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Neden Güneş 
Enerjisi?

Günümüzde tüketilen enerjinin büyük çoğunluğunu 
fosil kaynaklar oluşturmaktadır. Bu kaynakların 
rezervlerinin sınırlı olması, ekosistemin değişimi 
ile ortaya çıkan küresel ısınma ile birlikte ülkeler 
bu kaynaklara alternatif olabilecek yenilenebilir 
enerji kaynakları ile ilgili çalışmalara başlamışlardır. 
Bu kaynakların en başında ise güneş enerjisi  
gelmektedir.

Güneş enerjisi karbondioksit emisyonu sıfır olan 
bir kaynak olup, ülkelerin kendi enerji taleplerini 
karşılamak için geliştirdikleri stratejiler bağlamında, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı giderek 
önem kazanmaktadır. Aynı şekilde kişi başına düşen 
elektrik tüketiminin artması devletleri ve milletleri 
daha çok enerji üretmeye yönlendirmiştir.

Güneş enerjisi; potansiyeli, kullanım kolaylığı, 
temizliği, yenilenebilirliği ve çevre dostu olması gibi 
nedenler ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına 
göre daha kolay bir şekilde yaygınlaşabilecek 
durumdadır. 

Güneş Enerjisi 
Santralleri
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ÇATI 
UYGULAMASI

ÇATI PROJELERİNDE 
ANALİZ PLANLAMA VE UYGULAMA 

Çatı projeleri; sanayi (OSB’ler, depolama, 
tarım ve hayvancılık tesisleri), konut ve büyük  
ticari yapılar (AVM’ler, Oteller, Hastaneler, 
Akaryakıt İstasyonları gibi) uygulama alanlarıdır. 
Bu anlamda yapı kullanım sınıfına göre Türkiye 
genelinde ciddi bir potansiyel oluşturmaktadır. 
 

Dikkat edilmesi gereken en önemli 
konu proje alanındaki yapıyı ilgilendiren  
statik hesaplamalarıdır. Statik projesinin 
kuruluma uygun olması ile birlikte yapının fiziki 
eşikler, eğim ve yönlenme açısı, gölgeleme 
durumu ve uygulama alanının uygun değer 
büyüklüğü analiz edilmesi gerekmektedir.  
 

Bir diğer husus ise proje analizi ve 
mühendislik hesaplamalarının yanı sıra  
panel montaj sürecidir. Panel montajı çatının 
düz ya da kırık tipli olmasına göre planlanır. 
 
 
Analiz, planlama ve uygulamanın yanı sıra tüm 
bu sürecin resmi evrak, proje çizimi ve takibi, 
ilgili idarelerden (TEDAŞ, ilgili Büyükşehir ve 
İlçe Belediyeleri) onaylanması gibi işlemlerin 
doğru ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir. 





1717













23

enerjimizi güneşten 
coşkumuzu hayattan alıyoruz...

www.uckenerji.com

UCK Enerji; Güneş enerji sektöründe yer alan tüm iş kollarında 
en iyi çözümü bularak projeler geliştirmektedir. Anahtar 
teslim olarak yatırımcılara hizmet veren UCK Enerji; mühendislik, 
projelendirme, danışmanlık ve kurulum hizmetleri vermektedir.  
2015 yılından bu yana toplamda 122,5 MW GES 
projesinin mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini devam 
ettirmektedir.

www.uckmetsan.com

UCK Metsan 2015 yılında GES sektöründeki ihtiyaçlardan dolayı 
kurulmuş olup, müşterilerine sunmayı planladığı çözümlerle yapı 
sektörünün öncü kurumlarından biri olmayı,hedeflemektedir. 
Firma; teknolojideki yenilikleri takip edip uygulayarak, GES 
projeleri kapsamında Cold formed C profiller kullanarak 
pazardaki konumunu yükseklerde tutmayı planlamaktadır. 

www.ucksolarpanel.com

UCK Solar Panel, güneş enerji santrallerine dayalı panel 
üretimi ve teknolojisi konusunda lider firma olma misyonuyla 
yola çıkmıştır. Üretim sürecimizde kalite kontrol ve sürekli gelişim 
vizyonu ile Solar Fotovoltaik Panellerin kalitesini garanti eder.  

www.istiklalbayrak.com

İstiklal Bayrak ağırlıklı olarak T.C. kamu kurum ve kuruluşlarına 
hizmet vermektedir. Devlet Malzeme Ofisi’nin Türk Bayrağı 
satışında tek katalog firmasıdır. Tüm siyasi partilerimize bayrak 
ve flama temin etmektedir. Firma,  yurt içi ve yurt dışında Dünya 
ve Avrupa Futbol Şampiyonaları gibi spor organizasyonlarında 
görev almıştır. 



24

UCK ENERJİ
UCK Enerji; Güneş enerji sektöründe yer alan 

tüm iş kollarında en iyi çözümü bularak projeler 
geliştirmektedir. Anahtar teslim olarak yatırımcılara 

hizmet veren UCK Enerji; mühendislik, projelendirme, 
danışmanlık ve kurulum hizmetleri vermektedir.  
2015 yılından bu yana toplamda 122,5 MW GES 

projesinin mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini 
devam  ettirmektedir. 

Bu kapsamda her biri ayrı uzmanlık isteyen konularda; 
İş Geliştirme Sorumlusu, İnşaat Mühendisi, Şehir ve 

Bölge Plancısı, Harita Mühendisi, Makine Mühendisi, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri ile 

teknik kadrosunu oluşturmuştur.

 
Şenlikköy Mah. Derya Sok. No:24/1 C Florya 

Bakırköy / İstanbul 

444 7 825 (UCK)
info@uckenerji.com
www.uckenerji.com


