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Enerj�de Özgürlüğe

TURECO
güvences�yle

ş�md� b�r adım atın.



“TURECO Enerj�, 2014 yılından ber� Türk�ye'de araz� t�p� ve çatı 

üstü anahtar tesl�m Güneş Enerj�s� S�stemler� kurmaktadır. 

Deney�m�, müşter� odaklı h�zmet anlayışı ve tecrübel� kadrosu 

�le fotovolta�k enerj� sektörünün güçlü kuruluşlarındandır; 

ürün ve h�zmetler�n�n uluslararası kal�te ve standartlarda 

olmasına önem ver�r.”

TURECO olarak m�syonumuz; sunduğumuz �şlevsell�k �le 

�nsanların yaşam kal�tes�n� artırmak, güneş enerj�s�n� Türk�ye 

ve dünyada b�r�nc�l enerj� kaynağına dönüştürmek �ç�n 

mal�yetler� düşürerek fos�l enerj� kaynakları �le daha rekabetç� 

konuma get�rmek ve sektör standartlarını yükseltecek 

katkılar sağlamaktır. 

V�zyonumuz güneş�n b�r�nc�l enerj� kaynağına dönüşmes� ve 

ülkem�z�n enerj�de bağımsızlığı �ç�n öncülük etmek ve 

kal�tem�z� sürekl� artırarak yen�l�kç� sonuçlara ulaşmaktır. 

Enerj �n�n b�r  �ht �yaçtan öte b�r  varl ık  meseles�ne 

dönüştüğünün b�l�nc�yle, yarınlara daha güzel b�r Dünya 

bırakmanın sorumluluğunu üstlen�yor; �nsana ve çevreye 

duyduğumuz saygımızla kurulduğumuz günden bu yana 

farklı bölgelerde ve farklı güçlerde b�rçok projey� başarılı b�r 

şek�lde tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz.

B�r enerj� kaynağı olarak güneş� kullanmak ve elektr�ğe 

dönüştürmen�n b�r mal�yet� olsa da,  güneşten gelen enerj� 

sınırsız ve tem�z olduğu �ç�n her geçen yıl daha büyük oranda 

ger� dönüşler alınır. Günümüzde gel�şm�ş ülkeler başta rüzgâr 

ve güneş enerj�s�n�n kullanılması olmak üzere enerj� 

dönüşümü �ç�n yaptıkları çalışmalara her geçen gün yen�ler�n� 

eklemekted�r. Türk�ye'n�n de çevreye duyarlı, sürdürüleb�l�r, 

kal�tel� ve yeterl� düzeyde enerj� tem�n� �le kalkınma 

hedefler�ne ulaşab�leceğ�n�n b�l�nc�ndey�z. Bu hedefler� göz 

önünde bulundurarak 2012 yılında araştırma ve gel�şt�rme 

faal�yetler� �le başlayan yolculuğumuzu, kazandığımız 

deney�mler ışığında ve uzman personel�m�z �le t�t�zl�kle devam 

ett�r�yoruz.



Güneş enerj�s� sınırsız b�r enerj� 

kaynağıdır. Güneş enerj�s�, dünya 

standartları üzer�nde ortalama 

ışınım değerler� �le, ülkem�z �ç�n 

jeostratej�k b�r fırsattır. 

Doğa �le çatışarak uzun vadel� fayda 

elde etmek mümkün değ�ld�r. 

Küresel k�rl�l�k �ç�n daha fazla vak�t 

kaybetmeden önlem almalıyız. 25 yıl 

garant�l� olan güneş paneller� t�car� 

ömrünü doldurduğunda dah� , 

komponentler�n�n tamamı ger� 

dönüştürüleb�lmekte ve ek fayda 

sağlayab�lmekted�r.

Güneş enerj�s� son yıllarda yatırım 

mal�yetler�n�n büyük oranda düşmes� 

�le yatırımcıların yüzünü güldüren ve 

2020 yılı �t�bar�yle Türk�ye'de kend�n� 

ortalama 4-5 yılda ger� ödeyen b�r enerj� 

kaynağıdır. Her yıl gelen enerj� zamları 

�le bu süre daha da azalmaktadır. 

Önümüzdek� yıllarda elektr�k enerj�s�ne 

olan talep g�t g�de artacağından, 

elektr�k fiyatlarının da aynı oranda artış 

göstereceğ� aş�kardır.

Araz� ve H�br�t GES

200 125 %100 350 B�n



Her geçen gün artan elektr�k mal�yet�n�z�n b�r bölümünü veya tamamını sab�tleyerek �şletme 

g�derler�n�z� 25 yıl boyunca kontrol altında tutab�l�rs�n�z.

İşletmen�zde “Yeş�l enerj�” kullanarak çevreye katkıda bulunab�l�r, yeş�l sert�fikalar alıp, 

�hracatta öne çıkab�l�rs�n�z.((Örn: YEK-G sert�fikası, IREC sert�fikası)

Ay sonunda tükett�ğ�n�zden daha fazla enerj� üreteb�ld�ğ�n�z durumda, fazla olan enerj�y� 

dağıtım ş�rket�ne satıp, para kazanab�l�rs�n�z.

Ülkem�z�n enerj�de bağımsız b�r ülke olma hedefine katkı sunab�l�rs�n�z. Özell�kle elektr�kl� 

araçların daha da yaygınlaşmasıyla elektr�k enerj�s� tedar�ğ�n�n büyük önem kazanacağı ön 

görüsüyle, orta-uzun vadede yatırımınızdan çok daha memnun kalacaksınız.

“Aylık mahsuplaşma” yönetmel�ğ� �le, ay sonunda tükett�ğ�n�z ve ürett�ğ�n�z enerj� b�re b�r 

oranda mahsup ed�l�r. Kalan tüket�m tarafınıza fatura ed�l�r. Ürett�ğ�n�z enerj�y� devlet 

garant�s�yle değer�nden mahsuplaşırsınız. 

Ülkem�z�n enerj�de bağımsız b�r ülke olma hedefine katkı sunab�l�rs�n�z. 

İşletmen�z�n çatısına kuracağımız güneş enerj�s� santral� �le çatınızı en ver�ml� şek�lde 

kullanarak b�r�m elektr�k fiyatınızı mümkün olan en düşük sev�yeye çekeb�l�rs�n�z!

TURECO Enerj�, güneş enerj�s� 

projen�z�  uzman mühend�sl �k 

kadrosu �le güvenl�, maks�mum 

ver�ml� ve ekonom�k hedeflere 

uygun olarak hayata geç�rerek, 

çat ın ız ı  b � r  ener j �  santra l �ne 

dönüştürecekt�r.

ÇATI ÜSTÜ GÜNEŞ ENERJİSİ

SANTRALLERİNİN AVANTAJLARI



Elektr�kl� araçların p�yasada kend�ne c�dd� şek�lde yer bulduğu bu dönemde alternat�f 

enerj� kaynakları daha çok değer kazanıyor. Ger� dönüşüm ve m�n�mum çevre zararı �le 

enerj� üret�m� mümkün.

Türk�ye'de şebeke bağlantılı güneş enerj�s� santraller� 2013 yılında güncellenen L�sanslı 

ve L�sanssız Üret�m Yönetmel�ğ� �le b�rl�kte hız kazanmış ve 2021 yılına kadar ülkem�zde 

6667 MWe güneş enerj�s� santral� kurulumu gerçekleşt�r�lm�şt�r. TURECO Enerj� olarak 

hem Türk�ye de hem de yurt dışında bu alanda yaptığımız çalışmalar net�ces�nde 125 

MWp güneş enerj�s� santral� kurulumunda gerçekleşt�rd�k. 

F�rmamız güncel olarak Türk�ye'de l�sanslı ve l�sanssız güneş enerj�s� santraller�ne ek 

olarak, 2021 YEKA (Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynak Alanları) projeler�ne yönel�k proje 

gel�şt�rme ve kurulum süreçler� �ç�n �ş gücü yapılanmasını tamamlamış, 20 den fazla 

mühend�s ve gen�ş uygulamacı kadrosuyla h�zmet vermeye hazırdır.

L�sanslı YEKA yarışmalarının başlaması �le b�rl�kte Tureco Enerj� olarak hem yurt �ç�nde 

hem de yurt dışındak� b�r çok yatırımcıya proje gel�şt�rme, fiz�b�l�te, l�sans alma ve 

uygulama konusunda h�zmet vermektey�z. Ayrıca, halen beled�yeler, ün�vers�teler ve 

kamu kuruluşları �ç�n Araz� Üstü GES projeler� gel�şt�rmekte ve kurmaktayız.

Kurduğumuz s�stemlerde kullanılacak ek�pmanın ve üret�m�n�n bel�rlenmes� 

noktasında akt�f rol alıyoruz. Panel üret�m�nde ed�nd�ğ�m�z tecrübey� kurulum 

b�lg�m�zle harmanlayarak, en yüksek enerj� üret�m�n� taahhüt ed�yoruz.

Arıza, bakım ve kurulum kaynaklı performans kaybını en aza �nd�rmek �ç�n santral�n�z� 

akt�f b�r şek�lde �zl�yoruz.

ARAZİ ve HİBRİT GES

Uygulama alanında saha yerleş�m ve

s�stem tasarımının yapılması

Kullanılacak ek�pmanın bel�rlenmes� ve

üret�m�n�n bel�rlenmes�

Proje ç�z�mler�n�n oluşturulması

Stat�k ve elektr�k mühend�sl�k

hesaplarının yapılması

Konstrüks�yon model�n�n bel�rlenmes�

İş programının oluşturulması

TAM KAPASİTE

ÜRETİM

ALANINDA

UZMAN EKİP

DÜŞÜK İŞLETME

MALİYETİ

MİNİMUM

PERFORMANS KAYBI

Maks�mum üret�m

sağlayan kal�tel�

ek�pman

Ek�pmanınızdan en

yüksek faydayı

sağlayın

İşletme ve bakım

mal�yetler�n�z�

azaltın

Arıza, bakım ve

kurulum kaynaklı

performans kayıplarını

en aza �nd�r�n



12 Mayıs 2019 tar�h�nde resm� gazetede yayımlanan 

L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ� kapsamında 

ev�n�z�n de çatısına güneş enerj�s� s�stem� kurarak, 

çatınızı maks�mum ver�mle kullanıp, elektr�k 

faturanızı sıfırlamanız mümkündür. 

10 KWe Başvuru Yönetmel�ğ�: Yönetmel�k kapsamında 

meskenler �ç�n prosedürler oldukça hafiflet�lm�ş 

durumdadır.

Uzun ömürlü, kurulumu kolay, mob�l ve ölçeklend�r�leb�l�r olması ve �şletme mal�yet�n�n çok düşük olması g�b� 

avantajları neden�yle öncel�kl� terc�h sebeb� olan şebeke entegrel� güneş enerj�s� s�stemler� �le kend� elektr�ğ�n�z� çevre 

dostu b�r şek�lde güneşten üret�rken, aynı zamanda karlı b�r yatırıma da sah�p olab�l�rs�n�z.

Bu şek�lde şebekeye entegre ed�len güneş enerj�s� s�stem�nde üret�len fazla elektr�k şebekeye satılab�l�r. Bunun yanında 

güneşten üret�len elektr�ğ�n yeterl� olmadığı durumlarda bağlı bulunan şebekeden elektr�k enerj�s� sağlamak da 

mümkündür. Ç�ft taraflı sayaçlar aracılığıyla tüm elektr�k alışver�ş� kayıt altına alınab�lmekted�r. 

Güneş enerj�s�nden üret�len elektr�ğ�n h�çb�r �lave depolama b�r�m� olmadan şebekey� besled�ğ� ve anında 

kullanılab�ld�ğ� s�stemler olarak tanımlanab�l�r. Bu s�stemde elde ed�len elektr�k enerj�s� yüksek çevr�m gücü olan 

�nvertörler �le merkez� şeh�r şebeke s�stem�ne bağlanır.



Tüm çatı s�stemler�ne uygulanab�l�r anahtar 

tesl�m çözümler�m�zle s�z de güneşten 

elektr�k üreteb�l�rs�n�z. Daha detaylı b�lg� 

almak �stersen�z ek�b�m�z �le �let�ş�me 

geç�n�z.

Ev�n�z�n çatısına kuracağımız güneş enerj�s� s�stem� �le �ht�yacınız 

olan elektr�ğ�n b�r kısmını ya da tamamını karşılayab�l�rs�n�z. TURECO 

Solar, ev�n�ze özel bağımsız çözümler sunarak %100 çevrec� enerj� 

üret�m�n� sağlamanızı ve depoladığınız enerj�y� sınırsız kullanma 

özgürlüğünü sunar.
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Şebekeden bağımsız olarak �nşa ed�len güneş enerj�s� s�stemler�, 

�ht�yacınız olan enerj� �ht�yacını tam olarak karşılamayab�l�r. Gece 

gündüz tam kapas�teyle tüm c�hazlarınızın �ht�yaç duyduğu enerj� 

�ç�n depolama s�stemler�yle çözüme ulaşab�l�rs�n�z. F�rmamız 2 �la 10 

yıl garant�ye sah�p yüksek kal�tel� enerj� depolama s�stemler� �le s�z� 

yarı yolda bırakmayacak s�stemler �nşa eder. 



Elektr�kl� araçların p�yasada kend�ne c�dd� şek�lde yer 

bulduğu bu dönemde alternat�f enerj� kaynakları daha 

çok değer kazanıyor. Ger� dönüşüm ve m�n�mum 

çevre zararı �le enerj� üret�m� mümkün.

Elektr�kl� araçlar yaygınlaştıkça, geleneksel enerj� alt yapısının yeters�zl�ğ� ortaya çıkacaktır. Bu durum yen� nes�l 

enerj� üret�m ve �let�m s�stemler�n�n de yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının ve 

elektr�kl� araçların devr� başlıyor.

Başta petrol olmak üzere dünyamızın hızla tükett�ğ� zararlı kaynaklar çevresel problemlere sebep olmuş ve bu 

sebeple alternat�f enerj� kaynaklarına olan �ht�yacı doğurmuştur.

Elektr�kl� araçlar çevreye uyumlu olmalarının yanı sıra sess�z çalışma, yüksek ver�m ve ucuz enerj� g�b� avantajlara 

sah�pt�r. Ancak yarım saatten 8 saate uzanab�len şarj sürec�ne �ht�yaç duymaktadırlar. Bu sebeple elektr�kl� 

araçların sık sık şarj �stasyonlarına uğramaları gerekmekted�r.

Güneş enerj�s� s�stemler� dünya üzer�ndek� en ucuz enerj� üretme yöntem�d�r. 

Araçlarda, ev ve �ş yerler�nde ve �ht�yaç duyulan her yerde güneşten elektr�k 

üreteb�l�rs�n�z. Tüm dünyada elektr�kl� araçların yüksel�şe geçt�ğ� bu dönemde, 

yen�leneb�l�r enerj� �le s�z de çevrec� b�r yaklaşımı terc�h ed�n; geleceğ�n enerj�s�ne 

hemen ulaşın.  



Sürekl� artan yakıt fiyatları tarımdak� mal�yetler� c�dd� 

şek�lde yükseltmekted�r. Enerj�ye �ht�yaç duyan modern 

tarımsal aletler ve sulama, elektr�k ve enerj� tüket�m� 

özel�nde ağır b�r külfet oluşturmaktadır. Ancak doğa ve 

teknoloj�n�n uyumundan doğan güneş enerj�s�, çevre 

dostu ve ucuz b�r formül sunar.  

Isıtma, soğutma ve sulama s�stemler�n�n yanı 

sıra elektr�k üret�m�nde de kullanılan güneş 

enerj�s�, yen�leneb�l�r ve çevre dostu b�r 

teknoloj�d�r.  Tam da bu sebeple tarım 

sektöründe güneş enerj�s�nden yararlanmak, 

fark yaratmak anlamına gelmekted�r. Yüksek 

enerj� �ht�yacına sah�p tarımsal uygulamalarda 

maks�mum ver�m sağlayan güneş enerj�s�, 

ucuz ve etk�l� b�r yöntemd�r. 

Tarımsal sulama s�stemler�nde en fazla elektr�k 

tüketen aksam pompalardır. Çalışma prens�b� ve 

uygulama alanları bakımından b�rçok çeş�d� 

bulunan sulama pompaları harcadığı elektr�ğ� 

genel olarak fos�l kökenl� kaynaklardan sağlar. 

Geleneksel yöntemler yer�ne tarlaları panellerle 

donatarak mal�yet� azaltmak ve ver�m� artırmak 

mümkün.



Böylece sera gazı em�syonunu azaltırlar. Enerj� üret�m�nde b�rçok farklı depolama s�stemler� 

kullanılmaktadır. Bunlar elektrok�myasal p�ller, mekan�k p�ller ve termal veya h�drojen 

depolama olarak sıralanab�l�r.

Enerj� depolama s�stemler� yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının entegrasyonunda etken aktörler 

olup, b�r elektr�k s�stem�n�n sağlam ve güven�l�r b�r şek�lde sürdürülmes�nde öneml� b�r role 

sah�pt�r. Hem şebeke kararlılığını ve frekans cevap verme süres�n� düzenler, hem de güç 

dalgalanmalarını �y�leşt�rerek yen�leneb�l�r enerj� s�stemler�n�n ver�m�n� yükselt�rler.

Enerj� depolama, enerj� s�stemler�nde öneml� b�r unsur olagelm�şt�r. Yen�leneb�l�r enerj� 

s�stemler�nde fazla üret�len enerj�n�n depolanması, şebekeye entegrasyon, güç kararlılığı, 

frekans ve ger�l�m yönet�m� �ç�n enerj�n�n bel�rl� b�r oranda depolanması gerekmekted�r.

Gel�şen enerj� depolama teknoloj�ler� �le 

b�rl�kte uzun ömürlü ve çevrec� depolama 

s�stemler� hayıtımıza g�rm�şt�r. Yalnızca 

güneşl� saatlerde değ�l, günün 24 saat� güneş 

e n e r j � s � n d e n  fayd a l a n a r a k  e n e r j � d e 

şebekeden bağımsız  olab�l�rs�n�z.

Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarında karşılaşılan en büyük problem, sürekl� b�r enerj� akışına sah�p 

olamamalarıdır. Depolama konsept� sayes�nde bu kararsızlığın önüne geçmek ve yen�leneb�l�r 

kaynaklarından sürekl� dengel� ve kararlı enerj� elde etmek mümkündür. Böylece kaynakların 

mevcut olmadığı durumda şebekeye enerj� aktarılab�l�r ve yıllık enerj� üret�m� 

yükselt�leb�lmekted�r.



Maksimum üretim
sağlayan kaliteli

ekipman

Ekipmanınızdan en
yüksek faydayı

sağlayın

İşletme ve bakım
maliyetlerinizi

azaltın

Arıza, bakım ve
kurulum kaynaklı

performans kayıplarını
en aza indirin
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Trapez çatılar �ç�n

b�na stat�ğ�n�ze 

uygun olarak 

ek�b�m�z en uygun 

konstrüks�yon 

öner�s�nde 

bulunmaktadır.

Sand�v�ç çatılar �ç�n

b�na stat�ğ�n�ze 

uygun olarak 

ek�b�m�z en uygun 

konstrüks�yon 

öner�s�nde 

bulunmaktadır.

TÜM MONTAJ ÇÖZÜMLERİMİZİ

İNCELEMEK ve DAHA DETAYLI BİLGİ

ALMAK İÇİN UZMAN KADROMUZLA 

İLETİŞİME GEÇİNİZ.



Gebze Levent

GES

Panel :   285 Watt Mono Perc

Adet :   546    Güç:     210 kWp

İnegöl Tekn�k Metal

GES

Panel :   400 Watt Mono Perc

Adet :   767    Güç:     307 kWp

İzm�r Teos

GES

Panel :   275 Watt Poly

Adet :   19136    Güç:     5600 kWp
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