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ÇATI GES ÇÖZÜMLERİ



Dünyada GES

Türkiye’de GES

GES Çözümleri

Güneş Enerjisi Santrali Nedir?

Çatı Üzeri GES
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Güneşten gelen ışınımları, yarı iletkenler teknolojisi 

ile oluşturulan güneş hücreleri ve diğer fotovoltaik 

modüllerin vasıtasıyla güneşten gelen fotonları 

absorbe edip elektrik enerjisine çevirebilir. Genel 

olarak bu sisteme GES (Güneş Enerji Santrali) 

denmektedir.

Uzun yıllardır hayatımızda olan güneş enerjisi ile 

çalışan hesap makinaları, basit saatler ya da bazı 

elektronik cihazlar günümüz GES sisteminin çok 

daha basit bir yansıması gibidir.
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• Enerji kaynağının sınırsız olması,

• Çevreye karbondioksit, nitrojen dioksit, sülfür dioksit, karbon monoksit ve radyasyon gibi yan etkilerinin olmaması,

• Kurulum ve bakım maliyetlerinin düşük olması,

• Bakımı ve işletmesi diğer sistemlere göre kolay olması,

• Kullanım ömrü bittiğinde geri dönüşüme tabi olması, 

• Enerji iletim hatlarının olmadığı yerlerde enerji talebini karşılayabilmesi,

• Enerji elde etmesini engelleyecek durumların diğer sistemlere göre daha az olması.



2016 yılının sonunda dünyada güneş enerjisinin kurulu gücü 

75 GW iken, 2017 yılının sonunda dünya genelinde güneş 

enerjisi kurulu gücünün 303 GW’tan fazla olduğu açıklandı. Bu 

büyümede en büyük pay sahipleri Hindistan, ABD ve Çin 

olmuştur. Bu ülkeler 2016 yılına göre kurulu güçlerini %50 
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arttırmıştır. Bunun yanında Almanya ve AB ülkelerinin 2017 yılı 

enerji üretimi 2016 yılı ile aynı ölçüde ilerlemiştir. Gelişen yarı 

iletken teknolojisi ile birlikte 2018 senesinde bu alanda 

dünya çapında büyüme hız kazanmakla kalmayıp 

sistemlerde maliyet düşüşleri meydana gelecek.



Çatı GES Çözümleri  |  06

Haritadan da anlaşılacağı üzere Avrupa’da güneş 

radyasyonu potansiyeli 1400 kWh/m2 civarında 

iken Türkiye’de ise 1750 kWh/m2 civarındadır. Bu 

yüzden Türkiye’nin güneşten elde edeceği enerji 

Avrupa’ya kıyasla daha fazladır.



Türkiye’nin kendi içindeki güneş radyasyonu dağılımı 

1750 kWh/m2 civarındadır. Aşağıdaki haritadaki 

mavilik kısımlar Avrupa’nın en çok güneş radyasyonu 

alan bölgelerle eş seviyede güneş radyasyonu 

almaktadır. Bu yüzden Türkiye’nin her bir ilinde GES 

kurulumu yapılmaya uygun koşullar mevcuttur.
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T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 

yayınladığı; Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme 

süresi 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık 

toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m2.yıl 

(günlük toplam 4,2 kWh/m2) olduğu tespit 

edilmiştir. Türkiye’de uluslararası standartlarda 

yapılan Ar-Ge çalışmalarının sonucunda EVA, 

frame ve junction box gibi güneş sistemlerinin en 

temel parçaları üretilebilmektedir. Yakın bir 

zamanda ülkemizde güneş sistemlerinin bütün 

parçaları üretilebilecektir.
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2017 yılı sonu ile birlikte TEİAŞ verilerine göre 

Türkiye’de güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 

3.421 MW olarak hesaplanmıştır. Türkiye 2017 de 

kullanılan elektriğin %4,01’i güneş enerjisinden elde 

edilmiştir. 2018 yılında güneşten elde edilen 

enerjinin daha çok olması bekleniyor. Çatı üzerine 

montajı yapılan GES sistemlerinin 2018 yılında en 

az 1 GW civarı olması öngörülüyor.



2017 yılı sonu ile birlikte TEİAŞ verilerine göre 

Türkiye’de güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 

3.421 MW olarak hesaplanmıştır. Türkiye 2017 de 

kullanılan elektriğin %4,01’i güneş enerjisinden elde 

edilmiştir. 2018 yılında güneşten elde edilen 

enerjinin daha çok olması bekleniyor. Çatı üzerine 

montajı yapılan GES sistemlerinin 2018 yılında en 

az 1 GW civarı olması öngörülüyor.

Çatı Üzeri Ges Projeleri

Konut, ticari ve sanayi 

çatılarında hafif konstrüksiyonlar 

ile panellerden elde edilen 

elektrik enerjisini öztüketim veya 

depolayarak satmak için 

kullanılan sistemdir.

Arazide çelik konstrüksiyonlar 

üzerlerine kurularak güneş 

panellerinden enerji elde etme 

yöntemidir. Çöl, deniz üstü, tarla 

gibi alanlarda bu sistemler 

yaygın olarak kullanılmakta.

Saha Ges Projeleri
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Çatının konumu ve statik yapısına göre dizayn ve montaj edilebilen, güneş ışınımlarından enerji 

üretip öz tüketim için veya satmak amaçlı kurulan yapılardır.

Dünya Bankası çatı raporu verilerine göre;

Ortalama bir çatı kurulumu için gerekli alan 6,2-8,7-10 m2/watt Çatılar 3 grupta sınıflandırılabilir;

Konutlar % 89 
(1-2-3 veya daha fazla konut barındıran binalar)

Ticari binalar %7 
(oteller-ofisler-ticari-sanayi-depo- garaj-tarım hayvancılık vb)

Kamu %2 
(müze-kütüphane-hastane-üniversite-cami vs)

89 %

7 %
2 %
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Kaynağında tüketim gerçekleşir

Şebeke üzerindeki yükü azaltmış oluruz

İletim ve dağıtım kayıplarını önlemiş oluruz

Çatılarımıza Doğan Güneş

Teknoloji ve enerji tasarrufu topluma yayılmış olur

Küçük sermayelerle büyük kurulumlar gerçekleşir

Yerel istihdama katkısı olup sürdürülebilirlik sağlanmış olur

Çatılarımız boş – kullanılmıyor (konut-sanayi-ticari)

GES için arazileri kullanmamış oluruz

Çatı Üzeri Ges Kurulum & İşletme & Bakım
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(KAYNAK: GÜNDER, EĞİTİM NOTLARI)

KONUT

TİCARİ BİNALAR

KAMU BİNALARI

TERAS ÇATI

% 25,3 % 74,7

% 60,2 % 39,8

% 31,9 % 68,1



TOPLAM

TOPLAM ALAN GES İÇİN KULLANILABİLİR 
ALAN

KONUT

TİCARİ BİNALAR

KAMU BİNALARI

596 Milyon m² 232.4 Milyon m²

499 Milyon m² 214.6 Milyon m²

42 Milyon m² 20.6 Milyon m²

1137 Milyon m² 467.6 Milyon m²
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TOPLAM

BİNA ADEDİ KULLANILABİLİR ALAN GÜNEŞ ENERJİSİ 
POTANSİYELİ

KONUT

TİCARİ BİNALAR

KAMU BİNALARI

8.230.000

950.000

69.000

9.248.000

596 Milyon m²

499 Milyon m²

42 Milyon m²

1147 Milyon m²

23.24 GW

21.46 GW

2.06 GW

46.76 GW



ÇATI ALANINA GÖRE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ 46.760 GW

ŞEBEKE KAPASİTESİNE GÖRE MAKSİMUM KURULUM MİKTARI 6.585 GW

SATINALMA GÜCÜ-KREDİBİLİTE DURUMUNA GÖRE 3.858 GW

BAKANLIK 10 YILLIK HEDEFİ 4.000 GW
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Veriler incelendiğinde Almanya’nın 2016 yılında güneş 

enerjisinden elde ettiği enerjiden daha fazla enerji 

Türkiye’deki çatılardan elde edilebilir. Ülkemizde güneş 

enerjisi adına atılan adımlardan dolayı bu sektörde ciddi 

gelişmeler olacaktır. 2018 yılının bu açıdan önemi büyüktür. 

Çatı pazarının ülkemizde daha iyi hale gelebilmesi için yerli 

yatırımlar gün geçtikçe önem kazanacaktır.
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Sistemden veya dış etkenlerden dolayı oluşabilecek yangın, elektrik kaçağı gibi durumlardan korunmak gerekmektedir. 
Son teknoloji, IOT tabanlı yazılımla bu sıkıntılar oluşmadan önce cep telefonu, tablet veya bilgisayarınızdaki 

uygulamalardan aktif çalışmakta olan sistem takip edilebilir.

Sistem aktif takip edilmesi dışında, Ges’te oluşabilecek herhangi bir sıkıntıyı öngörüp önlem almamızı sağlamaktadır. Bu 
sebeple sistem daha verimli ve sıkıntısız uzun yıllar çalışabilecektir.
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