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GÜNEŞİMİZİ TANIYALIM

Giriş
Güneş ve çevresinde dolanan gezegenlerden oluşan Güneş Sistemi içerisinde yer alan Dünya için
güneş, temel bir enerji kaynağdr. Özellikle, dünya da yaşayan canllar için güneş, olmazsa olmaz bir
kaynaktr.
Bu gün insan oğlunun kullandğ çeşitli enerji kaynaklarna baktğmzda bunlarn neredeyse hepsinin
güneş kökenli olduğunu görürüz. Günlük güneş enerjisi ile Dünya aydnlanabilmekte, yağşlar ile su
döngüsü sağlanabilmekte, rüzgarlar esebilmekte, ve en önemlisi de fotosentez ile canl yaşam
sürdürülebilmektedir. Bizim için bu denli önemli olan güneş”i ve GüneşDünya ilişkisini biraz yakndan
tanyalm.
Güneşle ilgili bilgiler

·

Kütlesi: 2 x 1030 kg, (Dünya Kütlesinin 330.000 kat)

·

Yar çap: 7 x 108 m, (Dünya çapnn 109 kat)

·

Dünyadan uzaklğ: 150 milyon km.

·

Yakt Tüketimi: Saniyede 564 milyon ton hidrojen

·

Saldğ Enerji: saniyede 2.4 x 1026jule

·

Dünyaya bir günde gelen güneş enerjisi: 1.5 x 1022jule

·

Dünya dşnda 1m2 ye bir saniye de gelen güneş enerjisi: 1357 jule

(1 jule, bir kibritin verdiği s enerjisinin yaklaşk binde biridir)

GÜNEŞİN İÇYAPISI
Bu gün ki bilgilerimiz şğnda Güneş, saman yolu denen Gök adadaki yüz milyar dolayndaki yldzdan
biridir. Her yldz gibi Güneş te, kendisini oluşturan maddelerin kütle çekimi ile birbirlerini çekme
sonucu oluşmuştur. Evrensel toz bulutlarnda, bu toz bulutlarndaki parçacklarn birbirlerini kütle
çekimi ile çekme sonucu oluşan yoğuşma ile birbirine doğru yaklaşan ve yaklaşrken de hzlanan
parçacklar, kütle çekim enerjisini hz enerjisine dönüştürerek Güneşin içinin çok scak olmasna yol
açmştr. Bu scaklklarda ortaya çkan çekirdeksel tepkimeler sonucu oluşan şnmlarn ortaya çkarttğ
basnç, Güneşin daha fazla yoğunlaşarak çökmesini engellemiş ve güneş, bu günkü boyutlarn
böylece oluşturmuştur.
Güneş, yar çap 700000 km, kütlesi 2 x 1030 kg olan bir yldzdr. Güneş kendi ekseni çevresinde
dönmektedir. Bu dönüş, Güneş ekvator bölgesinde 24 günde kutup bölgesinde 30 günde olmaktadr.
Güneşin merkezinde ortaya çkan çekirdeksel tepkimeler, temelde hidrojen çekirdeklerinin
kaynaşmasdr. Güneşin yaklaşk %90 hidrojendir. Güneşin korunda hidrojen çekirdekleri kaynaşarak
helyum çekirdekleri oluşmakta ve bu tepkimeler sonucu büyük bir enerji ortaya çkmştr. Yani, güneşin
yakt hidrojendir. Ancak bu yakt yanma şeklinde değil de ,l atom çekirdeklerinin kaynaştrlarak daha
büyük atom çekirdekleri elde edilmesi şeklinde tüketilir. Güneşin toplam şmas saniyede 3.8 x 1026jul
dür. Güneşte bir saniyede yaklaşk 600 milyon proton, yani hidrojen tüketilmektedir. Bu say ilk başta
ürkütücü gibi gele sede güneşin kütlesi ve bu kütlenin yaklaşk %90 yakn bir ksmnn proton olduğu
düşünülürse, güneş deki hidrojen yaktnn tüketilmesi için daha 5 milyar yllk bir süreye ihtiyaç
vardr.
Güneş de hidrojen çekirdeklerinin kaynaştğ bölge, Güneşin merkezinde ve yaklaşk 1516 milyon
derecede olan ve Güneş yar çapnn %23 kaplayan bölgedir. Bu günkü bilgiler çerçevesinde bu bölge
Güneş kütlesinin %40 nn topladğ ve toplam enerji üretiminin %90 nnn bulunduğu bölgedir. Bu
bölgeye güneşin KOR u denir.
Korda üretilen enerji yavaş bir şekilde yüzeye doğru şnmlar şeklinde yaylr. Işnmlarla enerjinin
taşndğ bölgeye şnm bölgesi denir.
Bu bölgenin sonunda 150 000 km kalnlğndaki Taşnm Bölgesi gelir. Bu bölgeye gelen şnmlar
çevrelerini saran gaz strlar. Buradaki gazlar, sndkça yükselirler. Güneş konusunda çalşan bilim
adamlarna göre, taşnm bölgesinde dev hücreler şeklinde yavaş devinen gaz akmlar, s enerjisini,
scaklğ 2000000kelvin olan bölgenin alt ksmndan 20 000kelvin olan üst ksmna doğru taşr.
Yükselen gaz, bölgenin üstüne yaklaştkça genleşir ve soğur. Soğuyan gaz alt ksma doğru yaklaşrken
yeniden snr ve yüzeye enerji taşmak amacyla tekrar yükselir. Böylece, bir s taşnmn yapldğ bu
bölgeye taşnm bölgesi denir. Yüzeyden 20 000 km içeride düşün scaklk sonucu atomlarn, yani atom
çekirdeklerinin artk çplak olmayp elektronlara bağ yaptklar duruma ulaşrlar.
Dünya ya ulaşan güneş enerjisi güneşin daha serin ve birkaç yüz km lik dar bir bölgesinden, güneş
yüzeyine yakn şk küre den gelmektedir. Bu bölge, düşük yoğunlukta iyonlaşmş gazlardan oluşur ve
görünür şğ pek geçirmeyen bölgedir. Bu bölgedeki atomlar, scaklklaryla orantl olarak şma
yaparlar ve böylece bu bölgenin şmasna yol açarlar.
Kordan çkan enerjinin güneş yüzeyine ulaşmas için yaklaşk bir milyon yl gerekir. Yani, bu gün
güneşin çevresine verdiği enerji, bir milyon yl önce korda üretilen enerji dir.
Bu bölgenin dşnda, üç belirgin saydam bölge daha vardr. İlk bölge, yüzlerce km kalnlğndaki
Tersleleyici katman dr ve daha serin gazlardan oluşur. Bundan sonraki bölge daha kalndr. Yaklaşk

9000km. ancak daha az yoğundur. Bu bölgenin scaklğ şk küreden daha yüksektir. Bu bölgeye
Renkküre denir. En son bölge ise güneş tac dr. Bu bölgede yoğunluk çok düşüktür. Ancak scaklk
yüksektir.
Güneş eskiden beri insanlarn ilgisini çekmiş ve üzerinde birçok incelemeler yaplmş bir yldzdr.
Ancak, bugün Güneşi tam olarak bildiğimiz söylenemez. Güneşin birçok yönü daha çözümlenememiştir.
Örneğin, güneşin etkinliklerinde baş rolü oynayan mknatssal alanlar nereden kaynaklanmaktadr.
Güneşin mknatssal etkinliği neden 11 yllk sürede değişim göstermektedir
Bilgilerimiz arttkça ve teknolojik ilerlemeler sürdükçe bu yldzla ilgili daha ayrntl bilgiler edinilecektir.
Bugün güneşi daha yakndan ve ayrntl olarak incelemek için baz uydular yaplmakta ve uzaya
frlatlmaktadr. Bunlar arasnda 1994 haziranndan beri güneşin güney kutbundan veriler gönderen
ABD uydusu Ulyses; 1994 kasmndan beri ölçümler yapan ABD uydusu Wind ;1976 uzaya gönderilen
Helios2 bunlarn arasnda saylabilir. Ayrca, 1995 yl aralk aynda uzaya frlatlan 2 tonluk SOHO
uydusu da, 1996 yl şubat aynda yörüngesine erişmiştir. Bu yörünge, DünyaGüneş uzaklğnn 51 dir
ve dünya ve güneş çekimlerinin eşit
olduğu yerdir. Bu durumda uydu, Dünya ile ayn yörüngeyi izleyerek güneş çevresinde dönmektedir.

Güneşin iç yaps

DÜNYAYA ULAŞAN GÜNEŞ ENERJİSİ
Dünya güneşten yaklaşk 150milyon km uzaklkta
bulunmaktadr. Dünya hem kendi çevresinde
dönmekte, hemde güneş çevresinde eliptik bir
yörüngede dönmektedir. Bu yönüyle, dünyaya
güneşten gelen enerji günlük olarak değişmekte, hem de yl boyunca değişmektedir.
Dünyann kendi çevresinde dönüşünden kaynaklanan güneş enerjisi değişimi gece gündüzü
oluştururken, Dünyann güneş çevresinde dönüşümünden kaynaklanan güneş enerjisi değişimi de,
mevsimleri oluşturmaktadr. Dünyann kendi çevresindeki dönüş ekseni, güneş çevresindeki dolanma
yörüngesi düzlemiyle 23,50lik bir aç yaptğndan, yer yüzüne düşen güneş şiddeti yörünge boyunca
değişmekte ve mevsimlerde böylece oluşmaktadr. Ayrca, bu eğrilik, yl boyunca gündüz gece
uzunluğunda da değişimler ortaya çkartmaktadr

dünyann güneş çevresinde dolanş
Dünyaya güneşten saniyede, yaklaşk 1.7 X 1017j. Lük enerji, (170 milyar megawatt) şnmlar
gelmektedir. Güneşin saldğ toplam enerji göz önüne alndğnda, bu çok küçük bir kesirdir. Ancak bu
tutar, dünyada insanoğlunun bugün için kullandğ toplam enerjinin 1516 bin katdr. Dünyaya gelen
güneş enerjisi çeşitli dalga boylarndaki şnmlardan oluşur v e güneşdünya arasn yaklaşk 8 dakika
aşarak dünyaya ulaşr. Dünyann dşna, yani hava kürenin dşna güneş şnlarna dik bir metre kare
alana bir saniyede gelen güneş enerjisi, 1357j dür. Bu değer, tanm gereği, yl boyunca
değişmez varsaylabilir.
Bu
say
Güneş
Değişmezi
olarak
bilinir.

Hava küre dşna gelen güneş şnlarnn dalga boylar, içinde görünür bölgeyi de içerecek şekilde,
morötesinden krmz altna dek uzanmaktadr. Başka bir değişle, güneş şnmlarnn dalga boylar 0.1
3 um (mikro metre) arasndadr. Her dalgabo5yunun şiddeti ayn değildir.
Güneşten gelen şnmlarn dağlmna bakldğnda, bunlarn %9 u mor üstü bölgede, %45i görünür
şk bölgesinde ve geri kalan 546 s krmz alt bölgesinde bulunur.
Güneş şnmlar havaküreyi geçerken belli soğurmalara uğrarlar. Bu soğurmalar, hava küreyi oluşturan
gazlardan ve toz parçacklarndan kaynaklanr.
Yer yüzeyinden yaklaşk 25 km yüksekte güneş şnmlarnn mor üstü ksmn kesen bir bölge
bulunmaktadr. Bu bölgeye ozon katman denir. Bu katmanda dalga boylar 0.32um küçük olan mor
üstü şnlar soğururlar.

güneş şnmlarnn dalga boyu dağlm
Bu soğurma özellikle canllar için önemlidir. Çünkü, mor ötesi şnmlar
enerjik şnmlardr ve canllarn derisini bozucu, gözlere zarar verici
etkileri vardr. Bu yönüyle ozon katmanndaki mor üstü şnmlarnn
soğurulmas, yer yüzünde canllarn sağlklaryla doğrudan ilişkilidir. Bu soğurmalar sonucu, mor üstü
bölgede 0.30.4um aralğndaki dalga boylarnda olan şnmlar yeryüzüne ulaşabilir ki, bunlarda güneş
altnda derimizin yanmasnda / bronzlaşmasnda etkilidir.

Bunun dşnda, görünür bölge ve krmz alt bölgelerindeki şnmlar, havadaki gaz molekülleri ve toz
parçacklaryla etkileşme sonucu saçlrlar. Bu saçlma, her yöndedir ve bu yönüyle gelen güneş
enerjisinin bir ksm yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri gider. Mavi renge karşlk gelen dalga boylar,
krmz renge karşlk gelenlere kyasla daha çok saçlrlar. Yeryüzünden bakldğnda göğün mavi renkte
görünmesinin nedeni budur.
Su damlacklar da şnmlar saçlmaya uğratmada etkilidir. Yoğun bulutlar, gelen şnmlarn %80 ini
geri saçarak bu şnmlarn yeryüzüne ulaşmalarn önlerler. Dünyann ortalama bulut örtüsünün %50
dolaynda olduğu düşünülürse güneş enerjisinde önemli bir kaybn bu şekilde ortaya çktğ görülür.
Gelen güneş şnmlarnn görünür bölgeye düşen kesimi için hava küre hemen hemen saydam özellik
gösterir. Yani bu şnmlar için hava küre açk bir penceredir. Ancak, baz toz ve kirleticilerin bu
bölgedeki şnmlar soğurduklar göz ard edilmemelidir.
Yakn krmz alt bölgeye düşen şnmlarn yaklaşk %20 si havadaki su buhar ve karbondioksitle
soğurulurlar. Bu soğurmalar sonucu hava kürenin snmas ortaya çkar.
Güneş şnmlarnn hava küre ile etkileşmeleri sonucu, yeryüzüne gelen toplam güneş şnm şiddeti,
hava küre dşna gelen şiddetin yarsndan biraz fazla kalacak denli azalmaktadr. Ayn zamanda, belli
dalga boylar artk süzülmüş, böylece enerji dağlm da bundan etkilenmiştir. Doğal olarak hava küre
etkileri güneş şnmlarnn8 havada aldklar yola bağmldr. Eğik gelen güneş şnmlar, dik gelmeye
kyasla daha uzun yol alacaklar için, bu etkilerde artacaktr.
Tüm bu etkiler sonucu yeryüzüne ulaşan güneş şnmlar, Doğrudan ve yaynk olarak iki kesimde
yeryüzüne çarparlar. Yaynk şnlar, bulutlarca ve tozlarca saçlmaya uğratlmş şnmlardr. Doğrudan
gelenler ise bu tür etkilere uğramamş şnlardr.

yeryüzüne gelen doğrudan ve yaynk güneş şnmlar

Yeryüzüne ulaşan Güneş ışınları ve
doğal dönüşümler
Yukarda anlatlanlar özetleyecek olursak. Güneşten gelen
enerjinin yaklaşk %30 yansma ve saçlmalarla uzaya geri gider. Yaklaşk %20 hava kürede
soğurulur. Geri kalan %50 yeryüzünde soğurulur.
Yeryüzüne ulaşan bu güneş enerjisi doğal dönüşümlere uğrar. Bu dönüşümlerden biri, sularn
buharlaştrlarak dünyadaki su döngüsünün sağlanmasdr. Bu işlem, gerek biz insanlar için, gerekse
tüm canllar için çok önemlidir. Böylece derelerimiz akabilir, yer alt sularmz kurumaz, yağmur ve kar
yağşlar olabilir. Bu gün sadece Türkiye üzerine bir ylda düşen yağş tutarnn 500milyar ton su olduğu
göz önüne alnrsa, bu işlemin ne denli önemli olduğu anlaşlabilir.

Dünyaya gelen güneş şnlarnn dönüşümleri
İkinci bir dönüşüm, şkla birleşimdir. Bu işlem, dünyadaki canllar için yaşam demektir. Bir saniyede

gelen güneş
enerjisinin yaklaşk onbin de ikisi bu işlem için harcanr. Ya da
başka bir değişle, bitkilerde toplanr. Bitkiler, gelen güneş enerjisini kullanarak şkla birleşim yapmakta
ve böylece biokütle oluşturmaktadrlar. Yani, gelen güneş enerjisinin bu kesri, biokütleye
dönüştürmektedir. Tüm canllarn besin kaynağ bu enerjidir. Biokütle ile otlar oluşur; otlar yiyen
otoburlar oluşur.

Güneş enerjisinin bir diğer dönüşümü de rüzgarlar ve deniz dalgalaryla okyanus akntlardr.
Rüzgârlarn oluşmas temelinde havann baz bölgelerinin değişik etkenler sonucu diğer bölgelere
kyasla daha scak ya da daha soğuk olmasndan kaynaklanan basnç farkllklar etkin olmaktadr. Bu
snma ve soğumalarda da güneş etkin rol oynamaktadr. Deniz dalgalar ve akntlar temelde rüzgarn
etkisiyle ortaya çkarlar. Dolaysyla, hem rüzgar, hem de deniz dalgalar akntlar birer güneş enerjisi
türevidir.

Güneş Enerjisi Dönüşümleri

Doğal dönüşümler
§
§
§
§
§

Toprak ve su snmas
Fotosentez (bitkihayvaninsan ve fosil yakt oluşumu)
Yağş ve Buharlaşma (Su döngüsü)
Rüzgar ve Dalga oluşumu
Doğal Yangnlar

İnsann Geliştirdiği Dönüşüler
§
§
§
§
§
§

§

Güneş Işnm Is (Toplaçlar)
Güneş Işnm Elektrik (Güneş Pilleri)
Su Gücü Mekanik Elektrik (Barajlar)
Rüzgar Elektrik (Rüzgar Türbünleri)
Biokütle Is (Odun Vb Yakma Sistemleri)
Fosil Yakt Elektrik (Elektrik Ve Is Üretim Merkezleri)
Güneş Mimarlğ Uygulamalar

Tüm bu açklamalarda görüleceği gibi, güneş hem dünya için hem de dünya üzerinde yaşayan biz
insanlar için temel ve olmazsa olmaz bir enerji kaynağdr. Dünyaya gelen güneş enerjisinin bir ksm
soğrulmalarla ve dönüşümlerle depolanrken, diğer bir ksm da uzaya geri döner. Aslnda tüm bu
depolanan ve soğrulan enerji sonunda küçük scaklkl s dalgalar olarak uzaya geri gönderilmek
durumundadr. Dünyann scaklğ değişmediğinden bu kaçnlmaz bir sonuçtur. Fotosentezle birlikte
depolanan enerji, bir yandan fosil yakt oluşumunda, diğer yandan insan ve hayvanlarn oluşumunda
harcanr ve sonuçta çürüme ile ve fosil yaktlarn yanmas ile s enerjisi olarak dşar atlr. Ayn şekilde
rüzgarlar, dalgalar, su buharlaşmas da sonuçta s dalgalarna dönüşürler.
Dünya üzerinde yaşayan biz insanlar, besin de içinde olmak üzere, hemen tüm kullandğmz enerjiyi
güneşten sağlamaktayz. Fosil yaktlar, milyonlarca ylda depolanmş güneş enerjileridir. Odun, yllarla
ölçülen zaman aralklarnda depolanmş güneş enerjisidir. Rüzgarlar, deniz dalgalar güneş enerjisinin
türevleridir. Bunlar, güneş enerjisinin doğal dönüşümüdür. Birde insanoğlunun geliştirdiği güneş
enerjisi dönüştürüm yollar vardr.

İnsanoğlunun Geliştirdiği Güneş Enerjisi
Uygulamaları
İnsanoğlunun güneş enerjisinden teknolojik olarak yararlanmas, yani güneş enerjisini kendi geliştirdiği
yollarla başka enerjilere dönüştürmesi, hayli eskilere dayanr. Bilinen ilk uygulamalardan biri,
Arşimed”in Sirakuza”da güneş şnlarn büyük aynalarla yoğunlaştrarak düşman gemilerine odaklamas
ve onlar yakmas olarak bilinir.
17.yy'da, yine aynalarla güneş şnlarnn yoğunlaştrarak odun yğnlarnn yaklmasnda kullanldğ, 18.
yy da da yoğunlaştrlmş güneş şnlarnn kimyasal tepkimelerde ve güneş ocaklarnda kullanldğ
görünür. 19.yy da güneş enerjisi uygulamalar artmştr. Yoğunlaştrlmş güneş enerji si ile metal
eğitme, su dağtma, buhar üretme ve güneşle çalşan buhar makinesi, bask makinas gibi örnekler,
güneşs dönüşümlerinde örneklerdir.
20.yy'da insanoğlunun yaşamna giren petrol, güneş enerjisi kullanmyla ilgili gelişmeleri bir ölçüde
frenlemiştir. Bununla birlikte, 1974”ler deki yapay petrol bunalm ve petrol fiyatlarnn artmas sonucu
güneş enerjisi üzerindeki çalşmalar, yeniden ivme kazanmştr. Özellikle evlerde scak su
sağlanmasnda güneş toplaçlar kullanm bu yüzylda yaygnlaşmştr. Yine, yoğunlaştrlmş güneş
enerjisinin kullanldğ güneş santralleri bu yüzylda gerçekleştirilmiştir.
Bunun yannda, 1954 de Bell laboratuarnda gerçekleştirilen güneş pilleri, güneş enerjisini doğrudan
elektrik enerjisine dönüştüren aygtlar olarak giderek yaygn kullanm alanlar bulmuşlardr. Güneş
pillerini ilk büyük ölçekli uygulama alan, uzay çalşmalarnda olmuştur. Uzay araçlarna enerji
sağlamada bu piller en uygun gereç olmuşlardr. Önceleri küçük ölçeklerde çeşitli yerlerde kullanlan
güneş pilleri giderek daha geniş kullanm alanlarna yaylmşlardr. Yaygn kullanmla birlikte bu pillerin
fiyatlar da oldukça düşmüştür. Bu gün bu pillerle çalştrlan güneş otomobilleri, bir güneş uçağ,
elektrik ağna uzak yerlerdeki uygulamalar, güneş pilleri ile çalşan elektrik santralleri bulunmaktadr.
Görüldüğü gibi, günlük güneş enerjisini insanoğlu sya ve elektriğe dönüştürerek kullanlmakta ve bu
kullanmlar giderek yaygnlk kazanmaktadr.
Güneş enerjisi dşnda kullanlan enerjiler ise, yer içi ssndan(jeotermal enerji) yararlanma, Dünyaay
arasndaki çekim enerjisinden yararlanma (gelgit enerjisi) ve çekirdeksel yaktlardan yararlanma
(nükleer enerji) olarak sralanabilir. Çekirdeksel yaktlar yeryüzünde snrl tutarlarda bulunmaktadr.
Ayn şekilde, depolanmş güneş enerjisi olarak kullanlan fosil yaktlar da snrl tutarda
bulunmaktadrlar ve tüketim hzyla oluşmamaktadrlar. Bu yönleriyle, gerek fosil yaktlar, gerekse
çekirdeksel yaktlar, tükenir enerji kaynaklardr. Oysa diğer kaynaklar tükenmez enerji kaynaklardr ve
bu gün artk dünya bu tükenmez enerji kaynaklarnn daha verimli ve yaygn kullanlmasna yönelik
teknolojik gelişmelerin üzerinde çalşldğ bir döneme girmiştir.
Günlük güneş enerjisinin seyreltik olmas, kesikli olmas, bu enerjinin daha etkin ve verimli
kullanlmasnda karşlaşlan başlca sorunlardr. Oysa, bugün dünya ya gelen güneş enerjisi, dünyadaki
insanoğlunun kullandğ tüm enerjinin 1516 bin kat dolayndadr. Bu durumda, dünya yüzeyinde bu
enerjiyi olabildiğince verimli ve etkin kullanabilme bulmamz kaçnlmazdr. Bunun ötesinde, en akllca
yollardan biri de güneş enerjisini dünyann dşnda yakalayarak bunu bir şekilde elektrik enerjisine
çevirerek dünyaya aktarmaktr. Uzayda, ya da bize en yakn gök cismi olan ay da bu iş başarlabilinir.
Gerek uzayda gerekse ayda ne bulutluluk engeli vardr ne de gece gündüz sorunu. Ayrca hava kürenin
soğurucu etkileri de burada söz konusu olmamaktadr. Daha şimdilik düşünce ve kuram düzeyindeki
çalşmalarn, çok uzun olmayacak sürede gerçekleşmesi beklenmektedir.
Öyle görünmektedir ki, yirmi birinci yüzylda tükenmez enerji kullanmnda bir sçrama yaşanacaktr.
Başka bir çkş yolu da şimdilik ufukta gözükmemektedir.

Ülkemizin de, güneş enerjisinden ve diğer tükenmez enerjilerden yararlanma konusundaki yarşta geri
kalmamas gerekir. Çünkü, ülkemiz üç ktaya en yakn konumda bulunmakta, ayrca güneş kuşağ
denilen ve ekvatora göre kuzey ve güney 40 enlemlerini kapsayan bölgede bulunmaktadr. Ülkemizin
bu iki özelliği, güneş enerjisinin teknolojik uygulamalarnn bir vitrin durumuna gelmesinde büyük bir
üstünlüktür. Sürdürülebilir bir kalknmann, temiz ve tükenmez enerjilere dayal olacağ
unutulmamaldr.

