐSTEMLER
Parabolik Oluk Kollektörler:Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemlerin en yaygınıdır. Kollektörler, kesiti
parabolik olan yoğunlaştırıcı dizilerden oluşur. Kolektörün iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler, güneş enerjisini,
kollektörün odağında yer alan ve boydan boya uzanan siyah bir absorban boruya odaklarlar. Kollektörler
genellikle, güneşin doğudan batıya hareketini izleyen tek eksenli bir izleme sistemi üzerine yerleştirilirler.
Enerjiyi toplamak için absorban boruda bir sıvı dolaştırılır. Toplanan ısı, elektrik üretimi için enerji santraline
gönderilir. Bu sistemler yoğunlaştırma yaptıkları için daha yüksek sıcaklığa ulaşabilirler. (350-400°C) Doğrusal
yoğunlaştırıcı termal sistemler ticari ortama girmiş olup, bu sistemlerin en büyük ve en tanınmış olanı 350 MW
gücündeki şimdiki Kramer&Junction eski Luz International santrallarıdır.

Parabolik Oluk Kolektörler

350 MW gücünde parabolik oluk güneş santralı-Kaliforniya
Parabolik Çanak Sistemler:Đki eksende güneşi takip ederek, sürekli olarak güneşi odaklama bölgesine
yoğunlaştırırlar. Termal enerji, odaklama bölgesinden uygun bir çalışma sıvısı ile alınarak, termodinamik bir
dolaşıma gönderilebilir ya da odak bölgesine monte edilen bir Stirling makine yardımı ile elektrik enerjisine
çevrilebilir. Çanak-Stirling bileşimiyle güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde % 30 civarında verim elde
edilmiştir.

Parabolik Çanak Güneş Isıl Elektrik Santralı (Đspanya)
Merkezi Alıcı Sistemler:Tek tek odaklama yapan ve heliostat adı verilen aynalardan oluşan bir alan, güneş
enerjisini, alıcı denen bir kule üzerine monte edilmiş ısı eşanjörüne yansıtır ve yoğunlaştırır. Alıcıda bulunan ve
içinden akışkan geçen boru yumağı, güneş enerjisini üç boyutta hacimsel olarak absorbe eder. Bu sıvı, Rankine
makineye pompalanarak elektrik üretilir. Bu sistemlerde ısı aktarım akışkanı olarak hava da kullanılabilir, bu
durumda sıcaklık 800°C'ye çıkar. Heliostatlar bilgisayar tarafından sürekli kontrol edilerek, alıcının sürekli güneş
alması sağlanır. Bu sistemlerin kapasite ve sıcaklıkları, sanayi ile kıyaslanabilir düzeyde olup Ar-Ge çalışmaları
devam etmektedir.

Solar I Merkezi Alıcı Güneş Isıl Elektrik Santralı (Đspanya)
YOĞUNLAŞTIRICILI GÜNEŞ ENERJĐSĐ SANTRALLARI hakkında daha geniş bilgi

GÜNEŞ IŞINIMI
Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen
gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir
bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma
konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak
ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak
kendini kabul ettirmiştir.

Güneşten Gelen Işınımın Dağılımı
•

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km’dir.

•

Dünya’ya güneşten gelen enerji, Dünya’da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

•

Güneş, 5 milyar yıl sonra tükenecektir.

Güneş ışınımının tamamı yeryüzeyine ulaşmaz, %30 kadarı dünya atmosferi tarafından geriye yansıtılır.

Güneş ışınımının %50’si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. Bu enerji ile Dünya’nın sıcaklığı yükselir ve
yeryüzünde yaşam mümkün olur. Rüzgar hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına da bu ısınma neden olur.

Güneşten gelen ışınımının %20’si atmosfer ve bulutlarda tutulur.

Yeryüzeyine gelen güneş ışınımının %1’den azı bitkiler tarafından fotosentez olayında kullanılır. Bitkiler,
fotosentez sırasında güneş ışığıyla birlikte karbondioksit ve su kullanarak, oksijen ve şeker üretirler. Fotosentez,
yeryüzünde bitkisel yaşamın kaynağıdır.

Dünya’ya gelen bütün güneş ışınımı, sonunda ısıya dönüşür ve uzaya geri verilir.

GÜNEŞ PĐLLERĐ
( FOTOVOLTAĐK PĐLLER )
Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren
yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları
genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır.
Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik
gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. (Güneş pillerinin
yapısı ve çalışması)
Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine
çevrilebilir.
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 megaWatt'lara kadar sistem oluşturulur.

Güneş Pili

Güneş Pili Modülü
Güneş Pillerinin Yapımında Kullanılan Malzemeler
Güneş pilleri pek çok farklı maddeden yararlanarak üretilebilir. Günümüzde en çok kullanılan maddeler
şunlardır:
Kristal Silisyum: Önce büyütülüp daha sonra 200 mikron kalınlıkta ince tabakalar halinde dilimlenen Tekkristal
Silisyum bloklardan üretilen güneş pillerinde laboratuvar şartlarında %24, ticari modüllerde ise %15'in üzerinde
verim elde edilmektedir. Dökme silisyum bloklardan dilimlenerek elde edilen Çokkristal Silisyum güneş pilleri ise
daha ucuza üretilmekte, ancak verim de daha düşük olmaktadır. Verim, laboratuvar şartlarında %18, ticari
modüllerde ise %14 civarındadır.
Galyum Arsenit (GaAs): Bu malzemeyle laboratuvar şartlarında %25 ve %28 (optik yoğunlaştırıcılı) verim
elde edilmektedir. Diğer yarıiletkenlerle birlikte oluşturulan çok eklemli GaAs pillerde %30 verim elde edilmiştir.
GaAs güneş pilleri uzay uygulamalarında ve optik yoğunlaştırıcılı sistemlerde kullanılmaktadır.
Đnce Film:
Amorf Silisyum: Kristal yapı özelliği göstermeyen bu Si pillerden elde edilen verim %10 dolayında, ticari
modüllerde ise %5-7 mertebesindedir. Günümüzde daha çok küçük elektronik cihazların güç kaynağı olarak
kullanılan amorf silisyum güneş pilinin bir başka önemli uygulama sahasının, binalara entegre yarısaydam cam
yüzeyler olarak, bina dış koruyucusu ve enerji üreteci olarak kullanılabileceği tahmin edilmektedir.
Kadmiyum Tellürid (CdTe): Çokkristal yapıda bir malzeme olan CdTe ile güneş pili maliyetinin çok aşağılara
çekileceği tahmin edilmektedir. Laboratuvar tipi küçük hücrelerde %16, ticari tip modüllerde ise %7 civarında
verim elde edilmektedir.
Bakır Đndiyum Diselenid (CuInSe2): Bu çokkristal pilde laboratuvar şartlarında %17,7 ve enerji üretimi
amaçlı geliştirilmiş olan prototip bir modülde ise %10,2 verim elde edilmiştir.
Optik Yoğunlaştırıcılı Hücreler: Gelen ışığı 10-500 kat oranlarda yoğunlaştıran mercekli veya yansıtıcılı
araçlarla modül verimi %17'nin, pil verimi ise %30'un üzerine çıkılabilmektedir. Yoğunlaştırıcılar basit ve ucuz
plastik malzemeden yapılmaktadır.
Güneş Pili Sistemleri
Güneş pilleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. Güneş pili modülleri uygulamaya
bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile
birlikte kullanılarak bir günes pili sistemi (fotovoltaik sistem) oluştururlar. Bu sistemler, özellikle yerleşim
yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu
durumlarda kullanılırlar. Bunun dışında dizel jeneratörler ya da başka güç sistemleri ile birlikte karma olarak
kullanılmaları da mümkündür.
Bu sistemlerde yeterli sayıda güneş pili modülü, enerji kaynağı olarak kullanılır. Güneşin yetersiz olduğu
zamanlarda ya da özellikle gece süresince kullanılmak üzere genellikle sistemde akümülatör bulundurulur.
Güneş pili modülleri gün boyunca elektrik enerjisi üreterek bunu akümülatörde depolar, yüke gerekli olan enerji
akümülatörden alınır. Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek için kullanılan denetim
birimi ise akünün durumuna göre, ya güneş pillerinden gelen akımı ya da yükün çektiği akımı keser. Şebeke
uyumlu alternatif akım elektriğinin gerekli olduğu uygulamalarda, sisteme bir invertör eklenerek akümülatördeki
DC gerilim, 220 V, 50 Hz.lik sinüs dalgasına dönüştürülür. Benzer şekilde, uygulamanın şekline göre çeşitli
destek elektronik devreler sisteme katılabilir. Bazı sistemlerde, güneş pillerinin maksimum güç noktasında
çalışmasını sağlayan maksimum güç noktası izleyici cihazı bulunur. Aşağıda şebekeden bağımsız bir güneş pili
enerji sisteminin şeması verilmektedir.

Şebeke bağlantılı güneş pili sistemleri yüksek güçte-satral boyutunda sistemler şeklinde olabileceği gibi daha
çok görülen uygulaması binalarda küçük güçlü kullanım şeklindedir. Bu sistemlerde örneğin bir konutun elektrik
gereksinimi karşılanırken, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine satılır, yeterli enerjinin üretilmediği
durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur, yalnızca
üretilen DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir.
Güneş pili sistemlerinin şebekeden bağımsız (stand-alone) olarak kullanıldığı tipik uygulama alanları aşağıda
sıralanmıştır.
- Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri
- Petrol boru hatlarının katodik koruması
- Metal yapıların (köprüler, kuleler vb) korozyondan koruması
- Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler, hava gözlem istasyonları
- Bina içi ya da dışı aydınlatma
- Dağevleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi elektrikli aygıtların
çalıştırılması
- Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajı
- Orman gözetleme kuleleri
- Deniz fenerleri
- Đlkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri
- Deprem ve hava gözlem istasyonları
- Đlaç ve aşı soğutma
Dünyada Kullanım

Dünyada Güneş Pili Satışları

Dünyada Kurulu Güneş Pilinin Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı
UYGULAMA ÖRNEKLERĐ

Çatısı Güneş Pili Kaplı Ev

Güneş Pilleri ile Sokak Aydınlatması

Güneş Pilleri ile Bahçe Aydınlatması

Güneş Pillerinin Karayollarında Kullanımı

Şebekeye Elektrik Veren Güneş Pili (PV) Sistemi

TÜRKĐYE'DE GÜNEŞ ENERJĐSĐ
GÜNEŞ ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐ
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye
göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünde (DMĐ) mevcut bulunan 19661982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak EĐE tarafından
yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük
toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²)
olduğu tespit edilmiştir. Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri
ise Tablo-1'de verilmiştir.

Tablo-1 Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli
Kaynak: EĐE Genel Müdürlüğü
AYLAR

AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJĐSĐ

GÜNEŞLENME SÜRESĐ

(Kcal/cm2-ay)

(Saat/ay)

(kWh/m2-ay)

OCAK

4,45

51,75

103,0

ŞUBAT

5,44

63,27

115,0

MART

8,31

96,65

165,0

NĐSAN

10,51

122,23

197,0

MAYIS

13,23

153,86

273,0

HAZĐRAN

14,51

168,75

325,0

TEMMUZ

15,08

175,38

365,0

AĞUSTOS

13,62

158,40

343,0

EYLÜL

10,60

123,28

280,0

EKĐM

7,73

89,90

214,0

KASIM

5,23

60,82

157,0

ARALIK

4,03

46,87

103,0

TOPLAM

112,74

1311

ORTALAMA

2

308,0 cal/cm -gün

2640
2

3,6 kWh/m -gün

7,2 saat/gün

Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz
Bölgesi izlemektedir. Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi değerlerinin bölgelere göre
dağılımı da Tablo-2' de verilmiştir.
Ancak, bu değerlerin, Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan
çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 yılından bu yana EĐE ve DMĐ, güneş enerjisi değerlerinin daha
sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Devam
etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski
değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir.
EĐE’nin ölçü yaptığı 8 istasyondan alınan yeni ölçümler ve DMĐ verileri yardımı ile 57 ile ait güneş
enerjisi ve güneşlenme süreleri değerleri hesaplanarak bir kitapçık halinde basılmıştır. (Güneş
Işınımı Veri Satışı)

Tablo-2 Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı
Kaynak: EĐE Genel Müdürlüğü
BÖLGE

TOPLAM GÜNEŞ ENERJĐSĐ

GÜNEŞLENME SÜRESĐ (Saat/yıl)

(kWh/m2-yıl)
G.DOĞU ANADOLU

1460

2993

AKDENĐZ

1390

2956

DOĞU ANADOLU

1365

2664

ĐÇ ANADOLU

1314

2628

EGE

1304

2738

MARMARA

1168

2409

KARADENĐZ

1120

1971

GÜNEŞ ENERJĐSĐ KULLANIMI
Güneş Kollektörleri
Türkiye’de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su ısıtma sistemleridir.Halen ülkemizde
kurulu olan güneş kollektörü miktarı 2001 yılı için 7,5 milyon m2 civarındadır. 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. Bu haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kollektörü üreticisi ve kullanıcısı
durumundadır.
Güneş kollektörlerinin ürettiği ısıl enerjinin birincil enerji tüketimimize katkısı yıllara göre aşağıda
yer almaktadır.
Yıl
1998

Güneş Enerjisi Üretimi (bin
TEP )
210

1999

236

2000

262

2001

290

Güneş Pilleri – Fotovoltaik Sistemler
Güneş pilleri, halen ancak elektrik şebekesinin olmadığı, yerleşim yerlerinden uzak yerlerde
ekonomik yönden uygun olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle ve istenen güçte kurulabilmeleri
nedeniyle genellikle sinyalizasyon, kırsal elektrik ihtiyacının karşılanması vb. gibi uygulamalarda
kullanılmaktadır. Ülkemizde halen telekom istasyonları, Orman Genel Müdürlüğü yangın gözetleme
istasyonları, deniz fenerleri ve otoyol aydınlatmasında kullanılan güneş pili kurulu gücü 300kW
civarındadır.
DĐĞER KURUMLARIN ÇALIŞMALARI
Güneş enerjisi araştırma ve geliştirme konularında EĐE'nin yanında Tübitak Marmara Araştırma
Merkezi ve üniversiteler (Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü, Muğla Üniversitesi,
ODTÜ, Kocaeli Üniversitesi, Fırat Üniversitesi) çalışmalar yapmaktadır.
Güneş enerjisi verilerinin ölçülmesi konusunda Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü faaliyet
göstermektedir. EĐE de 1991 yılından bu yana kendi güneş enerjisi gözlem istasyonları kurmaktadır.
Güneş enerjisi ile ilgili standartlar hazırlanması konusunda Türk Standartları Enstitüsü;
- TS 3680 -Güneş Enerjisi Toplayıcıları-Düz
- TS 3817 - Güneş Enerjisi - Su Isıtma Sistemlerinin Yapım, Tesis ve Đşletme Kuralları
konulu standartları hazırlamıştır. EĐE bu standartların hazırlanmasında görev aldığı gibi, ısıl
performans testlerini de gerçekleştirmektedir.

