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Güneş Enerjisinden Sıcak Su Elde 
Etme Yöntemleri ve Bu Yöntemin 
Türkiye’deki Gelişimi 

1. GİRİŞ

Türkiye'de güneş enerjisinden yenilenebilir enerji kayna-
ğı olarak yararlanma uygulamaları; 1970’li yıllarda orta-
ya çıkan petrol krizi sebebi ve enerji fiyatlarındaki ciddi 
artışlar sebebi ile 1970’li yıllardan itibaren başlamıştır. 
Bu sektör kısa sürede büyük bir potansiyele sahip pazar 
ve güçlü bir sektör haline gelmiştir. Güneş enerjisi yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlansa da gü-
neş enerjisinden yararlanmanın geçmişi oldukça eskidir. 
Tuzlu suyun güneş ile buharlaştırılarak tuz elde edilmesi, 
tarım ürünlerinin kurutulması gibi uygulamalar yüzyıl-
lardır devam eden güneş enerjisinin ısıl uygulamalarıdır. 
Günümüzde güneş enerjisinden çok sayıda yöntemle ya-
rarlanılmaktadır. Günümüzde bu uygulamalar en genel 
anlamda güneş enerjisinin ısıl uygulamaları ve fotovolta-
ik uygulamaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada, 
güneş enerjisinin ısıl ve sıcak su elde etme uygulamala-
rında Türkiye'de ki durum ve dünyadaki konumumuz ir-
delenmiştir.

Dünya genelinde güneş enerjili ısıtma sistemlerinde 
kullanılan su ve hava kolektörlerinin 2016 yılı itibari ile 
toplam kapasitesi 410 GWth olarak tahmin edilmektedir 
[1]. Bu kapasitenin %99’luk kısmını sıcak su üretim ko-
lektörleri kapsamaktadır. Belirtilen kapasite yaklaşık 583 
milyon m2 su kolektörü, 2,4 milyon m2 hava kolektörü ile 
sağlanmaktadır. Güneş kolektörlerinin dünya genelin-
de ve Avrupa’daki payları Şekil 1’de görülmektedir. Şekil 
1’den görüldüğü üzere dünya genelinde vakum tüplü 
güneş kolektörü yaygın bir kullanıma sahip olmasına rağ-
men, Avrupa’da düzlemsel güneş kolektörlerinin yaygın 
olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu durum üzerindeki 

Güneş enerjisinde çok sayıda yararlanma yöntemi 
olmakla beraber, bu yöntemler içerisinde en olgunlaşmış 
ve yaygın olarak kullanılanı güneş enerjisinden ısıl yollar 
ile yararlanılmasıdır. 1970’lerdeki petrol krizi ile yaygın 
bir şekilde kullanılmaya başlayan güneş enerjili ısıtma ve 
sıcak su sistemleri, kısa sürede tüm dünyada yaygın bir 
şekilde kullanılan sistemler haline gelmiştir. Kullanımının 
yanı sıra kısa sürede önemli bir endüstri kolu haline 
gelmiştir. Bu çalışmada, güneş enerjisinden ısı ve sıcak 
su elde etme yöntemleri irdelenmiştir. Ülkemizin hem 
pazar olarak hem de üretim endüstrisi olarak durumu 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında ilk olarak güneş 
enerjisinin ısıl uygulamaları tanıtılmıştır. Ardından güneş 
enerjisi uygulamalarında kullanılan enerji depolama 
sistemleri kısaca açıklanmıştır. Daha sonra güneş 
enerjili sıcak su elde etme sistemleri ve bu sistemlerin 
detayları verilmiştir. Bu sistemlerin kullanılmasında 
dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmış ve yeni 
sistemler tanıtılmıştır. Son olarak güneş enerjili sıcak su 
üretim sistemlerinin ülkemiz enerji pazarındaki üretim-
kullanım durumu ile ilgili gelişmeler irdelenmiştir. 
Çalışmanın sonucunda güneş enerjisinden ısıl enerji ve 
sıcak su elde etme sistemlerinin fosil yakıt kullanımı 
ile karbon salınımı azaltmada ciddi bir potansiyele 
sahip olduğu, ülke ekonomisine ciddi katkıları olduğu 
belirlenmiştir. Ülkemiz, hâlihazırda güneş enerjisinin ısıl 
uygulamaları açısından dünyada üçüncü büyük üretici ve 
dördüncü büyük pazardır. Ayrıca güneş enerjisi sektörü 
Türkiye'de önemli bir sanayi koludur. Ancak pazar ve 
üretim sektörü son yıllarda küçülmekte ve ithal ürünlerin 
etkisine girmiştir. Sektördeki kan kaybının büyümemesi 
için üretimin desteklenmesi gerekmektedir. İkinci olarak 
yerli ürün kullanımının desteklenmesi ile son yıllarda 
ülkemizde küçülen pazar büyütülebilir.
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genellikle Çin’de üretilen vakum tüplü güneş kolektörleri-
ne Avrupa ülkelerinde ekstra vergi uygulamasından kay-
naklanmaktadır. Camsız güneş kolektörlerinin ve hava 
kolektörlerinin uygulaması ise oldukça düşüktür. Camsız 
güneş kolektörleri genellikle ABD ve Avustralya’da yüzme 
havuzu suyu ısıtmada kullanılmaktadır. Hava kolektörleri 
ise dünya genelinde, tarımsal ürün kurutma, sera, ev ve 
benzeri kapalı hacimlerin ısıtılması uygulamalarında ter-
cih edilmektedir.

Ülkemiz güneş enerjisinin ısıl uygulamalarında hem bü-
yük bir pazar hem de önemli bir üretici konumundadır. 
Şekil 2’de 2016 yılı sonu itibariyle dünyada güneş enerjili 
sıcak üretiminde ilk 10 ülke ve bu ülkelerin kapasiteleri 
görülmektedir. Ülkemiz Çin ve Amerika’dan sonra sa-
hip olduğu 14.933 GWth ile üçüncü sıradadır. Ülkemizin 
üretim kapasitesi dünya genelinde güneş enerjisinden 
su elde etme sistemlerinde toplam kapasitenin yaklaşık 
%3’ü civarındadır. 2014 yılı sonu verilerine göre ülkemiz 
4. sırada yer almaktaydı. Kısa süredeki kapasitedeki artış 
ülkemizdeki pazarın hem büyüklüğünü hem de büyüme 
hızını açık bir şekilde göstermektedir. 

Güneş enerjisinin ısıl uygulamaları ve güneş enerjisinden 
sıcak su elde etme sistemleri, dünyadaki enerji tüketimi 
ve üretimi konusunda önemli bir yere sahiptir. Güneş 
enerjisinin ısıl uygulamaları hem büyük üretim endüstri-
si hem de önemli bir ekonomik pazardır. Ayrıca sağladığı 
istihdam da göz önünde bulundurulduğu zaman ekono-
mik açıdan sağladığı fayda çok daha yüksektir. Ayrıca ısıl 
enerji üretiminde direkt olarak fosil yakıt tüketimini dü-
şürdüğü göz önünde bulundurulduğu zaman çevresel 
açıdan çok önemli katkıları bulunmaktadır. Dünyadaki 
duruma paralel olarak ülkemizde de güneş enerjisinin 
ısıl uygulamaları önemli bir endüstriyel sektör ve büyük 
bir pazardır. Bu yüzden güneş enerjisinin ısıl uygulama-
ları ülkemiz için önem arz eden sektörlerden biridir. Bu 
çalışmada, güneş enerjisinden ısıl yollarla yararlanma 
sistemleri incelenmiştir. İlk olarak güneş enerjisinin ısıl 
uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir ve uygulama 
örnekleri sunulmuştur. Ardından güneş enerjisinden, gü-
neş enerjisinin aktif olmadığı zamanlarda da yararlanmak 
için enerji depolama çözümleri açıklanmıştır. Son olarak 
güneş enerjisinin bireysel ve büyük ölçekli en yaygın uy-

 
(a) 

 
 (b) 

 Şekil 1. Güneş Kolektörlerinin Payları a) Dünya Geneli b) Avrupa [1]
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gulaması olarak güneş enerjili sıcak su elde etme sistem-
leri hakkında bilgiler verilmiştir. Uygulama örnekleri, uy-
gulamalarda karşılaşılan problemler ve bu problemlere 
getirilebilecek çözümler sunulmuştur.

2. GÜNEŞ ENERJİSİNİN ISIL UYGULAMALARI

Güneş enerjisinden yararlanmanın çok sayıda yöntemi 
olmasına rağmen, bu yöntemler içerisinde en olgunlaş-
mış ve yaygın olarak kullanılanı ısıl uygulamalarıdır. Bu 
sistemler en temel anlamda güneş enerjisini ısıl enerjiye 
dönüştürürler. Elde edilen ısı enerjisi; ısıtma ve soğutma 
uygulamaları, su arıtma, buhar üretimi, elektrik üretimi, 
endüstriyel kurutma, pişirme vb. çok sayıda farklı şekil-
de kullanılabilmektedir. Güneş enerjisinin ısıl uygulama-
ları üç temel sistem elemandan oluşmaktadır. Bunlar; 
güneş kolektörü, ısı değiştiricisi ve depolama ünitesidir. 
Bu sistem ekipmanlarının birlikte olduğu sistemlerde 
bulunmaktadır. Ancak bu üç sistem elemanın işlevini ye-
rine getirecek elemanların biri ya da tamamı birlikte de 
bulunabilmektedir. Güneş enerjisinin ısıl uygulamala-
rında elde edilen ısı enerjisi doğrudan kullanılabileceği 
gibi başka sistemlere entegrede edilebilmektedir. Güneş 
enerjisinin en yaygın ısıl uygulamaları aşağıdaki gibi sıra-
lanabilir:

1. Sıcak su elde etmek sistemleri,

2. Kapalı hacim ısıtma sistemleri,

3. Buhar üretimi ve buhar ile elektrik üretim sistemleri,

4. Güneş enerjisi destekli ısı pompası sistemleri,

5. Soğutma uygulamaları,

6. Su arıtma uygulamaları,

7. Güneş havuzu uygulamaları,

8. Fotovoltaik panellerle beraber ısı enerjisi üretimi.

Bu sistemler en temelde güneş enerjisini ısı enerjisine 
dönüştürüp bir ısı transferi akışkanına aktarırlar (su, hava, 
antifriz vb). Sıcaklığı yükselen veya faz değiştiren ısı trans-
feri akışkanı direkt olarak depolanıp veya kullanılabilece-
ği gibi bir ısı değiştirici aracılığı ile başka bir ortama da 
aktarılabilir veya depolanabilir. Bu işlemler yapılan uygu-
lamalara göre farklılık göstermektedir.

3. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE ENERJİ 
DEPOLAMA UYGULAMALARI

Tüm yenilenebilir enerji kaynakları gibi güneş enerjisin-
den sürekli olarak yararlanmak mümkün değildir. Enerji 
kaynağının aktif olmadığı dönemlerde enerji kaynağın-
dan yararlanmaya devam edebilmek için kullanılabilecek 
en etkili yöntemlerden biri enerji depolamadır. Enerji de-
polama sistemlerinde, enerji kaynağı aktifken bir depo-
lama ortamında enerji depolanır. Depolanan bu enerji, 
enerji kaynağının aktif olmadığı dönemlerde kullanılabi-
lir. Böylece enerji kaynağından kesintisiz veya daha uzun 
süreli yararlanmak mümkün olmaktadır. Örneğin güneş 
enerjili sıcak su sistemlerinde veya hacim ısıtma sistem-

Şekil 2. 2016 Sonu İtibariyle Dünya Genelinde Güneş Enerjili Sıcak Su Üretiminde En Yüksek Kapasiteye Sahip İlk 10 Ülke ve 
Üretim Kapasitelerinin Kolektör Tiplerine Dağılımı [1]

Kapasite
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lerinde gündüz saatlerinde depolanan ısı enerjisi, gece 
saatlerinde sıcak su kullanımına veya hacim ısıtmasının 
devam etmesine olanak sağlamaktadır. Enerji depola-
manın enerji türleri (mekanik, ısı, elektrik, manyetik vb.) 
kadar çeşidi vardır. Acar [2] tüm enerji depolama türleri 
arasında bir derecelendirme çalışması yapmışlardır. Ener-
ji depolama türleri arasında ısıl enerji depolama güneş 
enerjisinin ısıl uygulamaları için en uygun olan türdür. 
Ayrıca ısıl enerji depolama, enerji depolama türleri ara-
sında en gelişmiş ve olgunlaşmış türü olduğu belirtilmiş-
tir. Dinçer [3] akıllı enerji sistemleri konsepti ile ilgili bir 
çalışma yürütmüştür. Bu çalışmada eski enerji dönüşüm 
sistemlerinde enerji kaynağı, sistem ve arz olduğu (sour-
ce, system and service) belirtilmiştir. Ancak sürdürülebilir 
ve çevresel etkiler göz önünde bulundurulduğu zaman, 
akıllı enerji sistemlerinin uygulamalara alınması gerektiği 
belirtilmiştir. Akıllı enerji sistemlerinde enerji dönüşüm 
uygulamaları kısmında çoklu üretim sistemlerinin uygu-
lanması gerektiği (multigeneration systems) belirtilmiştir. 
Ayrıca kaynakla sistem arasında ve sistemle arz arasında 

enerji depolaması yapılması kayıpları azaltacağı belirtil-
miştir. Enerji depolama ile hem sistem performansı hem 
sürdürülebilirlik performansı hem de çevresel etkiler açı-
sından daha yüksek verim elde edileceği vurgulanmıştır. 

Güneş enerjisinin ısıl uygulamalarında en yaygın kullanı-
lan depolama sistemi sıcak su tanklarıdır. Sıcak su tank-
larının çok sayıda türü ve uygulama şekli bulunmaktadır. 
Sıcak su tanklarının bünyesinde ısı değiştiricisi olup olma-
ması ve ısı değiştiricisinin türüne göre dört gruba ayrıl-
maktadır. Bunlar; 

- Plakalı ısı değiştiricisine sahip sıcak su tankları, 
- Mantolu sıcak su tankları, 
- Serpantinli sıcak su tankları ve 
- Isı değiştiricisi dışarıdan bulunan sıcak su tanklarıdır. 

Bu tank tiplerinden serpantinli, mantolu ve plakalı ısı de-
ğiştiricisine sahip tanklarda kolektörde sıcaklığı yükselen 
ısı transferi akışkanı sahip olduğu ısı enerjisini tank içeri-
sindeki sıcak su tankına aktarır. Bu tank türleri Şekil 3’te 

 
Şekil 3. Güneş Enerjili Sıcak Su Sistemlerinde Kullanılan Sıcak Su Tankları a) Plakalı Isı Değiştiricisine Sahip Sıcak Su Tankı, 
b) Mantolu Sıcak Su Tankı, c) Serpantinli Sıcak Su Tankı ve d) Harici Isı Değiştiricisine Sahip Sıcak Su Tankı
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görülmektedir. Ayrıca sıcak su tankları ile alakalı yapılan 
diğer sınıflandırma ise tankın duruş pozisyonu ile alakalı 
olan yatay ve düşey tanklardır. Düşey tanklar yatay tank-
lara göre daha yüksek ısıl performansa sahiptir. Ancak 
yatay sıcak su tanklarının kullanımı vakum tüplü güneş 
kolektörlerinin kullanımının artması ve daha iyi görünüm 
sağlamasından dolayı gün geçtikçe artmaktadır.  

4. GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ

Güneş enerjili sıcak su elde etme sistemleri, güneş enerji-
sinin ısıl uygulamaları arasında hem bireysel ölçekte hem 
de yüksek kapasiteli sistem olarak en yaygın kullanılan 
uygulamalardandır. Bu yüzden güneş enerjili sıcak su 
elde etme sistemleri ülkemizde hem önemli bir endüstri 
kolu hem de ciddi pazardır. Ülkemizde güneş enerjili su 
sistemlerinde, 1970’lerde faaliyet göstermeye başlayan 
sektör 2000’li yıllarda dünyanın en büyük üçüncü üreti-
cisi ve dördüncü büyük pazarı durumuna gelmiştir. Son 
yıllarda üretim faaliyetlerini durduran büyük firmalardan 
ve ithal edilen ürünlerin artmasından dolayı ülkemizde 
güneş enerjili sıcak su sistemleri üretim endüstrisi ciddi 
bir daralma yaşamaktadır. Geçmişten günümüzde sek-
törün gelişimi sürekli olarak dalgalanmalar göstermiştir. 
Bu dalgalanmalar üzerinde aşağıdaki sıralanan durumlar 
etkendir:

a) Fosil yakıt fiyatlarındaki değişim,
b) Döviz kurundaki dalgalanmalar,
c) Güneş enerjili sıcak su sistemlerinde kullanılan ham-

madde (bakır, alüminyum, çelik, cam vb) fiyatlarındaki 
değişim,

d) Fosil yakıtlardaki vergilerin değişimidir. 

Güneş enerjili sıcak su sistemleri temel olarak bir sıcak su 
depolama tankı ve güneş kolektöründen oluşmaktadır. 
Güneş kolektörü güneş enerjisi ısı enerjisine dönüştürüp 
içerisinden akan ısı transferi akışkanına su ısı enerjisini ak-
taran ekipmandır. Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinde 
kullanılan kolektörler üçe ayrılmaktadır:

1. Camlı düzlemsel güneş kolektörleri,
2. Vakum tüplü güneş kolektörleri,
3. Camsız güneş kolektörleri. 

Belirtilen türlerdeki güneş kolektörleri Şekil 4’te görül-
mektedir. Camlı düzlemsel güneş kolektörleri ülkemizde 
geçmiş 10-15 yılda yüksek miktarlarda üretilen ve satılan 
güneş kolektörleridir. Ancak maliyetinin yüksek oluşu ve 
bazı büyük üreticilerin üretime ara vermeleri veya üretimi 
oldukça azalttığı için bu kolektör modellerinin kullanımı 
azalmaktadır. Ayrıca yerli ürün maliyetlerinin yüksek olu-
şu, ithal ürünleri ile rekabeti de olumsuz etkilemektedir. 
Türkiye'de 2012’ye kadar sadece düzlemsel güneş kol-
lektörünün üretimi mevcuttu. 2012'de vakum tüplü kol-
lektörlerin yerli üretimi başladı. Türkiye'de halen üç firma 
vakum tüplü kollektör üretimi yapmaktadır. Türkiye'ye 
vakum tüplü kollektörleri (pazarın %25-30’u) Çin’den, 
sınırlı miktarda düzlemsel güneş kollektörü ithalatı da 
Almanya’dan gerçekleşmektedir. Camsız kolektörleri ül-
kemizde pek kullanılmamaktadır. Camsız güneş kollek-
törleri genellikle havuz ısıtma sistemlerinde kullanılmak-
tadır. Özellikle ABD, Almanya ve Avustralya'da yaygın 
kullanımı mevcuttur. 

Ülkemizde halihazırda 20 milyon m2 güneş kolektörünün 
kullanılmakta olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca 8-10 
milyon adet depolama tankı bulunmaktadır. Bu sistem-

 

 (a)  (b) (c)

Şekil 4. Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Güneş Kolektörlerinin Türleri a) Düzlemsel Güneş Kolektörü, 
b) Vakum Tüplü Güneş Kolektörü ve c) Camsız Güneş Kolektörü
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lerin ülke ekonomisine ve fosil yakıt tüketimini azaltmaya 
önemli ölçüde katkısı bulunmaktadır. 2017 yılına kadar 
ülkemizde satılan yerli ve ithal kolektörlerin sayısı Şekil 
5’te görülmektedir. Şekil 5'te görüldüğü üzere, ülkemiz-
de güneş enerjisi endüstrisinin gelişimi dalgalı bir seyir iz-
lemiştir. Bu dalgalanma üzerinde, enerji birim fiyatlarının 
değişiminin ve döviz kurundaki dalgalanmaların önemli 
etkisi vardır. Türkiye'de güneş kollektörleri konusunda 
üretim yapan büyük firmalardan bazıları 2015 yılında üre-
tim faaliyetlerini tümüyle veya kısmen durdurmalarından 
dolayı ülkemizdeki düzlemsel güneş kolektörü üretim ve 
satış rakamları önemli oranda düşmüştür. Bu düşüşte, gü-
neş enerjisini yoğun kullanan şehirlerin kenar mahalleleri 
ile yazlıkların bulunduğu il ve ilçelere doğalgaz kullanımı-
nın yaygınlaşmasının etkisi de vardır. Ancak ithal ürünle-
rin satış miktarları ise 2015 yılından beri korunmaktadır. 
Ayrıca ülkemizdeki güneş enerjili sıcak su sistemleri pa-
zarı ithal ürünlerin baskısı altındadır. Bu yüzden, ülkemiz-
deki üreticileri desteklemek için yasal düzenlemeler ge-
rekmektedir. Sonuçta ithal ürün kullanımı azalmış ve yerli 
firmalar desteklenmiş olacaktır. 

Güneş kollektörü sistemlerinin diğer önemli bileşeni sı-
cak su depolarıdır. Bu depoların büyük çoğunluğu aynı 
zamanda ısı değiştiricisi görevi yapmaktadır. Mantolu ısı 

değiştiricili tipik bir güneş enerjili sıcak su sisteminin şe-
matik görünümü Şekil 6’da görülmektedir. Bu sistemler 
kapasitelerine göre çok sayıda kolektöre ve depolama 
ünitesi kullanılabilmektedir. Şekil 6’da görülen sistem 
doğal sirkülasyonlu sistem olup, manto-kolektör çevri-
minde ısı transferi akışkanın yoğunluk değişimi sayesin-
de kendiliğinden hareket eder. Güneş enerjili su ısıtma 
sistemleri büyük kapasiteli olursa sistemde genellikle bir 
pompa aracılığı ile ısı transferi akışkanı hareket ettirilir. Bu 
sistemlerde genellikle büyük bir depolama tankı ve tank 
dışında bulunan ısı değiştiricisi kullanılır. Bu sistemlerin 
ısıl verimlerinde sıcak su depolama tanklarındaki sıcaklık 
tabakalamasının önemli yeri vardır. Daha yüksek dere-
cede sıcaklık tabakalaşması sistemin ortalama verimini 
arttırmaktadır [5, 6]. Sıcaklık tabakalaşması en genel an-
lamda tank içerisindeki depolanan akışkanın sıcaklığının 
tank tabanında üst kısımlarına doğru değişmesi olarak 
tanımlanabilir. Sıcaklık tabakalaşmasının derecesinin be-
lirlenmesi ile alakalı çok sayıda metot bulunmaktadır [7]. 
Ayrıca sıcaklık tabakalaşmasını iyileştirmek için çok sayı-
da yol ve yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerdeki temel 
amaç tankın alt ve üst kısmı arasındaki sıcaklık farkını, 
tank içerisindeki sıcak su hacmini maksimum seviyede 
tutacak kadar yükseltmektir.

Şekil 5. 2000 ile 2017 Yılları Arasında Üretilen ve İthal Edilen Güneş Kolektörlerinin Sayısı [4]
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Şekil 6. Mantolu Sıcak Su Tanklarına Sahip Bir Güneş Enerjili Sıcak Su Sisteminin 
Şematik Gösterimi

 

 Şekil 7. Büyük Ölçekli Güneş Enerjili Sıcak Su Elde Etme Sistemleri Görüntüsü

Güneş enerjili sıcak su sistemlerinin kullanı-
mında karşılaşılan iki büyük problem vardır. 
Bunlardan ilki tank içerisindeki depolanan 
su sıcaklığının akşam saatlerinde sıcak su 
kullanımı esnasında hızla düşmesidir. Akşam 
saatlerinde sıcak su kullanımı olduğu zaman 
tank içerisine kullanılan sıcak su kadar soğuk 
su girişi olur. Bu soğuk su tank içerisindeki 
sıcaklık tabakalaşmasını bozar ve depolanan 
suyun sıcaklığı ani bir şekilde soğur. Bu du-
rum hem sistemin verimini düşürmekte hem 
de sistem kullanıcıların memnuniyetsizlikle-
rine neden olmaktadır. Bu durumun önüne 
geçmek için tank içerisinde engel kullanımı, 
soğuk girişinde yayıcı kullanımı, termal diyot 
kullanımı ve tank içerisinde faz değiştiren 
malzeme kullanımı ile çözülebilmekte ya da 
etkileri azalmaktadır. İkinci temel problem 
ise güneş enerjisinde üretilen sıcak suyun 
kullanılmaması durumunda sıcaklığın aşırı 
yükselmesidir. Sıcaklığın aşırı yükselmesi so-
nucunda, sıcak su kullanımı esnasında dik-
katsiz kullanıcıların sıcak sudan zarar görme-
sine sebep olabilmektedir. Ayrıca sıcaklığın 
aşırı yükselmesi tank içerisindeki basıncın 
artmasına sebep olmaktadır. Artan basıncı 
düşürmek için, sistemdeki ısı transferi akış-
kanın bir kısmı dışarı atılmaktadır. Eksilen 
ısı transferi akışkan daha sonra sisteme geri 
eklenmezse sistem düzgün bir şekilde çalış-
mayabilir. Bu durumun önüne geçmek için 
sisteme otomatik sıcak su tahliyesi veya tank içerisinde 
faz değiştiren malzemeler kullanılmaktadır. Sistemde faz 
değiştiren malzeme kullanıldığında depolama tankında 

boyutları büyütmeden daha fazla ısıl enerji depolamak 
mümkündür. Depodaki suyun sıcaklığı yüksek seviyeler-
de uzun süre tutulabilmektedir [8]. 
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5. KAPANIŞ

Güneş enerjisinin ısıl uygulamaları geçmişten günümüze 
yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Gelişen teknoloji ve 
artan bilgi birikimi sayesinde bu sistemler daha düşük 
maliyetler ve daha yüksek verim ile işletilebilmektedir. Ül-
kemiz hâlihazırda güneş enerjisinin ısıl uygulamalarında 
hem büyük bir pazar hem de ciddi bir üreticidir. 

Güneş enerjisi sektöründe yerli üretim, doğalgazın ülke 
genelinde yaygınlaşması ile gittikçe artan ve fiyatları sü-
rekli olarak daha düşük hale gelen ithal ürünlerin baskısı 
altındadır. Türkiye'de güneş enerjisinin ısıl uygulamaları 
sektörü geçmiş dört-beş yıldan beri sürekli olarak küçül-
me içindedir. Yerli ürün ve üreticilerin korunması gerek-
mektedir.  

Güneş enerjili sıcak su sistemlerinin kullanımı esnasında 
karşılaşılan ve bu sistemlerin etkin bir şekilde kullanılma-
sını engelleyen, kullanıcı memnuniyetsizliğinin artma-
sına sebep olan problemlerin çözümleri bulunmaktadır. 
Bu çözümlerin ticari işletmeler tarafından kullanılarak 
ürün ve hizmet kalitesini arttırması gerekmektedir. Böy-
lece Türkiye ve dünya pazarında daha rekabetçi ve kaliteli 
ürünler sunabileceklerdir. 
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