
GÜNEŞ  

ENERJİ  

SİSTEMİ



✓ Sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteri beklentilerinden
daha üst seviyede hizmet sunmak,

✓ Hizmet ve üründe kalite bilincini en üst seviyede tutmak,

✓ Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, altyapının ve
çalışanlarının bu gelişime uyumunu sağlamak,

✓ Ekip ruhunu sürekli geliştiren dinamik bir yapıyla profesyonelce
çalışmak,

✓ Güvenli, huzurlu, demokratik, yasalara saygılı bir işletme olmak,

✓ Müşteriye, çalışana, tedarikçiye daima dürüst davranmak,

✓ Sosyal sorumluluklarının bilincinde olmak, çağdaş bir toplum için
sosyal projelerin içinde yer almak,

✓ Çevrenin ve doğanın korunabilmesi için yenilenebilir enerji
kaynaklarından yana olmak.

M İ S YO N V İ Z Y O N

Kurulduğumuz günden bu yana bölgesel pazarda
verdiğimiz emekle haklı olarak elde ettiğimiz çözüm
merkezi /markası olma konumumuzu korumak ve
güçlendirmek; önümüzdeki dönemde Türkiye ve
dünya pazarlarında da hizmet kalitesi, çözüm
ortakları ve üretimleriyle aranılan bir firma haline
gelmektir.



FAALİYET ALANLARI



1. GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerjisi, dünyamız için sınırsız bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinden

elektrik ve ısı elde edilmesi, dünya genelinde önemi giderek artan bir konu haline

gelmiştir. Ülkemiz, güneş enerjisini tanıma ve bu kaynaktan yararlanma bakımından

dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir.



DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİSİ 2017-2021



ALMANYA-TÜRKİYE KIYASLAMASI

Almanya’da 2016 yılı sonu

itibarıyla elektrik enerjisi  

GW’tır.

gücü ise

kurulu

Güneş

40,42

gücü 194,53

enerjisi kurulu

GW’tır.

(https://www.energy-charts.de/power_inst.htm)

%94
Diğer

TÜRKİYE KURULU GÜCÜ

Güneş %6

%79
Diğer

ALMANYA KURULU GÜCÜ

Güneş  
21%

Almanya’nın güneşlenme ışınım değeri ve  

güneşlenme süresi Türkiye’den daha az 

olmasına rağmen, güneş enerjisindeki kurulu  

gücü Türkiye’nin toplam kurulu gücünün yarısı  

kadardır.
Almanya güneş radyasyon oranı: 950-1200 kW/m2-yıl

Türkiye güneş radyasyon oranı: 1350-1700 kW/m2-yıl

(Nisan 2019)

http://www.energy-charts.de/power_inst.htm)


2.TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ

Türkiye’de 2019 Kasım sonu itibariyle 89.681 MW kurulu güçte elektrik üretim

santrali olup, bu santrallerin %48’lik kısmına tekabül eden 43.163 MW kurulu

güçte yenilenebilir enerji santralleri bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji

kaynakları içerisinde en fazla payı %32’lik oran ile hidroelektrik santraller

sahiplenmektedir. Bu kaynakların geri kalan %8’sini rüzgar, %1’ünü jeotermal,

%6 ’sini ise güneş enerjisi karşılamaktadır.

Doğalgaz
29%

Kömür

22%
Hidroelektrik

32%

Jeotermal

Güneş 1%

6%

Rüzgar

8%

Diğer…

Türkiye Güneş Potansiyeli Atlası ve Lejantı (GEPA)

(Kaynak: http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx)

Türkiye’deki Elektrik  

Santralleri Kurulu Güç  

Dağılımı

http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx


3. SOLAR HÜCRE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Silikon malzemeler olan n-tipi ve p-tipi malzemeler birleştirildiğinde jonksiyon

bölgesinde elektrik alan oluşur. Elektrik alan, diyot davranışı gösterip, elektronların

p-tipi silikon malzemeden n-tipi silikon malzemeye geçişine engel olurken, ters

yönde geçişi engellemezler. Işık, jonksiyon tarafından emildiğinde, emilen fotonların

enerjisi, malzemedeki elektron sistemine transfer edilerek hareketli elektronların ve

deliklerin oluşması sağlanır. Bunlar jonksiyon bölgesinde bir potansiyel fark

meydana getirip elektrik alan altında hızlanarak dış devre boyunca akım ve DC güç

meydana getirirler.



3.1.FOTOVOLTAİK PANEL ÇEŞİTLERİ

%18-22 verim %15-18 verim

Ağırlıklı olarak çatı ve toprak zemin yüzeylerde

%7-13 verim

Bina pencere ve cephe yüzeylerinde



3.2. FOTOVOLTAİK PANEL ÇEŞİTLERİ

Dezavantajları

✓ Üretim zorluğu nedeniyle Pahalıdır.

✓ Panel kısmen gölge veya kar ile  

kapalı ise, bu olumsuz durum tüm  

paneli üst düzeyde etkiler. Tüm  

paneli temizlemek gerekebilir.

• Monokristal Silikon Güneş Pilleri  

Avantajları

✓ Yüksek dereceli silikondan  

üretilmeleri nedeniyle en yüksek  

verimlilik oranına sahiptirler.

✓ Monokristal güneş panelleri verimlilik  

oranları genellikle % 18-22  

oranındadır.

✓ Uzun ömürlüdür.

✓ Daha az güneşte daha çok üretim

sağlayabilir.



3.3. FOTOVOLTAİK PANEL ÇEŞİTLERİ

Dezavantajları

✓ Monokristal güneş panelleri kadar  

verimli değildir.

✓ Monokristal güneş panellerine göre  

aynı güç üreten sistem alanı daha  

büyüktür.

• Polikristal Silikon Güneş Pilleri

Avantajları

✓ Kullanılan yöntem daha basit ve

daha az maliyetlidir.

✓ Atık silikon tutarı monokristalin ile  

karşılaştırıldığında daha düşüktür.

✓ Polykristalli güneş panelleri;  

monokristal güneş panellerine göre  

daha düşük ısı toleransı gösterir.



3.4.FOTOVOLTAİK PANEL ÇEŞİTLERİ

• İnce Film Güneş Pilleri (TFSC)

Avantajları

✓ Üretimi basit ve ucuzdur.

✓ Homojen görünümü nedeniyle  

estetiktir.

✓ Yüksek sıcaklıklar ve gölgeleme gibi  

olumsuzluklar güneş paneli

performansı üzerinde daha az  

etkilidir.

✓ Alan sorunu olmadığı durumlarda,  

ince film güneş panelleri  

kullanılabilir.

Dezavantajları

✓ İnce film güneş panelleri ucuzdur  

ama çok alan gerektirir.

✓ Verimleri düşüktür.



1. ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ SİSTEMLER (Off Grid)

2. ŞEBEKEYE BAĞLI SİSTEMLER ( On Grid)

Dünya genelinde geçmişte, şebekeye bağlı olmayan sistemler

daha yaygın iken 1999 yılından sonra şebekeye bağlı (on-grid)

sistemlerin kullanımı gittikçe artmıştır.

4. GES BAĞLANTI ŞEKLİLLERİ



4.1. ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ SİSTEMLER (Off – Grid)

Ada sistemlerinde, enerji üretimi ve tüketimi arasında genellikle var olan zamansal farkın

giderilmesi için enerji depolayıcılarına ihtiyaç vardır. Bu amaca uygun enerji depolayıcıları

akülerdir. Ancak aküler kullanıldığında, bunların korunması, temin edilebilirliğinin sağlanması

ve kullanım ömrünün uzatılması için akım kontrol ünitesi olarak uygun bir şarj regülatörünün

kullanımı kaçınılmazdır. Bu nedenle tipik bir ada sistemi FV jeneratör, şarj regülatörü, akü ve

tüketici bileşenlerinden oluşur.

A. Panel

B. Solar Kontrol

C. Akü

D. BağlantıKutusu

E. Cihazlar



4.2. ŞEBEKEYE BAĞLI SİSTEMLER (On – Grid)

Şebeke bağlantılı bir FV tesis, genel olarak FV jeneratör, jeneratör bağlantı

kutusu, doğru akım kablo tesisatı, alternatif akım ana şalteri, evirici, alternatif

akım kablo tesisatı ve sayaç bileşenlerinden oluşur.

A. Güneş Paneli

B. İnvertör

C. Cihazlar

D. Elektrik Panosu

E. Şebeke

F. Elektrik Sayacı



5. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ BİLEŞENLERİ

Güneş Paneli

İnverterSolar Kablo

Konstrüksiyon

Akü



5. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ BİLEŞENLERİ

İnverter

Akü

Güneş enerjisinin olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlar için

batarya grupları kullanılır.

Genellikle Kuru veya Jel Tipi Bakımsız Aküler Kullanılır

Güneş panellerinin ürettiği doğru akımı (DC), şebeke  

karakteristiğine uygun alternatif akıma (AC) çeviren  

cihazlardır.

Verimleri %90’ın üzerindedir.

Konstrüksiyon

Arazi veya Çatıya uygun yapıda üretilen, güneş  

panellerinin montajı için gereken çelik konstrüksiyon  

yapılardır.



6. NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

✓ 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.



6. ÇATI ÜZERİ GES PROJELERİ

✓ Ticari ve sanayi çatılarında hafif konstrüksiyonlar ile panellerden elde edilen elektrik

enerjisini öz tüketim veya mahsuplaşmaya dayalı satmak için kullanılan sistemdir.



UYGULAMA

ÖRNEKLERİ

Arazi Tipi  

Uygulamalar

KAYSERİ 2 MW



Kentsel Dönüşüm 

Projeleri Uygulamaları



Fabrika Binası Çatı 

Üzeri GES 

Uygulamaları

(İÇDAŞ)



Otopark

Uygulamaları



Küçükçekmece Sosyal

Tesisi Çift Eksenli Güneş  

Takip Sistemi (10 kWp)



İETT Duraklarına

Güneş Enerji Sistemli  

Led Aydınlatma



TEŞEKKÜRLER

Fizibilite ve detaylı bilgi için iletişim; 
✓ Telefon: (0212) 872 08 08) (0549 749 57 46) 
✓ E Posta: hamdisunnetci@cagrielektrik.com.tr
✓ emrahozbey@cagrielektrik.com.tr 

serafettincelik@cagrielektrik.com.tr 
✓ Adres: Cumhuriyet Mahallesi Beylikdüzü, 

Beykent Sanayi Sitesi 153-158, 34520 
Büyükçekmece 


