
Yıl: 3 Sayı: 9 Eylül-Ekim-Kasım 2016

GÜNDER’in yayın organıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ücretsizdir.

İklim Mücadelesinde 
Başarının Yolu 

Güneş’ten Geçiyor

b Yeni Elektrik Piyasası Kanunu Neler Getiriyor?
b Güneş Elektriği Artık Fosil ve Nükleer ile Rekabet Edebiliyor
b Solarena’dan Çıkan Sonuç: Güneş Devrimi ile Karşı Karşıyayız





GİRİŞ

ğımsız, etkin bir sürdürülebilir kalkınma rol modeli olarak da örnek 
teşkil edecektir. Yıllık 1,6 milyon metrekareyi aşan güneş kollektö-
rü üretimi ile 90’dan fazla üretici, 800’ü aşkın satıcı ve 3000’i aşan 
uygulamacı, 100’ü aşkın EPC firması ve halihazırda üretim yapa-
bilen 20 fotovoltaik modül üreticisinin kapasiteleri ile 1500 MW’ı 
aşan fotovoltaik panel üretim gücüne sahip güneş zengini ülkemiz 
gelişimini sürdürmekte, güneş enerjisi teknolojilerinde üretimden 
tasarım ve taahhüde önemli bir bölgesel güç haline gelmektedir. 
Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik ve ısı üretim tesisi ya-
tırımlarına en önemli ev sahibi olması ve bu yatırımlar için ihtiyaç 
duyulan malların, hizmetlerin ve teknolojilerin üretildiği, yeni ve 
ileri güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirildiği ve geliştirilen tekno-
lojilerin ihraç edildiği enerjide bağımsız bir ülke olması erişilebilir 
bir hedeftir. Çünkü ülkemiz sanayisiyle sadece güneşten elektrik 
üretim teknolojileri değil, güneşten ısı üreterek binalardan sanayiye 
geniş bir uygulama alanına hizmet verebilecek ürün ve sistemleri 
sunan altyapıya da halihazırda sahiptir. 
Mevzuatlarda kararlılık ve güvenilirliğin teşkili, kurumlar arası ileti-
şimin ve eşgüdümlü çalışmaların çözüm odaklı artırılması, yatırım-
cılara finansman yükünü hafifletecek politikaların geliştirilmesi, ge-
rekli desteklerin etkin sunumu ve yerli üretimin yurtdışı etkenlere 
karşı haksız rekabetten korunup desteklenmesi, kentsel dönüşüm 
fırsatının kaçırılmaması, binalarda ısıtma ve soğutmadan elektrik 
üretimine geniş bir çerçevede güneş enerjisinden yararlanmaya 
odaklanacak mevzuat geliştirilmesi ve hızla uygulamalarda yer al-
masının sağlanması, sektörler arası bütünleşik Ar-Ge çalışmalarının 
sistemli yapılanması ülkemiz güneş ekonomisinin hızlı ve sürdürü-
lebilir gelişimi için önem arz etmektedir. 
Tekno-ekonomik erişilebilirlikle tüm sektörlerde yararlanılabilecek 
güneşe yönünü dönmekte olan güneş ülkesi Türkiye, teşkil edeceği 
istikrarlı güven ortamıyla birlikte; jeostratejik önemi olan bölgedeki 
enerji ve sanayi üssü olma niteliğini daha da kuvvetlendirmektedir.

Dr. Kemal Gani Bayraktar
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye Cumhuriyeti’miz; tüm kurum ve kuruluşları, 
STK’ları ve vatandaşları ile demokrasiye inanan ve insan 
yaşamının kutsallığına değer veren, sorunlarını demokrasi 

içinde çözebilecek olgunlukta, bölgenin en güçlü devlet geleneğine 
ve kurumsallaşmış demokrasisine sahip ülkesidir. Başta insani kal-
kınmayı da yukarı çeken demokrasi olmak üzere sosyal ve ekono-
mik istikrar, geleceğimizin ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli 
güvencesidir. 
Hem ülkemizde hem de bölgemizde daha aydınlık bir gelecek için 
her zamankinden daha fazla sağduyuya, uzlaşmaya, kişi ve kuru-
ma özel ayrımcılık gözetilmeden eşitliğe, dayanışmaya ve birlikte 
çalışıp üretmeye kesintisiz devam etmeye ihtiyacımız bulunmakta-
dır. Ekonomik performansın daha istikrarlı olmasını sağlayan de-
mokrasinin tam ve etkin uygulanması; her alanda şeffaflığı ve katı-
lımcılığı artırarak ve eşitlikle uygulanacak prensipleri güçlendirerek 
güven teşkil edecektir. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulları gibi, 
tam bağımsız güneş de; özgürce, güvenle, toplumsal ve ekonomik 
durumu ne olursa olsun tüm insanları kesintisiz ve eşit olarak ısıt-
makta ve aydınlatmaktadır.
Güneş enerjisindeki zengin potansiyelini tam değerlendirebilen 
Türkiye; bir yandan enerji bağımsızlığını sağlayacak, diğer yandan 
da iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomisine ge-
çişin önemli unsurlarından güneş enerjisi sanayinin önemli temsil-
cilerinden olacaktır. Bugüne kadar güneşten elektrik üretiminde (li-
sansız) onaylanan proje sayısı 4.900’ü, proje gücü ise 4.150 MW’ı 
aşarken, 660,2 MW ile Türkiye elektrik üretim kurulu gücünün 
binde 85’ine erişen güneş enerjisi kurulu gücü, 861 adet lisanssız 
güneş enerjisi santralı ile toplam kurulu enerji santralı içinde de % 
41,0’ini temsil etmektedir. Güneşten elektrik üretiminde kurulu 
güç 660,2 megavata henüz ulaşırken, ülkemiz güneş enerjisinden 
ısı üretilmesinde 12.700 megavat’ı aşan kurulu güç ile dünyada 
dördüncü sıradadır. Dünyada ise güneşten elektrik üretiminde ku-
rulu güç 2015’de gerçekleşen en az 50 bin MWe yeni kurulumla 
228 bin megavat’ı, güneşten ısı enerjisi üretiminde kurulu güç ise 
435.000 megavat’ı aşmıştır.  
Hızlı ve kolay erişilebilirliği ve uygulanabilirliği, ısıdan elektriğe de-
polama dahil teknolojik erişilebilirliğin mümkünlüğü ve uygunlu-
ğu, çok yönlü sektörel entegrasyon ve istihdama katkısı (alışagelmiş 
enerji kaynaklarına kıyasla dört-beş misli daha fazla istihdam), gü-
neş ve güneş enerjisini ayrıcalıklı kılmaktadır. Ülkemizin ihtiyaçları 
ve yenilenebilir enerji potansiyeli düşünüldüğünde, güneş sanayii 
üretim kapasiteleri ve enerjide risk teşkil eden dış bağımlılık göz 
önünde bulundurulduğunda; hedefli çalışmalarla güneş enerjisin-
de başarımın daha da yüksek seviyelerde sağlanabileceği, verilen 
desteklerin artmasıyla hızlı bir büyüme içinde olan güneş enerjisi 
sektörünün teknolojik yetkinliğinin ve dünyada rekabet gücünün 
daha da artacağı rahatlıkla söylenebilir. Ülkemizin küresel ısınma 
ile mücadelede salımlarını azaltma ve düşük karbon ekonomisine 
geçiş süreçlerinde %100 yenilenebilir enerjiden ve özellikle en az 
500.000 MW potansiyele sahip güneşten yararlanmayı hedefleme-
si; istihdama, üretime ve ihracata önemli katkı yanında, enerji ba-
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Diyarbakır’da Çevre Dostu Hastane
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde doğalgaz ve güneş enerjisi sistemine 
geçilmesiyle kurum yılda 2 milyon lira tasarruf sağlayacak 
ve bu sayede doğaya da zarar verilmeyecek. Hastaneden 
yapılan açıklamada, kurulduğu 2010 yılından bu yana 
merkezi ısıtma sisteminde ve sıcak su sistemlerinde fueloil 
kullanılan hastanenin güneş enerjisi ve doğalgaza geçişinin 
tamamlandığı kaydedildi. Hastane Yöneticisi Doç. Dr. 
Mahmut Taş da yaptıkları işin önemine dikkat çekerek, 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Hastanemiz 24 saat hizmet veren şehrimizin en büyük 
yapılarından bir tanesidir. 86 bin metrekare kapalı alana 
sahip devasa bir alanın ısıtılması için yılda yaklaşık 4 
milyon lira para harcanıyordu. Doğalgaza dönüşümle bu 
giderimiz yarıya indirirken verimli ısınma performansımızı 
artırmış olduk. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi olarak bu konuda üzerimize düşen 
görevi mühendis arkadaşlarımızla yerine getirdiğimize 
inanıyoruz.”

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Mayıs ayı itibarıyla 
elektrik şebekesine bağlanabilecek lisanssız 
elektrik kapasitelerini açıkladı. Kurum tarafından 
yapılan açıklamaya göre, çağrı mektubu verilmiş 
olan güneş elektriği projelerinin toplam gücü 
6823,8 MW seviyesine ulaşmış durumda. Bu rakam 
rüzgar enerjisi projeleri için 218,7 MW seviyesinde. 
Açıklamaya göre lisanssız GES ve RES projeleri için 
bağlanabilecek toplam kapasite ise 7245 MW oldu. 
TEİAŞ verilerine göre 2015 Mayıs ayı sonu itibarıyla 
Türkiye’deki lisanssız güneş elektriği kurulu gücü 443,3 
MW, lisanssız rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 8 MW 
seviyesine yükseldi. 

Çağrı Mektuplu Proje Gücü  
7 GW’a Yaklaştı

Ortadoğu Güneşte Hızlı Büyüme 
Dönemine Girdi 
Orta Doğu Güneş Enerjisi Birliği (MESIA), üyesi olan 12 
bölge ülkesi üzerine yaptığı çalışmaya göre bu ülkelerdeki 
geçen yıl başlatılan projelerin gücü bir önceki yıla göre altı 
kat düzeyinde artış gösterdi. MESIA tarafından açıklanan 
verilere göre 2014’te 294 MW düzeyinde gerçekleşen bu 
rakam, 2015 yılında ise 1.815 MW oldu. 2015 yılındaki en 
hızlı artış 706 MW’lık proje ile Mısır’da görülürken, Fas 430 
MW’lık yeni proje ile ikinci ve Ürdün ise 276 MW’lık yeni 
proje ile üçüncü sırada yer aldı.
Verilere göre son üç yılda başlayan projelerin kümülatif 
güçleri ise 2603 MW. Bununla birlikte bölgedeki güneş 
elektriği yatırım maliyetleri 2008 yılında watt başına 7 dolar 
iken, 2014 yılında 1,5 dolara kadar gerilemiş durumda. 
Bu ülkelerde 2010 yılında gerçekleşen güneş elektriği 
yatırımları tutarı da 160 milyon dolardan  2015’te 3,5 milyar 
dolar düzeyine yükseldi.

Türkiye Güneş Elektriğinde 0,6 GW’ı aştı
Türkiye’nin güneş elektriği kurulu gücünün 
660,2 MW seviyesine yükseldiği açıklandı. TEİAŞ 
tarafından açıklanan verilere göre, bu güç toplamda 
861 lisanssız elektrik santralında oluşurken, bu 
santrallar Eylül ayı itibarıyla Türkiye’nin elektrik 
üretiminde %0,85 oranında pay sahibi oldu. Verilere 
göre 2016’nın ilk dokuz ayında toplam kurulu 
güçleri 411,4 MW olan 499 adet lisanssız güneş 
elektriği santralı devreye girdi. Türkiye’nin güneş 
elektriği gücü 2015 sonu itibarıyla 248,8 MW, 
elektrik üretimindeki payı ise % 0,3 idi.

Türkiye Güneş Elektriğinde 
0,6 GW’ı aştı
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Güneşin Kumaşı da İyiIEA PVPS 2015 Raporunu Yayımladı
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 
Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı 
(IEA PVPS) 2015 yılı görünüm raporunu 
yayınladı. Rapor, programın misyonu ve 
hedefleri ile birlikte program kapsamında 
şimdiye kadar gerçekleştirilmiş ve 
sürdürülmekte olan görevler ile 
bilgileri içeriyor. Çalışma aynı zamanda 
program üyesi olan ülkelerin, uluslararası 
kuruluşların ve Avrupa Birliği’nin PV 
alanında gerçekleştirdiği çalışmalar, yasal 
düzenlemeler ve sektörel durum ile ilgili 
de referans kaynağı niteliğinde. 
Çalışmanın bu yılki versiyonunda PV’nin 
son birkaç yıl içinde niş bir teknolojiden, birçok ülkenin 
elektrik arzına önemli katkı sağlayan bir teknoloji haline 
geldiğinin altı çiziliyor. 
1993 yılında kurulan IEA PVPS’nin hedefleri, PV 
teknolojilerinin gelişimine, PV pazarların rekabetçi 
seviyeye ulaşmasına, çevresel ve ekonomik olarak 
sürdürülebilir bir PV endüstrisi oluşmasına yönelik katkı 
sağlamak ve bu teknolojinin gelişimine yönelik politika ve 
strateji önerilerinde bulunmak; tarafsız ve güvenilir bilgi 

oluşturmak olarak belirlenmiş. Kuruluş 
bu hedefler kapsamında bugüne kadar 
kendisi için 15 görev belirledi ve bunların 
altısı üzerinde çalışmalar devam ediyor. 
Bu çalışmalar, Stratejik PV Analizi ve Bilgi 
Yaygınlaştırma, Uzak Bölgelerde Büyük 
Ölçekli PV Güç Üretimi, Bölgesel Kalkınma 
İçin PV Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması, 
PV Çevresel Sağlık ve Güvenlik, PV 
Sistemlerinin Performans ve Güvenilirliği, 
PV Sistemlerin Elektrik Şebekelerine 
Yüksek Katılımı ve Binalarda Bütünleşik 
PV Geliştirme Çerçevesini Etkinleştirmek 
başlıklarını taşıyor.

IEA PVPS üyelerini ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, 
Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 
İspanya, İsveç, İsviçre, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, 
Kore, Malezya, Meksika, Norveç, Portekiz, Tayland 
ve Türkiye ile Avrupa Birliği, Bakır Birliği, SEIA, SEPA 
ve Solar Power Europe oluşturuyor. Türkiye ise 
programda GÜNDER tarafından temsil ediliyor. 

Rapora ulaşmak için: www.iea-pvps.org

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama 
Koordinatörü Esra Kıvrak, Kayseri’de düzenlenen 
Güneş Enerjisi Projeleri Finansmanı ve Tarımda 
Yinelenebilir Enerji Kullanımı konulu toplantıda, 
“Kendi Elektriğini Üreten KOBİ Destek Kredisi” 
ile müşterilerine kredi geri ödemesinde 10 yıla kadar 
vade ve iki yıla kadar geri ödemesiz dönemin yanı 
sıra, doğru, kapsamlı bilgi ve güvenilir yönlendirme 
imkanı sunduklarını belirtti. Proje Finansman Birimi 
Müdürü Emre Hatem ise TEİAŞ tarafından açıklanan 
trafolara bağlanabilecek lisanssız elektrik gücünün 
toplam 7700 MW olduğunu, bunlardan 5500 MW’lık 
projenin ilgili trafoya bağlanma izni aldığını aktararak 
sözlerine şöyle devam etti: “TEDAŞ’a yapılan başvurular 
5000 MW, TEDAŞ’ın onayladığı başvurular ise 3000 
MW. TEDAŞ başvurularını baz alırsak, MW başına da 
1 milyon dolar kredi ön görürsek, şu an itibarıyla 5 

milyar dolarlık bir finansman pazarından bahsediyoruz. 
Bu projelerin de önümüzdeki üç yıl boyunca finanse 
edildiğini düşünürsek, yıllık 1,5 milyar dolar finansmanı 
bankalar olarak sağlamayı öngörebiliriz. Biz de Garanti 
Bankası olarak bu pazardan %20 civarında pay almayı 
hedefliyoruz. Bu çerçevede hem teknik ekiplerimizi 
oluşturuyor, hem de banka içi süreçlerimizi buna uygun 
hale getiriyoruz.”

Garanti Bankası’ndan Güneş’e Finans Desteği
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Yerli fotovoltaik (PV) panel üreticisi Zahit Enerji, üretim 
tesisinin Hollanda merkezli ve uluslararası PV panel sigortası 
konusunda uzman olan Solarif sigorta şirketi tarafından 
tescil edildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya 
göre, Zahit Enerji/Solarfield PV panel üretim tesisi sigorta 
belgesini, Kiwa belgelendirme firması denetimlerinden başarı 
ile geçmesiyle almaya hak kazandı. Alüminyum sektöründe 
30 yılı aşkın geçmişi olan Zahit Alüminyum, Ar-Ge tasarım 
çalışmaları sonrasında 2012 yılında 65 MW üretim kapasitesine 
sahip Zahit Enerji/Solarfield PV panel üretim tesisini kurmuştu. 
Bu belge ile şirket Solarif sigorta belgesine sahip Türkiye’nin 
ilk ve tek yerli panel üreticisi olmuş oldu. 

Apple, Cupertino ve Nevada’da bulunan 
güneş santrallarında üretilen elektriğin satışını 
gerçekleştirmek için Apple Energy LLC adında 
yeni bir şirket kurdu. Şirketin kurulumu için 6 
Haziran’da başvurusunu yapan Apple’ın yeni 
şirketinin Ağustos ayında faaliyete geçmesi 
planlanıyor. Enerji piyasası düzenlemesine göre 
Apple, elektrik fiyatlarını etkilemeyecek düzeyde 
ürettiği elektriği piyasada yasal olarak satabilecek. 
Elektrik ihtiyacının %93’ünü kendi sağlayan 
Apple’ın elektrikli araçları için şarj istasyonları 
kurma hazırlıklarına başladığı da belirtiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Trambüs Bakım 
İstasyonu çatısına kurulan GES’te elektrik üretimine 
başlandı. 3000 metrekarelik PV panel kapasitesine sahip, 
şebeke bağlantılı 345 kWp gücündeki santral sayesinde, 
Trambüs Bakım İstasyonu’nun elektrik ihtiyacı karşılandığı 
gibi artan enerji Trambüs hattına veriliyor. Santralın yıllık 
üretim miktarı ortalama 454 bin kilovat saat olacak. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
yenilenebilir enerji üretimi konusunda ciddi çalışmalar 
yaptıklarını belirterek, çöplerin depolandığı mevcut 
sahaya kurulan elektrik üretim tesisinden saatte 2,3 
MW elektrik ürettiklerini, yeni kurulacak Malatya Çevre 
Entegre tesisinden 10,5 MW elektrik daha üreteceklerini 
kaydetti. Türkiye’nin çöpten elektrik enerjisi üreten en 
verimli belediyesi olacaklarını aktaran Çakır, “Malatya’da 
günlük 550 ton çöpten 10,5 MW enerji elde edeceğiz. 
Böylece çöpten ürettiğimiz toplam enerji miktarı 13 MW 
olacak. Bundan sonraki hedefimiz şehir mezarlığı ile yine 
başka bir alanda, daha büyük yeni güneş enerji santralları 
kurmak” dedi.

Malatya Belediyesi’nden Güneş ve 
Geridönüşüm Atağı

Filipinler Pampanga Bölgesindeki San Fernando’da 
bulunan Robinsons Starmills alışveriş merkezi 
çatısındaki 2,9 MW’lık güneş panelleri Mayıs ayında 
kullanıma açıldı. Dünyanın en büyük ticari çatı 
uygulamalı güneş panelleri ile alışveriş merkezinin 
tüm elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Projenin arkasındaki 
şirket Robinsons Land, diğer perakende merkezlerine 
de güneş panelli çatılar ekleyerek bu yılın sonuna 
kadar toplam 12,5 MW enerji üretmeyi planlıyor. 
Üretilen 16 milyon KWh elektrik ile her yıl 8760 ton 
karbondioksitin atmosfere salımı önlenmiş olacak.

Dünyanın En Büyük Ticari 
Güneş Çatısı 

Tescilli İlk Yerli Panel Üreticisi 

Apple’dan Güneş için Yeni Şirket
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Güneşin Kumaşı da İyiTeknik İşbirliği Programlarına Başvurular Başladı 
Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma 
Soğutma (IEA SHC) ve Uluslararası Enerji 
Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri (IEA PVPS) 
Teknik İşbirliği Programları’nda Türkiye’yi 
temsil etmek üzere atanmış olan GÜNDER; 
söz konusu teknik işbirliği programlarının 
devam eden ve/veya yeni başlayan 
Teknik Görev (Task) çalışma gruplarında 
Türkiye’den görev almak isteyen uzmanların 
belirlenmesi yükümlülüğünü de üstlendi. 
Teknik görev çalışma gruplarına katılmak 
isteyen uzmanların; yılda en az iki kere, 
farklı ülkelerde gerçekleştirilen toplantılara 
katılmaları, çalışma gruplarında aktif görev 
alarak teknolojik gelişime katkı koymaları, 
toplantı notlarını düzenli GÜNDER Genel 

Sekreterliği’ne iletmeleri, yılda iki kez Türkiye’de düzenlenecek 
eşgüdüm toplantısına katılmaları gerekiyor. 
Konuyla ilgili açıklamalar: www.iea-shc.org ile www.iea-pvps.
org sitelerinde bulunabilirken, teknik görev çalışma gruplarında 
görev almak isteyen uzmanların, GÜNDER Genel Sekreterliği’ne 
niyetlerini özgeçmişleri ile birlikte e-posta aracılığıyla bildirmeleri 
gerekiyor.

 İletişim ve detaylı bilgi için:  
Tel: +90 312 418 18 87, e-posta: info@gunder.org.tr ve www.
gunder.org.tr
IEA SHC Teknik İşbirliği Programı 
Güneş Enerjisi Kaynak Potansiyelinin Tespiti ve Tahmini (Task 46)
Güneş Enerjisi ve Şehirleşme (Task 51)
Güneşle Isıtma ve Enerji Ekonomisi (Task 52)
Yeni Nesil Güneşle Isıtma ve Soğutma Sistemleri (Task 53)
Güneş Isıl Sistemlerde Maliyetlerin Düşürülmesi (Task 54)
Güneş Isıtma ve Soğutma Teknolojilerinin Bölgesel Sistemlere 
Enetgrasyonu (Task 55) HVAC ve Aydınlatma Enerji İhtiyacı İçin 
Binaya Entegre Güneş Enerjisi Sistemleri (Task 56) 
Küresel Güneş Enerjisi Standardizasyonu ve Sertifikasyon (Task 57)

IEA PVPS Teknik İşbirliği Programı
Stratejik PV Analizi (Task 1)
Uzak Bölgelerde Büyük Ölçekli PV Güç Üretimi (Task 8)
Bölgesel Kalkınma İçin PV Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması (Task 9)
PV Çevresel Sağlık ve Güvenlik (Task 12)
PV Sistemlerinin Performans ve Güvenilirliği (Task 13)
PV Sistemlerin Elektrik Şebekelerine Yüksek Katılımı (Task 14) 
Binalarda Bütünleşik PV Geliştirme Çerçevesini Etkinleştirmek 
(Task 15) 

Küresel termal güneş enerjisi pazarının 2015 yılında, 
bir önceki yıla göre %14 oranında gerilediği bildirildi. 
Küresel Solar Termal Enerji Konseyi tarafından 
açıklanan verilere göre, termal solar pazarındaki 
büyüklük 2015 yılında 37,2 GWth düzeyinde gerçekleşti, 
bir önceki yıla dair rakam ise 43,4 GWth idi. Bu 
gerilemedeki ana etkenin Çin pazarındaki %17’lik 
gerileme ile düşük petrol ve doğalgaz fiyatları olduğu 
belirtiliyor. Küresel ölçekteki gerilemeye rağmen 
geçen yıl Danimarka pazarı %55, Türkiye pazarı %10, 

İsrail pazarı %9, Meksika pazarı ise %8 oranda büyüme 
gösterdi. Çin 2015 yılı artışında 30,5 GWth ile açık ara 
ilk sırada yer almaya devam ederken, Türkiye ise 1,5 
GWth ile ikinci sıradaki konumunu korudu. Çalışmanın 
Türkiye ile ilgili bölümü için Konsey’e bilgi veren Ezinç 
Metal Dış Ticaret Müdürü Kutay Ülke, 2015 yılında 
Türkiye’de vakum tüplü kollektörlerinin pazar payının 
yükseldiğini söyleyerek, 2014’te termal güneş pazarında 
%44’lük payı olan bu ürünlerin payının, 2015 yılında 
%49’a yükseldiğini belirtti.

Termal Güneş Pazarı %14 Küçüldü
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SolarPower Europe, Mart ayında 
Brüksel’de düzenlenen 11. Solar Market 
Workshop’ta güneş enerjisine dair 2015 
rakamlarını açıkladı. Buna göre 2015’te 
solar enerji Avrupa’da %15 oranında 
büyürken, 8 GW solar enerji şebekede 
kullanılmaya başlandı. SolarPower Europe 
Başkanı Oliver Schafer, açıklamasında, 
“2015 güneş enerjisi açısından son derece 
başarılı bir yıldı. Avrupa’da üç yıl art arda 
yaşanan düşüşün ardından bu büyümeyi 
görmek tüm sektör açısından cesaret 
verici” dedi. 2015 yılında Avrupa’nın güneş 
enerjisi talebi büyük oranda İngiltere, 
Almanya ve Fransa’da gerçekleşti. 100 
GW’lık kurulu kapasitesiyle Avrupa, güneş 
enerjisini en fazla kullanan kıta olmayı 
sürdürüyor. Enerji tüketiminin ortalama 
%4’ünü güneşten sağlayan Avrupa’da 
Almanya, Yunanistan ve İtalya gibi 
ülkelerde bu oran %8’e çıkıyor. 

Avrupa Güneş’i En Fazla 
Kullanan Kıta BP tarafından 1951’den bu 

yana yayımlanan Enerji 
İstatistikleri Raporu’nun 
2016 versiyonunda en 
dikkat çekici tespitler, 
yenilenebilir enerji ve güneş 
elektriği alanlarında oldu. 
Çalışmadaki verilere göre 
hidro dışındaki yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik tüketim miktarı 2015 
yılında 213 TWh düzeyinde 
artış gösterdi. Bu kaynakların geçen yılki küresel elektrik tüketimindeki 
payları da %6,7 seviyesine yükseldi. Güneş ise geçen yıl elektrik 
tüketiminde payını en hızlı artan yenilenebilir enerji kaynağı oldu.
2015 yılında güneş elektriği tüketimi, bir önceki yıla göre %32,6 
oranında artış göstererek toplamda 253 TWh seviyesine yükseldi. 
Artış oranı Çin’de %69,7, ABD’de %41,8, Japonya’da ise %58,6 oranında 
gerçekleşti. Türkiye’deki güneş elektriği üretimi %328,9 oranında artış 
gösterirken, toplam elektrik tüketim içinde güneş enerjisinin payı 
%0,1 seviyesine yükseldi. Rapora göre, küresel güneş elektriği üretim 
kapasitesi ise geçen yıl %28,1 oranında artarak 230,606 GW seviyesine 
yükseldi. Türkiye’deki kurulu güç de %360,5 oranında artarak 266 MW 
seviyesine ulaştı. 

Yenilenebilirin Lideri Güneş Elektriği 

Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma ve Soğutma Teknik İşbirliği Programı’nın (IEA 
SHC) 79. Yönetim Kurulu Toplantısı 1-3 Haziran’da arasında İspanya’nın Almeria kentinde 

gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’yi temsilen Günder Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Harran Üniversitesi GAP YENEV (Yenilenebilir 
Enerji ve Enerji Verimliliği) Merkez Direktörü Prof. Dr. Bülent 
Yeşilata katıldı. 
Toplantının önemli çıktılarından biri “2016 Küresel Güneş 
Isıl Pazar Raporu”nun (Solar Heat Worldwide - SHW) 
onaylanarak kamuoyuna açıklanmaya hazır hale gelmesi 
oldu (http://www.iea-shc.org/data/sites/1/publications/
Solar-Heat-Worldwide-2016.pdf). Diğer önemli bir çıktı 
ise, yeni oluşturulmaya çalışılan Güneş Akademisi (Solar 
Academy) Teknik Görev Grubu’nda Türkiye’nin aktif bir paydaş 
olarak pozisyon alması. IEA SHC Teknik İşbirliği Programı’nın 
2016 yılının Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 80. 
toplantısı, Katar’da Gord Enstitüsü’nün ev sahipliğinde yapılacak. 

Türkiye’nin bu toplantıya Güneş Isıl Sektörü Mevcut Durum ve Gelecek Yılların 
Projeksiyonu konusunda bir sunum ile katılması bekleniyor. 

IEA SHC Teknik İşbirliği Programı 79. Toplantısı Yapıldı
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Tofaş, “Güneş Enerjisinin Üretim Süreçlerinde Doğrudan 
Kullanımı Projesi” ile Avrupa Birliği (AB) tarafından, çevresel 
performansı yüksek şirketlere verilen AB Çevre Ödülleri Türkiye 
programı kapsamında, Süreç kategorisinde finalist olmaya hak 
kazandı. Tofaş’tan yapılan açıklamaya göre, üç kategoride sekiz 
şirketin projeleriyle ödül aldığı AB Çevre Ödülleri’nde, Tofaş 
Fabrikası’nda geliştirilen ve Boya Üretim Müdürlüğü Ön Kurutma 
Prosesleri’nde uygulanmaya başlanan Güneş Enerjisinin Üretim 
Süreçlerinde Doğrudan Kullanımı Projesi’yle ödüle layık görüldü. 
Tofaş bu projesiyle dünyada otomotiv sektöründe proses havasını 
direkt olarak güneş enerjisi ile ısıtmayı sağlayan ilk fabrika oldu. 
Güneş enerjisi kullanımına dayalı bu sistem, kullanıldığı proseste 
yıllık %35 enerji tasarrufu sağlıyor. Sistem 2181 GJ/yıl doğalgaz 
karşılığı güneş enerjisinden sıcak hava üretmenin yanı sıra 122 
ton/yıl eşdeğer seragazı salımının da azaltılmasını sağlıyor. 
Tofaş’ın ödüllü projesi, AB Çevre Ödülleri’nin yurtdışı ayağında 
Türkiye’yi temsil edecek. 

Tofaş’a “Avrupa Birliği Çevre Ödülü”

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı, yaptığı çalışmalarla Avrupa’daki 
en çevreci 20 havalimanı arasına girmeyi başardı. 
TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı konuyla 
ilgili açıklamasında enerji verimliliği konusunda 
yatırımlarını sürdürerek karbon salımlarını en aza 
indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Adnan Menderes 

Havalimanı yeni iç hatlar terminali, Enerji ve Çevre 
Dostu Tasarımda Liderlik (LEED-Silver) sertifikası 
alarak Türkiye’de bunu başaran ilk havalimanı, 
dünyada da 10 havalimanından biri oldu. Yılda 450 
bin kWh’lik elektriği güneş enerjisinden üreten TAV, 
bu çalışmalarla elektrik giderlerinde %37 verimlilik 
sağladı.

Portekiz, 7 Mayıs günü sabah 6:45’ten, 11 Mayıs 
akşam 5:45’e kadar 107 saat boyunca sadece 
güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallarında 
üretilen enerji ile tüm enerji ihtiyacını karşıladı. 
Portekiz’de 2000’li yılların başında rüzgardan 
elde edilen elektrik enerjisi toplam üretimin 
%1’inden azken, 2012’de bu oran %20’ye ulaştı. 
Ülkede güneş enerjisi ve dalga enerjisinin payı 
ise henüz çok düşük.
Avrupa İstatistik Ajansı’na göre Portekiz 2014’ten 
beri harcadığı enerjinin %27’sini yenilenebilir 
kaynaklardan sağlıyor. Portekiz 2000’li yılların 
ortasına kadar enerji üretiminin %55’ini kömür 
ve petrol ile çalışan enerji santrallarından 
sağlıyordu.

Portekiz’de 107 Saatlik Kömür 
Diyeti 

İzmir Havalimanı’na Çevre Ödülü
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Xerox’tan Güneş Enerjisi Üretimini 
Ucuzlatacak Buluş
Dünyanın en büyük teknoloji ve iş süreçleri yönetimi şirketlerinden 
Xerox’un Ar-Ge laboratuvarı Xerox PARC, baskı cihazlarında 
kullanılan mürekkepler gibi sıvı formda olan ve basıldığında 
katılaşarak elektronik bir devre işlevi görecek çipler üreten bir 
baskı cihazı geliştirdi. ARPA-E’nin Mikro Ölçekte Optimize Edilmiş 
Güneş Pilleri Programı (MOSAIC) kapsamında güneş enerjisi 
panellerinin daha verimli, hafif ve uygun maliyetli bileşenlerden 
üretilmesinde kullanılacak baskı cihazı, potansiyel getirileri ile 
bilim ve teknoloji dünyasında da büyük heyecan uyandırdı. Xerox 
PARC’ın sıvı bir alaşımdan elektronik devre basabilen baskı cihazları, 
kağıdın üzerine mürekkep basma teknolojisine benzer bir modelle 
çalışacak. Bu yazıcıda kullanılacak sıvı mürekkep, elektronik 
devreleri oluşturacak sıvı formdaki çipler olacak. İçinde kum tanesi 
büyüklüğünde milyonlarca çip bulunan bu sıvı alaşım, hafif ve 
katlanabilir yüzeylerin üzerine kusursuz bir şekilde basılarak güneş 
enerjisi üretecek milyonlarca minik solar hücrelere dönüşecek. 
Sıvı alaşım yazıcıları ile basılacak elektronik devrelerin kullanılacağı 
güneş enerjisi panelleri ile çok daha fazla miktarda enerji daha 
ucuz, daha uzun ömürlü ve kolayca üretilebilecek. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Trakya 
Kalkınma Ajansı arasında imzalanan 
“Güneşin Gücü Projesi” protokolü, çiftçilerin 
elektrikten tasarruf etmesini sağlayacak. 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan 
yazılı açıklamaya göre, TRAKYAKA 2016 Yılı 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 
kapsamında imzalanan protokol, Tekirdağ’da 
güneş ışığından enerji elde edilmesiyle 
çiftçilerin elektrikten tasarruf etmesini 
amaçlıyor. 
Böylece sulama yapılan araziden daha bol 
ve yılda birden fazla ürün alınabilecek. 
Belediyelerce ilk defa uygulanacak proje 
maliyetinin %60’ı TRAKYAKA, %40’ı da Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. 
Beş ay sürecek proje ile 100 KW/s gücünde 
güneş enerjisi sistemi kurularak, yıllık ortalama 
142 bin KW/s elektrik üretimi yapılacak. Proje 
başarıya ulaştığında, yaygınlaştırılarak tarımda 
yeni bir dönem açılması için çalışmalar 
yapılacak.  
 

“Güneşin Gücü Projesi” 
Çiftçinin Yüzünü Güldürecek

İzmir’de, sermayenin tabana yayılması ve ülkenin 
enerjide dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla enerji 
kooperatifi kuruldu. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
düzenlenen basın toplantısında konuşan İzmir Enerji 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Kalkan, 
kooperatifin TOBB İzmir Genç Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi’nin çalışması sonucu 10 genç girişimcinin 
önderliğinde kurulduğunu söyledi. İzmir Enerji 
Kooperatifi’nin, yenilenebilir enerji üretim santrallarına 

ortak olmak isteyen girişimcilerin küçük sermayelerle 
büyük yatırımlara ortak olmalarını ve sermayenin 
tabana yayılmasını sağlamayı hedeflediğini kaydeden 
Kalkan, ortakların, elektrik üreterek enerji giderlerini 
de azaltacağını dile getirdi.
Kalkan, “Enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında 
etkin rol oynamayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla enerji üretmek, çevreye verilen zararı 
azaltmak da hedeflerimizi arasında” diye konuştu.  

İzmir’de Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Kuruldu
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi 
kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
başlatacağı ihalelerden ilkinin 1000 MW’lık bir 
kapasite için bu yıl Konya Karapınar’a yönelik olarak 
gerçekleştirilmesi ve bu bölgede ilk etaptaki yatırım 
miktarının 1,5 milyar doları aşması bekleniyor. YEKA 
kapsamında yapılacak yenilenebilir enerji projeleri 5. 
bölge yatırım teşviklerinden faydalanırken, projelerde 
teknoloji transferi ve üretimde yerlilik oranı en yüksek 
olan şirketlere öncelik verilebilecek. Bu kapsamda, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 
açıkladığı ilk yenilenebilir enerji ihalesine daha önce 
YEKA alanı ilan edilen Konya-Karapınar için çıkılacak. 

Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi yatırımı olacak 
bu projede silisyum teknolojisinin kullanılması 
hedefleniyor. Silisyum, güneş modüllerinin üretiminde 
kullanılan fotovoltaik hücrelerin ana malzemesi 
olarak biliniyor. Oksijenden sonra dünya üzerindeki 
en yaygın element olarak bilinen silisyumun 
fotovoltaik bir hücrenin yapımında kullanılması 
için saf halde bulunması gerekiyor. Türkiye’deki 
yeni güneş projelerinde ise kristal tabanda silisyum 
modelinin kullanılması düşünülüyor. Bu teknoloji ile 
kristal silisyum gözeleri bir araya gelerek bir modül 
oluşturuyor. Bu teknoloji güneş enerjisi projelerinde 
%13 ila 16 arasında verimlilik sağlıyor.

Güneş Enerjisinde 1,5 Milyar Dolarlık İlk İhale Konya’da  

Akkaşoğlu Grup’tan Güneş Yatırımları
Akkaşoğlu Grup güneş yatırımlarına devam ediyor. 
Projelerden biri kapsamında, Muğla ili Fethiye ilçesinde 
100 bin metrekarelik bir alana sahip alabalık çiftliğinin 
havuzlarının üzeri 6 metre yüksekliğinde konstrüksiyon 
yapı ile kapatılarak çatı malzemesi kullanmaksızın 
güneş panelleri aynı zamanda çatı malzemesi olarak 
kullanılacak. Projede şu anda yapılan başvuruların 
yanıtları beklenirken ilk etap olan dört dönümden oluşan 
bölümün konstrüksiyon çalışması tamamlandı.  
Toplam proje bütçesi ise 16 milyon Euro. 3 milyon 
dolar maliyetli, Fethiye ilçesi 2 MW arazi projesinin 
kurulumunun da 2017 yılının ortalarında tamamlanması 
bekleniyor. Akkaşoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik 
Akkaş, özellikle Akdeniz ve Ege’de tarımsal faaliyetlerin 
yüksek olduğu düşünüldüğünde tarlalarda, meralarda, 
seralarda ve evlerde bulunan sulama pompalarının güneş 
enerjisi ile çalışması yönünde çalışmalar yürüttüklerini 
söyledi. Bunun içinde de köyler, beldeler gezilerek 
halk güneş enerjisi konusunda bilgilendiriliyor. Akkaş, 
sözlerine, “Önümüzdeki dönemde Akkaşoğlu Grup olarak 
yenilenebilir enerji üzerine geniş kapsamlı ve seçeneği 
bol olan bir showroom çalışmamız olacaktır. Gerek 
invertör firmaları, gerekse de panel üretici firmalarımızla 
toplantılar gerçekleştirmekteyiz” diye devam etti.

Türkiye’de önemi giderek artan güneş enerjisinin 
yaygın kullanımında, yenilikçi teknoloji ve 
uygulamaları konu alacak SOLARTR 2016, 6-8 
Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. 
Önemi giderek artan ve düşük karbon 
ekonomisinin önemli kaldıraçlarından olan 
güneş enerjisinin yaygın kullanımında yenilikçi 
teknoloji ve uygulamaları konu alan, bilim ve 
teknoloji ağırlıklı uluslararası konferans ve sergi 
etkinliği SOLARTR 2016; üniversite, sanayi, kamu 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri 
işbirliğinde gerçekleştirilecek. Ulusal Fotovolatik 
Teknoloji Platformu’nun (UFTP) ev sahipliğinde; 
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EGE-
GEE), GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği 
Merkezi (GAP-YENEV), TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM), GÜNDER 
ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) 
işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte uluslararası 
düzeyde araştırmacılardan sanayicilere, kamu 
temsilcilerinden uygulamacılara tüm paydaşlar 
bir araya gelerek güneş enerjisini ve sektörün 
gelişimini değerlendirecek. 
İki yılda bir düzenlenmekte olan SOLARTR 
Konferans ve Sergisinin bu sene gerçekleşecek 
dördüncüsünde B2B Toplantıları ve Proje Pazarı 
Etkinliği sektör paydaşlarının çok yönlü işbirliği 
geliştirmesine de önemli katkı sunacak.

Güneş Ülkesi’nde “Güneş 
Enerjisi” Buluşması
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tahvil ihracını Türkiye’de ilk kez ger-
çekleştiren banka olmak bize gerçek-
ten büyük gurur veriyor.

2015’te 40 milyar doları geçen yeşil 
tahvil pazarının 2016’da 50 ila 100 
milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı-
na dair öngörüler var. TSKB’nin bu 
konuda bir öngörüsü var mıdır?
Dünyadaki yeşil tahvil ihracının yakın 
zamanda 100 milyar dolar sınırını aş-
ması bekleniyor. Yeşil tahvil ihracında 
öne çıkan ülkeler arasında ABD, Ka-
nada, İskandinavya, İngiltere ve Fran-
sa bulunuyor. Hatta ABD, İngiltere ve 
Fransa şimdiye kadar gerçekleştirilen 
toplam ihracın yaklaşık %75’ini gerçek-
leştirmiş durumda. Yeşil tahvil ihracı 

Yeşil tahvillerin 10 yıllık bir tarihi 
var, ama son üç-dört yılda ciddi bir 
hızlanma söz konusu. Türkiye’de ise 
ilk defa siz çıkardınız. Türkiye bu an-
lamda yeşil tahvillerde geç mi kaldı, 
yoksa bazı koşulların olgunlaşması 
mı gerekiyordu?
Yeşil tahvil piyasasının dünyada da 
gelişiminin henüz başlarında oldu-
ğunu düşünürsek, Türkiye için geç 
olmadığını söyleyebiliriz. Sürdürüle-
bilir bir geleceğe odaklanan ve ulus-
lararası finans kurumlarıyla kurduğu 
yakın ilişkinin kazandırdığı deneyim-
le sürdürülebilirlik konusunda öncü 
bir banka olarak yeşil tahviller bizim 
her zaman yakından takip ettiğimiz 
kaynaklar arasında yer alıyordu. Yeşil 

“YEŞIL TAHVIL” ILE DAHA FAZLA “GÜNEŞ”

Sürdürülebilirlik alanında 
uygulamalarına bir yenisini 
daha ekleyerek, uluslararası 
piyasalarda “Yeşil/Sürdürülebilir 
Tahvil” ihracını gerçekleştiren 
ilk Türk bankası olan TSKB’nin 
300 milyon dolar tutarındaki 
beş yıl vadeli ihracı, planlanan 
tutarın 13 katından fazla 
talep gördü. Ayrıntıları TSKB 
Kurumsal Pazarlama Müdürü 
Meltem Gülsoy ile konuştuk…

Yazı İlhan Katipoğlu

FİNANSMAN
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yenilenebilir enerji projeleri için kul-
landırabileceğinizi öngörüyorsunuz? 
Güneş enerjisinin payı için ayrı bir 
öngörünüz var mı?
Yeşil tahvil ihracıyla sağladığımız kay-
nağın ağırlıklı bölümünü yenilenebilir 
enerji projelerinin finansmanına yön-
lendirmeyi planlıyoruz. TSKB olarak 
güneş enerjisi yatırımlarına fon aktar-
ma konusunda son iki senede aktif rol 
aldık ve bu çalışmalarımıza devam et-
meyi hedefliyoruz. Güneş enerjisi ya-
tırımlarının ülkemizde giderek artıyor 
olması ve bizim de aktif bir finansör 
olmamız sebebiyle, rüzgar ve jeoter-
mal enerjinin yanı sıra güneş enerjisi 
yatırımları da yeşil tahvil fonlarımız 
ile kaynak sağladığımız projelerden 
olacak. 

Burada sağlanan finansmanın kul-
landırılmasındaki kriterleriniz neler 
olacak? Bu çalışmaların sonuçlarını 

projelerinin enerji arzındaki payını artır-
maktan geçiyor. 
Kaldı ki, fosil yakıtlar şu an için düşük 
fiyat eğiliminde olsa da bunun ne ka-
dar kalıcı bir durum olduğu bilinmiyor. 
Kısa vadede bu eğilim sürse de uzun va-
dede alternatif enerji kaynaklarına ağır-
lık verilmesi gerekiyor. Ayrıca teknolo-
jik gelişmeler sayesinde, yenilenebilir 
enerji projelerinin yatırım maliyetleri de 
düşüyor. 
Özetle, kısa vadede maliyetler için ama 
daha önemlisi uzun vadede gelecek 
kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırak-
mak için yenilenebilir enerjinin enerji 
arzındaki payının artması gerekiyor. Bu 
kapsamda yeşil tahvil pazarının mutla-
ka gelişmeye devam ederek bu alandaki 
yatırımlara yeni fonlar sağlayacağına da 
inanıyoruz.

Mevcut çalışmalarınız kapsamında 
sağladığınız bu kaynağın ne kadarını 

yapan kurumlar özelinde ise, kalkınma 
finansmanı kurumları ve yerel yönetim-
ler öne çıkıyor. Ticari bankaların ağırlı-
ğının şu anda düşük olduğu bu pazarda 
yakın zamanda farklı aktörler de rol al-
maya başlayacaktır. Çünkü yeşil tahvil 
pazarı son derece gelişime açık, dina-
mik bir pazar haline geliyor.
Kendi yeşil tahvil deneyimimizden 
hareketle, biz de piyasanın büyüme-
si konusunda son derece iyimseriz. 
Türkiye’nin ve CEEMEA (Orta ve 
Doğu Avrupa ile Ortadoğu ve Afri-
ka) bölgesinin ilk yeşil/sürdürülebi-
lir tahvilini bankamız ihraç etti. Yedi 
bankanın koordinatörlüğünde 300 
milyon dolarlık, beş yıl vadeli Yeşil/
Sürdürülebilir Tahvil (Green/Susta-
inable Bonds) ihracımız uluslararası 
piyasalarda 317 kurumsal yatırımcı-
dan yaklaşık 4 milyar dolar tutarında 
talep gördü. Böylece planlanan tutarın 
13 katından fazla talep alınarak bü-
yük başarı kazanıldı. Tahvil ihracımı-
za olan talebin %44’ü İngiltere’den, 
%39’u Kıta Avrupası’ndan, %9’u ABD 
off-shore fonlarından, %8’i ise Asya 
ve Ortadoğu’dan geldi. Son yıllarda 
Türkiye’de yapılan tahvil ihraçlarına 
bakıldığında son derece kayda değer 
bir talep aldığımızı söyleyebiliriz. Ban-
kamızın açtığı bu yolda diğer bankala-
rın ve şirketlerin de zamanla yeni ihraç-
lar gerçekleştireceğini umuyoruz.

Bu pazar fosil yakıtlardaki düşük fi-
yat eğilimine rağmen hızla gelişiyor, 
bunu neye bağlıyorsunuz?
İklim değişikliğiyle mücadele için kar-
bon emisyonlarının belirli bir düzeyin 
altında tutulması son derece hayati. Kö-
mür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar 
nedeniyle ortaya çıkan karbon emisyo-
nu, toplam emisyonların yaklaşık dört-
te üçünü oluşturuyor. Fosil yakıtlardan 
kaynaklanan emisyonu azaltmak için 
fosil yakıt tüketimini düşürmek gere-
kiyor. Mevcut durumda fosil yakıtlar 
toplam enerji arzının yaklaşık %80’ini 
oluşturuyor. Bu rakamın azaltılması 
da, GES ve RES gibi yenilenebilir enerji 

“Güneş enerjisi yatırımlarının ülkemizde giderek 
artıyor olması ve bizim de aktif bir finansör 
olmamız sebebiyle, rüzgar ve jeotermal enerjinin 
yanı sıra güneş enerjisi yatırımları da yeşil tahvil 
fonlarımız ile kaynak sağladığımız projelerden 
olacak” ”

“
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yoruz. Güneş yatırımlarında lisanssız 
ve lisanslı taraftaki yatırımcılar ile ya-
kın temastayız. YEKDEM kapsamın-
daki yeni değişiklikleri de izliyor ve 
fizibilite çalışmalarını bu değişiklikler 
kapsamında değerlendiriyoruz. Uz-
man mühendis kadromuz ile teknik 
verimliliği olduğunu gördüğümüz tüm 
güneş yatırımlarına gerekli vade ve 
maliyet yapısında destek vererek port-
föyümüzdeki güneş finansmanı payını 
artırmayı hedefliyoruz.

COP21 toplantılarının ve Paris 
Anlaşması’nın finans sektörüne et-
kisi nasıl oldu? Bu gelişmelerin yeni-
lenebilir enerji alanındaki yatırımlara 
ve yeşil finansman olanaklarının art-
masına etkisinin ne olacağını düşü-
nüyorsunuz? 
Öncelikle 195 ülkenin üzerinde el sı-
kıştığı Paris Anlaşması’nın iklim deği-
şikliğiyle mücadele konusundaki bir-
leştirici gücüne inanıyoruz. Bildiğiniz 
gibi COP21 kapsamında her ülke Niyet 
Edilen Ulusal Katkı Beyanları’nı paylaş-
tı ve belli taahhütlerde bulundu. Buna 
göre ülkemiz de karbon emisyonlarını 
azaltacağını taahhüt etti. Bu nedenle, 
karbon emisyonlarının %70’inin enerji 
kullanımından kaynaklandığı ülkemiz-
de, önümüzdeki dönemde yenilenebilir 
enerji, enerji ve kaynak verimliliği yatı-
rımlarının daha da önem kazanacağını 
düşünüyoruz.
Ülkelerin belli yükümlülükler altına 
imzalarını atmalarını finans sektörü 
açısından da olumlu buluyoruz. İk-
lim değişikliğiyle mücadele ve uyum 
yatırımlarının artması, bu yatırımlar 
için daha çok kaynağa ihtiyaç duyul-
masına yol açacak. Bu da finans sek-
törünün ilave ve uygun maliyetli kay-
naklara ulaşmak için farklı arayışlara 
girmesini gerektirecek. Fon sağlayıcılar 
da artık sadece getiriye değil sağladık-
ları fonların ne maksatla kullanıldığına 
da özen gösterecekler. Bu nedenle ye-
şil tahvil gibi yatırım araçlarının önemi 
artacak.  l

ması için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik 
felsefesi 2000’li yılların başından bu 
yana tüm bankacılık faaliyetlerimizin 
temelini oluşturuyor. Bu kapsamda 
Türk özel sektörünün daha düşük kar-
bonlu ve daha verimli bir ekonomiye 
geçişine yönelik nitelikli finansman ve 
danışmanlık olanakları sunuyoruz. Bu-
gün çevre, yenilenebilir enerji, enerji 
ve kaynak verimliliği gibi sürdürülebi-
lirlik yatırımlarına verdiğimiz krediler 
toplam kredi portföyümüzün %50’sini 
aşmış durumda. 2015 yıl sonu itibarıyla 
4.177MW kurulu güce sahip 133 adet 
yenilenebilir enerji projesine finans-
man sağladık. Finansman sağladığımız 
bu projeler Türkiye’nin toplam kurulu 
yenilenebilir enerji gücünün %13’ünü 
temsil ediyor. Güneş enerjisi özelin-
de bakarsak, 2015 yıl sonu itibarıyla 
27MW kurulu güce sahip 23 adet güneş 
projesine finansman sağlamış durum-
dayız. Bu rakam MW cinsinden, Türki-
ye’deki toplam kurulu güneş enerjisi ka-
pasitesinin %11’ine karşılık geliyor. Söz 
konusu kapasite, Türkiye’deki GES ya-
tırımları artışı paralelinde 2016 yılında 
da artarak devam ediyor. Sürdürebilirlik 
yatırımlarına verdiğimiz tüm bu destek 
ile Türkiye’nin yıllık karbondioksit salı-
mının 8,3 milyon ton azalmasına katkı 
sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik ve düşük 
karbonlu üretim konularını sadece kre-

dilendirme ve 
değerleme sü-

reçlerimize değil, 
tüm bankacılık sü-

reçlerimize entegre 
ediyoruz.

Güneş enerjisinde yeni lisans-
lar verilmesi, özel ekonomik böl-

geler geliştirilmesi, kooperatifler 
kurulması gibi konular gündemde 

ayrıca hızla gelişen bir lisanssız sek-
törü var. TSKB bu gelişmeleri nasıl 
izliyor ve Türkiye’deki güneş enerjisi 
yatırımlarının finansmanı anlamında 
kendine nasıl bir konum hedefliyor?
TSKB olarak gelişmeleri yakından izli-

şeffaflık adına ayrı bir şekilde rapor-
layacak mısınız?
Projeleri Yeşil Tahvil Prensipleri kap-
samında değerlendireceğiz. İhraç etti-
ğimiz Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil hem 
yeşil projeleri hem de toplumsal fay-
daya yönelik yatırımları hedefliyor. Bu 
nedenle klasik yeşil tahvillerden daha 
geniş bir kapsamla hareket edebilece-
ğiz. Bu fonla yenilenebilir enerji, enerji 
verimliliği, temiz ulaşım, atık yönetimi, 
su verimliliği gibi iklim değişikliğine 
çözüm üreten projelerin yanı sıra, ik-
lim değişikliği adaptasyonuna yönelik 
iyileştirme projelerine de destek sağla-
yabileceğiz. Ayrıca toplumsal faydaya 
yönelik elektrik dağıtım hatları, liman-
lar, eğitim ve sağlık yatırımlarına destek 
verebileceğiz. Az önce bahsettiğim Ye-
şil Tahvil Prensipleri’nin bir boyutunu 
da raporlama oluşturuyor. Bu nedenle 
Yeşil Tahvil konusundaki performansı-
mızı şeffaf şekilde raporlayacağız.

TSKB şimdiye kadar ne kadarlık ye-
nilenebilir enerji kapasitesi için fi-
nansman sağladı? Bu kapasite içinde 
herhangi bir güneş enerjisi projesi bu-
lunuyor mu?
TSKB olarak 66 yıldır ülkemizin kalkın-

“Sürdürülebilirlik 
ve düşük karbonlu 
üretim konuları sadece 
kredilendirme ve 
değerleme süreçlerimize 
değil, tüm bankacılık 
süreçlerimize entegre 
ediyoruz” ”

“
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Böyle bir fabrikaya yatırım yapmak 
isteyen yatırımcılarımıza Karapınar 1 
alanında bir miktar bağlantı kapasitesi 
verilecek. 2016 için 500MW’lık bir bağ-
lantı kapasitesi var ama önümüzdeki 
yıllarda bu miktar biraz daha artabilir. 
Özetle yüksek teknoloji, verimlilik, 
kapasite gibi olumlu özelliklere sahip, 
bunun karşılığında da daha az bağlantı 
kapasitesini isteyen, daha düşük fiyatı 
koyabilen bir sistemin olması üzerine 
çalışmalar yürütülüyor. Bununla ilgili 
kriterler ve çalışmalar ilan edilecek. Bu 
ilanın ardından yatırımcılardan, ortak 
girişim gruplarından teklifler alınarak 
değerlendirilecek. Ve tabii ki bunlar 
muhakkak bir teminat çerçevesinde 
olacak. Uluslararası akredite laboratu-
varlardan sertifikalandırılmış evraklar 
veya test değerleri üzerinden değer-
lendirmeler yapılacak. Dolayısıyla biz, 
özellikle Karapınar 1 bölgesi kapsamın-
da ülkemize teknoloji transferini, yerli 
ekipman üretim imkanını kazandırarak 
ülkemizin bu konuda maksimum fay-
dayı sağlamasını amaçlıyoruz. 

Sürdürülebilir Fiyat Mekanizması
Bir yandan ülkemizdeki istihdamı, 
ekonomiyi, üretimi, teknolojiyi, bilgi-

hazırlanmış, yatırımcıların imkanına su-
nulmuş bir alan olacak. 
Yine aynı bölgede Karapınar 2 bölge-
si var. Henüz burası YEKA olarak ilan 
edilmedi ancak EİEB olarak ilan edilmiş 
vaziyette. 3240 hektar alan büyüklüğü-
ne sahip Karapınar 2 bölgesinde en az 
1600MW’lık bir tesisin kurulabileceği-
ni öngörüyoruz. Dolayısıyla yine aynı 
miktar bir elektrik enerjisinin Karapınar 
2 bölgesinde üretilmesi bekleniyor.
Bir diğer alansa 2539 hektar alan üzerin-
de kurulu olan Niğde-Bor EİEB. Burada 
rahatlıkla 1300-1350MW civarında bir 
güneş enerjisi kurulumu mümkün. Ta-
bii bunların dışında kalan diğer bazı 
bölgelerde de çalışmalarımız devam 
ediyor. 

Teknoloji Transferi
Karapınar 1 bölgesinde GES yatırımı ya-
pacak üreticilerin projeleri çeşitli teknik 
değerlendirmelere tabi. Türkiye’ye en 
son teknolojinin transferini know-how’ı 
ile birlikte gerçekleştirecek, en yüksek 
verimliliğe sahip başvurular puanla-
nacak. Ayrıca daha geniş yıllık üretim 
kapasitesine sahip ve en hızlı şekilde 
üretim takvimini uygulamaya geçirebi-
lecek olanlar pozitif puan elde edecek. 

Ülkemizdeki Fırsatlar
Ülkemizdeki büyük ölçekli fırsatlar ko-
nusunda Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanı (YEKA) konseptini geliştirmeye 
çalışıyoruz. YEKA’ların Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgeleri (EİEB) üzerinden 
yüksek potansiyelli bir enerji elde etme-
sine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ay-
rıca EİEB olmasa bile potansiyele sahip 
bir bölge elimizde varsa, orayı YEKA 
ilan etmek suretiyle bu alanda üretim 
imkanı elde etmiş oluyoruz. 
Bu çerçevede devam ettirdiğimiz ça-
lışmalardan ilki elimizde hazır olan ve 
uzunca bir süredir Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ile birlikte çalışmalar 
sürdürdüğümüz, kamuoyunun da ya-
kından bildiği ve takip ettiği Karapınar 
1 bölgesindeki YEKA’ya dair. Bu ça-
lışma en son Eylül 2015 ayında Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
di. Karapınar 1 bölgesi, Konya’da 2718 
hektarlık bir alan üzerinde yer alıyor. 
1400-1500MW hatta biraz daha üze-
rinde bir kurulu gücün oluşturabilece-
ği bu alanda üretilecek elektrik miktarı 
2-2,5 kWh/yıl olacak. Karapınar 1 böl-
gesi aslında EİEB üzerinde YEKA olarak 
hazırlanıp sunulduğundan tabiri caizse 
“kılçığı alınmış balık” gibi. Her haliyle 

Münib Karakılıç:

“AYAKLARI YERE BASAN  
  BIR SISTEM IÇIN 
  UĞRAŞIYORUZ”

6 Nisan’daki Intersolar Türkiye Zirvesi’nin kapanış 
konuşmasını bir önceki Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü (YEGM) Genel Müdürü Münib Karakılıç 
yapmıştı. Karakılıç’ın konuşmasından öne çıkan ve 
güneş enerjisi bileşenlerinin dikkat kesileceği başlıkları 
GÜNDERGİ okurlarıyla paylaşıyoruz. 
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belirtiyoruz. Henüz neticeye bağlan-
mış bir şema yok ama mantık bu gös-
tergelerin uygulanmasını gerektiriyor. 

Alım Garantileri
Diğer gelişime baktığımız zaman ül-
kemizde, 5346 sayılı YEK Kanunu ve 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
altında çeşitli yönetmeliklerimiz var. Bu 
yönetmeliklerde düzenlemeler gerçek-
leştiriliyor ve yönetmeliklerin de daha 
verimli olması için EPDK ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın duyuru 
ve kararları ile bu konudaki çalışmaları 
devam ediyor. 
Türkiye’de devlet, güneş enerjisine, 
rüzgar enerjisine, biyokülte ve hidroe-
lektrik enerjisine teşvik amacıyla alım 
garantileri uyguluyor. Önemli bir mik-
tar teşvik, ünitelerin yerli yapılmaları 
halinde ilave beş yıl süreyle kilovat/
saat başına desteklerle sunuluyor. Böy-
lesine bir teşvik olunca da iyi bir Yeni-
lenebilir Enerji Kaynakları Destekle-
me Mekanizması’nın (YEKDEM) çok 
cazip olduğunu görüyoruz. Dağıtılmış 
olan kapasiteler ve sisteme olan mü-
racaatların yoğunluğu bunu çok rahat 
bir şekilde kanıtlıyor. 2013 yılında 20 
olan YEKDEM müracaat başvuruların-
da, doların da bir miktar yükselmesi ve 
elektrik fiyatlarının son dönemlerdeki 
düşüşüyle birlikte 2015 yılında önem-
li miktarda artış olduğunu söylemek 
mümkün. 2016 yılında toplam 64 baş-
vuruyla, 76 milyon dolarlık bir yerli 
ürün desteği ile YEKDEM başvuruları 
sistemimize ilave olarak alındı. Tabii 
bu 64 adet yerli ürün desteğine baktı-
ğımızda, evvelki yıllarda az olan ürün-
lerin artık 2016 yılına geldiğimizde ne 
kadar gelişmekte olduğunu görüyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda da yerli ürün 
desteğinin artacağını ve bu konuda 
önemli gelişmelerin yaşanacağını dü-
şünüyoruz. Sistemin sürdürülebilir bir 
şekilde gerek fiyat, gerek yatırım, ge-
rekse işletme açısından devamı, devlet 
ve yatırımcılar açısından çok önemli. 
Ayakları üzerine basan bir sistem işlet-
meye çalışıyoruz. l 

500-1000MW’lık büyük uygulamalara 
bakarsak, projelerin ihale yöntemiyle 
uygulanageldiğini görürüz. Bu projele-
rin kendilerine has uygulama şekilleri 
olacak, dolayısıyla lisanssızlarla ya da 
10-20MW’lık lisanslılarla karıştırma-
mak lazım. Bunları konsept olarak 
ülkemize daha büyük oranlardaki ya-
tırımların ve enerji yatırım imkanları-
nın ve teknolojinin çekilmesi amacıyla 
kullanıyoruz. Bu konudaki çalışmala-
rımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Sıra-
ladıklarımı sadece göstergeler arasında 

yi, Ar-Ge’yi geliştirirken diğer yandan 
da çevreci ve daha ekonomik şekil-
lerde üretim yapan bir yenilenebilir 
enerji kaynağı olan güneşten ya da 
rüzgardan enerji üretmeyi planlıyoruz. 
Dolayısıyla yatırımcıların sürdürü-
lebilir ve ayaklarının üzerinde duran 
bir fiyat mekanizması çerçevesinde 
ilerlemesi gerekiyor. YEKA için sürdü-
rülemeyen bir fiyat mekanizmasıyla 
devam etmek tabii ki zor. Dünya ge-
nelinde, Arap Yarımadası’ndaki, Avru-
pa’daki, Asya’daki veya Amerika’daki 

Bir yandan ülkemizdeki 
istihdamı, ekonomiyi, 
üretimi, teknolojiyi, 
bilgiyi, Ar-Ge’yi 
geliştirirken diğer 
yandan da çevreci 
ve daha ekonomik 
şekillerde üretim yapan 
bir yenilenebilir enerji 
kaynağı olan güneşten 
ya da rüzgardan enerji 
üretmeyi planlıyoruz ”

“

Dergimiz yayına hazırlandığı sırada Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü görevini Münib 
Karakılıç’tan devralan Dr. Oğuz Can, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı 
üniversitede Enerji dalında yüksek lisansını 
tamamladı. Marmara Üniversitesi Mühendislik 
Yönetimi Ana Bilim Dalı’ndan doktora derecesine 
sahip Dr. Can’ın Akıllı Ulaşım Sistemleri, 
Yenilenebilir Enerji, Atık Yönetimi, İklim 
Değişikliği ve Sürdürülebilirlik alanlarında seminer, 
bildiri ve yayınları bulunuyor. Profesyonel iş 
hayatında sırasıyla; İsbak AŞ. Ar-Ge Müdürü, İstanbul Enerji AŞ. Etüt ve 
Proje Müdürü, İSTAÇ AŞ. Sistem Geliştirme Müdürü ve Recydia AŞ. Genel 
Müdürü görevlerinde bulunan Dr. Can,  Sureko ve Recydia AŞ. yönetim 
kurulu üyeliklerinin yanı sıra, çeşitli sektörel STK’larda kurucu üye, yönetim 
kurulu üyesi ve genel sekreter olarak da yer aldı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
DR. OĞUZ CAN ATANDI
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başlanıyor. Bu sebepten dolayı bu sene 
kurulumların bayağı artacağını düşünü-
yoruz. 

Buradaki sunumunuzu da özellikle ti-
cari çatı panelleri üzerine kurdunuz. 
Bunların bu kadar önemli olmasının 
sebebi nedir sizce?
Öncelikle Türkiye’de gereken önemi 
görmediğini düşünüyoruz. Ticari çatı 
panellerine ilgi genelde satın alım ga-
rantisi teşvikinin (feed in tariff - FiT) 
perakende elektrik fiyatlarından daha 
düşük olduğu piyasalarda belirgin ola-
rak ortaya çıkıyor. Bu ortamlarda proje-
nizin kârlılığı, aldığınız FiT ödemelerin-
den değil, ürettiğiniz enerjinin ne kada-
rını tüketebildiğiniz ile doğrudan oran-
tılı oluyor. Çünkü FiT ödemeleri yerine 
daha yüksek olan enerji fiyatlarından 
tasarruf etmiş oluyorsunuz. Öztüketi-
min en yüksek olabileceği segment de 
elektrik ihtiyacının yüksek olduğu ticari 
binalar. Dolayısıyla ticari çatı panelleri 
genelde FiT fiyatlarının düşük ve elekt-
rik fiyatlarının yüksek olduğu piyasalar-
da önem kazanıyor. 

olacağını öngörüyoruz. Bunu bugünkü 
sunumlarda da bir sürü kişi zaten söy-
ledi. Dolayısıyla Türkiye daha önceden 
gelişmekte olan ve uzaktan takip etti-
ğimiz bir piyasayken son zamanlarda 
daha detaylı takip etmek istediğimiz bir 
alan haline geldi.

Lisanssızlar için uzun süredir böyle 
bir beklenti var. Bu sene beklentinin 
karşılık bulacağını düşündüren nedir 
sizce?
Yeni yönetmeliklerin ve destek me-
kanizmalarının çıkmasıyla piyasanın 
büyümesi arasında genelde bir zaman 
oluyor. Bunun sebebi farklı yatırımcılar 
ve proje geliştiricilerin gelişmelerden 
haberdar olması, eğer daha önceden 
bu piyasada deneyimi yoksa, teknik 
ve finansal açıdan bazı alanlarda do-
nanım kazanmak gibi faktörlerin ge-
rektirdiği süreçler var. Bir de tabii pro-
jelerin finansmanını elde etmek bayağı 
uzun bir zaman alabiliyor. Dolayısıyla 
iki-üç sene önce GES projeleri için ilgi 
göstermiş ve çağrı mektubu almış yatı-
rımcıların projeleri yeni yeni kurulmaya 

Kurum olarak hangi konulara odakla-
nıyorsunuz? 
Bloomberg New Energy Finance olarak 
güneş, rüzgar, elektrikli arabalar, depo-
lama sistemleri, karbon piyasaları ile 
birlikte petrol ve doğalgaz konularında 
yoğunlaşıyoruz.

Sizin çalışma alanınız nedir?
Ben Londra’daki güneş enerjisi takımın-
dayım fakat küresel bir takım olarak bu 
sektördeki bütün ana pazarları inceliyo-
ruz. Farklı ülkelerde neler oluyor, güneş 
enerjisi konusunda hangi piyasalar öne 
çıkıyor, ne tür gelişmeler piyasaları et-
kiliyor, bunlar proje finansmanı ya da 
proje geliştirme açısından ne tür deği-
şimlere yol açıyor gibi analizler yapı-
yoruz. Bunlar hem finansman hem de 
üretim ve teknoloji konusunda olabilir. 
Kısaca bütün tedarik zincirinin her türlü 
bölümünde farklı analizler yapıyoruz. 

Bu karşılaştırmalı analizlerle Türkiye 
pazarını şu an nasıl görüyorsunuz?
Şu anda lisanssız segmentte, özellikle 
2016 yılında çok büyük bir büyümenin 

Bloomberg New Energy 
Finance’ın güneş sektörü 
analistlerinden Lara Hayim, 
Intersolar Türkiye Zirvesi’nde 
çatıüstü uygulamaları 
konusunda yurtdışıyla 
karşılaştırmalı bir sunum yaptı. 
Sunumunun ardından Hayim 
ile çatıüstü panelleri ve teşvik 
mekanizmaları hakkında 
konuştuk. 

Yazı  Berkan Özyer

Fotoğraf Özgür Güvenç

“DEVLET LISANSSIZA OLAN ILGIYI 
  LISANSLIYA KAYDIRMALI”
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yüksekti fakat bunun devlet için çok ma-
liyetli olacağının farkına varıp kısa bir sü-
rede değiştirdiler. Bu şekilde büyümeyi 
kontrol altına aldılar. Şu anda Fransa’nın 
sürdürülebilir bir şekilde büyüyen güç-
lü bir pazarı var. İtalya ve İspanya’nın 
yüksek FiT ödemeleri ve piyasaların çok 
hızlı büyümesini takiben bu maliyetleri 
karşılayamamaları ve dolayısıyla ciddi 
retroaktif yaptırımlara gittiğini biliyoruz. 
Özellikle İspanya’da yapılan projelere 
verilen sübvansiyonlar geri çekildi ve 
bu tabii yatırımcıları çok kötü etkiledi. 
Böyle bir durumla karşılaşılmaması için 
de büyümeyi olabildiğince sürdürülebi-
lir bir şekilde kontrol altına almak çok 
önemli büyüyen piyasalarda. 

Sürdürülebilirliği sağlamanın önünde-
ki engeller Türkiye özelinde nelerdir?
Şu anda verilen FiT ödemeleri oldukça 
yüksek. Fakat şunu da söylemek lazım, 
bu ödemeler sadece 10 sene boyunca 
geçerli. Fransa, İtalya, İngiltere’de bu teş-
vikler genelde 20-25 sene boyunca veri-
liyor. Büyümenin daha sürdürülebilir bir 
şekilde yapılması için Fransa’nın yaptığı 
şey yıllık kurulan proje gücü için bir üst 
sınır belirlemek. Örneğin bir sene içinde 
1GW’tan fazla projenin kurulumuna izin 
verilmiyor. Böylece maliyetini kontrol 
altına almış oluyor. Önemli olan, devlet-
lerin, hayata geçirdikleri yönetmeliklerle 
piyasaya ne kadar fazla ilgi çekeceklerine 
ve bunu uzun vadede ne ölçüde karşı-
layabileceklerine dikkat etmeleri. Bu, 
yükseliş ve iflas döngüsünü engeller ve 
yatırımcıya uzun vadede daha çok gü-
ven verir. Ayrıca yerel endüstriyi de bu 
belirsizlikten korumuş olur. 

Enerji fiyatlarının gidişatına dair ne 
gibi tahminleriniz var ve bunun güneş 
enerjisi marketlerine yansıması nasıl 
olacak?
Enerji fiyatlarını öngörmek oldukça zor 
fakat yaptığımız projeksiyonlarda güneş 
enerjisinin 2020 itibarıyla birçok yerde 
ve 2030 itibarıyla da her yerde diğer 
teknolojilerle rekabet edebileceğini dü-
şünüyoruz.   l

başvurusu olması halinde ihaleyi kaza-
nabilmek için teklif edilen fiyatlar çok 
yüksekti; en yüksek fiyatı veren kazan-
dı fakat bu maliyetler bazı projelerin 
finansal fizibilitesini çok kötü etkiledi. 
Bu projelerin birçoğunun kurulması bu 
sebepten dolayı mümkün olmayabilir. 
Devletin önümüzdeki ihaleler için mali-
yetleri ve bürokrasiyi azaltması ve farklı 
kriterlerle kazanacakları seçmesi lazım. 
Devletin şu anda yapması gereken li-
sanssız segmentteki ilgiyi daha büyük 
ve kârlı projeler için lisanslı segmente 
kaydırmak olmalı. Lisanssız segment şu 
anda orta ve küçük ölçekteki yatırımcı-
ların ilgisini çekiyor daha çok. Eğer Tür-
kiye enerji açığını kapamak konusunda 
ciddiyse büyük yatırımcıları bir şekilde 
bu pazara çekmesi lazım. 

Bu konularda Türkiye’nin örnek ala-
bileceği başarılı modeller nelerdir?
Almanya tabii ki güneş enerjisi piyasa-
larının başında geliyor şu anda. Ayrıca 
Fransa’nın çok iyi bir sistemi var. Yük-
sek FiT piyasalarında sürekli olarak gör-
düğümüz yükseliş ve iflas döngüsünü 
(boom and bust cycle) engellediler ön-
celikle. İlk başta sunulan FiT fiyatları çok 

Peki, sübvansiyonlarda Türkiye ko-
numundaki, gelişmekte olan ülkeler 
için izlenmesi gerek en ideal yol ne 
olabilir?
Çatı sistemleri için sadece ihraç ettiğiniz 
elektrik üzerinden değil, İngiltere’deki 
gibi bir de ürettiğiniz elektrik için “pre-
mium tariff” ödenirse bu proje ekono-
misine çok yardımcı olabiliyor. Bir de 
üstüne öztüketim ile kendi kullanacağı-
nız elektrikten de tasarruf ediyorsanız, 
proje kârlılığı bayağı çekici hale geliyor. 
Bunun dışında şu anda Türkiye’de ol-
mayan satın alım garantileri (power purc-
hasing agreement - PPA) var. Onların da 
bir şekilde mevzuata çıkması lazım ki, 
Türkiye’de bu tarz projeleri daha fazla 
görebilelim. Mesela Amerika’da bu PPA 
altında yapılan projeler bayağı fazla. 
Ama Türkiye’de şu anda bu durum söz 
konusu değil.

Bu mevzuatlar konusunda atılacak 
adımlar nedir ya da beklentileri kar-
şılayacak mevzuatın şeması nasıl ol-
malıdır?
Lisanslı segmentte proje geliştirme ma-
liyetleri çok fazla. Yapılan ihalelerde 
belli bir bölgede birden fazla yatırımcı 

“Devletin şu anda yapması gereken, lisanssız segmentteki 
ilgiyi daha büyük ve kârlı projeler için lisanslı segmente 
kaydırmak olmalı. Lisanssız segment şu anda orta ve küçük 
ölçekteki yatırımcıların ilgisini çekiyor daha çok ”

“
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karşılanıyor, Türkiye’ye göre daha az 
güneş almamıza rağmen. 

Intersolar’da bu senenin en sıcak ko-
nuları neler olacak?
Özellikle 2014 yılından bu yana enerji 
depolama alanında hızlı bir büyümeye 
tanık oluyoruz. Dolayısıyla biz de 2014 
yılından bu yana Intersolar Avrupa ile 
aynı zamanlarda, aynı mekanda Elekt-
rikli Enerji Depolama Fuarı’nı (EES) 
düzenliyoruz. Geçen sene katılımı beş 
katına çıkarttık, bu sene de %40’lık bir 
artış var. Dahası, fotovoltaikten enerji 
üretimi konusunda Avrupa’nın en bü-
yük etkinliği durumundayız. Bu sayede 
bahsi geçen iki konu ile çok iyi bir karı-
şım elde ediyoruz. Bu sene fuara, “Akıl-
lı Yenilenebilir Enerji” başlığını da ek-
ledik. Bu sayede yazılım firmalarından, 
Talep Tarafı Yönetimi (DSM) alanında 
çalışan şirketlerden, depolama konu-
sunda faaliyet gösterenlerden çok daha 
fazla katılımcı göreceğiz. Günümüzdeki 
trendleri incelediğimiz zaman bu yönde 
bir adım atılmasının ne kadar gerekli ol-
duğunu görebiliyoruz. Çünkü pazarda 
enerji üretimi, depolama ve DSM alan-

bir çaba harcıyor. Dahası, gördüğüm 
kadarıyla kamu kurumlarıyla iyi bir 
ilişkiye sahip. Sektörün geleceği için 
bu da çok gerekli. Çeşitli kamu kuru-
luşlarını bu zirvede de gördük. GÜN-
DER sektörün gelişmesi için büyük bir 
yardım sunuyor.

Sıradaki ortak projeleriniz nelerdir?
GÜNDER ile üç yıl önce ana etkinli-
ğimiz olan ve Münih’te gerçekleşen 
Intersolar Avrupa için bir arada çalış-
maya başladık. Üç yıldır da Münih’te 
Türkiye’ye yönelik yan etkinlikler dü-
zenliyoruz. Sıradaki en önemli projemiz 
Haziran ayındaki Intersolar Avrupa ola-
cak. Günder’in desteğiyle Türkiye’den 
50-70 kişilik bir kafile gelecek. Biz de bu 
katılımın daha verimli olması için çalı-
şıyoruz. Etkinliğin kendisi ilk defa ka-
tılacak olanları hayli etkileyecek. Ama 
bunun ötesine Almanya’daki 40GW’lık 
ciddi kurulumun tanıtımına ve tesislere 
dair pek çok gezi, yan etkinlik düzen-
lenecek. Böylece katılanlar kullanım 
potansiyelinin ne denli geniş olduğu-
nu görecek. Çünkü Almanya’nın bazı 
bölgelerinde elektriğin %10’u güneşten 

İstanbul’daki ikinci zirvenizi nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Bu sene ciddi miktarda kurulum yapıla-
cağına dair piyasada büyük bir iyimser-
lik görüyorum. Planlanan kurulumlara 
dair pek çok veri duydum ve gerçekleşe-
cek kurulumları dört gözle bekliyorum. 
Geçen sene buradaki ilk etkinliğimiz 
daha ziyade teorik geçmişti. Güneşten 
gelen ışık, pazarın potansiyeli ve Tür-
kiye’deki enerji talebi görüşülmüşken, 
kurulumlardan çok bahsedilmemişti. 
Ama bu sene, 2016’da, ciddi miktarda 
kurulumun gerçekleştirileceğini fark 
ettim. Proje geliştiricileri, idareciler, 
analistler bu sene 500MW’lık kurulum 
olabileceğini belirtti, pek çok kişi de bu 
miktara ulaşmanın hayli mümkün oldu-
ğunun altını çizdi. 

Bunların gerçekleşmesinde 
GÜNDER’in rolünü nasıl değerlendi-
riyorsunuz?
GÜNDER kurulumların önündeki 
engelleri kaldırmaya ve bazen ciddi 
bir engel oluşturabilen bürokrasiyi 
aşmaya çalışıyor. GÜNDER bu konu-
da sektörün büyümesi için çok ciddi 

“FOSIL YAKITLARA 
  YATIRIM YAPMANIN ARTIK 
  HIÇBIR MANTIĞI YOK”

Güneş enerjisi ve teknolojileri konusunda dünyanın 
en büyük etkinliklerinden Intersolar Avrupa, Solar 
Promotion International GmbH tarafından organize 
ediliyor. Ayrıca Intersolar şemsiyesi altında her sene farklı 
ülkelerde zirveler gerçekleştiriliyor. Bu sene 6 Nisan’da 
İstanbul’da ikinci kez düzenlenen Intersolar Türkiye Zirvesi 
sırasında, Solar Promotion International GmbH CEO’su 
Markus Elsässer ile İstanbul’daki zirveyi ve genel olarak 
yenilenebilir enerji piyasasını konuşma fırsatı bulduk. 

Yazı  Berkan Özyer Fotoğraf Özgür Güvenç
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Intersolar’ı farklı ülkelerde yürütü-
yorsunuz. Gelişmekte olan ülkeleri 
kendi içinde nasıl karşılaştırırsınız?
Zor bir soru, farklı ülke ve kıtalarda fa-
aliyet gösteriyoruz, pek çok pazarı ta-
kip ediyoruz. Her ülke ve bölgeye göre 
farklılaşan özellikler var. Dediğim gibi 
faiz oranları genel olarak ekonomiler 
üzerinde büyük bir rol oynuyor. Do-
layısıyla yenilenebilir enerji piyasala-
rı, siyasi ve ekonomik koşullara, yasal 
çerçevelerin uygunluğuna çok bağlı. 
Örneğin Brezilya’da 2012 yılında ça-
lışmaya başladığımızda devlet, güneş 
enerjisi için mahsuplaşma sistemini 
(net metering) düşüreceğini açıklamıştı. 
Biz de bu alanda ciddi bir patlama ya-
şanacağını düşünmüştük. Yüksek enerji 
fiyatları vardı, iyi güneş alıyordu. Ama 
şeytanın yine ayrıntıda gizli olduğunu 
gördük. Mahsuplaşma için özel vergi 
sistemi vardı, gümrük vergileri çok yük-
sekti. Bunlar da koşulların ekonomik 
olmasını engelledi. Sonrasında birkaç 
yıl boyunca bu konuda çalıştılar, sana-
yi dernekleriyle bir araya geldiler. Artık 
şimdi pazar büyümeye başladı. Bazen, 
yasal çerçeve büyümeyi mümkün kıla-
bilir ya da gelişmeyi geciktirebilir. Ama 
bence genel olarak yenilenebilir enerji 
durdurulamaz. Fosil yakıtlara, kömüre 
yatırım yapmanın artık hiçbir mantığı 
yok ve gelecekte çok daha fazla sayıda 
büyük yatırımcıların, emeklilik fonları-
nın fosil yakıtlardan yatırımlarını çeke-
ceğini göreceğiz. 

Ama hâlâ yapılacak çok şey, çekile-
cek çok ciddi bir miktar var. 
Ama gelişmeler çok iyi. İki yıldır Norveç 
devlet fonu, Allianz, Rockefeller gibi 
büyük yatırımcılar, finans kurumları fo-
sil yakıtlara daha fazla yatırım yapma-
yacaklarını açıklıyorlar. Bunlar önemli 
gelişmeler. Yenilenebilirin, ana enerji 
kaynağı olacağı ve %100 yenilenebilir 
bir dünyanın kurulacağı konusunda çok 
iyimseriz. Nerede olduğunuza ve ülke-
ye göre değişiyor ama pek çok ülkenin 
20-30 yılda %100 yenilenebilir enerjiye 
geçmesi çok yüksek bir ihtimal.  l

ülkeyseniz, sağlam bir ekonomiye sa-
hipseniz bunun maliyetlerini karşılaya-
bilirsiniz” denirdi. Ama artık bu değişti. 
İlk defa gelişmekte olan ülkelerde ge-
lişmiş ülkelere göre daha fazla yatırım 
gerçekleşti. Bu da yenilenebilirin bir 
lüks olduğu yargısının bir mit olduğunu 
gösteriyor. Hatta en ucuz enerji kaynağı 
olduğuna işaret ediyor. Dünya genelin-
de pek çok uygulama 3-5 Cent/kWh’ye 
yenilenebilir enerji üretiminin mümkün 
olduğunu kanıtlıyor. Solar enerji faizle-
re, iyi bir yasal çerçeveye ihtiyaç duyar. 
Eğer bunlar varsa ve güneş ışığı iyi alını-
yorsa 3-5 Cent/kWh’ye proje gerçekleş-
tirmek mümkün. 

larını bir araya getiren ürünlerin sayısı 
her geçen gün daha da artıyor. 

Depolama alanında ciddi Ar-Ge büt-
çeleri ayrıldı, inovatif çözümler üre-
tildi. Sizce şu an tatmin edici bir nok-
tada mıyız?
Bence gelecek yıllarda daha pek çok 
gelişme göreceğiz. Depolama alanında 
son iki-üç yıldır fiyatlar gerçekten düş-
tü. Ama bu düşüşün daha da süreceği 
yönünde ciddi bir potansiyel var. Şu 
an küresel üretim kapasitesini inceledi-
ğimizde mevcut gidişatın ölçek ekono-
mileri vasıtasıyla fiyatları düşüreceğini 
görebiliyoruz. Ve zaten sektör için buna 
yönelik bir ihtiyaç da var. Teknoloji açı-
sından konuşmak gerekirse, en azından 
önümüzdeki üç beş senede tamamen 
yeni çok fazla gelişme görmeyeceğiz, 
gelişmeler çoğunlukla mevcut tekno-
lojiler üzerinden ilerleyecek. Özellikle 
lityum-iyon depolama teknolojileri 
gelecek yıllarda da baskın bir rol oy-
nayacak. Ben ilerlemelerin sadece pil 
teknolojisinde değil, genel olarak pil 
yönetimi sisteminde yaşanacağını dü-
şünüyorum. Yazılım alanında, ölçek 
ekonomilerinde gelişmeler bekliyorum. 
Bu da fiyatları düşürecek. 

Yenilenebilir enerji açısından 2015 
yılını nasıl değerlendirirsiniz? 
2015 genel olarak çok özel bir seney-
di. Çünkü dünya, ilk defa yenilenebilir 
enerjiye fosil yakıtlardan daha fazla ya-
tırım yapıldığını gördük. Diğer önemli 
konu, düşük fosil yakıt fiyatlarına rağ-
men yatırım harcamalarının geçen sene 
%4 oranında artması oldu. Pek çok 
insan bu düşük petrol fiyatlarıyla yeni-
lenebilir alanında ciddi bir baskı yaşa-
nacağını öngörmüştü ama yatırımlara 
bakarsanız bunu göremiyorsunuz. 10 
yıllık sürece bakarsanız, yatırımlar dört 
katına çıktı. 10 yıl önce 80 milyar dolar 
olan yatırımlar geçen sene 229 milyar 
dolara yükseldi. Benim dikkatimi çeken 
bir diğer şeyse şuydu: Geçmişte bize 
sıklıkla yenilenebilir enerjinin bir lüks 
olduğu söylenirdi. “Ancak gelişmiş bir 

“Yenilenebilirin, ana 
enerji kaynağı olacağı 
ve %100 yenilenebilir 
bir dünya olacağı 
konusunda çok 
iyimseriz. Nerede 
olduğunuza ve ülkeye 
göre değişiyor ama 
pek çok ülkenin 20-30 
yılda %100 yenilenebilir 
enerjiye geçmesi çok 
yüksek bir ihtimal””

“
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GÜNDER tarafından oluşturulan güneş enerjisi portalı SO-
LAR.İST kapsamında SOLARENA adıyla gerçekleştirilen bu-
luşmaların ilki 30 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlendi. Güneş 
enerjisindeki gelişmeler ve teşviklerin etkisinin konuşulduğu 
buluşmada, SolarPower Europe CEO’su Dr. James Watson, 
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Sevil Acar ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araş-
tırma Vakfı Makroekonomi Çalışmaları Programı Direktörü 
Bengisu Özenç, güneş enerjisini, enerji politikalarını ve eko-
nomik yansımalarını masaya yatırdı.
GÜNDER Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, açılış konuş-
masında tüm sektör paydaşlarına doğru ve yenilikçi bilgile-
rin, önemli gelişmelerin hızlı ve güncel olarak paylaşılmasını 

Bir süre önce, GÜNDER tarafından oluşturulan 
güneş enerjisi portalı SOLAR.İST kapsamında, 
güneş enerjisi sektörünün önemli isimleri ile 
çeşitli buluşmalar düzenlenmesi kararı alındı. 
SOLARENA adı verilen bu buluşmaların ilki 
30 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlikte 
sektörün küresel geleceği, kömür teşviklerinin 
yansımaları ve ekonomi politikaları incelendi.

Yazı  Berkan Özyer

GÜNEŞ DEVRIMI ILE KARŞI KARŞIYAYIZ
SOLARENA’DAN ÇIKAN SONUÇ:
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jisi sanayii ve güneş enerjisi ülkemiz 
için önemli bir kaldıraçtır” dedi.
Etkinliğin kapanış konuşmasınday-
sa, güneş enerjisindeki gelişmeleri 
daha etkin bir biçimde kamuoyu ile 
paylaşmak için dünyanın ilk İstanbul 
(.ist) alan uzantılı web sitesi SOLAR.
İST’in yayına alındığı hatırlatılarak 
SOLARENA’nın bu yeni bilgi ve payla-
şım platformunun etkinliklerinden biri 
olarak düzenlenmeye devam edeceği 
belirtildi.

bilir kalkınmasına büyük katkı sağlar. 
Güneş enerjisi aynı zamanda, hem 
Türkiye’nin iklim değişikliği ile mü-
cadelesi hem de AB mevzuatına uyu-
mu için önemli bir role sahip. Güneş 
enerjisini verimli ve etkin kullanmak 
amacıyla Ar-Ge ve yenilikçilik alanında 
çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ül-
kemizin büyümesi için yeni modeller 
gerekmekte. Ayrıca ihracatta yüksek 
teknolojili ürünlerin payını artırmalı-
yız. Hızla gelişmekte olan güneş ener-

ve evrensel bilginin yaygınlaştırılarak 
güneş enerjisinde toplumsal farkındalık 
yaratılmasını hedefleyen SOLAR.İST ve 
güneş enerjisi sektöründe düşüncelerin 
paylaşılacağı ve gündemin tartışılacağı 
platform olma özelliğini taşıyacak SO-
LARENA ile sektörel konuları gündeme 
taşımayı, güneş enerjisi sektörünün 
sağlıklı gelişimine yönelik fikir üretme-
de etkin bilgi sunabilmeyi amaçladıkla-
rını kaydetti.
Dr. Watson ise küresel düzeyde güneş 
enerjisindeki büyümeye dikkat çekerek 
2004’te 3 GW dolaylarında olan toplam 
kurulu kapasitenin 2015 sonu itibarıy-
la 228 GW’ı aştığını belirtti ve bu du-
rumu bir “devrim” olarak nitelendirdi. 
Türkiye’nin de güneş potansiyeline 
değinen Watson “Paris Anlaşması ile 
beraber güneş sektörünün daha da hız-
lı büyümeye devam edeceğini tahmin 
edebiliriz. Güçlü güneş potansiyeli ile 
Türkiye de bu büyümenin parçası ola-
cak” dedi.
Türkiye’de kömür için verilen destekle-
rin yüksekliğine dikkat çeken Doç. Dr. 
Sevil Acar yaptıkları çalışma sonucunda 
2013 yılında yalnızca doğrudan maddi 
kaynak yolu ile kömür için 730 milyon 
dolarlık teşvik verildiğini hesapladıkla-
rını, bununla birlikte hesaplanamayan 
kalemler ve dolaylı destekler ile bu ra-
kamın çok daha yüksek olduğuna dik-
kat çekti. Doç. Dr. Acar çalışmalarının 
Türkiye’nin kömür kullanımının teşviki 
için harcadığından çok daha düşük bir 
bütçeyi güneş enerjisi gibi sürdürü-
lebilir kaynaklara harcaması halinde, 
sürdürülebilir kalkınma prensiplerine 
uygun gerekli altyapı ve fırsatları haya-
ta geçirebileceğini ve karbon salımlarını 
azaltabileceğini gösterdiğini de sözleri-
ne ekledi.
Güneş enerjisinin temiz bir alterna-
tif olmasının yanında, sanayi üretimi 
açısından da yarattığı katma değere 
değinen Bengisu Özenç ise “Ekonomik 
kaynakların hem temiz hem de yerli 
enerji kaynaklarına yönlendirmenin bir 
alternatif olarak aktarılmasının üretece-
ği katma değer, Türkiye’nin sürdürüle-

Doç. Dr. Acar, Türkiye’nin kömür kullanımının teşviki için 
harcadığından çok daha düşük bir bütçeyi sürdürülebilir 
kaynaklara harcaması halinde, sürdürülebilir kalkınma 
prensiplerine uygun gerekli altyapı ve fırsatlarının hayata 
geçirebileceğini söyledi ”

“

Doç. Dr. Sevil Acar

Faruk Telemcioğlu

Dr. Kemal Gani Bayraktar

Bengisu Özenç
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sine hızla yaklaştığını aktarıyordu. Ta-
bii, bazı bölgeler diğerlerinden daha iyi 
durumda. Şebeke paritesine ulaşıldığı 
yerlerde teşviklere ihtiyaç duymazsınız. 
Ama şebeke paritesi için de illa ihaleler 
yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin 
kömür ya da nükleer yerine güneşin 
tercih edildiği bir enerji dönüşümü ile 
de şebeke paritesine ulaşabilirsiniz. Bu 
da göz önünde bulundurulmalı.

O zaman şöyle bir manzara ortaya 
çıkıyor. En azından başka teşviklere 
ihtiyaç var. 
Avrupa’da elde ettiğimiz tecrübe böy-
leydi. Artık diğer ülkelerin de teşviklerle 
elde ettiğimiz derslerden faydalanması 
gerekiyor. Teşviklerle elde edilen ölçek 
ekonomisini bu derslere örnek göste-
rebilirim. Ben, 5-10 yıl gibi çok yakın 
gelecekte güneş enerjisinin teşviklerden 
tamamen arınabileceğini düşünüyo-
rum. Ve bu neredeyse her ülkede geçer-
li olacak. Özetle illa teşvik olması gere-
kiyor gibi bir durum yok. Bazı ülkeler 
için iyi bir araç, diyebiliriz tabii ki. 

gelmesi, üçüncü tarafların sunacağı fi-
nansmanlar olacak ve biz de teşvikle-
rin ötesine geçebileceğimizi göreceğiz. 
Yani bence bir tür dönüşüm yaşamak 
gerekiyor. Teşviklerden, ihalelere uza-
nan yol sonunda tamamen rekabetçi 
olmaya çalışacağız. O noktadan son-
ra uzun vadeli anlaşmalar, ya da farklı 
türdeki güç arzı anlaşmaları gibi çeşitli 
mekanizmalar kullanabilirsiniz. Çünkü 
güneş enerjisi diğer her şeyden daha re-
kabetçi bir seviyeye ulaşacak. 

Ve bu sistem her ülkede uygulanabi-
lir mi?
Genel olarak düşününce, şebeke pa-
ritesine ulaşan ülkeler şimdiden var. 
Hindistan’ın bazı bölgelerinde güneş 
için şebeke paritesine ulaşıldığını duy-
dum. Ortadoğu’da teklif edildiğini gör-
düğümüz fiyatlar, şebeke paritesine çok 
yaklaşıldığını gösteriyor. Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın (IEA) solar konusun-
daki çeşitli ihale fiyatları üzerine yakın 
zamanda yaptığı bir analiz, dünya ge-
nelinde fiyatların şebeke paritesi seviye-

Teşvik uygulamaları için geçmiş de-
neyimlerden hareketle hangi yönte-
mi önerirsiniz? 
Avrupa’da gördüklerimizde güneşin 
enerji sistemine dahil edilmesi konu-
sunda çok şey öğrendik. Tarife garan-
tisi (feed in tariff – FiT) gibi teşvikler 
çok büyük bir rol oynadı. Dolayısıyla 
güneşe yönelik doğrudan destek, sektö-
rün büyümesine ciddi katkı sağladı. Ve 
bu teşvikler sayesinde de maliyetlerde 
bugün gördüğümüz düşüşü yaşayabil-
dik. Ve bu da esasında Avrupa’da ve 
dünyanın geri kalanında, diğer elekt-
rik üretim türleriyle şebeke paritesine 
ulaşılmasının sebeplerinden biriydi. 
Bütün bu deneyimleri hesaba katarak 
teşviklerin başlamak için çok iyi bir yol-
yöntem olduğunu söyleyebilirim. Doğ-
rudan FiT sunmak, sanayiyi harekete 
geçirmek için harika bir yol. Ama artık 
rekabetçi hale geliyoruz. Harcamalar 
açısında kamuya daha az yük olacağız. 
Dolayısıyla artık bir pazar oluştura-
bileceğimize inanmaya başladık. Bu, 
ürettiğimiz elektrikten daha fazla fon 

Avrupa’daki güneş enerjisi tedarik zincirinin her 
halkasına hitap eden meslek birliği SolarPower 
Europe’nun (eski adıyla Avrupa PV Sanayi Birliği 
- EPIA) CEO’su James Watson, SOLARENA’nın 
konuklarındandı. Watson, teşvik uygulamalarından 
ders çıkarılmasını belirtirken teşviklerin illa kullanılması 
gereken bir yöntem olmadığını hatırlatıyor. 

Yazı  Berkan Özyer

TEŞVIK KONUSUNDA 
AVRUPA’DAN 
ÇIKARTILACAK 
DERSLER VAR 
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Eğer yenilenebilire karşı bir hükümetse-
niz, kolaylıkla bunu durdurabilirsiniz. 
Almanya’daki gibi, son sekiz-dokuz 
yıldır yenilenebiliri destekleyen bir hü-
kümet olursa, yenilenebilir kapasitesin-
de muazzam artış olacaktır. Enerji, dü-
zenlemelere çok bağlı olmasından ötü-
rü hayli ilginç bir sektördür. Bu kadar 
denetimli bir sistem olmasından ötürü, 
yenilenebiliri geliştirmek kesinlikle hü-
kümetlerin gücü dahilindedir. 

Depolama teknolojilerinin geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?
Bence depolama çığır açıcı yeni bir tek-
noloji olacak. Çeşitli depolama teknik-
leri yaklaşık 100 yıldır kullanılıyor olsa 
da, burada konut ve santral tipi sistem-
ler (utility scale) ölçeğinde güneş ener-
jisinin kullanımına ve depolanmasına 
imkan tanıyan yeni teknolojik gelişme-
lerden bahsediyoruz. Bence bunlar sek-
törümüzde gördüğümüz yeni gelişme-
ler. İnsanlar uzun süredir depolamanın, 
yenilenebilir için ideal partner olduğu-
nu söylüyordu ama teknolojik geliş-
meleri göremiyorduk. Geçen seneden 

Sunumunuzda Donald Trump’ın ola-
sı başkanlık zaferinden bahsettiniz. 
Siyasi tercihler, gelişmeler ne denli 
etkili olabilir?
Enerji hayli siyasi bir konu. Beğensek de 
beğenmesek de enerji, en denetimli sek-
törlerden biri ve devletler kendi sınırları 
içinde hangi kaynaktan enerji üretilece-
ği konusunda çok büyük bir etkiye sa-
hipler. Dolayısıyla, sorunuza cevabım 
“çok”. Karar vericiler tarafından belirle-
nen politikalar, yenilenebilirin gerçek-
ten gelişip gelişmeyeceğini belirliyor. 

Yakınlarda kurum olarak çeşitli yeni 
öneriler sundunuz. Bunlar neydi? 
FiT döneminin Avrupa’da sona yaklaş-
tığını düşünüyoruz. Geçmişte gördüğü-
müz büyük kamu teşvikleri kesinlikle 
bitiyor. Yani farklı bir modele ihtiya-
cımız var. IEA’nın Avrupa’daki rehbe-
rine baktığımızda, ihale seçeneğinin 
öne çıktığını görüyoruz. İhalelerin de 
rekabetçi olmasından ötürü bence bu 
sistem hayli mantıklı. Tüketiciler için 
en iyi teklifi sunuyorsunuz. Dolayısıyla 
biz, şu an Avrupa’daki güneş kurulum-
ları için ihalelerin en doğru iş modeli 
olduğunu düşünüyoruz.

Münih’te önümüzdeki yıl tahminleri-
nizi açıklayacaksınız. Şimdiden biraz 
ayrıntı paylaşabilir misiniz? 
Şimdilik sadece 2016’nın geri kalanında 
ne yapacağımıza dair fikirlerimi söyle-
yebilirim. 2016’da 70 GW kurulum 
olacak. Sonraki yıllarda ne olacağını 
söyleyemem. O kadarı Intersolar için 
sürpriz olsun. Ama dediğim gibi bu 
sene için en önemli konu, küresel olarak 
70 GW kurulum elde edilmesi olacak. 

“Büyük ölçekli firmalar, 
ticari kurumlar ve 
konut tüketicileri ile 
çatı sektörü giderek 
daha fazla büyüyecek. 
Fiyatlardaki düşüş de 
fark yaratıyor. Fiyatların 
düşüşü sistemin daha 
erişilebilir olduğunu 
gösteriyor” ”

“
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sanayi alanında pek çok aktörün enerji 
maliyetlerini azaltmak için giderek ar-
tan oranda güneş enerjisine yönelmele-
ri. Neticede pek çok farklı tipteki nihai 
tüketici için güneş enerjisi bir partner 
olarak görülmeye başlandı. Yani büyük 
ölçekli firmalar, ticari kurumlar ve ko-
nut tüketicileri ile çatı sektörü giderek 
daha fazla büyüyecek. Fiyatlardaki dü-
şüş de fark yaratıyor. Fiyatların düşüşü 
sistemin daha erişilebilir olduğunu gös-
teriyor. İronik bir şekilde solar parklara 
oranla çatı sistemleri daha pahalıya ge-
liyor. Ama bu da ölçek ekonomisinin 
sunduğu fırsatlarla ilgili. Ama yine de 
küresel olarak çatı sistemlerinde bü-
yük bir artış görüyoruz. Çünkü mesela 
Çin’in çatı sistemlerini artırmaya çalış-
tığını biliyoruz. Bu büyük ölçekli kuru-
lumların bittiği anlamına gelmiyor. Geç-
mişte teşvik kullanılan ülkelerde büyük 
ölçekli kurulumlar daha fazla var. Bu da 
artık çatı sistemleri için ciddi bir kapasite 
oluşturuyor ve size toplum için doğru 
bir enerji dağılımına sahip olma fırsatı 
sağlıyor.   l

yor. Dolayısıyla fırsatlar çok büyük. 
Özetle üyelerimiz Türkiye’de çok iyi iş 
fırsatları olduğunu düşünüyor, biz de 
dernek olarak Türkiye’yi Avrupa’daki 
potansiyel lider pazarlardan biri olarak 
görüyoruz. 

Çatı panellerinde büyük potansiyel 
var ve siz de son yıllarda Avrupa 
pazarının çatılara odaklandığını söy-
lüyorsunuz. Bu mevcut trendi nasıl 
açıklarsınız?
Avrupa’da olan bitenlere bakmanın ben-
ce birkaç farklı yolu var. Başta teşvikler 
varken büyük ölçekli pek çok kurulum 
yapmak mümkün oluyor. Zamanla sis-
tem ihalelere kaydıkça kurulum sayısı 
azalıyor. Burada oldukça kontrollü bir 
talep oluyor. Çünkü ihale miktarına 
devlet karar veriyor. Öte yandan çatı ku-
rulumları daha esnek olabiliyor. Çünkü 
daha küçükler ayrıca nihayetinde kişisel 
tercihlerle kuruluyorlar. Bu, ticari ku-
rumların iş kararları ya da kişisel tercih-
lerin önemini gösteriyor. Küresel olarak 
gördüğümüz ilginç trendlerden biri ağır 

bu yana çok büyük ölçekte depolama 
sistemleri kuruluyor. Almanya’da 40 
bin sistem kurulmuştu örneğin. Benim 
tahminim bu gidişin ciddi oranda bü-
yüyeceği. Güneş enerjisi açısındansa bir 
araştırma ekibi oluşturduk, bu sayede 
depolama ve solar teknolojilerinin nasıl 
bir arada kullanılacağını, depolamanın 
soları nasıl geliştireceğini araştırıyo-
ruz. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde bu 
teknoloji çok büyük bir fark yaratacak. 
Dolayısıyla depolamadaki gelişmeleri 
yakından takip edin, çok hızlı değişim-
ler yaşanıyor. 

Başka hangi alanlarda inovasyona 
odaklanılmalı? Üyelerinizin talepleri 
neler?
Üyelerimizin talebi Avrupa’daki solar 
marketlerin tekrar büyümesi. Ben de 
buna katılıyorum ve bunu elde etmek 
için inovasyonun yardımcı olacağı an-
laşılıyor. Maliyetlerin biraz azalmasına, 
daha fazla verimliliğe ihtiyacımız var. 
Ama aynı zamanda depolama, talep 
yanıtlama çözümleri (demand response) 
gibi gelişebilir teknolojilere de ihtiya-
cımız var. Bence, daha akıllı teknoloji 
sistemlerine bakmalıyız. Yani talep ya-
nıtlama çözümleri, depolama, ihtiyaç-
larımızın çoğuna 10-20 yıl içinde cevap 
verir hale gelecek. Bu tür inovasyonlar 
bir araya geldiğinde, iklim değişikliğini 
alt etmek ve temiz enerji üretmek için 
kusursuz bir fırtına yaratılabiliyor.

Avrupa, Türkiye pazarına dair ne dü-
şünüyor?
Bence şu an Türkiye beklentilerin al-
tında kalmış durumda, sadece birkaç 
yüz MW solar kurulumu yapıldı. Çok 
büyük pazar değil. Ama potansiyel çok 
büyük. Sanırım hükümet kurulu solar 
gücü kısa sürede 5 GW’a yükseltmek 
istiyor. Bunu yapabiliriz, hatta bundan 
daha fazlasını da yapabiliriz. Dolayı-
sıyla üyelerimizin, Türkiye’yi Avrupa 
içindeki pazara yön verebilecek bir po-
tansiyel olarak gördükleri söylenebilir. 
Potansiyeli var, yüksek nüfusa sahip, 
enerji ihtiyacı var, çoğu yer iyi ışık alı-

“Enerji, düzenlemelere çok bağlı olmasından ötürü 
hayli ilginç bir sektördür. Bu kadar denetimli bir sistem 
olmasından ötürü, yenilenebiliri geliştirmek kesinlikle 
hükümetlerin gücü dahilindedir” ”

“
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G
ÜNDER, güneş sektörü 
temsilcileri, yatırımcıla-
rı, sivil toplum kuruluş-
ları ve güneş enerjisine 
ilgi duyan herkesi SO-

LARENA buluşmaları ile bir araya getir-
meye devam ediyor. 14 Ekim günü ger-
çekleşen ikinci SOLARENA buluşma-
sında, Türkiye’nin yerli ve temiz enerji 
kaynağı güneş enerjisini daha etkin bir 
biçimde kullanabilmesi için alternatif 
finansman modelleri masaya yatırıldı.
Dünyada güneş enerjisinin finans-
manı için yaygın olarak kullanılan ve 
Türkiye’de de yeni filizlenmeye baş-
layan farklı modeller ve bu modellerin 
Türkiye’de nasıl uygulanabileceğinin 
konuşulduğu buluşmada, güneş ko-
operatifleri, yeşil tahviller ve kitlesel 
fonlama gibi giderek yaygınlaşan mo-
deller hakkında detaylı bilgilendirmede 
bulunuldu. Güneş enerjisi sektörün-
de deneyimli altı uzmanın konuşma 
yaptığı program, GÜNDER Başkanı 
Dr. Kemal Gani Bayraktar’ın konunun 
önemine dair konuşmasıyla başladı. 
Solarist haber portalının çalışmalarına 
ve hazırlanılmakta olunan SOLARTR 
2016 Konferans ve Sergisi’ne deği-
nen Bayraktar’ın konuşmasından sonra 
Greenpeace’ten İbrahim Çiftçi, “Ener-
ji Devriminde Güneşin Rolü” raporu 

hakkında sunum yaptı. 
Enerji sektörünün değişeceğini vurgu-
layan Çiftçi, “‘Türkiye’nin 2050 yılına 
kadar elektrik ihtiyacının %90’ını yeni-
lenebilir enerjilerden kazanması müm-
kün. Enerji [D]evrimi raporu ortaya ko-
yuyor ki, yenilenebilir enerjiye yatırım 
yapmak hem maliyetler, hem istihdam 
hem de vatandaşın ödeyeceği elektrik 
faturaları açısından ekonomik ve ger-

çekçi. Burada çözülmesi gereken sorun 
ise yenilenebilir enerjilere geçişin ne şe-
kilde gerçekleşeceği. Enerji Sektörü baş-
tan aşağı değişecek, gelecekte şebeke 
yönetim stratejileri ve iş modelinin de-
ğişmesi bir zorunluluk haline gelecek. 
Çok uzak olmayan bir zaman zarfında 
bugünün pasif tüketicileri kendi yenile-
nebilir enerji sistemleriyle yalnızca ih-
tiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aktif 

GÜNEŞ IÇIN ALTERNATIF 
FINANSMAN MODELLERI
Güneş Enerjisi Portalı Solarist 
Buluşmaları: SOLARENA’nın 
ikincisi 14 Ekim’de İstanbul 
Tekfen Tower’da gerçekleşti. 
“GES Yatırımlarında Alternatif 
Finans Modelleri”nin tartışıldığı 
buluşma ulusal ve uluslararası 
misafirlere ev sahipliği yaptı.
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üreticiler haline gelecekler. Bunu başar-
mada güneş enerjisi ve teknolojileri de 
en önemli kaldıraçtır” dedi. 
Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri-
nin hayatımızı kolaylaştıracak bir 
model olduğunu söyleyen Troya 
Çevre Derneği’nden Oral Kaya 
ise“Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri 
hepimizin hayatını kolaylaştırabilecek 
bir örgütlenme modelidir. Bir sitede, 
bir apartmanda veya belli bir çıkar için 
bir araya gelen gruplar, kendi ihtiyaçla-
rı olan enerjiyi kendi öz kaynakları ve 
kendi inisiyatifleri ile üretebilirler. Bu 
tam anlamıyla bir enerji bağımsızlığı ve 
enerji demokrasisi anlamına gelmekte-
dir. Yurtdışında yaygın örneği olan bu 
yapıların en kısa zamanda ülkemizde 
de kurulup gelişmesi gerekiyor. Koo-

peratifleri şirketlerden ayıran en önemli 
unsur, içinde insan ve demokrasi olma-
sıdır” dedi.
Programın devamında Avrupa dene-
yimlerini aktaran Rescoop’dan Stan 
Herbemont yenilenebilir enerji koo-
peratiflerine, SolarPower Europe’tan 
Sonia Dunlop GES finansmanına dair 
tecrübelerine değindi. Farklı ülkelerden 
örnek finans modellerini anlatan konuş-
macılar merak edilen soruları cevapladı. 

Yeşil Tahviller
Climate Bonds Initiative’den Manu-
el Adamini’nin de katıldığı buluşmada 
“İklim Değişikliği Sorunlarının Çözü-
münde Finansman: Yeşil Tahviller” 
başlıklı konuda merak edilenler yanıt 
buldu. Adamini, iklim değişikliğinin 
gündemde olduğu günümüzde, finans-
man çözümlerinde en basit ve verimli 
sonuçların sürdürülebilir “Yeşil Tahvil” 
seçeneğiyle alınabildiğini vurguladı. 
Adamini, “Türkiye’nin genç ve canlı 
nüfusuna istihdam yaratılabilmesi için 
ekonominin refaha ulaşması gerekli. 
İklim değişikliğinden kaynaklanan teh-
ditlere karşı geleceğe dönük büyüme 
şart. İklim değişikliğine karşı akılcı çö-
zümlerle, tek seferde iki farklı zorlukla 
mücadele sağlanabilir. Hızlı davranma-

lıyız ve Türkiye’nin iddialı yenilenebilir 
enerji hedefleri de dahil olmak üzere 
istediğimiz geleceği finanse etmek için 
eşsiz tarihsel fırsat olan düşük küresel 
faiz oranlarını kullanmalıyız. TSKB ta-
rafından da ilk sıralarda yer alan yeşil 
ve iklim tahvilleri, uluslararası serma-
ye akımlarını çekmek için yardımcı 
olabilir. Önde gelen ticari bankalar ve 
kurumsal yayıncılar dahil olmak üzere, 
düzenleyici çerçeveler ve devlet teşvik-
leri tarafından daha fazla piyasa oyun-
cusu ön planda olmalıdır” dedi.

Kitlesel Fonlama
Programın sonunda konuşan Herdem 
Avukatlık’tan Şafak Herdem, “Kitlesel 
Fonlama” konusuna değindi. Öncelikle 
bu terimin felsefesini anlatan Herdem, 
“Kitlesel Fonlama”yı finansman mo-
deli olarak değerlendirmekten öte bu 
sektöre nasıl entegre edilebileceğini 
deneyimleriyle beraber anlattı. Ar-Ge 
fonlamasının güneş enerjisi sektöründe 
en güzel kitlesel fonlama örneği olabile-
ceğine de değindi. 
Sektör deneyimlerin paylaşımında ve fikir 
üretiminde bir kez daha farklı tecrübeye 
ev sahipliği yapan SOLARENA, gelecek 
yıl gündemdeki başka konularla yine bu 
alanda çalışan isimlerle buluşacak.   l

Troya Çevre 
Derneği’nden Oral 
Kaya: “Yenilenebilir 
enerji kooperatifleri 
hepimizin hayatını 
kolaylaştırabilecek bir 
örgütlenme modelidir. Bir 
sitede, bir apartmanda 
veya belli bir çıkar için bir 
araya gelen gruplar, kendi 
ihtiyaçları olan enerjiyi 
kendi öz kaynakları ve 
kendi inisiyatifleri ile 
üretebilirler. Bu tam 
anlamıyla bir enerji 
bağımsızlığı ve enerji 
demokrasisi anlamına 
gelmektedir” ”

“
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“Güneş enerjisi sadece enerji bağım-
sızlığı sağlayıp cari açığın kapanmasını 
sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda 
güneş enerjisi sanayii için yeni pazarlar 
açarak istihdamın artmasını da sağlaya-
cak. Güneş enerjisine yatırım yapmak 
yeni fırsatları da beraberinde getirecek 
ciddi bir iş kolu olacaktır” dedi.
Çiftçi; Greenpeace Akdeniz’in birey-
lerin çatılarına güneş panelleri kurma-
sı için gerekli işlemlerin kolaylaşması 
amacıyla kampanya yürüttüğünü, ban-
kaların da bireylere güneş enerjisi ku-
rulumu için uygun şartlarda finans im-
kanları sunması gerektiğini vurguladı.

Kentsel Dönüşüm Bir Fırsat
Türkiye’nin coğrafi konumu gereği 
güneş açısından çok önemli bir po-
tansiyele sahip olduğuna dikkat çeken 
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Bayraktar, Türkiye’nin ve bölgenin ge-
leceğinde güneş enerjisinin çok önem-
li bir rol oynayacağına dikkat çekti.  
“Hızlı ve kolay erişilebilirliği ve uygu-

Şehirler”  üyesi belediye başkanları ile 
Türkiye’nin güneşi, belediyelere yöne-
lik destekler ve İLBANK’ın belediyelere 
sağladığı güneş enerjisi hizmetleri hak-
kında konuştuk.
Greenpeace’in GÜNDER ile beraber 
Rainbow Warrior gemisinde, İstabul’da 
düzenlediği etkinliğe ise GÜNDER Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani 
Bayraktar, Uluslararası Enerji Ekonomi-
si Birliği Dünya Başkanı Prof. Dr. Gür-
kan Kumbaroğlu, Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kara-
osmanoğlu ve Temiz Enerji Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tülin Keskin katıldı. 
16 ayrı kurum ve kuruluştan 30’u aşkın 
davetlinin katıldığı iki saatten fazla sü-
ren “Türkiye için Güneş Geleceği ve 
Fırsatları” özel buluşmasında, geleceği 
şekillendirmede güneş enerjisinin yara-
tacağı değer çok yönlü tartışıldı.
Greenpeace Akdeniz Sürdürülebilir 
Yatırımlar Danışmanı İbrahim Çiftçi, 
toplantı sonrası yaptığı açıklamada: 

G
reenpeace, efsane gemi-
si Rainbow Warrior ile 
daha güzel, daha yeşil, 
daha umut dolu, daha 
güneşli bir gelecek için 

“Güneşe Yelken Aç” sloganıyla baş-
lattığı projede, güneş enerjisi ile ilgili 
önyargıları kırmayı, çözüm üretmeyi, 
halkı güneş enerjisi konusunda bilinç-
lendirmeyi hedefledi. Kasım ayında 
Fas’ta düzenlenecek İklim Zirvesi yo-
lunda Akdeniz boyunca umut ve güne-
şin mesajını taşıyan Rainbow Warrior, 
Türkiye’nin enerji geleceğinde güneş 
enerjisinin rolünün konuşulduğu bir 
platform olarak Eylül ayı boyunca Tür-
kiye sahillerinde halkla buluştu. 
GÜNDER olarak proje hedefi doğrul-
tusunda, güneş enerjisine dair merak 
edilenleri tüm detaylarıyla katılımcı-
larla paylaştık. Türkiye turunun ilk 
ayağı olan Bodrum’da turizm sektörü 
yatırımcılarının Türkiye’nin güneşi 
ve çatı uygulamaları konusundaki so-
rularını yanıtladık. Sığacık’ta “Yavaş 

  GÜNDER VE GREENPEACE  
“GÜNEŞE YELKEN AÇAN”  
  TÜRKIYE IÇIN BIR ARADAYDI!

Güneş enerjisi kullanımına 
özendiren, bilgilendirici 
ve eğitici çalışmaları ile 
Türkiye’nin bu alandaki 
en aktif sivil toplum 
kuruluşu Uluslararası 
Güneş Enerjisi Topluluğu 
Türkiye Bölümü Derneği, 
GÜNDER ile çevreci 
projeleriyle tanınan 
Greenpeace, enerjisini 
güneşten alan bir Türkiye 
için işbirliği yaptı.
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Yüksek Sosyal Etki 
Temiz Enerji Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Tülin Keskin de konuşmasın-
da şunları söyledi:  “Yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği ve hatta iklim deği-
şikliği uzun yıllar ‘romantik’ bir uğraşı 
alanı olarak görüldüyse de; son yıllarda 
özel sektörün bu kaynakları kullanma 
konusundaki güçlü talebi ve dünyadaki 
gelişmelerin de etkisiyle hidrolik dışın-
daki yenilenebilir enerji, ülkemizde de 
bir dönüşüm yaşamaya başladı. Aslın-
da yenilenebilir enerji kaynakları doğa-
nın lütfu olarak dünya üzerinde hakça 
dağılmış kaynaklardır ve teknolojiyi 
göz ardı edersek kimsenin tekelinde de 
değildir. Bu nedenle özellikle güneş ve 
rüzgarı dünya üzerindeki en adil ener-
ji kaynağı olarak kabul edebiliriz. Bu 
açıdan sosyal etkisi de yüksektir. Dün-
yada birçok ülkede güneş enerjisi in-
sanların hayatına değerek onların daha 
önce sahip olmadıkları refahın yolunu 
açmaktadır. Örneğin kırsal alanda gü-
neş enerjisinin değişik şekillerde kul-
lanımının yaygınlaştırılması ve üretici 
olmayan, evinde oturan kadınların eko-
nomik ve sosyal hayatta yer almalarını 
sağlayacak bir iş modelinin kurulması 
esasını taşıyan ‘Köyde Yeşil Ekonomi’ 
projesinde;  güneş enerjisinden ısı ve 
elektrik olarak yararlanma potansiyeli 
ortaya çıkarılırken, göç veren ve kadın-
ların toplumsal katılımı düşük olan bir 
bölgede kurulan bir kadın kooperatifi 
ile kalkınma da desteklenmektedir. Bu 
şekilde daha önce değerlendirileme-
yen ve bahçelerde heba olan kasaba 
ve köylerinde üretilen tarımsal ürünler 
ve dağlarından toplanan yöreye özgü 
ürünler güneş enerjisi katkısıyla de-
ğerlendirilmeye; kurulan güneş enerjili 
kurutma tesisinde üretime başlanmış, 
fotovoltaik çatı kurulumu ile üretimde 
kullanılan diğer ekipmanların elekt-
rik enerjisi sağlanmış, güneş enerjisi 
kullanan sürdürülebilir bir işletme ile 
kadınların üretime katılmasına olanak 
tanınarak yerel kalkınmanın öncülüğü 
yapılmıştır. Güneş enerjisi hayatları de-
ğiştirecektir.”     l

Avrupa’nın potansiyeli düşük bölgele-
rine taşınacak projeler geliştirildiğini ve 
Türkiye’nin yenilenebilir enerjinin de 
koridoru olabileceğini ifade etti.

Mükemmel Kaynak
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Der-
neği Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ise 
“Ülkemizin düşük karbon ekonomisi 
yolunda iklim değişikliğine dirençli, 
sürdürülebilir kalkınması için tüm enerji 
kaynaklarının kaynağı güneş vazgeçile-
mez yerli kaynağımızdır. Evde, ulaşım-
da, tarımda, sanayide güneşin bereketi; 
elektrik, ısı ve soğuk üretimi için hazır. 
Güneş, temiz enerji üretimi için mü-
kemmel bir kaynak. Dağıtık sistemlere 
çok uygun güneş elektriği kullanımı ile 
elektrikteki kayıp-kaçak sorununu da 
çözebiliriz. Güneşimizi en temiz enerji 
teknolojisi ile kullanmak üzere seferber-
lik yapalım, sahiplenelim. Güneş ener-
jisi büyük fırsatını kaçırmayalım. Hep 
beraber güneşin ekonomimizi canlan-
dırması için çalışalım” dedi.

lanabilirliği, ısıdan elektriğe depolama 
dahil teknolojik erişilebilirliğin müm-
künlüğü ve uygunluğu, çok yönlü sek-
törel entegrasyon ve istihdama katkısı 
(alışagelmiş enerji kaynaklarına kıyas-
la dört-beş misli daha fazla istihdam), 
güneş enerjisini ayrıcalıklı kılmaktadır” 
diyen Dr. Bayraktar, özellikle kentsel 
dönüşümü hızla uygulamaya almış 
olan Türkiye’nin, yeniden yapılaşma 
sürecini enerji etkin tasarımlı, güneş 
odaklı binalar ve yerleşim alanları, yay-
gın kullanılacak yenilikçi güneş enerjisi 
teknolojileri ile sürdürebilme fırsatını 
kaçırmaması gerektiğini ifade etti. Ye-
nilenebilir Enerji Eylem Planında 2023 
yılı itibarı ile ısıtma ve soğutmada enerji 
ihtiyacının en az %15’inin yenilenebilir 
enerjiden karşılanma hedefi doğrultu-
sunda, güneş enerjisinin kullanımında 
yenilikçi yaklaşımların yaygınlaştırıl-
masının önemine değinen Dr. Bayrak-
tar; güneşle ısıtma ve soğutma, bölgesel 
ısıtma ve soğutma, güneşle proses ısısı 
üretimi ve ısı depolamanın karbon sa-
lımını azaltmada ve enerji bağımsızlığı-
mızı sağlamada (doğalgaz gibi ithal ve 
karbon temelli yakıtların tüketiminin 
azaltılmasında) önemli bir kaldıraç ola-
cağına dikkat çekti. 

Yenilenebilir Enerji Koridoru
Etkinlikte yer alan Uluslararası Ener-
ji Ekonomisi Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Gürkan Kumbaroğlu, güneş enerji-
sinden elektrik üretiminde ekonomik 
anlamda kritik eşiğe gelindiğini, bi-
reysel kullanımın bürokratik zorluk-
lara takılmaması ve farkındalık yara-
tılması ile ilave destek ihtiyaç duyul-
madan yaygınlaşabileceğini belirtti. 
Greenpeace’in GÜNDER işbirliğindeki 
kampanyasının farkındalık açısından 
çok faydalı olduğunu belirten Kum-
baroğlu, tüketicilerin tercihlerinde 
farkındalığın yanı sıra ekonomik ön-
celiklerin önem taşıdığına dikkat çekti. 
Türkiye ve bölgenin güneş enerjisinde 
yüksek potansiyeli bulunduğunu ha-
tırlatan Kumbaroğlu, buranın güneş 
gücünün yüksek gerilim hatlarıyla 

Greenpeace, efsane 
gemisi Rainbow Warrior 
ile daha güzel, daha 
yeşil, daha umut dolu, 
daha güneşli bir gelecek 
için “Güneşe Yelken Aç” 
sloganıyla başlattığı 
projede, güneş enerjisi ile 
ilgili önyargıları kırmayı, 
çözüm üretmeyi, halkı 
güneş enerjisi konusunda 
bilinçlendirmeyi 
hedefledi ”

“
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kurulu güç artışının %60’ı ağırlıklı ola-
rak Çin ve Japonya olmak üzere Asya 
kıtasında gerçekleşti.
Çin resmi hedefinin gerisinde kalsa da, 
2015’te gerçekleştirdiği 15,3 GW’lık ku-
rulu güç artışı ile toplamda 43,6 GW’lık 
kapasiteye ulaşarak şimdiye kadar sek-
törün lider ülkesi olan Almanya’yı geri-
de bıraktı. Aynı dönemde Japonya’daki 
kurulu güç artışı ise 11 GW düzeyinde 
gerçekleşti. ABD pazarında 7,3 GW’lık 
güç artışı gerçekleşirken, bu artışta bü-
yük ölçekli santral projeleri ve solar ki-
ralama iş modelleri etkili oldu.

IEA PVPS tespitlerine göre geçen yıl 22 
ülkenin elektrik talebinin %1 ve üzeri gü-
neş enerjisi sayesinde karşılandı. Bu oran 
İtalya’da %8, Yunanistan’da %7,4 ve 
Almanya’da %7,1 seviyesine ulaşırken, 
Avrupa ortalaması ise %3,5 oldu. Dünya 
ortalaması ise %1,3 olarak gerçekleşti.
Çalışmada güneş elektriği sektörünün 
fosil ve nükleer enerji kaynakları ile 
rekabet edebilir konuma geldiği de sa-
vunulurken, geçen yıl ve 2016 yılı baş-
larında Almanya, Hindistan, Peru gibi 
ülkelerde gerçekleşen bazı ihalelerde 
teklif edilen rakamlar buna örnek olarak 
gösterildi.
Çalışmada derlenen veriler güneş elekt-
riği sektörünün dünyanın hemen her 
bölgesinde hızla gelişerek gerçek an-
lamda küreselleşme dönemine girdiğini 
da gösteriyor. Verilere göre 2015’teki 

Uluslararası Enerji Ajansı Fotovol-
taik Güç Sistemleri Programı (IEA 

PVPS) 2015 yılı “Küresel Fotovoltaik 
Pazarları Anlık Görünümü” başlıklı 
çalışmasını yayımladı.
Bu yıl dördüncü kez hazırlanan çalış-
maya göre 2015 yılı PV sektöründe 
gerek büyüme gerekse rekabetçilik 
anlamında çok önemli başarıların elde 
edildiği bir yıl oldu. 2014’te gerçekleşen 
40 GW düzeyindeki güç artışına karşın, 
2015’teki 50 GW’lık artış küresel güneş 
elektriği gücünün 227 GW’a yükselme-
sini sağladı. Ulaşılan bu rakam küresel 
kurulu gücün yalnızca altı yıl içinde 
10 kat, pazar büyüklüğünün ise 10 yıl 
içinde 40 kat büyümesi anlamına geli-
yor. Rapora göre güneş enerjisi birçok 
ülkenin elektrik piyasasında da önemli 
unsurlardan biri haline geldi.

IEA PVPS çalışmasına göre 2015 yılında güneş 
elektriği kurulu gücünün en fazla arttığı 10 
ülke ve artış rakamları:

2015 yılı sonu itibarıyla kurulu gücü en fazla 
olan 10 ülkenin sıralaması:

Sıra Ülke Kapasite Artışı

1 Çin 15,2 GW
2 Japonya 11 GW
3 ABD 7,3 GW
4 İngiltere 3,5 GW
5 Hindistan 2 GW
6 Almanya 1,5 GW
7 Kore 1 GW
8 Avustralya 0,9 GW
9 Fransa 0,9 GW
10 Kanada 0,6 GW

Sıra Ülke Toplam Kapasite

1 Çin 43,5 GW
2 Almanya 39,7 GW
3 Japonya 34,4 GW
4      ABD      25,6 GW
5 İtalya 18,9 GW
6 İngiltere 8,8 GW
7 Fransa 6,6 GW
8 İspanya 5,4 GW
9 Avustralya 5,1 GW
10 Hindistan 5 GW

GÜNEŞ ELEKTRIĞI FOSIL VE NÜKLEER 
ILE REKABET EDEBILIYOR 
Uuslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı 
(IEA PVPS) 2015 yılı “Küresel Fotovoltaik Pazarları Anlık 
Görünümü” çalışması, güneş elektriği sektörünün fosil ve 
nükleer enerji kaynakları ile artık kora kor rekabet edebilir 
konuma geldiğini açık bir şekilde gösteriyor.

4     ABD     25,6 GW
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IRENA raporundaki hesaplamalar, ser-
maye maliyetinin ağırlıklı ortalamaları-
nın (WACC) gelecek 10 yılda, OECD 
ülkeleri ve Çin’de %7,5, diğer ülkelerde 
ise %10 olabileceği baz alınarak yapıl-
mış. Çalışmada güneş elektriği yatırım 
maliyetlerinin dünyanın farklı bölgele-
rinde farklı düzeyde olduğuna da dikkat 
çekiliyor.
Rapordaki tespitlere göre, 2016’nın ilk 
çeyreğinde Almanya’da çatı tipi güneş 
elektriği sistemi kurulum maliyetleri, 
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin yalnızca 
%37’si düzeyinde bulunuyordu. Büyük 
ölçekli kurulumlarda ise bu oran geçen 
yıl %50 civarında gerçekleşmişti.
IRENA çalışmasında iki ülke arasındaki 
bu yüksek farkın, uygun politikaların 
güneş enerjisi yatırım maliyetlerinin 
çok daha düşürülmesini sağlayabilece-
ğinin kanıtlarından biri olduğu da savu-
nuluyor.   l

kilovat-saat başına 0,03 ila 0,12 dolar-
sent arasına gerilemesini sağlayabilir.
Teknolojideki ilerleme, üretim ölçek-
lerindeki büyüme, polisilikon fiyatla-
rındaki gerilemeler gibi faktörler saye-
sinde, modül fiyatlarının 2025 yılında 
bugünün %42 altında olmasını sağla-
yabilecek.
Parabolik kollektörlere sahip yoğunlaş-
tırılmış güneş enerjisi (CSP) santralla-
rında ise yatırım maliyetleri %33, sevi-
yelendirilmiş elektrik üretim maliyetleri 
ise %37 arasında gerileyebilecek. Bu 
oranlar kule tipi santrallarda ise sırası 
ile %37 ile %43 arasında olabilecek.
Bu oranlar, 7,5 saatlik ısı depolama 
özelliğine sahip parabolik kollektörlü 
CSP sistemin kW başına yatırım mali-
yetinin 5550’den 3700 dolar seviyesine 
gerilemesini sağlayacak. Kule tipi CSP 
santrallerinde ise bu rakam 5700’den 
3600 dolar seviyesine gerileyebilecek.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Ajansı’nın (IRENA) Haziran ayın-

da yayımladığı rüzgar ve güneş elektri-
ği yatırım maliyetlerindeki eğilimlerin 
incelendiği “The Power to Change” 
başlıklı çalışmasına göre, yenilenebilir 
enerji birçok alanda fosil yakıtlar ile re-
kabet edebilir seviyeye ulaşmış durum-
da ancak halen maliyet düşürebilme 
anlamında çok yüksek bir potansiyele 
sahip. En dikkat çekici tespit ise gelecek 
10 yılda güneş enerjisinin yatırım ve 
üretim maliyetlerinin en hızlı gerilediği 
yenilenebilir enerji alanı olacağı.
Rapordaki verilere göre güneş enerjisi 
alanındaki seviyelendirilmiş elektrik 
üretim maliyetleri (LCOE) 2010-2015 
yılları arasında ortalama olarak %58 
oranında gerilemiş durumda.
IRENA öngörüsüne göre doğru politi-
kalar ve düzenlemeler bu eğilimin gele-
cek 10 yıl ve sonrasında güçlü şekilde 
devam etmesini sağlayabilir. Hesapla-
malara göre güneş enerjisi alanındaki 
bu gerileme, yatırım maliyetlerinde 
%57’yi, seviyelendirilmiş elektrik üre-
tim maliyetleri açısından ise %59’u 
bulma potansiyeline sahip. Bu gerileme 
güneş enerjisindeki yatırım maliyetle-
rinin, diğer faktörlere de bağlı olarak, 

MALIYETLER EN HIZLI GÜNEŞ ELEKTRIĞINDE GERILEYECEK
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yük bir fırsat sunduğunu ifade edildi. 
Prysmian Group Türkiye OEM & 
Özel Kablolar Satış Direktörü İlhan 
Öztürk de, bu sene Solarex fuarına ilk 
kez katıldıklarını ve fuarda yarattıkları 
büyük farkın, “Dikkat! Her Solar (PV) 
Kablo Aynı Değildir...” girişimini tekrar 
sektörle paylaşmak olduğunu belirtti. 
Fuarın katılımcılarından CW Enerji ise, 
değerlendirmesinde üç günlük yoğun 
faaliyetleriyle 600’ün üzerinde konuğu 
stant alanlarında ağırladıklarını, kendi-
leriyle iletişime geçmek isteyen özel-
likle Almanya, Hollanda, Makedonya, 
Çin, Ermenistan, Nijerya, Mısır, Tunus 
gibi çeşitli ülkelerden 250’yi geçkin ya-
bancı firmanın adres ve iletişim bilgile-
rini kayıt aldıkları aldıklarını kaydetti. 
Konusunda Türkiye’nin ilk ve tek ihti-
sas fuarı olan Solarex İstanbul Ulusla-
rarası Güneş Enerjisi & Teknolojileri 
Fuarı, 161’i yurtiçi 55’i yurtdışı olmak 
üzere toplamda 216 katılımcının katıl-
dığı ve toplam 20 bin 153 ziyaretçinin 
takip ettiği profesyonellerin buluştuğu 
bir arena oldu.  

Solarex Fuarı’nın ilk günü GÜNDER 
tarafından düzenlenen ve üç bölümden 
oluşan oturumlarda yasal ve teknik ko-
nular ele alındı. İlk bölümde IPARD II 
ve GEF Orköy projelerine dair merak 
edilenler aktarıldı ve İLBANK yetkilisi 
yenilenebilir enerji konusunda verilen 
krediler ile faizleri anlattı. Programın 
ikici kısımda ise kalite, kontrol ve serti-
fikasyonu konularına değinildi. Oturu-
mun son bölümünde ise GÜNDER Ge-
nel Sekreteri ve Başkanı, GÜNDER’in 
uluslararası katılımları, projeleri ile 
üyelikleri hakkında katılımcılara bil-
gi verdi. Solarex 2016 boyunca sektör 
yatırımcıları ve bu alanda çalışmalar 
yapmayı hedefleyen tüm güneş dostla-
rını standında misafir eden GÜNDER, 
güneş kitaplığında yer alan yayınlarını 
ücretsiz dağıttı.
Etkinlikle ilgili Ege Kablo Endüstri 
Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş’den ya-
pılan açıklamada, şirketin yıllardır katıl-
dığı Solarex İstanbul’un, hem yenilene-
bilir enerji sektörünü bir araya getirdiği 
hem de yeni pazarlara açılmak için bü-

GÜNDER’in de desteklediği, 7- 9 Ni-
san tarihleri arasında, İstanbul Fuar 
Merkezi’nde 9., 10., 11. ve 12. salonlar-
da düzenlenen Solarex İstanbul Güneş 
Enerjisi & Teknolojileri Fuarı’na bu yıl 
yine Türkiye’den ve yurtdışından çok 
sayıda sektör temsilcisi katıldı. Fuarın 
açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Yenilenebilir Enerji eski Genel Mü-
dürü Münib Karakılıç, Günder Başkanı 
Dr. Kemal Gani Bayraktar, Voli Fuar 
Genel Müdürü Ahmet Kızıl tarafından 
gerçekleştirildi. 
Konferansın açılış konuşmasını yapan 
Dr. Bayraktar, güneş enerjisi sektö-
rünün değer zincirini oluşturan tüm 
paydaşları bir araya getirmeyi hedefle-
yen Solarex’in, güneş enerjisi teknolo-
jilerinin yaygınlaşması yönünde atılan 
somut adımların sunulduğu, üründen 
sisteme teknolojilerin ve yeniliklerin 
paylaşıldığı, ihtiyaçların sorgulanarak 
çözüme yönelik fikirlerin üretildiği, 
profesyonellerin işbirlikleri geliştirdiği 
önemli bir buluşma noktası olduğunu 
söyledi. 

GÜNDER’in desteği ile 7-9 Nisan tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen Solarex İstanbul Güneş Enerjisi & Teknolojileri 
Fuarı yurtiçi ve yurtdışından sektör profesyonellerini bir araya 
getirdi. 

SOLAREX İSTANBUL’A BÜYÜK İLGİ!
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ji dağıtımının tamamen özel sektöre 
devredildiği ve enerji üretim varlıkları 
özelleştirilmesinin önümüzdeki beş yıl 
içerisinde tamamlanmasının planlandı-
ğı bu dönemde başarılı bir biçimde uy-
gulanan özelleştirme programı, ülkenin 

bekleniyor. İlk olarak 2008 yılının Mart 
ayında düzenlenen fuar, Türkiye’nin 
güneş enerjisi sistemlerinin geldiği son 
noktayı gözler önüne seren, bilgi akışını 
sağlayan ilk ve tek etkinlik olma özelliği 
taşıyor. 
Avrupa’daki ve dünyadaki gelişmele-
ri yakından takip ettiklerini söyleyen 
Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı 
katılımcısı pek çok firma, fuar saye-
sinde bir araya geldiklerini ve “Solarex 
İstanbul”da yeni yatırımlar konusunda 
görüşebildiklerini, bu görüşmeler son-
rasında da gelecek yıllarda sektör için 
olumlu bir takım gelişmeler yaşanaca-
ğını belirtiyorlar.
Hazırlıkları son hızla devam eden 10. 
Solarex İstanbul’da stand satışları da 
tamamlanmak üzere. Fuara iştirak 
edecek firmaların bir an önce yerlerini 
ayırtmaları gerekiyor. Bilgi için: http://
www.solarexistanbul.com/ 

Türk Solar Piyasası 
Türkiye geçtiğimiz 10 yılda kaydettiği 
ekonomik büyümeye paralel olarak, 
dünyanın en hızlı büyüyen solar 
piyasalarından biri haline geldi. Ener-geldi. Ener-

Voli Fuar tarafından 6-8 Nisan 2017 
tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan 10. Uluslara-
rası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri 
Fuarı “Solarex İstanbul”, güneş ener-
jisi kaynaklarının ve güneş enerjisi 
piyasalarının tüm boyutları ile değer-
lendirileceği, en son gelişmeler ile uy-
gulamaların pek çok açıdan tartışılıp 
ele alınabileceği, yeni ürünlerin pro-
fesyonel ziyaretçilere sergileneceği bir 
ortam oluşturmayı amaçlıyor. Fuara, 
çok sayıda profesyonel ziyaretçinin 
yanı sıra CEO’lar, STK temsilcileri, 
akademisyenler, bürokratlar ve dünya 
genelinden alım heyetleri de katılacak.
Nisan 2016’da dokuzuncusu 
düzenlenen fuar büyük başarı ile 
gerçekleşerek beklenenin çok üstünde 
bir katılımla konusunda sektörün lideri 
olma özelliğini devam ettirmişti. Türki-
ye başta olmak üzere İngiltere, Alman-
ya, İtalya, Avusturya gibi Avrupa ülke-
leri ile Rusya, Türki Cumhuriyetler, Or-
tadoğu, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ül-
kelerinden ziyaretçilerin geldiği Solarex 
İstanbul’u bu yıl da dünya genelinden 
çok sayıda profesyonelin ziyaret etmesi 

10. Uluslararası Güneş 
Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı 
“Solarex İstanbul”, dünyada 
ve Türkiye’de güneş enerjisi 
üretimine ilişkin çok çeşitli 
ürünlerin sergileneceği bir 
fuar olarak dünya devlerini 
ağırlamaya hazırlanıyor.

SOLAREX İSTANBUL 2017’YE HAZIR! 

Solarex 2016’dan 
Kısa Başlıklar…
l Katılımcı firmaların kalitelerini 

artırma, marka olma, yeni pazarlarla 

tanışma yönündeki istekleri, Voli 

Fuar’ın fuar düzenleme konusunda 

gösterdiği başarılar ile birleşti.

l Fuar,18 bin metrekarelik kapalı 

alanda gerçekleştirildi. 

l Fuar hazırlık süresince, sektörle 

ilgili pek çok araştırma yapıldı ve 300 

bin adet davetiye basılarak ilgililere 

ulaştırıldı.

l Fuar, etkin tanıtım sayesinde çok 

geniş bir ziyaretçi profili oluşturmayı 

başararak birbirinden farklı çok sayıda 

sektörün mensuplarını ağırladı.

l 161’i yerli, 55’i yabancı olmak üzere, 

toplam 216 katılımcının iştirak ettiği bir 

fuar oldu.

l Ulusal ve yerel tüm TV, radyo, 

gazete, dergi ve sektörel yayınlar, 

öncesinde ve fuar süresince etkinliği 

yakından takip etti.
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ği alabilmesi. Bu tip çalışmalar için ise 
bankaların çeşitli finansman destekleri 
mevcut. Şu an için çok fazla görülmese 
de ileride bu tip müstakil ev kullanıcı-
larının çoğalacağı düşünülüyor. Konut 
sektöründeki çalışmaların hızlanması, 
mevzuat tarafında olacak birkaç deği-
şiklik ile hızlanacaktır. Bireysel yatı-
rımcıların elektrik üretimlerini fatura-
landırmaları konusunda hem maliyet 
hem de prosedür olarak bazı zorluklar 
bulunduğundan bu konudaki adımların 
atılması için öncelikle karar mercilerinin 
çalışmalarına hız vermesi gerekiyor.   l

biri olan ülkemizde güneş enerjisinden 
elektrik üretimini sağlayan fotovoltaik 
sistemler ile ilgili yatırımlar hızlanma-
lıdır. Bu bağlamda ilk yatırım maliyet-
lerinin düşürülmesi bakımından devle-
tin üzerine düşen maddi teşvik desteği 
ile gerekli iyileştirmelere hız vermesi 
gerekli. Bununla birlikte uluslararası 
ilişkilerin kullanılmasıyla, yabancı yatı-
rımcıların ülkemize yatırım yapmalarını 
sağlamak hem know-how hem yatırımın 
yapılacağı bölgede istihdam açısından 
önemli. Ülkemizde fotovoltaik sektö-
ründe faaliyet gösteren firmaların şir-
ketler arası kurumsal pazarlama konu-
larında yeterli bilgi ve altyapıya sahip 
olmadığı görülüyor. Ülkemiz firma-. Ülkemiz firma-
larının uluslararası pazarda söz sahibi 
olmaları ve yabancı yatırımcıların ül-
kemizin bir cazibe merkezi olduğunun 
farkına varabilmelerini umut ediyoruz. 
Yerli firmalarımız, daha kurumsal bir 
altyapının oluşturulması ile ilgili ola-
rak pazarlama biliminden faydalanmalı 
ve özellikle marka yönetimi ve marka 
stratejileri konularına daha çok zaman 
ayırmalı. 
Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine yöne-
lik olarak halkın güneşten elektrik üre-
tilebileceğine inandırılması ve bilinçlen-
dirilmesi gerekiyor. Tüm topluma, gü-
neşten elektrik üretiminin basit şekilde 
anlatılması ve mevzuatlar ile ilgili dü-ve mevzuatlar ile ilgili dü-
zenlemelerin de bir an önce tamamlan-
ması gerekli. Ev kullanıcıları için artık 
elektrik faturası ödememelerini sağla-
yacak sistemler sayesinde kullanıcılar 
elektriğin tamamını kendileri üretip 
%100 yenilenebilir enerji kaynağı kul-
lanabilir. Buradaki ana etken, çatılarının 
müsait olması ya da böyle bir yatırım 
için son kullanıcının finansman deste-

solar sektörüne son derece rekabetçi bir 
yapı ve büyüme için yeni ufuklar ka-
zandırdı. 
Türkiye, geniş bir yerel piyasaya sahip 
olmanın yanı sıra stratejik açıdan birçok 
büyük enerji tüketicisi ve tedarikçisi 
arasında yer alarak bölgesel bir enerji 
üssü konumunda bulunuyor.
Türkiye, oldukça şekillenmiş solar ener-
ji sektörü ile solar enerji alanında cazip 
ülkelerden biri haline geldi. Türk solar 
enerji sektörü, yatırımcı dostu düzen-
lemelerin uygulanması ve yüksek talep 
artışına paralel olarak daha canlı ve re-
kabetçi hale geliyor.
Yenilenebilir enerji kaynakları arasın-
da oldukça önemli bir yere sahip olan 
güneş enerjisinin elektrik üretimindeki 
payı da gün geçtikçe artıyor. Dünyada 
güneş enerjisinde yaşanan gelişmelerin 
yanında ülkemizde de bu alanda ya-
pılan çalışmaların sayısı hızlanmış du-
rumda. Henüz elektrik üretiminde gü-
neş enerjisi tam olarak kullanılamasa da 
bunun altyapısı hazırlanmış bulunuyor.
Dünyada ve ülkemizde artan teknolojik 
gelişmelerle birlikte güneş enerjisinin 
geleceği oldukça parlak görünüyor. 
Araştırma şirketlerine göre 2020 yılı-
na kadar küresel kurulu güneş enerjisi 
kapasitesine 400 ile 600 GW arasında 
kapasite eklenecek, bu da yaklaşık 1 
trilyon dolar yatırım anlamına gelecek-
tir. Ülkemiz de bu küresel gelişmelere 
kayıtsız kalmayarak yatırımlarını ve ka-
pasitesini artırma yönünde çalışmaları-
na hız kazandıracaktır.

Yatırımlar Hızlanmalı
Gelişen, nüfusu hızlı artış gösteren ve 
özellikle güneş enerjisi potansiyeli bakı-
mından dünyadaki en şanslı ülkelerden 

“Günder İşbirliği 
Çok Değerli” 

Voli Fuar Genel Müdürü 
Ahmet Kızıl

GÜNDER ile geçtiğimiz yıllarda Solarex 

İstanbul Fuarı’nda güzel işbirliklerine 

imza attık. Solarex İstanbul, Türkiye’de 

ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

STK’lar ve çok sayıda dernek tarafından 

desteklenen bir etkinlik. Önümüzdeki 

yıllarda da kamu kurumları, dernekler, 

STK’lar ve üniversitelerin yanı sıra 

sektörün ilerlemesine fırsat sağlayacak 

kurumlar ile işbirliklerimiz artarak 

devam edecek. Günder ile son yıllarda 

devam eden işbirlikleri, fuarımız 

açısından büyük önem arz ediyor. 

Umarız 2017 yılında da güçlü işbirlikleri 

ile birlikte sektöre yüksek katkılar 

sağlamak mümkün olacaktır. 
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amaçlarından bahsetmeye başladık. 
Bu sayede enerji sektöründeki güncel 
gelişmeleri de gerek katılım sağlayarak 
gerekse de sosyal paylaşım siteleri üze-
rinden öğrenci arkadaşlarımıza duyuru-
yoruz. Bu sayede farklı illerdeki öğrenci 
arkadaşlarımızın bilgilenmesine, uzun 
vadede ise enerji sektörünün genç ve 
dinamik mühendisleri olmalarına katkı 
sağlıyoruz. Türkiye geneli toplantılar 
yaparak temsilcilerimizle bir araya geli-
yoruz. Toplantılar neticesinde de o yıl 
yapacağımız etkinlik ve projeler ortaya 
çıkıyor ve bunları gerçekleştirmek için 
işe koyuluyoruz. 
21-23 Ocak’ta Ankara’da gerçekleşen 
Power Next Enerji Fuarı’nda ve 27-29 
Nisan’da İstanbul’daki ICCI 22. Ulus-
lararası Enerji Ve Çevre Fuarı’nda stant 
açarak ilkleri gerçekleştirdik diyebiliriz. 
Bu sayede ESMOB’u, dolayısıyla Enerji 
Sistemleri Mühendisliği’ni birinci ağız-
dan sektöre tanıtıp benimsetmeye çalış-
tık. Bu fuarlar hem sektörü daha yakın-
dan tanımak hem de bu işte biz de varız 
diyebilmek için güzel fırsatlar sundu. 
Üniversitelerde konferanslar vermeye 
başlayarak bu işteki ciddiyetimizi ho-
calarımız ve bölüm öğrencilerine ak-
tardık. Bununla beraber temsilcilerimiz 
bulundukları üniversitelerdeki ekipler 
ile etkinlikler düzenleyerek bölümün 

ülkenin geleceğine hizmet edeceksek bu 
bilinçte olan herkesin işin içinde olma-
sını istedik. Bunun için ESMOB olarak 
yaptığımız ilk iş, diğer üniversitelerle 
iletişime geçmek oldu. Sosyal medyayı 
kullanıp bölümümüzdeki öğrencilere 
ulaşarak kendimizi tanıtıp neler yapmak 
istediğimizden bahsettik ve katılmak 
isteyen kişilerle ekibimizi genişlettik. 
Belli bir noktadan sonra ise zaten bö-
lümümüz için çabaladığımızı fark eden 
öğrenci arkadaşlarımız bize ulaşıp bu 
ekipte yer almak istediklerini söylediler. 
Hâlâ büyümekte olan bir ESMOB ailesi 
kurmayı başardık. Bu işteki en büyük 
artımız ise tamamen gönüllülüğe dayalı 
bir oluşum olduğumuz için bireysel 
menfaat ve egosu olan insanların bu 
süreçlerde elenmesi oldu. Türkiye ge-. Türkiye ge-
nelinde samimiyet ve dürüstlüğün ön 
planda olduğu, en önemlisi de öğrenci-
lerin kurup yönettiği bu oluşum tek ses 
olma yolunda güçlü adımlarla devam 
ediyor.

Bugüne kadar hangi çalışmaları 
yaptınız? Hangi kurumlarla 

ortak çalışmalarınız var? 
İlk olarak il bazında 
gerçekleşen enerji ile 
alakalı konferans, fuar 
ve seminerlere katılarak 
hem okumuş olduğumuz 

bölümün tanıtımını yapıp, 
hem de öğrenci birliğimizin 

Bize biraz ESMOB (Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Öğrenci Birliği) ile ilgi-
li bilgi verebilir misiniz? Ne zaman 
kuruldu? Kuruluş amacı neydi? Asıl 
olarak neyi başarmak istiyorsunuz?
ESMOB, Kasım 2014’te Gazi 
Üniversitesi’nde okuyan beş öğrenci 
tarafından kuruldu. Hedefimiz Enerji 
Sistemleri Mühendisliği öğrencileri-
nin yürüttüğü, bölüme özgü, öğrenci 
odaklı bir birlik kurmaktı. Böylelikle 
bölümümüzde okuyan öğrencileri bir 
arada toplayarak, uzun vadeli projeler-zun vadeli projeler-
de yer alıp bilgi birikimi oluşturabilece-
ğimizi düşündük. Aynı zamanda me-
zunlarımızı da işin içine katarak bölüm-
deki ve bu bölümü tercih etmek isteyen 
öğrencilerin akıllarındaki sorulara ko-
layca cevap bulabileceği genel bir plat-
form oluşturmak istedik. Bu taşın altına 
elimizi öğrenciler olarak bizler koyduk 
ve sorumluluğu yüklendik. Birinci sınıf 
öğrencisiyken bu farkındalığı oluştur-
maya kalkışmak zorlu bir süreç olsa da 
üstesinden geldiğimize inanıyoruz. En 
büyük farkımız ise öğrenci-
lerin kurup yönettiği bir 
oluşum olmamız. 
Ancak bu birliğin 
tüm Türkiye’de etkin 
olmasını istiyorsak 
ESMOB’un bu beş 
kişiden daha da ileri-
ye gitmesi gerektiğinin 
farkındaydık. Bölüme ve 

“ENERJI SISTEMLERI MÜHENDISLIĞINI 
  SEKTÖRE TANITIYORUZ”

Muhteşem cari açığımızı nasıl kapatacağımız hemen herkesin ana 
konularından biri Türkiye’de. Bunun en iyi yollarından biri de hiç 
kuşkusuz enerji sistemlerini bilen uzmanlar yetiştirmek. Türkiye’de 
sekiz yıldır bu işe soyunmuş bir öğrenci birliği var. GÜNDER’le de 
ortak çalışmalar yürüten Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğrenci 
Birliği (ESMOB) Başkanı Mesut Aksoy’la çalışmalarını konuştuk ve 
biraz daha umutlandık. 
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var diyebiliriz. Sekiz senelik bir bölüm 
olmasına rağmen yeni açılacaklarla be-
raber 50’ye yakın üniversiteden bahse-
deceğiz. Bu, ciddi bir öğrenci ve mezun 
potansiyeli demek. Devlet kurumların-
da kadro sayısının artması, yığılmayı 
da engelleyecek ve mezunlarımızın 
işsiz kalma oranını azaltacaktır. Bizlerin 
istediği ise kamu ve özel sektörde enerji 
sistemleri mühendislerine yer verilmesi. 
Yaptığı işin ciddiyetini bilen, vatana 
millete hayırlı mühendisler olmak için 
çabalıyoruz. Çünkü bizler bu ülkenin 
geleceği olacağız.  l

şekillendiriyoruz. Bu süreçlerdeki hata-
ların geri dönüşü olmayabilir. ESMOB 
oluşumu ile bu bilinci önce kendimize 
sonra da arkadaşlarımıza aşılamaya ça-
lışıyoruz. Bununla beraber firmalarımı-
zın çalışan seçiminde enerji sistemleri 
mühendislerine yer vermeleri, enerji 
üzerine eğitim almış kişilerin sektöre 
daha kısa sürede adapte olmalarını sağ-
layacaktır. Bunun neticesinde firmala-
rımızın gelişimi ve pazardaki etkilerini 
ciddi oranda artıracaktır. Devlet kurum-
larında ise enerji sistemleri mühendisle-
rine yer verme konusunda bir önyargı 

gelişmesine katkı sağlıyor. Tenva, Mat-
risled, TNG Mühendislik, Üniversite 
toplulukları, GÜNDER, ICCI, Demos 
Fuarcılık, Domino Expo irtibat halinde 
olduğumuz şirket, dernek ve firmalar. 
Bunların haricinde enerji sektöründeki 
firmalara stajyer ve mezun yönlendir-
mesi yapıyoruz, firmalarla sürekli ileti-
şim halindeyiz.

Bundan sonrası için ne gibi planları-
nız var? Yakın vadede ve uzun erimli 
olarak…
Gerçekleştirmek istediğimiz bazı pro-
jelerimiz var tabii ki. Önümüzdeki ay-
larda bir otelde proje bazlı yarışma ya-
pabiliriz. Detayları ilerleyen süreçlerde 
sosyal medya üzerinden paylaşacağız. 
Anasınıflarını ziyaret edip çocuklar-
la beraber enerji resimleri çizmek gibi 
daha farklı sosyal sorumluluk projele-
rimiz var. 

Eklemek ve vurgulamak istedikleri-
niz…
İlerleyen süreçlerde Türkiye’de ener-de ener-
ji sektörüne yön verecek mühendisler 
bizler olacağız. Enerji sektörü tüm dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de önemli 
bir rol oynuyor. Bu sektörü yönetecek 
kişilerin de “mühendis” unvanına sahip 
oldukları kadar insani duygulara da sa-
hip olmaları gerekli. Aslında bizler ener-
jiyi yönetirken insanlığın geleceğini de 

Aslında bizler 
enerjiyi yönetirken 
insanlığın geleceğini 
de şekillendiriyoruz. 
Bu süreçlerdeki 
hataların geri 
dönüşü olmayabilir. 
ESMOB oluşumu 
ile bu bilinci önce 
kendimize sonra 
da arkadaşlarımıza 
aşılamaya çalışıyoruz ”

“

10 Ekim 2015 Türkiye geneli ikinci toplantı
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Kaliforniya merkezli İnternet Tahsisli 
Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) 
işbirliği ile kullanıma sunulmuştu. is-
tanbul ve .ist uzantılı alan adları için 
kayıt süreci Ocak ayında küresel mar-
kalar için, 1 Mart tarihinde ise marka 
sahipleri ve kurumlar için başlamıştı. 
GÜNDER de “solar” alan adları talep-
leri ile bu süreçteki ilk başvurulardan 
birini yapmıştı. 
solar.ist bu alan adlarının 1 Nisan’da 
yayına açılması ile başlattığı test yayın-
ları ile İstanbul Belediyesi’ne bağlı ku-
rum sitelerinin dışında .istanbul uzantılı 
adını kullanan ilk sitelerin başında yer 
alırken, yayınına doğrudan bu alan adı-
nı kullanarak başlama adına da dünya-
daki ilk internet sitesi oldu. 

önemli haber ve gelişmeler dışında, gü-
neş enerjisi sektör firmalarının bilgileri-
ne, sektör paydaşlarının iş ilanlarına ve 
sektörel etkinlikler takvimine kadar bir-
çok bilgiye de kolaylıkla ulaşılabiliyor.
Konu hakkında değerlendirme yapan 
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Kemal Gani Bayraktar “Temsil ettiği 
tüm değer zinciri ile güneş enerjisinin 
bölgemizdeki sesi derneğimiz GÜN-
DER; çok yönlü bütünleşik çalışmala-
rını hızla sürdürür ve çeşitlendirirken, 
güneş enerjisi portalımız solar.ist’in 
sektörümüze yararlı olmasını gönülden 
dileriz” diye konuştu. 

Yeni Milli Alan Adı ile Yayınına 
Başlayan İlk Site 
GÜNDER, solar.ist portalı için kul-
landığı alan adı ile de öncü oldu. 
Türkiye’nin yeni milli alan adı olan 
.istanbul ve .ist uzantıları, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve alan adla-
rına yönelik protokolleri düzenleyen 

Güneş enerjisi portalı solar.ist 
yayınına başladı. Portal, GÜN-
DER tarafından güneş enerjisi 

sektörüne yönelik kapsamlı, doğru ve 
güncel bilgilere sahip, her yerden kolay-
lıkla ulaşılabilecek bir mecra oluşturul-
ması hedefi ile solar.ist alan adı üzerinde 
kuruldu. GÜNDER, solar.ist yayını ile 
Türkiye’nin internetteki yeni milli var-
lığı olan .istanbul uzantılı alan adını 
kullanarak da dünyadaki öncü kurum-
lardan biri oldu.
GÜNDER tarafından konu ile ilgili ya-
pılan açıklamada portal ile sektör pay-
daşlarına ve güneş enerjisine ilgi duyan 
tüm yararlanıcılara; doğru ve yenilikçi 
bilgiler ile önemli gelişmelerin hızlı ve 
güncel olarak paylaşılmasının, üyelere 
erişim imkanının artırılmasının ve ev-
rensel bilginin yaygınlaştırılarak güneş 
enerjisine yönelik toplumsal farkındalık 
yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.
Portal üzerinde güneş enerjisi sektö-
rü ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm 

GÜNDER tarafından 
yayınlanan solar.ist, yayınlarını 
Türkiye’nin yeni milli alan adı 
olan .istanbul uzantılı olarak 
başlatan dünyadaki ilk site 
oldu. GÜNDER tarafından 
yayınlanan portal ile güneş 
enerjisine yönelik sektörel 
bilgilere kolay erişimin yanı 
sıra toplumsal farkındalığın 
oluşturulması hedefleniyor.

GÜNEŞ ENERJISI PORTALI SOLAR.IST YAYINDA
Solar.ist Yayın 
Yönetmeni  
İlhan Katiboğlu

Sektörden gelişmeleri 
yakından takip etmek için 
e-bültene abone olun; 
solar.ist
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Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik 
Güç Sistemleri Programı (IEA PVPS) 
2015 yılı ‘’Küresel Fotovoltaik 
Pazarları Anlık Görünümü’’ 
başlıklı çalışmasını yayınladı. 
Bu yıl dördüncü kez hazırlanan 
çalışmaya göre, 2015 yılı fotovoltaik 
sektöründe gerek büyüme gerek ise 
rekabetçilik anlamında çok önemli 
başarıların elde edildiği bir yıl 
oldu. 2014’te gerçekleşen 40 GW 
düzeyindeki güç artışına karşın, 
2015’te gerçekleşen 50 GW’lık artış 
küresel güneş elektriği gücünün 227 
GW’a yükselmesini sağladı. Ulaşılan 
bu rakam küresel kurulu gücün 
yalnızca altı yıl içinde 10 kat, pazar 
büyüklüğünün ise 10 yıl içinde 40 
kat büyümesi anlamına geldi. 

GÜNEŞ ELEKTRIĞI FOSIL VE NÜKLEER ILE REKABET EDEBILIYOR

Abu Dabi’de 19 Eylül 2016 tarihinde 
350 MW’lık kapasite için düzenlenen 
güneş enerjisi yarışmasında yeni bir rekor 
kaydedildi. Henüz yarışmayı düzenleyen 
Abu Dabi Su ve Elektrik İdaresi veya 
yarışmaya katılan firmalar tarafından 
resmi bir açıklama yapılmamış iken, yerel 
medya ve sektör dernekleri tarafından 
açıklanan bilgilere göre, yarışmada 
yerel ve yabancı yatırımcılar tarafından 
verilen teklifler kilovat-saat başına 2,3 
dolar-sent seviyesine kadar geriledi.
Ortadoğu Güneş Enerjisi Derneği (MESIA) 
tarafından açıklanan bilgilere göre, Japon 
Marubeni ile Çinli Jinko Solar’dan oluşan 
konsorsiyum bu kapasite için 2,42 dolar-
sentlik fiyat teklifi verdi. Masdar, EDF 
ve PAL ise 2,533 dolar-sent, Tenaga ve 
Phelean Energu konsorsiyumu ise 2,598 
dolar-sent teklif ettiler. 

GÜNEŞTE YENI REKOR 2,30 DOLAR-SENT

Gündemi yakından takip etmek ve 
haberlerinizle yer almak için; 

solar.ist
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mesi bakanlıkça teklif edilen ve EPDK 
tarafından çıkarılan yönetmelikle dü-
zenlenecek. (Madde 18)
b Değerlendirmede, aynı bağlantı 
noktasına veya aynı bağlantı bölgesi-
ne bağlanmak için birden fazla başvu-
runun bulunması halinde, başvurular 
arasından ilan edilen kapasite kadar 
sisteme bağlanacak olanları belirlemek 
için TEİAŞ tarafından en düşük fiyatın 
teklif edilmesi esasına dayanan yarışma 
yapılacak. Eşitlik halinde uygulanacak 
hususlar ile yarışmaya ilişkin usul ve 
esaslar TEİAŞ tarafından teklif edilen ve 
EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenecek. (Madde 18)
b Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı 
enerji üretim tesisleri için, başvuru tari-
hinden başvuruya konu üretim tesisle-
rinin tamamının geçici kabulü yapılana 
kadar EPDK tarafından yönetmelikle 
belirlenen istisnalar dışında pay dev-
ri yapılamayacak. Pay devri yapılması 
halinde ilgili tüzel kişiye ait bağlantı 
anlaşması çağrı mektubu iptal edilecek. 
(Madde 20)
b Dağıtım ve görevli tedarik şirketle-
rinin, doğrudan ve dolaylı ortakları, 
kontrolünde olan tüzel kişiler, bu tüzel 
kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklık-
larında istihdam edilen kişiler ve bu 
kişilerin kontrolünde olan tüzel kişiler, 
ilgili dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi 
ile hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde 
rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim 
faaliyeti başvurusunda bulunamayacak. 
(Madde 20)   l

b Özel mülkiyet taşınmazların yeni-
lenebilir enerji kaynak alanı olarak be-
lirlenmesi halinde, bu alanlar üzerin-
de acele kamulaştırma yapılabilecek. 
(Madde 16)
b Lisans alınıncaya kadar, Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu (EPDK) tara-
fından yönetmelikle belirlenen istisna-
lar dışında elektrik üretim tesislerinin 
önlisans sahibi tüzel kişisinin ortaklık 
yapısının doğrudan veya dolaylı olarak 
değişmesi, hisselerinin devri veya his-
selerin devri sonucunu doğuracak iş ve 
işlemlerin yapılması veya yükümlülük-
lerin yerine getirilmemesi durumunda 
önlisans iptal edilecek. (Madde 17)
b EPDK tarafından belirlenen süre içe-
risinde istenen belgeler mücbir sebepler 
veya lisans sahibinden kaynaklanma-
yan haklı sebepler dışında EPDK’ya 
sunulmazsa elektrik üretim lisansı iptal 
edilecek. (Madde 17)
b Bu üretim tesislerinde, diğer mevzu-
attan kaynaklanan yükümlülüklerin ye-
rine getirilmesi kaydıyla üretim lisansı 
alınmadan önce üretim tesisi ile doğ-
rudan ilgili olmayan yapıların inşasına 
başlanabilecek. (Madde 17)
b Kanuna göre, rüzgar veya güneş ener-
jisine dayalı elektrik üretim tesisi kurul-
ması için yapılan önlisans başvuruların-
da, tesisin kurulacağı saha üzerinde son 
beş yıl içinde yapılmış olan belirli süreli 
ölçümler kabul edilecek. (Madde18)
b Sahanın belirlenmesi, ölçümler ve de-
ğerlendirilmesi, verilerin elde edilmesi 
ve güvenliği ile bunların belgelendiril-

6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun Haziran ayında Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
di. Düzenleme ile güneş elektriği sektö-
rünü de ilgilendiren ve daha önce yö-
netmelikler ile belirlenmiş bazı konular 
Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenmiş 
oldu. Ayrıca yenilenebilir enerji santral-
larında yerli ekipman kullanımını artır-
mayı ve 2000-3000 MW’lık dev ölçekli 
güneş elektriği yatırımlarının hayata 
geçmesini hedefleyen maddeler de ka-
nunda yer aldı.

Yeni Düzenlemede güneş elektriği 
sektörü açısından öne çıkanlar:
b Yenilenebilir enerji kaynak alanlarını 
kullanacak tüzel kişilerde aranacak ko-
şulların belirlenmesi, Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından bağlantı 
görüşü verilmesi ve kapasite tahsisi ya-
pılması, yapılacak yarışma, yenilenebi-
lir enerji kaynak alanı tahsisi, teminat 
alınması, yükümlülüklerin yerine geti-
rilmemesi halinde teminatın irat kay-
dedilmesi, yurtiçinde üretim veya yerli 
malı kullanım şartı ile uygulamaya iliş-
kin usul ve esaslar gibi konular, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
yürürlüğe konulan yönetmelikle düzen-
lenecek. (Madde 16)
b Yenilenebilir enerji kaynak alanların-
da kurulacak üretim tesislerinde kulla-
nılacak aksam için bakanlık tarafından 
yönetmelikle belirlenecek şekilde yur-
tiçinde üretim veya yerli malı kullanım 
şartı aranacak. (Madde16)
b Üretim tesisleri için önlisans ve lisans 
verme koşulları, iptali ve tadili ile ilgili 
hususlar, yönetmelikle düzenlenecek. 
(Madde 16)
b Yenilenebilir enerji kaynak alanı ola-
rak belirlenecek kamu ve hazine taşın-
mazları ile özel mülkiyet taşınmazla-
rında, yenilenebilir enerji kaynak alanı 
olarak kullanımını ve verimliliğini etki-
leyici imar planları düzenlenemeyecek. 
(Madde 16)

YENI ELEKTRIK PIYASASI KANUNU NE GETIRIYOR?
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den Sorumlu Grup Başkanı Dr. Refik 
Tiryaki, ABB firmasından Haluk Öz-
gün, Huawei’den Matthias Wagner’in 
konuşmacı olarak katıldığı konferansta 
Türkiye’nin güneş enerjisi gücü ve ko-
numuna değinildi.  
Açılış konuşmasını yapan GÜNDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bayraktar, 
Türkiye’nin güneşten elektrik enerjisi 
üretim potansiyelinin en az 500 bin 
MW olduğunu belirterek, “Türkiye’nin 
2015 yılı sonu itibarıyla 73 bin MW 
kurulu gücü olduğunu da göz önünde 
bulundurduğumuzda, ülkemiz için gü-
neş enerjisinin potansiyelinin büyük-
lüğü daha da belirginleşiyor. Güneş 
enerjisi yüksek verimlilik potansiyeli 
ve katma değerli büyüme etkisi ile tüm 
dünya için olduğu gibi Türkiye için de 
enerji alanında fosil yakıtlara göre daha 
sürdürülebilir ve ekonomik bir alterna-
tif” dedi.   
Konferansta konuşan Intersolar’ın dü-
zenleyicisi Solar Promotion’ın CEO’su 
Elsässer, 8 Mayıs’ta Almanya’nın elekt-
rik talebinin %87’sinin yenilenebilir 
enerjilerden sağlanabildiğini hatırlatır-
ken, hızla büyümeye devam eden pa-
zarda bundan sonraki en önemli ko-
nunun talep yönetimi olacağına dikkat 

tansiyeli adına simgesel öneme sahip. 
Yapılan bu teknik gezilerle, konu ile 
ilgili çalışan kamu ve özel sektör çalı-
şanlarının yurtdışındaki uygulamaları 
yerinde görmesi, fuar gezisi ile her gün 
değişen teknolojinin geldiği noktayı iz-
lemesi ve firma sahipleriyle ortak pay-
dada sektöre dair merak edilenlere ce-
vap bulunması amaçlandı. 
 
Türkiye Çin’den Sonra İkinci
GÜNDER, etkinlikte, Almanya’da 
güneş sektörünün uluslararası ve ye-
rel temsilcileri ile Türkiye’nin güneş 
potansiyelini vurgulamak ve yabancı 
yatırımcının ilgisini çekmek amacıyla 
NOW TURKEY başlıklı bir konferans 
düzenledi.  
Özellikle yabancı temsilcilerin yoğun 
ilgi gösterdiği konferans, GÜNDER Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani 
Bayraktar’ın açılış konuşmasıyla başla-
dı. Solar Promotion’ın CEO’su Markus 
Elsässer, Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
Solar Isıtma ve Soğutma Programı (IEA-
SHC) Başkan Yardımcısı Daniel Mug-
nier, Uluslararası Güneş Enerjisi Birliği 
(ISES) Başkanı Dr. Dave Renne, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
Rüzgar ve Güneş Enerjisi Projelerin-

I
ntersolar’ın Türkiye’deki et-
kinliklerinin çözüm ortağı olan 
GÜNDER, geçtiğimiz sene ol-
duğu gibi uluslararası düzeyde 
hem Türkiye’nin potansiyelini 

yabancı yatırımcılara tanıtmak hem de 
ülkedeki gelişen sanayiye yurtdışında 
olanaklar yaratmak amacı ile Intersolar 
Europe Fuarı’na kapsamlı hazırladığı bir 
programla katıldı. Avrupa’nın en büyük 
güneş enerjisi fuarı Intersolar kapsamın-
da üç önemli teknik gezi gerçekleştiren 
GÜNDER, programına 20 Haziran’da 
başladı. 
Güneş enerjisi alanında çalışmalar ya-
pan Türkiye’den katılımcılar, Kaco’nun 
fabrikasını Türkiye Genel Müdürü eş-
liğinde gezip, dizi invertörlerin yapım 
aşamalarını yerinde görme fırsatını 
yakaladılar. Teknik gezi programının 
ikinci durağında ise Huawei marka-
sının güneş enerjisi teknolojisine dair 
yaptığı uygulamaları sahada izledi-
ler.  Teknik saha gezilerinin son günü 
olan 24 Haziran’da ise katılımcılar, 
Almanya’nın yenilenebilir enerji konu-
sunda simge kasabası Wildpoldsried’e 
giderek güneş enerjisinden rüzgara, 
biyokütleden su enerjisine uygulanmış 
tüm enerji kaynaklarını yerinde gördü.  
Wildpoldsried, Almanya’nın karbon 
ayakizini azaltıp, %100 yenilenebilir 
enerjiye geçmeyi hedefleyen enerji dö-
nüşümü adımları ve doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği için kendi kendine ye-
ten yaşam alanları oluşturulabilme po-

GÜNDER, Avrupa’nın en 
büyük güneş enerjisi fuarı 
Intersolar Münih’e teknik 
gezileri, dopdolu programı 
ve farklı disiplinlerden geniş 
ekibiyle katıldı.

GÜNDER, INTERSOLAR MUNIH’TE 
SES GETIRDI 
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raya yükseldiğine de dikkat çekti.
Türkiye çalışmalarını GÜNDER çatı-
sı altında sürdüren ISES Başkanı Dr. 
Renne ise konuşmasında %100 yeni-
lenebilir enerji hedefine ulaşmak için 
yapılması gerekenleri vurguladı. Ko-
nuşmasında bu hedef için öncelikle 
düşük maliyetli ve verimli teknolojiler 
geliştirmek gerektiğini söyleyen Renne, 
bu alanlarda mevcut teknolojileri geliş-
tirme ve inovasyon için çok fazla po-
tansiyel olduğuna dikkat çekerken 
bunun için kamu ve özel sektörün bu 
alandaki Ar-Ge çalışmalarını destek-
lemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bu 
hedef için gelecek 30-40 yıllık dönemde 

IEA-SHC Başkan Yardımcısı Mugnier 
ise etkinlikte yaptığı konuşmada dünya-
daki enerji tüketiminin %47’sinin ısın-
ma için harcandığı bilgisini verdi. Solar 
termalin ise kurulu güç bakımından fo-
tovoltaikin çok daha üstünde olduğuna 
da dikkat çeken Mugnier, Türkiye’nin 
çok kısa süre içinde çok hızlı büyüme 
göstererek bu alanda dünyada ikinci sı-

çekti. Türkiye’nin Almanya’dan %60 
daha fazla ışınım değerine sahip oldu-
ğunu ve henüz değerlendirilmemiş çok 
yüksek bir potansiyel taşıdığını söyle-
yen Elsässer, Türkiye’de sürdürülebilir 
bir fotovoltaik pazarı oluşturma adına 
gösterilen çabaları ve fotovoltaik paza-
rındaki hızlı büyümeyi gözleyebildikle-
rini de sözlerine ekledi.

Türkiye’den Geniş Katılım 
GÜNDER’in yürütmekte olduğu güneş enerjisi sektörü kümelenme programı 
URGE, SOLAR CLUSTER-TR kapsamındaki fotovoltaik panel ve tamamlayıcı ürün 
üreticileri (taşıyıcı sistem-kablo vs.) ile bu ürünleri kullanarak anahtar teslim 
sistem kurulumu yapan firmalardan oluşan 15 Türk güneş enerjisi firması ile 
Intersolar Münih Fuarı’nda yerini aldı.

Sadece URGE projesi için özel olarak hazırlanan Türkiye stand’ında yer alan15 Türk 

firması ise şöyle;

l Alçin Alüminyum Çinko Haddecilik Tic. ve San. A.Ş.

l Alfa Solar Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

l CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

l Endüstriyel Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

l Enso Elektrik Müh. Müş. Ltd. Şti.

l Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş

l Gazioğlu Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

l Gıda Tekstil Cihaz Dış Ticaret Ltd. Şti.

l Güntır Ulus. Taş. İnş. Turz. ve Tic. A.Ş.

l Ödül Enerji Taah. İnş. San ve Tic. A.Ş.

l Proerk Mühendislik Yazılım Arge Tic. Ltd. Şti.

l Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri San. Tic. A.Ş

l Solartürk Enerji San. Tic. A.Ş.

l Solimpeks Enerji San. ve Tic. A.Ş.

l Zahit Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

GÜNDER’in düzenlediği 
NOW TURKEY 
konferansına özellikle 
yabancı temsilciler 
yoğun ilgi gösterdi”

“
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fik Tiryaki, günlük 7,2 saatlik ortalama 
güneş ışınımına sahip Türkiye’nin bu 
potansiyelinin değerlendirilmesi halin-
de günlük metrekare başına 3,6 KW/s 
elektrik üretilebileceğini bildirdi. Enerji 
koridoru ve Avrupa’nın güvenilir enerji 
terminali olma çabalarını da anımsatan 
Tiryaki, %4,5’lik yıllık ekonomik bü-
yüme kapasitesi olan Türkiye’nin dün-
yanın 17. büyük ekonomisi olduğunu, 
enerji altyapısının geliştirilmesinin ül-
kenin büyüme çabalarına olumlu etkisi 
olduğunu aktardı.
NOW TURKEY konferansında son ola-
rak, ABB firmasından Haluk Özgün, 
Huawei’den Matthias Wagner, firma-
larının Türkiye’de gerçekleştirdikleri 
çalışmalarla hakkında katılımcılara bilgi 
verdi.  l

güneşe yönelmesi gerekiyor” dedi.
Türkiye’nin güneş sektörü alanında 
yatırım yapmak isteyenler için cazibe 
merkezi olma potansiyeline vurgu ya-
pılan etkinlikte, Dr. Bayraktar, “Türkiye 
ekonomisi için risk teşkil eden enerjide 
dış bağımlılık ve enerji güvenliği gibi 
sorunlarına güneş güçlü bir alternatif 
sunuyor. Türkiye’nin bu konuda tek 
yapması gereken bürokratik süreçleri 
hızlandırmak ve güneş enerjisine dair 
hedeflerini büyütmek. Türkiye’nin gü-
neş sektörü temsilcileri olarak bizler, ül-
kemizin ihtiyacı olan dönüşümde üstü-
müze düşeni yapmaya hazırız” diyerek 
sözlerini noktaladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Rüzgar ve Güneş Enerjisi Proje-
lerinden Sorumlu Grup Başkanı Dr. Re-

yıllık 1 trilyon dolardan fazla yatırıma 
gerek olduğunu belirten Renne, ancak 
özel sektör tarafından gerçekleştirile-
bilecek bu yatırımlar için finansmana 
ulaşmanın kolaylaşması gerektiğini 
kaydetti. ISES Başkanı, bu hedef için en 
kritik noktanın ise COP21 zirvesinin de 
ortaya koyduğu gibi, dünya devletleri-
nin gerekli politikaları uygulaması oldu-
ğunu sözlerine ekledi.

Türkiye İçin En Ekonomik 
Alternatif
Dr. Kemal Gani Bayraktar gelişmekte 
olan ülkemiz için güneşin en uygun, 
güvenli ve ekonomik alternatif oldu-
ğunu belirterek, “Güneş, Türkiye için 
de önemi fırsatlar barındırıyor. Üstelik 
güneş sektörünün sunduğu fırsatlar sa-
dece enerji üretimi ile sınırlı değil. Ener-
ji çözümü olarak güneşi tercih etmek, 
aynı zamanda yerli sanayinin gelişimi-
ne önemli katkılar sağlıyor ve yüksek 
istihdam fırsatları sunuyor. Artık, güneş 
sunduğu ekonomik fırsatlar ve düşük 
maliyetler ile tüm dünyada,  özellikle 
Çin ve Hindistan’da fosil yakıtlardan 
daha rekabetçi bir çözüm olarak öne 
çıkıyor. Türkiye’nin de artık daha fazla 

Fuar sırasında 
Türkiye’den katılımcılar, 
Kaco’nun fabrikasını 
gezip dizi invertörlerin 
yapım aşamalarını; 
Huawei markasının 
güneş enerjisi 
teknolojisine dair 
yaptığı uygulamaları 
ve Wildpoldsried’de 
güneş enerjisinden 
rüzgara, biyokütleden 
su enerjisine uygulanmış 
tüm enerji kaynaklarını 
yerinde görme fırsatını 
yakaladılar

”

“
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19-21 Eylül tarihleri arasında 
Dubai’de gerçekleşen Intersolar 
Middle East 2016, bu yıl da ulusal ve 
uluslararası misafirlere ev sahipliği 
yaptı. Gerçekleştirdiği projelerle 
dünyanın takip ettiği Dubai, güneş 
enerjisi alanında da son dönemlerde 
artarak büyüyen, dev yatırımlarıyla 
göz doldurmayı sürdürüyor. 
Güneş Parkı Projesi, dünyanın en 
büyük güneş enerjisi santralı gibi 
dikkat çeken çalışmalarıyla bu 
alanda ilerleyen firmaların popüler 
yerlerinden biri olma özelliğini 
taşıyor. GÜNDER’in yürütmekte 
olduğu güneş enerjisi sektörü 
kümelenme programı URGE 
kapsamındaki 12 Türk güneş enerjisi 
firması Intersolar Middle East 
2016’da yer aldı.
Türkiye geneline yayılmış üyelerden 
oluşan Solar Cluster-TR küme 
katılımcıları fotovoltaik panel ve 
tamamlayıcı ürün üreticileri (taşıyıcı 
sistem-kablo vs.) ile bu ürünleri 
kullanarak anahtar teslim sistem 
kurulumu yapan firmalardan 
oluşuyor. 
URGE programı kapsamında yılın 
son fuarı olan Intersolar Middle 
East sayesinde Türk firmalarla 
beraber hem Türkiye’nin güneş 
enerji sanayisi hem de ülkemizdeki 
güneş enerjisi pazarı ve yatırımlarına 
dair güncel bilgiler bir kez daha 
uluslararası platforma taşınmış oldu.
Fuarın son günü gerçekleşen 
“Turkish Solar Market Conference” 
GÜNDER Başkanı Dr. Kemal Gani 
Bayraktar’ın açılış konuşmasıyla 
başladı ve Schmid Pekintaş 
firmasından Angelo Del Zotti 
Türkiye pazarı ile ilgili, Gazioğlu 
Solar firmasından Kerim Gazioğlu 
da gelecek yatırımlara dair 
değerlendirmelerde bulundu.

TÜRK GÜNEŞ ENERJISI SEKTÖRÜ 
ORTADOĞU PAZARINDA!

Sadece URGE programı için özel olarak hazırlanan Hall6, C30 no’lu 
Türkiye Stand’ında 12 güneş enerjisi sanayi firması yer aldı:
l Alçin Alüminyum Çinko Haddecilik Tic. ve San. A.Ş.
l Alfa Solar Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
l CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.
l Çepaş Galvaniz Demir Çelik Madencilik A.Ş
l Endüstriyel Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
l Enso Elektrik Müh. Müş. Ltd. Şti
l Europower Enerji Otomasyon Tekn.San.Tic.A.Ş
l Gazioğlu Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.
l Ödül Enerji Taah. İnş.San.Tic.A.Ş
l Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri San.Tic. A.Ş
l Solimpeks Enerji San. ve Tic. A.Ş.
l Zahit Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
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belediyecilik faaliyetlerine katma değer sağlayan çok önemli 
bir proje olduğunu belirterek, “Delta Enerji’nin kendi 
tasarımı mühendisliği ve uygulaması olan Akıllı Durak 
projesine benzer şekilde yine kendi tasarım ve imalatlarımız 
olan Solar Cadde ve Park Aydınlatma Sistemleri, Akıllı Bank 
projesi, Solar Şarj İstasyonları ve belediyelere yönelik Güneş 
Enerjisi Santralları ile Türkiye’nin bütün yerel yönetimlerine 
üstün, yenilikçi ve doğayı koruyan belediyecilik 
anlayışlarına uygun hizmetler sunuyoruz” diyor.

Merkezi Antakya-Hatay’da bulunan, solar enerji sektöründe 
başarılı ve yenilikçi ürünler ve projeler geliştiren Delta 
Enerji, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Antakya İlçesi’ndeki 
11 otobüs durağında Akıllı Durak projesini gerçekleştirdi. 
Proje ile otobüs durakları güneş enerjisi panelleri ile kendi 
elektriğini üretiyor ve ürettiği enerjiyi depoluyor. Depolama 
sistemi sayesinde; LED ekran otobüs varış tabelalarının 
kesintisiz bir şekilde çalışması ve havanın kararmasıyla 
otobüs duraklarının LED ampullerle aydınlatılması 
sağlanıyor. Projenin uygulandığı duraklar ise şöyle: Aalen 
Alanı Durağı, Akkent Durağı, Atatürk Lisesi Durağı, Eski 
Otogar Durağı, Köprübaşı Dönüş Durağı, Kapalı Spor 
Salonu Durağı, Kültür Merkezi Durağı, Habibi Neccar 
Durağı, TEDAŞ Durağı, Terminal Durağı ve Maksim 
Durağı. 
Delta Group Genel Müdürü Metin Recepoğlu, Akıllı Durak 
projesinin belediyelerin enerji maliyetlerini düşüren ve 

OTOBÜS DURAKLARI GÜNEŞ İLE AYDINLANIYOR

EKORE GÜNEŞ ENERJİSİ A.Ş.’YE 
YENİ GENEL MÜDÜR

ÜYELERİMİZDEN

Testo termal kameralar, temassız ve verimli bir 
şekilde her tür boyuttaki fotovoltaik sistemlerin 
kapsamlı bir şekilde izlenmesinde kullanılabiliyor. 
Termografik görüntülerde arızaları tespit etmek kolay 
ve böylece bileşenlerin düzgün işleyişi sağlanarak, 
solar sistemlerden maksimum verim alınabiliyor. 
Termal kamera testo 885 özel dizaynı (döndürülebilir 
ekran ve tutma kolu) ile yüksek çözünürlüklü infrared 
kalitesi ve mükemmel termal duyarlılık sunuyor. Özel 
olarak solar sistemler için geliştirilen ürünün solar mod 
özelliği sayesinde, solar ışınım gücü W/m2 cinsinden 
kameraya kolaylıkla girebiliyor. Veri kaybı yaşanmıyor, 
termal görüntüler saklanabiliyor ve analiz sırasında 
kullanılabiliyor.

TERMAL KAMERALAR İLE 
SOLAR İZLEME

EkoRE Şirketler Grubu’ndan EkoRE Güneş 
Enerjisi A.Ş.’de genel müdürlük görevine sektörün 
deneyimli isimlerinden Oğuzhan Haznedar 
getirildi. Yükseköğrenimini Yıldız Teknik 
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 
tamamlayan Haznedar, profesyonel kariyerine 
1985 yılında EMTA Elektrik’te saha yöneticisi 
olarak başladı. 1987 yılından 1999’a kadar 
Siemens’te proje yöneticiliği yaptıktan sonra, 

sırasıyla Simyapı İnşaat, Sanko 
Enerji ve Tursen Enerji’de 

genel müdürlük dahil çeşitli 
yönetim pozisyonlarında 
bulundu. Haznedar, 
EkoRE Güneş Enerjisi 
A.Ş. ekibine katılmadan 

önce Baykal Enerji 
Sistemleri’nde Enerji 

Yatırımları ve 
İş Geliştirme 
Direktörü olarak 
görev yapıyordu. 
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Tekno Ray Solar’ın, Konya 
Kızören’deki18,5 MW gücündeki 
projesi, Türkiye’nin en büyük güneş 
elektriği santralı unvanını aldı. Tekno 
Ray Solar, Konya Kızören’de bulunan 
ve 18,5 MW’lık ilk fazı devreye 
alınan toplam 22,5 MW kapasiteli 
Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi 
santralının (GES) açılışını 4 Mayıs’ta 
gerçekleştirdi. Toplam 22,5 milyon 
dolar yatırım maliyeti olan santral, 
yıllık ortalama 20 bin hanenin elektik 
ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. 
Toplamda 430 bin metrekarelik 
alana kurulan, yıllık olarak toplamda 
30.730.000 kWh elektrik üretimi 
gerçekleştirmesi planlanan santralde 
toplamda 74 bin 106 güneş enerji 
paneli kullanıldı. 
En yüksek kalitede ekipmanların 
kullanıldığı Konya Kızören GES, 
uzaktan izleme sistemi adı verilen 
ve tam otomatik olma özelliği 
taşıyan “online scada” mimarisine 
sahip Türkiye’deki tek GES olma 
özelliğini taşıyor. Basın toplantısında 
konuşma yapan Tekno Şirketler 
Grubu CEO’su Altay Coşkunoğlu, 
güneş enerjisi sektörünün Türkiye’de 
hızla büyüyeceğine ve güneşten 
elde edilen enerjinin diğer tüm enerji 
kaynaklarının önüne geçeceğine 
inandıklarını söylerken Tekno Ray 

Solar Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Özenbaş ise “Santralın 
kurulumu sırasında dönem dönem 
400 kişi istihdam ettik. Toplam 
kurulum süresi sekiz ay süren 
santralımızın kurulumunda özel 
performans endekslerimize göre 
yapmış olduğumuz ekipman 
seçimlerimiz ile Türkiye’de yüksek 
kalite standartlarını oluşturan bir 
tesis kurduğumuz için mutlu ve 
gururluyuz” dedi. Proje ile yıllık 45 
bin ağacın kurtarılması ve ortalama 
18 bin ton karbon salımının 
engellenmesi hedefleniyor.

Savcıllı GES Kurulumu Başladı
Tekno Ray Solar, yüksek kaliteli 
PV modül üreticilerinden olan 
Astronergy’nin Aydın’da bulunan ve 

10.703 kWp kurulu güçteki Savcıllı 
GES’in kurulumuna Mayıs ayı 
itibarıyla başladı. 2006 yılından bu 
yana monokristalli ve polikristalli PV 
modüllerin en güvenilir tedarikçisi 
olan Astronergy’nin yatırımı olan 
projenin 2017 yılının Ocak ayında 
devreye alınması planlanıyor. 
Toplamda 200 bin metrekarelik 
alan üzerine kurulması planlanan 
Savcıllı GES’in altyapı çalışmaları, 
dizayn kurgusu, saha kurulumu, 
proje izin aşamaları, uzaktan izleme 
sistemi süreçleri, Tekno Ray Solar’ın 
uzmanlaşmış ekibi tarafından 
yürütülüyor. Savcıllı GES devreye 
alındıktan sonra yıllık ortalama 28 
binin üzerinde ağacın kurtarılmasını 
ve ortalama 11 bin 795 ton karbon 
salımının engellenmesini sağlayacak. 

“ENERJİK TÜRKİYE, GÜÇLÜ TÜRKİYE”

ÜYELERİMİZDEN

2010 yılında kurulan ve PV güneş enerjisinden 
elektrik üretimi sistemleri sektöründe faaliyet 
gösteren üretim ve hizmet firması CW 
Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 
önümüzdeki döneme dair hedefleriyle ilgili 
açıklamasında bu yıl gerçekleştirecekleri 
yıllık 60 MW güneş paneli üretim 
hattı ile Türkiye’ye yerli üretimde 
önemli bir kazanım sunacaklarını ve 
büyük istihdam sağlayarak değer 
yaratacaklarını söyledi. Sarvan 

sözlerine şöyle devam etti: “Yıl sonu hedefimiz 100 
MW kapasiteli güneş paneli üretim hattı kurmaktır. 
CW Enerji Mühendislik ekibi olarak Fotovoltaik Güneş 
Enerjisi Santralları proje geliştirmesi, proje tasarım ve 
mühendisliği ile anahtar teslim kurulumu ve bitmiş güneş 

enerjisi santralları satış ve pazarlamasında önemli 
hedeflerimiz mevcuttur. Güneş enerjisi santralları 
yanında yenilenebilir enerji alanında biyogaz, 
rüzgar, jeotermal ve dalga enerjisi gibi alanlarda 
kendimizi göstermek ve ‘Enerjik Türkiye Güçlü 
Türkiye’ sloganı ile büyümeyi hedefliyoruz”.

KIZÖREN GES AÇILDI
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yüksek olması. Bu sayede MW başına 
senede 45.000 kWh daha fazla elekt-
rik üretme ve 6,1920 dolar daha fazla 
gelir elde etme potansiyeli var. Fayda-
lanabilirliğin açıklaması IEEE90’a göre 
bir sistem veya bileşenin kullanılmak 
istendiğinde emre amade olma düzeyi. 
Başka bir deyişle; bir evirici için fayda-
lanılabilirliğin, güneş enerjisinden enerji 
üretiminin olanaklı olduğu tüm saatler 
boyunca arıza gibi diğer sebeplerden 
kaynaklanan kesinti süreleri çıkarıldı-
ğında geriye kalan toplam üretimde 
kalma sürelerinin geçen süreye oranı 
olduğu söylenebilir.
Bir sistemde malzeme kalitesini ve do-
layısıyla malzeme maliyetini artırarak 
o sistemin faydalanılabilirlik oranı eşit 
oranda yükseltilemiyor fakat -özellikle 
kesintisiz üretimde kalması gereken sis-
temlerde- tek başına bu yaklaşım %100 
faydalanabilirlik performansı sağla-
yamayacağı gibi, malzeme kalitesi ve 

faydalanabilirlik ve yüksek ayakta kal-
ma süreleri. 
Uygun Maliyetle Faydalanabilirliği 
Artırmak
Modülerliğin getirdiği avantajların en 
önemlilerinden birisi; modüler olmayan 
merkezi eviricilere kıyasla MODGES-
200’ün MW başına çok sayıda MPPT 
girişine sahip olması. 1MW AC güç 
çıkışlı MODGES-200 Modüler Merke-
zi Evirici sisteminin 15 adet bağımsız 
MPPT girişi bulunuyor. Bir başka de-
yişle 1MW MODGES-200 sistemi, 15 
ayrı güneş paneli dizisini ayrı ayrı kont-
rol etme yeteneğine sahip. Bu alışılmış 
merkezi eviricilere göre, arazide 15 
kısmi hafriyat yaparak hafriyat maliyet-
lerini düşüren ve müşterilere esneklik 
sağlayan bir özellik olarak öne çıkıyor.
MODGES-200 modüler merkezi eviri-
ci sisteminde en çok öne çıkan nitelik, 
faydalanılabilirliğin alışılmış merkezi 
eviricilere oranla yaklaşık %2,99 daha 

MERKEZİ EVİRİCİLERDE MODÜLER MİMARİNİN AVANTAJLARI 

Şekil 1- Optimal Maliyetlerle Üç Ayrı 
Yaklaşımı Birarada Kullanarak Sistem 
Faydalanabilirliğinin Artırılması

Merkezi Eviriciler (inverterler) düşük 
maliyetleri, az sayıda bileşen ve bağlantı 
içermeleri, sahaya dağılmamış merkezi 
yerleşimlerinin kolay erişilebilirliği, dış 
ortam koşullarına oranla daha elverişli 
koşullarda çalışmalarının getirdiği daha 
yüksek güvenilirlikleri ile büyük ölçekli 
GES ve çatı projelerinde en optimal çö-
zümü sunuyor. Buna karşılık merkezi 
eviricilerin başlıca dezavantajları olarak 
farklı açılarda ya da boylarda yerleştiril-
miş fotovoltaik (PV) güneş paneli dizi-
leri için çok sayıda MPPT (maksimum 
güç noktası izleme) girişi sunamamala-
rı ya da arıza durumunda PV dizilerin 
elektrik üretiminin bir kısmını değil 
Mavisis Teknoloji’nin geliştirdiği tek-
noloji ödüllü MODGES-200 modüler 
merkezi evirici ise, merkezi eviricilerin 
ve örgü (string) eviricilerin en iyi yanla-
rını sentezleyerek, sözkonusu dezavan-
tajları ortadan kaldırıyor ve geleceğin 
GES’leri için en yüksek performans-
fiyat oranlı çözümü sunuyor. MOD-
GES-200 modüler merkezi evirici çözü-
münün en göze çarpan özelliği yüksek 

Yazı Fatih Kavaslar, Genel Müdür, Mavisis Teknoloji A.Ş.
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eviricilerden (inverterlerden) ayıran bir 
özellik. Böyle bir olası arıza durumunda 
arızalı modül eviricinin çalışması dur-
durulmadan sağlam yedek modül ile 
değiştirilebilir, bu nedenle MODGES-
200’ün faydalanılabilirlik düzeyi 0,999 
seviyesinin üzerinde. Dolayısıyla, bu 
durum ürünün güvenilirliğini ve ayakta 
kalma sürelerini oldukça yükseltiyor.
MODGES-200 modüler merkezi evirici 
sistemi modülerlik özelliğine ek olarak 
çok geniş MPPT gerilimi aralığı saye-
sinde çok kapalı havalarda ve/veya çok 
sıcak havalarda MPPT noktasını terk et-
meden çalışma yeteneği, MW başına 15 
MPPT girişi, kısa süreli aşırı yüklenebil-
me yeteneği, binalarda bulunan TN, TT 
şebekelere ekstra trafo gereksinimi ol-
madan bağlanabilme yeteneği, standart 
400V trafolara bağlanma yeteneği gibi 
alışılmış merkezi eviricilerde bulunma-
yan yenilikçi niteliklerle donatılmıştır.

ölçeğinde MODGES 200’de 15 tane 
modül bulunuyor. Alışılmış eviricilerde 
ise modül sayısı bu ölçek için iki ya da 
üç. MODGES-200’deki bu modüllerin 
her biri raf tipi modüller özelliğinde; 
kolayca sökülebilir, takılabilir, bağlantı-
ları yapılabilir, diğer modülleri durdur-
madan değiştirilebilir ve kendi başına 
çalışabilir. Modüllerden birisi devre dışı 
kaldığında, diğer modüller etkilenme-
den çalışmaya devam edebiliyor. Bu 
da MODGES-200’ü alışılmış merkezi 

dolayısıyla maliyeti ne kadar artırılırsa 
artırılsın bir noktadan sonra faydalana-
bilirlik düzeyi sabit kalma ve daha fazla 
artmama eğiliminde oluyor.
Uygun maliyet ile faydalanabilirlik dü-
zeyini artırmak için en elverişli çözüm; 
sistemde yedek cihazlar (ya da bileşen-
ler) bulundurulması ve arıza durumu 
meydana geldiğinde yedek cihazların 
arızalanan cihazın işlevini üstlenmesi. 
Bu konsept sistem faydalanılabilirliğini 
sadece malzeme maliyetini artırarak eri-
şilen düzeyin çok daha ötesine taşıyor.
Faydalanılabilirlik düzeyini daha da 
yukarıya çekmek için MTTR’yi (yani 
arıza giderme süresini) kısaltmak üzere 
sistemin sistem çalışırken arızalı mo-
dül değiştirmeye elveren modüler bir 
yapıda tasarlanması bir diğer önemli 
yaklaşım. Yani bileşenlerinden birisinin 
arızalanan sistemin çalışmasını kesinti-
ye uğratmadan ve durdurmadan, arıza-
lanan modülün sağlam olan yedeğiyle 
değiştirilmesini mümkün kılacak şekil-
de tasarlanması önemli bir tamamlayıcı 
unsurudur. Bu üç yaklaşımın bir arada 
optimal olarak kullanılması yoluyla fay-
dalanılabilirlik düzeyinin yükseltilmesi 
Şekil 1.’de kamyon lastikleri ve yedek 
lastikleri örneği üzerinde gösterilmiştir.
Mavisis tarafından geliştirilen MOD-
GES-200 Modüler Merkezi Eviriciler’de 
de aynı yaklaşım uygulandı. 1 MW 

Faydalanabilirliğin formülü
A 
A = % olarak Faydalanabilirlik oranı, 
MTBF = İki arıza arası geçen ortalama süre, 
MTTR= Ortalama arıza giderme süresidir.

Şekil 2- Faydalanılabilirliği arttırmak üzere Merkezi Eviricilerde 
Raf Tipi Modüler Yaklaşımının Uygulanması

Mavisis Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Fatih Kavaslar, İstanbul 

Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği’nin ardından İstanbul Teknik 

Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Fakültesi’nde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 

Çalışma hayatının ilk döneminde Siemens’te Güç Elektroniği Araştırma Geliştirme 

Bölümü’nde çalıştıktan sonra uzun bir süre İnform firmasında Ar-Ge Yöneticisi olarak 

görev yapmış ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.

2006 yılında Mavisis firmasını kurmuştur ve kuruluşundan bugüne dek görevine genel 

müdür olarak devam etmektedir.

Kurucusu ve ortağı olduğu Mavisis Teknoloji A.Ş., 2006 yılından bu yana yenilenebilir 

enerji, şebeke bağlantılı güç sistemleri, Solar Eviriciler (İnverterler), enerji depolama ve 

güç öteleme teknolojileri, yakıt tasarrufu teknolojileri, uzaktan izleme ve veri toplama 

konularında en yenilikçi ürünleri ve çözümleri araştırıp geliştirmeye odaklanmış, 

önde gelen ulusal ve uluslararası firmaların çözüm ortağı olmuş ve Türkiye’nin saygın 

üniversite ve enstitüleri ile akademik işbirlikleri yapmıştır. 

Kimdir?
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İklimlendirme sektöründe Türkiye’nin öncü kuruluşlarından 
Baymak, yenilenebilir enerjinin kullanım alanlarını artırmak 
için Aqua Elegant güneş paketi sistemini geliştirdi. Sistemde, 
soğuk şebeke suyu direkt olarak paslanmaz çelik fleks 
boruya giriyor ve su, deposunun içerisinden dolaştırılan 
paslanmaz çelik fleks hortum borunun içinden akarken 
ısınıyor. Bu sürecinde sonunda da kullanım suyu olarak 
armatürlere gönderiliyor. Farklı ihtiyaçlara, hızlı çözümler 
üretmek için tasarlanan Aqua Elegant 120, 170, 200 ve 
300 litre kapasitesi ile tüm Baymak bayileri ve Orange 
Store’larda satışa sunuluyor. 

BAYMAK’TAN ÇEVRECİ 
ÇÖZÜMLER  

FIRST SOLAR, TÜRKİYE’DE  
160 MW’LIK MODÜL 
SÖZLEŞMESİ İMZALADI 
Gelişmiş modül ve 
sistem teknolojisinin 
kullanıldığı kapsamlı 
fotovoltaik (PV) solar 
sistemler sağlayıcısı 
First Solar, Türkiye’de 2016 yılının 
ilk yarısında 160 MW DC düzeyinde 
PV modül satışı gerçekleştirdiğini 
duyurdu. Siparişler, Zorlu Enerji ve 
Başarı Arge Enerji A.Ş. tarafından 
verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan 
First Solar Genel Satış Müdürü Georges 
Antoun: “Gerçekleşen bu anlaşmalar, 
genel olarak güneş enerjisi ve özelde 
First Solar teknolojisinin, Türkiye’nin 
enerji güvenliği önceliği olan acil 
elektrik ihtiyacını makul maliyetle 
karşılama konusunda doğru adres 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca First 
Solar’ın Türkiye enerji piyasasının 
sürdürülebilirliğine olan inancını ortaya 
koymaktadır”  dedi. Nisan 2014 yılında 
İstanbul’da bir ofis kuran First Solar, 
o zamandan bu yana imza attığı 300 
MW’lık modül satışıyla ülkenin lider 
PV önde gelen modül sağlayıcılarından 
oldu. 

SICAKLIĞA DAYANIKLI 
PANELLER
Türkiye’de kullanılan güneş panellerinin genellikle -40 ile +85 derece 
arasındaki sıcaklıklara dayanıklı olarak üretildiğini ancak ülkemiz hava 
şartlarında bu panellerin sorun yaşaması ihtimali olduğunu söyleyen 
Solarturk Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özberk, 
TÜBİTAK 1511 AKSOLENSİ kapsamında teknoloji geliştirme desteği 
alarak yüksek sıcaklık dayanımlı PİD FREE -40 + 120 santigrat sıcaklık 
aralığında çalışma koşuluna sahip ilk güneş panelini ürettiklerini 
açıkladı. Yüksek sıcaklığa dayanıklı panellerle kurulu güç açısından 
muadili sayılabilecek diğerleri arasında, kullanılan hammadde ve 
üretimden dolayı %5-10 civarında fiyat farkı olmakla birlikte ürün, 
aynı özellikteki yurtdışı ürünlere göre %20-30 oranında ucuz. 
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Enerji Ekonomisi Derneği-EED tarafından 
düzenlenen “Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Tarife 
Garantileri, Çıkarımlar ve Gelecek Planları”nın ele 
alındığı konferans 29 Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi, 
Vedat Yerlici Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
Ulusal ve uluslararası sektör paydaşlarının katıldığı 
konferansta GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Kemal G. Bayraktar da bu konudaki “Türk 
İçgörüsü”nü katılımcılarla paylaşarak, “Türkiye güneş 
enerjisi potansiyelini yeterince değerlendirebilirse bir 
yandan enerji bağımsızlığı sağlanabilir. Diğer yandan 
güneş, ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesinin 
önemli aktörlerinden biri olabilir. Güneş dostu 
gelişim, büyüme sağlamalıyız” dedi. Bayraktar, 
kentsel dönüşümden, sanayiye güneş enerjisinden 
yararlanmak üzere uygulamaların yaygınlaştırılması, 
sektörün gelişimini hızlandırıcı tedbirler alınması 
ve geliştirilen politikaların istikrarlı uygulaması 
gerektiğini vurguladı. Bayraktar sözlerine şöyle 
devam etti: “Güneş temelli gelişiminin hızlanabilmesi 
için yeni lisans kapasiteleri ihdas edilerek başvuru 
bölgeleri ve şartları acilen açıklanarak güneş enerjisi 
ihtisas yatırım alanları ile ilgili mevzuat ve altyapı 
eksiklikleri acilen tamamlanmalıdır. Yatırım süreçleri 
gereksiz bürokrasiden arındırılmalı, yatırımların 
en kısa sürede gerçekleşmesi için gerekli tedbirler 
alınarak, özellikle çatıların da enerji üretim alanı 
olarak etkin değerlendirilmesine yönelik altyapı hızla 
tamamlanmalı, finans koşulları ve sigorta süreçleri 
iyileştirilmelidir. Rüzgardan öğrendiklerimizle güneş 
için daha kuvvetli ilerleyebiliriz. Taşıtlarda güneş 
elektriği kullanımı konusu da önceliklerimiz arasında 
olmalı” dedi. 

GÜNDER, sektörün 
önemli oyuncularıyla 
sürdürdüğü iletişimi 
yeni isimlerle 
zenginleştirmeye 
devam ediyor. 
Ulusal ve uluslararası 
üyelikleriyle sektörün nabzını tutan örgüt, bu alanda çalışmalar 
yapan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’ni (Türkiye 
İMSAD) üye kuruluşlar arasına kattı. GÜNDER, Türkiye 
İMSAD’ın deneyiminin, güneş enerjisi sektöründeki mimari 
uygulamalar için yararlı katkısı olacağını düşünürken, derneğin 
kentsel dönüşümü hızla uygulamaya almış olan Türkiye’nin 
yeniden yapılanma sürecinde, enerji etkin tasarımlı binalar 
ve yerleşim alanları ile sürdürülebilir olma bilincini sektöre 
yansıtmasını hedefliyor. Türkiye İMSAD’ın yürütmekte olduğu 
Sürdürülebilirlik Komitesi ve Binalarda Enerji Verimliliği 
Komitesi’nin çalışmalarının da bu hedefte katkı sağlaması 
bekleniyor. 

YENILENEBILIR KAYNAKLI 
GELECEK PLANLARI 

GÜNDER,  
TÜRKIYE IMSAD ÜYESI

Troya Çevre Derneği, Çanakkale Valiliği, Heinrich Böll 
Stiftung Derneği, Truva Sulama Birliği ve Çanakkale 
Tarım Kooperatifleri Birliği’nin destekleri ile Türkiye’de 
Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri kurulabilmesi ve yerelde 
temiz enerji kaynaklarından elektrik üretilebilmesi için 10 
Mayıs’ta Çanakkale’de düzenlenen konferansta GÜNDER 
de yerini aldı. “Enerji Üretiminde Yerel Tercihler, 
Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri” başlıklı konferans, 
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 
gerçekleşti. GÜNDER temsilcileri de yerelde enerji 
kooperatifi kurma konusundaki gözlemlerini paylaştı.

ENERJI ÜRETIMINDE YEREL TERCIHLER
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Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Savaş 
Ayberk Konferans Salonu’nda IEEE Power & Energy Society 
Representative Öğrenci Kulübü tarafından “2. Sektör 
Günleri” etkinliği düzenlendi. Siemens Mühendislik Grup 
Yöneticisi Bülent Yazıcı, Siemens Yetkilisi Özgür Yılmaz 
ve GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu’nun 
katılımıyla gerçekleşen etkinlikte GÜNDER, güneş enerjisi 
konusunda merak edilenleri katılımcılarla paylaştı. 

SEKTÖR GÜNLERI’NDE 
GÜNEŞ KONUŞULDU

GÜNDER, Mersin Mezitli Belediyesi için 
yapılacak “Güneş Evi” projesi ve detayları 
için Mersin Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Yönetim Kurul Başkanı, Yönetim 
Kurul Üyeleri ve MMO Şube Müdürü ile bir 
araya gelerek özel bir projeyle Türkiye’ye 
örnek bir tesis kazandırmak için her türlü 
desteği vereceğini açıkladı.

GÜNDER, 
Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürü 
Münib Karakılıç’ı 
ziyaret etti. Agora 
Energiewende, 
WWF ve GÜNDER 
yönetiminin bir araya geldiği buluşmada 
olası işbirliği proje toplantısı gerçekleştirildi.

“GÜNEŞ EVI” ZIYARETI

YENILENEBILIR ENERJI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZIYARETI

GÜNDER, TEDAŞ Genel Müdürü Halil 
İbrahim Leventoğlu’nu ziyaret ederek sektör 
hakkındaki görüş ve düşüncelerini aktardı.

TEDAŞ ILE BILGI PAYLAŞIMI

30 FIRMAYA KÜMELENME DESTEĞI
GÜNDER, 30 güneş enerjisi firmasının Ulusal Rekabetçiliği Geliştirme 
(URGE) desteklerinden yararlanması amacıyla kümelenme çalışması 
başlattı. URGE kapsamındaki kümelenme destekleri, aynı sektörde faaliyet 
gösteren benzer ürün ve hizmet üreten firmalar arasındaki sinerjiyi hayata 
geçirmek amacıyla oluşturuldu. İhtiyaç analizi ve strateji belirlenmesinin 
ardından küme firmalarına danışmanlık, eğitim, fuar katılımı fırsatları 
ile danışmanlık veriliyor. Küme oluşumuna katılan firmalardan ihracat 
yapmayanların ihracat yapabilecek yetkinliğe kavuşturulması, ihracat 
yapanların da ihracat kapasitelerinin geliştirilmesiyle birlikte firmaların 
rekabetçi ortamda üretim teknikleri ve sistemlerini geliştirmesi, katma 
değeri yüksek ürünler ortaya çıkarması amaçlanıyor.
Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen URGE projesinin üç sene 
sonundaki hedefi, katılımcı firmaların ihracat rakamlarını en az %40 
oranında artırmak. 
Proje kapsamında verilen eğitimlerden ilki dış ticaretin finansmanı, riskler 
ve çözümlerine odaklanırken ikincisinde maliyet analizi ve maliyet 
düşürme teknikleri konuları küme firmalarının katılımıyla tartışıldı. 
Eğitimin üçüncü ayağında ise satış pazarlama teknikleri ve müşteri ilişkileri 
yönetimi konuşuldu. URGE buluşmalarının devamında, 15 Türk güneş 
enerjisi firması 22-24 Haziran’da düzenlenen Intersolar Münih Fuarı’nda 
yerini aldı. 
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Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik 
Güç Sistemleri Programı’nın (IEA-
PVPS) 47. Yönetim Kurulu Toplantısı, 
26-27 Nisan’da Belçika’nın Leuven 
kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya 
Türkiye’yi temsilen Günder YK 
üyesi ve Harran Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bülent Yeşilata katıldı. 
Programın 29 asil, dört de gözlemci 
üyesi bulunuyor. 
Toplantıyı değerlendiren Prof. 
Dr. Yeşilata, “Bu konularda 
oluşturulacak bilgi birikiminin 
ülkemize kazandırılması ve bu 
birikimin henüz yeni yaygınlaşmaya 
başlayan uygulamalara doğru olarak 
aktarılması çok önemli. Türkiye’de 
PV sektöründe yerli üretici sayısının 
son yıllarda büyük artış göstermesi 
büyük bir avantaj. Diğer taraftan 
ülkemizde mevzuat altyapısının 
da yerine oturmaya başladığını 
görmek memnuniyet verici. PVPS 
programından ülke adına etkin 
faydalanabilmemiz için Teknik 
Görev gruplarına; endüstriden, kamu 
kurumlarından ve üniversitelerimizden 
uzmanların katılımını teşvik ve finanse 
etmek gerekiyor. GÜNDER olarak 
uzman katılımını artırmak adına çözüm 
arayışlarımız devam ediyor” dedi. 
Toplantının önemli en önemli 
çıktılardan biri “2015 PV Market 

Raporu”nun onaylanarak kamuoyuna 
açıklanması oldu (http://www.
iea-pvps.org). Rapora göre Türkiye 
2015 yılında hızlı aşama kaydeden 
ülkelerden biri. Diğer önemli bir çıktı 
ise yine Türkiye’nin yeni formüle 

edilmeye çalışılan Bölgesel Kalkınma 
İçin PV Sektörünün Geliştirilmesi 
(Task 9) Teknik Görev Grubu’nda 
aktif bir paydaş olarak pozisyon 
alması. Prof. Dr. Yeşilata, “Bu 
grupta aktif rol almanın Türkiye’de 
PV sektörünün yerli üretim, yerli 
istihdam ve bölgesel ekonomiye katkı 
gibi unsurları birlikte geliştirmesi 
açısından bir fırsat olduğunu” belirtti. 
IEA-PVPS Programı’nın Kasım 
ayında gerçekleştirilecek bir sonraki 
toplantısında Türkiye’nin PV Sektörü 
Mevcut Durum ve Gelecek Yılların 
Projeksiyonu konusunda bir sunum ile 
katılması bekleniyor. 
 

PV GÜÇ SISTEMLERI BELÇIKA’DA KONUŞULDU

Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi, yenilenebilir 
enerji alanındaki projelere ve iyi uygulama örneklerine 
ilişkin belediyeleri bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda 
belediyelere güneş enerjisi ile ilgili projelerinde destek olmak 
amacıyla belediye personeline yönelik güneş enerjisi mevzuatını 
ve uygulama projelerini içeren “Güneş Enerjisi Uygulamaları ve 
Mevzuatı Eğitimi” 10-11 Mart tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 
Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi’nin düzenlediği 
eğitimde GÜNDER üyelerinden Haluk Özgün ve Mustafa Atilla 
bilgi ve tecrübelerini katılımcılara aktardı.

BELEDIYELERE UYGULAMA VE MEVZUAT EĞITIMI
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Meterolojinin Sesi Radyosu’nda yayınlanan “Yeşil Radyo” 
programında lisanssız elektrik üretimine dair değişen mevzuatı 
değerlendiren GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, 
solar termal sektöründe dünyada nüfus başına kollektör yüzeyi 
olarak beşinci, üretim olarak ise ikinci sırada yer alan ülkemizde 
bu gücü güneş elektriğinde kullanmanın çok büyük avantajı 
olacağını belirtti. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakların 
mevzuatının lisanslı ve lisanssız olmak üzere iki ana esasta 
ilerlediğini, lisanslı süreçler fazla hızlı gelişmediği için büyük 
yatırımcıların lisanssız mevzuatın bir takım açıklarından 
faydalanarak lisanssız başvurular aracılığı ile lisanslı yatırım 
büyüklüğünde yatırımlar yaptığını belirten Telemcioğlu, EPDK’nın 
başlattığı mevzuat çalışmalarından memnun olduklarını da ekledi. 
Telemcioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Değişiklikle 10KW’a 
kadar kurulacak tesislerde hiç bir sınır kalmadı. Araziye güneş 
enerjisi kurduğumuzda kendi topraklarımızı kullanıyoruz, bugün 
birçok ülkede toprağa kurulu tesis yok, hepsi çatıda. Bizde de 
eğer çatılar kullanılırsa avantajı çok. Birincisi elektriğin üretildiği 
yerde tüketilmesi sağlanacak, kaçak ve kayıpları önleyecek, 
ikincisi küçük kurulumların o bölgedeki istihdama katkısı 
olacaktır. Ülkemizde güneş enerjisine uygun yaklaşık sekiz milyon 
konut çatısı ve yaklaşık 85 milyon metrekare sanayi çatısı var. 
Dolayısıyla bu değişiklik, çatı uygulamaları ve ‘Yüzbin Çatı’ 
projemizin önünü açacaktır”. Son olarak bu mevzuat değişikliği 
sayesinde çeşitli kooperatiflerde ve birliklerde yenilenebilir 
enerji kullanımı konusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayan 
Telemcioğlu, eskiden lisanssız başvurularda kullanılamayan 
kamu arazilerinin artık birtakım şartların sağlanması durumunda 
kullanılabilir olduğunun da altını çizdi. 

LISANSLI VE LISANSSIZ 
YATIRIMLAR 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Başkanlığı 
tarafından sağlanan, dezavantajlı kişilerin sosyal 
entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin 
geliştirilmesi hibe programı kapsamında yapılan 2200 
proje başvurusu içerisinde kabul edilen 145 projeden 
biride GÜNDER’in projesi oldu. “Güneşli Günlerle 
Geleceğe Umutla Bakan Gençler” projesi ile Ankara 
Çocuk  Eğitim Evi’nde (eski adı ile Islahevinde) iki 
adet güneş enerjisi eğitim ve uygulama dershanesi 
kurulacak. Kurulacak bu eğitim merkezinde hükümlü 
20 çocuğa hem solar termal hem de güneş elektriği 
eğitimi verilecek. Mahkumiyeti biten çocuklara İŞ-KUR 
aracılığıyla GÜNDER üyesi firmalarda istihdam olanağı 
yaratmayı hedefleyen projede tüm sektör paydaşlarının 
desteği bekleniyor.

“GÜNEŞLI GÜNLERLE 
GELECEĞE UMUTLA 
BAKAN GENÇLER”

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ahiler 
Kalkınma Ajansı ile yürüttüğü Türkiye’nin ilk 
yenilenebilir enerji teknisyenlerinin yetişmesi ve 
yenilenebilir enerji üretim ve kullanımı alanında 
farkındalık oluşturulması açısından örnek model 
çalışmalarının kapsayan “Enerjimiz Güneş 
Olsun, Okullarımız Yeşil Olsun” projesine 
GÜNDER de destek veriyor. Bu kapsamda 
fotovoltaik paneller, elektrik ihtiyacını karşılamak 
üzere Niğde çapında 10 okula uygulanacak. 

10 OKULUN ENERJISI 
GÜNEŞTEN 
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GÜNDER, Türkiye’nin güneş 
enerjisi gücünü Güney Afrika 
pazarına taşıdı. Uluslararası 
Rekabetçiliği Geliştirme-URGE 
desteklerinden yararlanması 
amacıyla GÜNDER’in başlattığı 
“Kümelenme Projesi, Solar 
Cluster-TR” kapsamındaki 10 
Türk firması, Power-Gen & 
DistribuTECH Afrika fuarında 
sektör temsilcileriyle buluştu.

19-21 Temmuz tarihleri arasında 
Güney Afrika’nın Johannesburg 
kentinde gerçekleşen Power-Gen & 
DistribuTECH Afrika, sektördeki 
ulusal ve uluslararası misafirlere ev 
sahipliği yaptı. GÜNDER, yürüttüğü 
URGE programı kapsamında 10 
Türk firmasını Güney Afrika’nın 
gelişmekte olan güneş enerjisi 
pazarına taşıyarak ülkemizin 
güneş gücünü ve sanayisini 
fuar katılımcılarıyla buluşturdu. 
GÜNDER’in URGE desteklerinden 
yararlanması amacıyla başlattığı proje 
kapsamında yaptığı sektör ihtiyaç 
analizinde, 2009’daki küresel krize 
rağmen sektörde küçülme yaşamayan 
ve güneş kuşağı üzerinde yer alan 
Güney Afrika’nın yenilenebilir 
enerji kaynakları açısından zengin 
bir yapıya sahip olduğu ortaya 
konmuştu. Aynı zamanda potansiyel 
pazara sahip Güney Afrika, son 
zamanlarda yapılan yatırımlarla bu 
konuda en dikkat çeken bölgelerden 
biri olma özelliğini taşıyor. Genel 
itibarıyla enerji ihtiyacını fosil 
kaynaklardan karşılayan ülke, bu 
konudaki alışkanlıklarını değiştirerek 
başta güneş olmak üzere yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yatırımını 
sürdürüyor.
Fuarın ilk günü Türkiye Pavilion’unda 
yer alan firmaları, Güney Afrika 
Enerji Bakanı Tina Joemat Pettersson 
ziyaret etti. Geçmişteki Türkiye 
seyahatlerinde gördüğü ülkemiz 

TÜRKIYE’NIN GÜNEŞ ENERJISI GÜNEY AFRIKA’DAYDI

l Alçin Alüminyum Çinko Haddecilik Tic. ve San. A.Ş.

l  Alfa Solar Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

l CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

l Endüstriyel Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

l Enso Elektrik Müh. Müş. Ltd. Şti

l Gazioğlu Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

l Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri San. Tic. A.Ş

l Solartürk Enerji San. Tic. A.Ş.

l Solimpeks Enerji San. ve Tic. A.Ş.

l Zahit Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Power-Gen&DistribuTECH Afrika’da Yer Alan 
Güneş Enerjisi Sanayimiz
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URGE programı kapsamında katılımcı 
firmaların ihracat rakamlarının en az 
%40 oranında artırılması hedefleniyor. 
URGE programı devamında Eylül 
2016’da Intersolar Middle East, Dubai 
Fuarı’nda yer alacak Türk firmalarla 
hem Türkiye’nin güneş enerji sanayii 
hem de ülkemizdeki güneş enerjisi 
pazarı ve yatırımlarına dair güncel 
bilgiler bir kez daha uluslararası 
platforma taşınacak. 19-21 Eylül 
tarihlerine gerçekleşecek fuarda 13 
Türk firması Türkiye’nin güneş enerjisi 
gücünü Ortadoğu pazarında anlatacak. 
Proje kapsamında 2017 ve 2018 yılları 
için hedef pazarlar doğrultusunda 
belirlenen potansiyel pazarlara sahip 
yurtdışı fuar katılımlarına ve Türkiye 
güneş enerjisi sanayi tanıtımına devam 
edilecek. 

ettiği detaylar uzun sohbetlerde 
konuşuldu. 
Türkiye geneline yayılmış üyelerden 
oluşan Solar Cluster-TR küme 
katılımcıları PV panel ve tamamlayıcı 
ürün üreticileri (taşıyıcı sistem-kablo 
vs.) ile bu ürünleri kullanarak anahtar 
teslim sistem kurulumu yapan 
firmalardan oluşuyor. 
Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan 

konuk severliğinden ne kadar 
memnun kaldığını anlatan Pettersson, 
son dönemlerde yaşanan talihsiz 
gelişmelerden duyduğu üzüntüyü 
ayrıca dile getirdi. Firma temsilcileriyle 
tek tek selamlaştıktan sonra stanttan 
ayrılan Pettersson, son olarak 
ülkemizdeki güneş enerjisi yatırım 
hacmini temsilcilerden öğrendi.
Uluslararası sektör temsilcilerinin 
yoğun ilgi gösterdiği fuar boyunca, 
firma temsilcileri Güney Afrika 
pazarında ülkemiz sanayiini en iyi 
şekilde temsil etme fırsatı buldu. 
Güney Afrika’nın bu alandaki 
yatırımları ve sektöre dair merak 
edilenler, Pretoria Ticaret Başmüşaviri 
Hakan Karabalık’ın ziyareti sırasında 
cevap buldu. Potansiyel pazarlardan 
birine sahip ülkenin ticarette dikkat 

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse 
edilen Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe Programı 
kapsamında GÜNDER’in yürüttüğü “GES Tesisleri 
için Kurum Rollerinin Tanımlanması” projesinin 
açılış toplantısı Almanya’da yapıldı. 26 Ağustos’ta 
gerçekleştirilen toplantıya GÜNDER Genel Sekreteri 
Faruk Telemcioğlu, Proje Koordinatörü Meltem 
Haykır, Alman Güneş Enerjisi Derneği BSW-Solar 
Genel Müdürü Jörg Mayer, Kıdemli Proje Yöneticisi 
Jan Michael Knaack, Siyasi Danışman Manuel 
Battaglia katıldı. Bunun yanı sıra proje kapsamındaki 
araştırma çalışmalarını gerçekleştirecek Enerji Hukuku 
Araştırma Enstitüsü temsilcisi Avukat Süleyman Boşça, 
Reavid Eğitim ve Danışmanlık temsilcisi Ebru Yalçın 
Canatan’ın yanı sıra toplantının konuları ile ilgili olarak 
görüş bildirmek üzere Minerji Şirketi temsilcisi Bülent 
Aydın, Almanya Ekonomik İlişkiler ve Enerji Federal 
Bakanlığı  temsilcisi Ralf Christman, Clearingstelle 
EEG Başkanı Dr. Sebastian Lovens da katılımcılar 
arasında yer aldı. Toplantı kapsamında Türkiye’de 
Güneş Enerji Sistemleri’nin başvuru aşamaları ve bu 
aşamada karşılaşılan zorluklar, Almanya’da Güneş 
Enerji Sistemleri’nin kurulumu ile ilgili mevzuat 
üzerine görüşmeler yapıldı ve projenin uygulanması 
aşamasındaki süreçlerle ilgili bir yol haritası hazırlandı.

ALMANYA’DA GES TESISLERI TOPLANTISI
MUĞLA TEKNOPARK A.Ş. KURULDU 
Muğla Valiliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Muğla Teknopark A.Ş. kuruluş ve çalışma 
esasları ile ilgili toplantı 12 Nisan’da Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, yazılım, maden, 
gıda tarım ve hayvancılık, turizm, sağlık ve enerji sektörü 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda, enerji sektör temsilcisi olarak 
GÜNDER, Bereket Enerji, IC Holding ve Dişcigil Enerji yer 
aldı. GÜNDER üyesi SMS Enerji’den Cumhur Malalan’ın 
temsil ettiği toplantıda teknoparkın amacı, kuruluş esasları, 
tahsis edilen arazi ve konu ile ilgili alınacak devlet yardımları 
katılımcıların görüşüne sunuldu. Toplantının son bölümünde ise 
teknopark kurulumunda kamu ve özel sektör payları ile hangi 
kurumun ne kadar katkı sağlayabileceği konuları üzerinde görüş 
alışverişinde bulunuldu. GÜNDER, bir STK olarak teknoparka 
her türlü desteği vereceğini ve ilk yönetim kurulu toplantısında 
bu konuda alınacak kararı kendilerine bildireceğini belirtti. 
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Küresel iklim değişikliği mücadelesi 
için tarihi nitelikte olan Paris İklim 
Anlaşması 22 Nisan günü New York’ta 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
175 ülkenin temsilcisi tarafından 
imzalandı. Tüm insanlık için tarihi 
öneme sahip olan anlaşma, fosil yakıt 
kullanımının hızla azaltılarak, iklim 
değişikliğine yol açmayan yenilenebilir 
enerjilere geçişin zorunlu olduğunu 
ortaya koyuyor. Güneş enerjisi 
sektörü halihazırda Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın da belirttiği gibi küresel 
ölçekte en fazla yatırım yapılan 
yenilenebilir enerji alanı ve çok hızlı 
büyüyen bir sektör, ancak yatırım için 

gerekli koşullar sağlanması ve uygun 
politikaların istikrarlı bir şekilde hızla 
uygulamaya geçirilmesi gerekiyor.

“Türkiye güneş enerjisi hedeflerini 
yükseltmeli”
Türkiye, Paris İklim Anlaşması 
kapsamında sekretaryaya sunduğu 
Ulusal Niyet Katkı Beyanı’nda 
belirtildiği üzere 2030 yılında 10.000 
MW’lık kurulu güç hedefliyor. Bugün 
itibarıyla ülkemizde onaylamış mevcut 
projelerin gücü 3000 MW’ı aşarken, 
400 MW’lık kurulu güce ulaştık.
Paris İklim Anlaşmasını değerlendiren 
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı 

Dr. Kemal Gani Bayraktar, “Fosil 
yakıtlardan kaçış ve enerjide 
dönüşüm halihazırda dünyada 
başladı. Güneş potansiyeli ile 
Türkiye bu süreci kaçırmamalı ve 
geleceğimiz ve sürdürülebilirlik için 
harekete geçirmelidir. Ülkemizin 
enerji geleceği güneştedir. Güneş 
sektörünün temsilcileri olarak bizler, 
üzerimize düşen görevin farkındayız ve 
ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye 
geçişi için var olan potansiyelini 
harekete geçirmek için gerekli olan 
sorumluluğunu yerine getirmeye 
hazırız. Karar vericilerimizin de bu 
sorumluluk ve fırsata uygun olarak 
daha iddialı hedefler belirlemesi, 
kentsel dönüşümden sanayiye 
güneş enerjisinde yararlanmak üzere 
uygulamaları yaygınlaştırması, 
sektörün gelişimini hızlandırıcı 
tedbirler alması ve geliştirilen 
politikaları istikrarlı uygulaması 
gerekiyor” açıklamasını yaptı.
Böylelikle Türkiye güneş enerjisi 
potansiyelini değerlendirebileceği 
ölçüde, enerji bağımsızlığını 
sağlamanın yanında, küresel iklim 
değişikliği mücadelesinin önemli 
aktörlerinden biri olabilir.

Güneş En Ucuz Enerji 
Kaynaklarından
COP21 iklim görüşmeleri sırasında 
güneş enerjisi alanında dünyanın 
önde gelen sivil toplum kuruluşları 
birleşerek Küresel Güneş Enerjisi 
Konseyi’ni kurmuştu. Kuruluşu 
destekleyenler arasında GÜNDER’in 
de olduğu konsey tarafından yapılan 
ilk açıklamada güneş enerjisinin 
halihazırda en hızlı ve kolay 
erişilebilir enerji kaynaklarından 
biri olduğu ve teknoloji fiyatlarının 
hızla gerilemeye devam ettiği ifade 
edilmişti. Uluslararası Enerji Ajansı ve 

IKLIM MÜCADELESINDE BAŞARININ YOLU 
GÜNEŞ’TEN GEÇIYOR



GÜNDER’DEN

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
2015 yılı istatistiklerine göre, 2015 
yılında güneş kapasitesi 50 GW (%29) 
artarken, maliyetler ise 2010 yılına göre 
yaklaşık %80 düşmüş durumda.
2015’te AB, elektrik talebinin %4’ünü 
PV’den karşıladı. Koşullar sağlandığı 
takdirde güneş enerjisinin küresel 
elektrik üretimindeki mevcut %1’lik 
payı 2030’da %10’a çıkabilir.
Günder’in 2015 yılında yaptığı sektör 
ve paydaş toplantıları, araştırmalar 
ve çalışmalar ise Türkiye’nin var olan 
potansiyelini harekete geçirmesi için 
gerekli olan politika önerilerini ortaya 
koymuştu. Ulaşımdan, kentleşmeye, 
lisanslı üretimden küçük ölçekli 
lisansız üretime, birçok alanda 
yapılması gerekenler ortaya çıkmış 
durumda. Türkiye’nin fosil yakıtlara 
dayalı ekonomisini dönüştürmesi için 
yapması gereken politika önerilerini 

b Yatırım maliyetlerini doğrudan 
etkileyen güneş enerjisi sektöründeki 
finans koşulları iyileştirmeli, bankaların 
özellikle teminat koşullarını, 
sigortaların da poliçe koşullarını 
gözden geçirerek iyileştirmesi 
sağlanmalıdır.
b Yurtdışında acil enerji ihtiyacı 
duyulan gelişmemiş veya gelişmekte 
olan bölgelerde çok ekonomik ve 
hızlı elektrik ve ısı enerjisi üretiminde 
Türkiye Güneş Enerjisi Sanayi 
değerlendirilmelidir. Ülkeler arası 
işbirliklerinde, yardım ve yatırım 
taleplerinde, enerji ihalelerinde 
özellikle KKTC, Türki Cumhuriyetler, 
Balkanlar, Ortadoğu, Uzakdoğu ve 
Afrika ülkeleri başta olmak üzere, 
ihtiyaçlarına çözüm sunulmalı, 
o bölgelerde güneş enerjisi 
yatırımları ve politikalarının gelişimi 
desteklenmelidir. (TİKA, DEİK, KEİ, 
UN, Ticari Ataşelikler gibi)
b Yerli hücre üretimi, selektif yüzey ve 
güneş enerjisinde uzman/ihtisas Ar-
Ge merkezi kurulması için bir an önce 
gerekli adımlar atılmalıdır.

Güneşten Isı Enerjisi Üretimi - 
Güneş Isıl (Termal)
b Güneşten elektrik üretiminde olduğu 
gibi resmi olarak hem binalarda, hem 
de sanayide güneşten ısı üretim MWth 
hedefleri belirlenmelidir.
b Yenilenebilir Enerji Eylem 
Planı’nda 2023 yılı itibarıyla ısıtma 
ve soğutmada enerji ihtiyacının en 
az %15’inin yenilenebilir enerjiden 
karşılanma hedefi doğrultusunda güneş 
enerjisinin kullanımında yenilikçi 
yaklaşımların yaygınlaştırılmasına ve 
desteklenmesine önem verilmelidir.
b Güneşle ısıtma ve soğutma, bölgesel 
ısıtma ve soğutma, güneşle proses ısısı 
üretimi ve ısı depolama alanlarında da 
örnek uygulamalar yaygınlaştırılmalı; 
karbon salımını azaltmada ve enerji 
bağımsızlığımızı sağlamada (doğalgaz 
gibi ithal ve karbon temelli yakıtların 
tüketiminin azaltılması) önemli bir 
kaldıraç olacak ısıtma, soğutma ve 

hayata geçirmek ise karar vericilerin 
elinde bulunuyor. 
 
GÜNDER’in Detaylı Politika 
Önerileri:
GÜNDER Yönetim Kurulu’nun 
güneşin önünün açılması için karar 
vericilere önerileri aşağıdaki şekildedir;
Genel
b Resmi olarak en az 500.000 
MWe olarak belirtilen güneş enerjisi 
potansiyeli hem elektrik hem de ısı 
olarak yeniden tariflenmelidir.  
b Özellikle kamu katılımıyla tüm 
paydaşların görüş birliğinde, çok yönlü 
güneş enerjisi yol haritası hazırlanmalı, 
ulaşılabilir hedefler samimiyetle 
uygulanmalıdır.
b Enerji kullanımında, yatırımında ve 
destekleme mekanizmalarında öncelik 
yerli ve temiz yenilenebilir enerjide 
olmalıdır.
b Potansiyeli ve topluma etkisi en 
yüksek olan güneş enerjisi kaynağına 
yönelik geliştirilen tüm politikalara 
kararlılıkla öncelik verilmelidir.
b Mesleki eğitim altyapısı 
güncellenmeli, meslek liseleri ve 
meslek yüksekokulları başta olmak 
üzere güneş enerjisi alanında müfredat 
yeniden oluşturulmalıdır.
b Güneş ısıl ve elektrik alanında 
meslek standartları yayımlanmış 
olup Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca 
güneş enerjisi sistem uygulamalarında 
mesleği icra edenler için de 
belge zorunluluğuna bir an önce 
başlanmalıdır.
b Sağlıklı ve şeffaf bir veritabanı 
oluşturulmalı, güneş enerjisi 
kurulumları etkin bir şekilde takip 
edilebilmelidir.

Uluslararası Enerji 
Ajansı ve Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji 
Ajansı 2015 yılı 
istatistiklerine göre, 
2015 yılında güneş 
kapasitesi 50 GW (%29) 
artarken, maliyetler 
ise 2010 yılına göre 
yaklaşık %80 düşmüş 
durumda
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ve kabul süreçleri kısaltılmalı, kamu 
kurumları ile diğer paydaşların rolleri 
açıkça belirlenmelidir. Lisanssız 
kapasitelerin yatırıma en kısa sürede 
dönüşmesi için gerekli tedbirler 
ve lisanssız üretimle ilgili imar ve 
enerji nakil hattı gibi problemli 
konulara yönelik iyileştirme tedbirleri 
alınmalıdır.
b Fotovoltaik sistem entegrasyonlarına 
önem verilmeli; başta PV destekli 
sulama olmak üzere yenilikçi sistem 
entegrasyonu/yazılımlarına yönelik 
yerli uygulamalar teşvik edilmeli ve 
yaygınlaştırılmalıdır. Benzer şekilde PV 
destekli klima/buzdolabı paket sistemi 
oluşturulmasına/yaygınlaştırılmasına 
yönelik uygulamalar da 
desteklenmelidir.

Güneşten Isı Enerjisi ile Elektrik 
Üretimi – Güneş Isıl Elektrik (CSP)
b Güncel ulusal yetkinlikler ve 
maliyetler yeniden değerlendirilerek 
ulusal stratejiye kesinlik 
kazandırılmalıdır.  
b Başta Güneş Kuleleri olmak 
üzere, yoğunlaştıran güneş güç 

ile ilgili lisans başvuru şartları şeffaf 
ve adil olmalı, önlisans başvuru 
yönetmeliği ölçüm şartı gibi gereksiz 
bürokrasiden arındırılarak yeniden 
oluşturulmalıdır. 2023 ve 2030 yıllarına 
kadar daha yüksek hedefli (10.000 
MW’ın üzerinde) yeni lisans kapasitesi 
ihdas edilmeli, bununla ilgili başvuru 
bölgeleri ve şartları açıklanmalıdır.
b ORKÖY, TKDK, YEGM 100.000 
çatı gibi özel projeler ile farkındalık 
yaratılmalı, yaygın kullanım 
özendirilmelidir. Özellikle konutlarda 
kullanımın özendirilmesi; sektörün 
nihai tüketiciye kadar yayılması, ufak 
birikimlerin yatırıma dönüşmesi yerel 
istihdamın geliştirilmesi ve bölgesel 
kalkınma için önemli bir kaldıraçtır.
b Yerli katkı payı uygulaması çatı 
uygulamalarında destek amaçlı devam 
etmelidir.
b Sanayi bölgelerindeki çatıların 
kullanımı için özel mevzuat 
oluşturularak teşvik sistemi getirilmeli, 
hem çatıların boş kalmaması 
sağlanmalı hem de sanayiciler için yeni 
bir yatırım kaynağı oluşturulmalıdır.
b Lisanssız projelerde proje onay 

proses ısısı üretiminde güneşten 
yararlanma teşviklerle desteklenmelidir.
b Büyük ölçekli güneş ısıl sistemleri 
ile bölgesel ısıtma-soğutma konusuna 
yönelik bir teşvik/destek sistemi 
oluşturulmalı, başta yeniden inşa 
edilecek kent alanları olmak üzere tüm 
kentsel dönüşüm kampüslerinde büyük 
ölçekli güneş ısıl sistemlerin kullanımı 
zorunlu kılınmalıdır.
b Kamu kurumları (idari binalar, 
askeri birlikler, hastaneler, öğrenci 
yurtları, cezaevleri, yatılı okullar, 
öğretmenevleri, orduevleri vb.) başta 
olmak üzere tüm yeni binalarda 
güneşten sıcak su üretimi, ısıtmada ve 
soğutmada güneş enerjisi kullanımı 
zorunlu hale getirilmelidir.
b ORKÖY Güneş Enerjisi Projesi 
destekleme mekanizması benzeri 
yaklaşımlar geliştirilip güneş 
enerjisinden diğer alanlarda 
da (sıcak su ile birlikte ısıtma, 
soğutma) yararlanma özendirilerek 
özellikle mevcut binalarda kullanım 
yaygınlaştırılmalıdır.

Güneşten Elektrik Enerjisi Üretimi 
– Güneş Elektrik (Fotovoltaik)
b Güneşten elektrik üretiminde 
mevzuat ve süreçlere yönelik işlemler 
için konut-sanayi-saha kurulumu vb. 
gibi farklı segmentler oluşturulmalı, 
her segmentin kendine has dinamikleri 
göz önünde bulundurularak süreç ve 
işlemleri farklılaştırılabilmelidir. 
b Kamu kurumları başta olmak üzere 
tüm yeni binalarda güneşten üretilen 
elektrik enerjisi sistem kurulumu ve 
kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.
b Yetki karmaşası önlenerek süreçler 
tek elden yürütülmeli, kurumlar arası 
farklı yaklaşımlar önlenmeli, süreçler 
yalınlaştırılarak hızlandırılmalı ve 
etkinliği artırılmalıdır. 
b YEKA ve enerji ihtisas bölgeleri ile 
ilgili uygulama bir an önce başlamalı, 
ön lisanslama süreci tamamlanmış 
lisanslı güneş enerjisi projeleri (600 
MW) hayata geçirilmelidir.  
b Özellikle enerji ihtisas bölgeleri 
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(CSP) sistemlerinin yerli üretimi ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal bir 
teşvik/destek sistemi oluşturulmalıdır. 
Türkiye bu konuda tüm bileşenleri 
üretecek bir kümeleşme içerisine 
girerse dünyada bu teknolojinin 
kurulumunu da rahatlıkla 
üstlenebilecektir.

Güneş Enerjisi, Binalar ve Şehirler
b Özellikle kentsel dönüşümü hızla 
uygulamaya almış olan Türkiye’nin, 
yeniden yapılaşma sürecini enerji 
etkin tasarımlı, güneş odaklı binalar ve 
yerleşim alanları ile sürdürülebilirlik 
fırsatını kaçırmaması gerekmekte, 
buna yönelik şehirleşme politikaları 
geliştirilmelidir.
b “Güneş kentleri” konseptiyle, 
belediyelere hibe destekleri verilerek 
tüketimlerini, diğer bir deyişle enerji 
ihtiyaçlarını güneş enerjisinden 
karşılamaları sağlanmalıdır.
b Binaların ve şehirlerin tasarımında 
güneşten yararlanma öncelikli olmalı, 
binaların güneşle enerji verimli 
yenilenmesi ve bütünleşik güneş 
enerjisi sistemleri kullanımı, ilgili 
mevzuatlar çerçevesinde güvence altına 
alınmalıdır.
b %100 yenilenebilir enerji 
dönüşümünü tamamlamış, çevre 
dostu sıfır karbon geleceğin 
şehirlerini yaratmada güneş enerjisi 
ve enerji etkin (nZEB) tasarım önemle 
değerlendirilmelidir. 
b Avrupa Parlamentosu’nun 
2010/31/AB sayılı Binalarda Enerji 
Performansına İlişkin Yönergesi ve 
2012 Binalarda Enerji Verimliliği 
Yönergesi ile bütün yeni binalar 31 
Aralık 2020 (kamu binaları 31 Aralık 
2018) itibarıyla neredeyse sıfır enerjili 
binalar olacaktır. Özellikle burada yer 
alan “Sıfıra Yakın Enerjili Binalar” için 
üye devletlerin sağlaması gerekenler 
şu şekildedir: 31 Aralık 2020 itibarıyla 
bütün yeni binalar ve 31 Aralık 
2018’den sonra kamu tarafından 
kullanılan veya kamuya ait binalar 
sıfıra yakın enerjili binalar olmalı; 

Sanayi Birliği), Avrupa Güneş 
Isıl Sanayi Federasyonu (ESTIF), 
Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği 
(ISES), Küresel Güneş Konseyi 
(GSC), Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (TÜRKİYE 
İMSAD), Danimarka Yeşil 
Büyüme Ağı (DGGN) ve Ortadoğu 
Güneş Enerjisi Sanayi Derneği 
(MESIA), Alman Güneş Enerjisi 
Derneği (BSW) ve son olarak Asya 
Fotovoltaik Endüstrisi Derneği 
(APVIA) örgütleri ile uyumlu işbirliği 
içinde çalışmaktadır.

GÜNDER, APVIA YÜRÜTME KURULUNDA

Uluslararası işbirlikleriyle sektörün 
gelişimine yönelik çalışmalar 
yapan GÜNDER, kar amacı 
gütmeyen bir sosyal organizasyon 
olan ve PV işletmeleri, bilimsel 
kuruluşlar ve gönüllü kayıt ilkesi 
çerçevesinde Asya ülkeleri ile diğer 
ilgili kuruluşlardan oluşan Asya 
Fotovoltaik Endüstrisi Derneği, 
APVIA’da Yürütme Kurulu Üyesi 
olarak yerini aldı.
Böylelikle GÜNDER, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni temsil etmek üzere 
atandığı SHC Uluslararası Enerji 
Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma 
Programı ve IEA PVPS Uluslararası 
Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç 
Sistemleri Programı ile üyesi 
olduğu TOBB İklimlendirme 
Meclisi (TOBB), SolarPower Europe 
(“yeni EPIA”, Avrupa Fotovoltaik 

sıfıra yakın enerjili binaların sayısını 
artırmak için bina kategorisine göre 
farklılık gösteren hedefler içerebilecek 
ulusal planlar hazırlanmalıdır. Tasarım 
ve yenilenebilir enerjiyle ulaşılabilecek 
sıfıra yakın enerjili binalarda en 
önemli başarı güneş enerjisiyle 

sağlanabilecektir. 
b Ulaşım ve taşımacılıkta da güneş 
enerjisiyle bütünleşik çözümlerin 
geliştirilmesi, ülkemiz karbon 
salımlarını azaltma ve enerji 
bağımsızlığını güçlendirmede etkin rol 
oynayacaktır.  
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22.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı 
ve Konferansı, 27-29 Nisan tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
ziyaretçilerini ağırladı. Fuar boyunca, 
elektrik ve buhar üretiminden, rüzgar, 
hidroelektrik, jeotermal ve güneş gibi 
yenilenebilir enerji sistemlerine kadar 
çeşitli ürün ve hizmetler sergilendi. 
Etkinlik, dünyada en hızlı gelişen 
enerji piyasalarından birine sahip olan 
Türkiye’de enerji endüstrisine bir kez 
daha önemli bir katkı sağlamış oldu.  
Invest.com’un raporuna göre, 2023 
yılında Türkiye’nin enerji talebini 
karşılamak için gerekli toplam 
yatırım miktarının, son on yılda 
gerçekleştirilen toplam yatırım 
miktarının iki katını aşarak yaklaşık 110 
milyar dolar olması bekleniyor. Bunun 
yanı sıra, Türkiye’de, su, rüzgar, güneş, 
jeotermal ve diğer enerji türlerinin 
teşvik edici politikalarla ulusal şebeke 
içindeki payının önümüzdeki yıllarda 
artacağı öngörülüyor. ICCI fuarı, bu 

talebi ilgili sektörlerle buluşturdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık 
Aytekin, açılış konuşmasında ICCI 
Fuarı ve Konferansı’nın önemini 
şu sözlerle ifade etti: “Sürekli artan 
enerji talebini karşılamak ve dışa 
bağımlılığı azaltmak için var olan 
bütün potansiyellerimizi en kısa sürede 
devreye almak, yerli ve yenilenebilir 
kaynaklarımızın tamamından 
yararlanmak durumundayız. Ülke 
olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının 
enerji arzı içindeki payını yükseltmek, 

enerji verimliliğini artırmak, enerji ve 
tabii kaynaklar alanındaki faaliyetlerin 
çevreye olan olumsuz etkilerini en 
aza indirmek, enerji ve tabii kaynaklar 
alanında yenilikçiliğin öncüsü ve 
destekçisi olmak bakanlığımızın temel 
stratejileri arasındadır. Bu şartlar 
altında, ICCI hem katılım açısından 
hem de verimlilik açısından enerji 
sektöründe çok önemli bir gelenek 
oluşturmuş durumdadır.”
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Kemal G. Bayraktar ise konuşmasında 
kentsel dönüşümü hızla uygulamaya 
almış olan Türkiye’nin yeniden 
yapılanma sürecinde, enerji etkin 
tasarımlı güneş odaklı binalar ve 
yerleşim alanları ile sürdürülebilir 
olma fırsatının önemine değindi. 
Binalarımızda güneşle ısıtma soğutma 
ve ısı depolama teknolojilerinin hızla 
yaygınlaşarak %100 yenilenebilir 
enerji dönüşüm sürecinde Türkiye’nin 
dünya için rol model olma fırsatını 

DÜNYA İÇİN ROL MODEL OLMA FIRSATI 
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kaçırmaması gerektiğini ifade eden 
Bayraktar, “Ülkemizin enerji teminindeki 
ihtiyaçları ve yenilenebilir enerji 
potansiyeli düşünüldüğünde, hedef 
merkezli çalışmalarla güneş enerjisi 
başta olmak üzere çevre dostu yenilikçi 
enerji projelerinde yüksek seviyelerde 
başarı alacağı şüphesizdir” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın 
destekleri ile gerçekleşen enerji 
sektörünün en önemli buluşması ICCI 
2016, bu yıl 279 katılımcı firmaya ev 
sahipliği yaptı. 24 ülkeden katılımcılar 
yeni teknoloji ve hizmetlerini bu çatı 
altında sergiledi. Aralarından, Avusturya, 
Çin, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka, 
hükümetlerinden aldıkları finansal 
destek ile fuara milli katılım sağladılar.
 
Yeni Pazarlara Açılan Kapı
ICCI, katılımcılarına Türkiye ve çevre 
ülkelerdeki yeni pazarlara ulaşmaları 
için ideal bir ortam sağladı. Fuarı, 
Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve Körfez 
ülkelerinden 14 bin 44 profesyonel 
ziyaret etti. Ekonomi Bakanlığı 

tarafından desteklenen Uluslararası 
Ticaret Heyeti programı kapsamında, 
Almanya, Özbekistan, İngiltere ve 
İran’dan satın almacılar, dernek 
temsilcileri ve editörler ağırlandı. 
Bunun yanı sıra, Azerbaycan, BAE, 
Gana, İtalya, Kazakistan, Sudan ve 
Yunanistan’dan ziyaretçiler fuara 
büyük ilgi gösterdi. Başta İran’dan 
olmak üzere, önemli endüstriyel 
teşebüsler, fuar boyunca yeni iş 
bağlantıları sağladı ve önemli satış 
anlaşmalarına imza attı. 
Sergilenen ürünlerin yanı sıra, 
eşzamanlı düzenlenen konferans da 
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. ICCI 
Konferansı boyunca, 35 oturumda 
200’den fazla uluslararası konuşmacı 
ağırlandı. Bu yıl öne çıkan konular 
ise Türkiye, Avrupa ve Afrika enerji 
ticareti, ulusal ve uluslararası pazarlar 
oldu. 
Türk Özel Sektörünün Enerji Vizyonu, 
Türkiye Enerji Politikaları, COP21 
Paris Antlaşmasının Enerji Sektörüne 
Etkileri, Türk-Alman Enerji İşbirliği, 
Kamu GES Projeleri, GES Tesisleri 

Kalite Kontrol ve Sertifikasyon, 
Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik, Enerji 
Sektöründe Yabancı Yatırımlar 
tartışıldı. Avrupa’da yenilenebilir 
enerji gündeminde “Enerjinin Babası” 
olarak adlandırılan Hans Josef Fell de 
“Uluslararası pazarda Türkiye’nin yeri 
ve yenilenebilir enerji gelişimi için 
potansiyel ve kaynakları” konusunda 
bir sunum gerçekleştirdi. 
29 Nisan tarihinde gerçekleşen 
Türkiye’de yer alan Yabancı Sermayeli 
Enerji Yatırımcıları Yönetim Kurulu 
Başkanları’nın yer aldığı ve Türkiye 
enerji yatırımlarına ışık tutan panelde 
ise RWE Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Markus Enke, EWE Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Frank 
Quante, Fichtner Türkiye Temsilcisi 
Uwe Sievers, DOOSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Oktay ve 
DANSKE Türkiye Temsilcisi Sani 
Tiryaki enerji sektörünün yatırımlarının 
dünü, bugünü ve geleceğini mercek 
altına aldı.  
Bir sonraki ICCI etkinliği 3-5 Mayıs 
2017 tarihleri arasında düzenlenecek.

“Güneş enerjisi kullanımının 

yaygınlaştırılması konusunda çok önemli 

çalışmaları bulunan GÜNDER’in varlığını 

sektör adına oldukça önemli görüyoruz.  

ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı 

ve Konferansı çerçevesinde GÜNDER 

ile uzun zamana dayanan bir işbirliğimiz 

söz konusu. Bu işbirliğinin sonucunda 

güneş enerjisi uygulamalarının gelişimi 

konusunda  kısa zamanda önemli adımlar 

atmayı başardık. Yenilenebilir enerjinin 

oldukça önem kazandığı günümüzde, 

kurumsal üyesi de olduğumuz GÜNDER 

ile başarılı çalışmalara imza atmaya devam 

edeceğimize inanıyorum. Önümüzdeki 

dönemde de işbirliğimizi yoğunlaştırarak 

sürdürmekten mutluluk duyacağız.”

“GÜNDER ile Başarılı Çalışmalara  
İmza Atmaya Devam Edeceğiz”

ICCI Konferansı 
boyunca, 200’den fazla 
uluslararası konuşmacı 
ağırlandı. Bu yıl öne 
çıkan konular ise 
Türkiye, Avrupa ve 
Afrika enerji ticareti, 
ulusal ve uluslararası 
pazarlar oldu

”

“

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel: 
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AKKAŞOĞLU GRUP
Fethiye, MUĞLA
T : +90 0544 548 3232
Web : www.akkasoglugrup.com
E-mail : info@akkasoglugrup.com

Çalışma Alanları 
- Mühendislik, Tedarik, EPC
- Operasyon ve Bakım
- Enerji Üretim ve Planlaması

AKSARAY ENERJİ
Merkez, AKSARAY
T : +90 382 213 25 95
Web : www.aksarayenerji.com.tr 
E-mail : info@aksarayenerji.com.tr

Çalışma Alanları 
- Arıza-Bakım Onarım
- Elektrik Taahhüt ve Projelendirme
- Güneş Enerji Sistemleri(GES) Projeleri

ALÇİN ALÜMİNYUM 
Gebze, KOCAELİ 
T : +90 262 653 06 50 
Web : www.alcin.com.tr  
E-mail : info@alcin.com.tr

Çalışma Alanları 
- Montaj Sistemleri
- Kırma Çatı 
- Düz Çatı
- Zemin Dağı
- Ekstrüde Aliminyum Profilleri 
- Güneş Modülü Çerçeveler

CN ENERJİ
Konak, İZMİR
T : +90 232 446 92 12
Web : www.cn.com.tr 
E-mail : info@cn.com.tr

Çalışma Alanları 
- Müh., ted. ve inşaat (EPC) hizmetleri
- Anahtar teslim PV sistem kurulumları
- Saha belirleme keşif ve projelendirme
- Enerji üretim simülasyonu
- Eğitim hizmetleri
- Off-grid paket sis. üretim ve satışı

ELSE ENERJİ
Yenimahalle, ANKARA
T : +90 312 394 60 98
Web : www.elseenerji.com 
E-mail : info@elseenerji.com 

Çalışma Alanları 
- Proje ve Mühendislik
- Danışmanlık
- İnşaat
- Keşif
- Tedarik
- Operasyon ve Bakım

ELİN ENERJİ
Çankaya, ANKARA
 T : +90 312 235 38 38         
Web : www.elin.com.tr
E-mail : elin@elin.com.tr

 
Çalışma Alanları
- İş Kuleleri/Plazalar, AVM, Genel 
Müdürlük, Endüstriyel Tesisler ve 
Konutlar Elektrik Sistemleri
- Karayolu Tünelleri Elektromekanik ve 
Sinyalizasyon Sistemleri
- Scada ve Otomasyon Sistemleri
- Karayolları Kartlı Geçiş(K.G.S.) ve 

ATD ENERJİ
Çankaya, ANKARA
T : +90 312 240 24 42
Web : www.atdenerji.com 
E-mail : info@atdenerji.com

Çalışma Alanları 
- Polikristal ve Monokristal Fotovoltaik 
Panel
- Mühendislik, Tedarik ve Kurulum 
faaliyetleri
- Proje yönetimi
- Bakım faaliyetleri

AVG ENERJİ
Kocasinan, KAYSERİ
T : +90 352 231 20 92
Web : www.avgenerji.com.tr 
E-mail : avg@avgenerji.com

Çalışma Alanları 
- Enh Projeleri
- Güneş enerjisi santral projeleri
- Kurulum ve bakım
- Bakım faaliyetleri

BİLGİN ENERJİ
Gaziosmanpaşa, ANKARA
T : +90 312 446 30 23
Web : www.bilgin.com.tr 
E-mail : contact@bilgin.com.tr

Çalışma Alanları 
- Elektrik
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Çalışma Alanları 
- Yer Seçimi
- Arazi Geliştirme
- Öz Fizibilite ve Fizibilite Raporu
- Danışmanlık
- Projelendirme
- Kurulum Danışmanlığı
- Devreye Alma ve Geçici Kabul

OC3
Gebze, KOCAELİ
T : +90 444 4 684
Web : www.oc3.com.tr 
E-mail : info@oc3.com.tr 

Çalışma Alanları 
- Mühendislik, Tedarik, Kurulum
- İşletme ve Bakım
- Proje Yönetimi
- Danışmanlık

PROERK
Yenimahalle, ANKARA
T : +90 312 354 00 40
Web : www.proerk.com 
E-mail : info@proerk.com 

Çalışma Alanları 
- Fotovoltaik santral projelendirme
- Santral denetleme hizmetleri
- Yazılım geliştirme
- Elektronik tasarım çözümleri
- Kara radarı sistemleri

SEBAT ALÜMİNYUM
Melikgazi, KAYSERİ
T : +90 352 321 15 21
Web : www.sebat.com.tr 
E-mail : info@sebat.com.tr 

Çalışma Alanları 
- Alüminyum Ekstrüde Profiller

Çalışma Alanları
- Danışmanlık Hizmetleri
- İşveren Mühendisliği
- Banka Danışmanlığı
- Proje Geliştirme
- Proje Yönetimi
- Fizibilite Raporları
- HES, GES, RES ve Biyogaz Santralleri

INTEGREEN
Üsküdar, İSTANBUL
T : +90 216 422 50 42
Web : www.integreen.com.tr 
E-mail : info@integreen.com.tr 

Çalışma Alanları 
- Danışmanlık Hizmetleri
- Tesis Tasarımı ve Detay Mühendislik
- Ekipman Tedariki
- İnşaat
- Elektrik Altyapısı
- Panel Montajı ve Şebekeye 
Bağlanması

LİVA SOLAR
İSTANBUL
T : +90 216 380 80 90
Web : www.livasolar.com
E-mail : info@cikrikcioglu.com 

Çalışma Alanları
- GES Tesisleri 
- ARGE

LUVI ENERJI
Gaziosmanpaşa, ANKARA
T : +90 312 988 13 88
Web : www.luvienerji.com 
E-mail : info@luvienerji.com 

Otomatik Geçiş(O.G.S.) Sistemleri
- Karayolları Acil Yardım Telefon 
İrtibat (AYTİ) Sistemleri
- Karayolları Mobil Elektronik Sistem 
Entegrasyonu (MOBESE)
- Şehir Şebekeleri Orta Gerilim-Alçak 
Gerilim Elektrik Dağıtım Sistemleri
- Güneş Enerji Santralı (GES) Kurulum 
İşleri (EPC Hizmetleri)
- Enerji Nakil Hatları Kurulum İşleri

GC ENERJİ
Yenimahalle, ANKARA
T : +90 312 484 94 90
Web : www.gcenerji.com 
E-mail : info@gcenerji.com 

Çalışma Alanları 
- Proje Geliştirme
- Güneş Enerjisi Santral Çözümleri 
- Çatı - Üst Güneş Enerjisi / Fotovoltaik 
Çözümler
- Şebekeden Bağımsız (Off-Grid) 
Fotovoltaik Sistemler
- Danışmanlık Hizmetleri

HERDEM AVUKATLIK
Levent, İSTANBUL
T : +90 212 319 77 03
Web : www.herdem.av.tr 
E-mail : info@herdem.av.tr 

Çalışma Alanları 
- Avukatlık
- Hukuki Danışmanlık

ISTRICH ENERJİ
GOP, ANKARA
T : +90 312 466 66 44
Web : istrich.com
E-mail : info@istrich.com 
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-  Proje Geliştirme
-  Köprü ve Kurulum Finansmanı
-  EPC
-  Bağlantı ve PAC/FAC
-  Proje Finansmanı
-  Proje Satışı (%80); Bağımsız 
Güç Üretimi (%20)
-  İşletme ve Bakım

TUHAN MİMARLIK
Kadıköy, İSTANBUL
T : +90 216 450 68 38
Web : www.tuhanmimarlik.com
E-mail : info@tuhanmimarlik.com 

Çalışma Alanları
Fuar ve Organizasyonlar

TREND ENERJİ
Kınıklı, DENİZLİ
T : +90 212 705 62 33
Web : www.trendenerji.com 
E-mail : info@trendenerji.com 

Çalışma Alanları 
- Enerji Danışmanlığı
- Projelendirme ve Proje Yönetimi
- Mühendislik, Tedarik, Kurulum (EPC)
- Tesis İşletme ve Bakım
- Finans

SENERJİ
Şişli, İSTANBUL
T : +90 212 356 21 12
Web : http://www.senerjieng.com
E-mail : info@senerjieng.com 

Çalışma Alanları
- Ön Keşfi
- Arazi/Saha Değerlendirme
- Fizibilite Çalışması
- Proje ve Mühendislik
- Danışmanlık
- Müşavirlik
- Sistem Tasarımı
- Yatırım Analizi
- İzin ve Lisans Başvuru Süreci 
Yönetimi
- Satınalma ve Ürün Tedariği
- Özel Tasarım Konstrüksiyonlar
- Süpervizörlük
- Taahhüt
- Uygulama ve Montaj
- Monitörleme
- İşletme ve Bakım

SMS ENERJİ
Kınıklı, DENİZLİ
T : +90 258 215 51 21
Web : www.smsenerji.com 
E-mail : info@smsenerji.com 

Çalışma Alanları 
- FV ürün tedariki (evirici, panel, 
konstrüksiyon vb.) ve teknik servis
- Türkçe simülasyon software, Türkçe 
uzaktan takip ve işletme desteği
- Scada sistem çözümleri
- Girdi kontrol testleri
- Danışmanlık hizmetleri
- Güneş Enerji destekli, kullanım suyu, 
bina ısıtma ve soğutma sistemleri

SOLARS 
Çankaya / ANKARA
Tel. : +90 850 220 06 42 (pbx)
Web : www.solars.com.tr

Çalışma alanları
-  EPC
- Ön Keşif
-  Projelendirme
-  İzin Süreci
-  Danışmanlık Hizmetleri
-  Güneş
-  İşletme

SUNEL
Ümraniye, İstanbul
T: +90 216 540 8649
Web: www.sunel-enerji.com.tr
E-mail: sales@sunel-enerji.com.tr

 
Çalışma Alanları
- Fizibilite Analizi 
- Finans Çözümleri
- Şebeke Bağlantı Süreci ve İzinler
- Mühendislik, Tedarik ve Kurulum 
- İşletme & Bakım  
- Kalite Kontrol  
- Ortak Yatırım

TALESUN
Sarıyer / İSTANBUL
Tel. : +90 212 214 72 30 -38 -39
Web : www.talesun.com.tr
E-posta: projects@talesunenergy.com

Çalışma Alanları
üretimler:

YENİ ÜYELERİMİZ
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GÜNEŞ TAKVİMİ

17-19 Kasım 2016 
RENSEF 4.Yenilenebilir 
Enerji Sistemleri ve Enerji 
Verimliliği Fuarı 
Antalya, Türkiye
Fuar, yenilenebilir enerji sistemleri ve 
enerji verimliliği alanlarında faaliyet 
gösteren tüm firmaları bir araya geti-
riyor. Fuar sırasında gerçekleştirilecek 
RENSEF Forum’da, deneyimlerini pay-
laşmak isteyen devlet ve özel sektör ku-
rumları “Güneş enerjisine nasıl yatırım 
yapılabilir”, “Oteller çöpten, güneşten 
kendi elektriğini kendisi üretebilir mi”, 
“Finansman konusunda kimden veya 
hangi kuruluştan destek alabilirim”, 
“İhtiyacımı en iyi karşılayacak ürün 
hangisi” gibi sorulara yanıt sağlayacak 
sunumlarını yapabilecek, ürünlerini ta-
nıtabilecekler. 
İletişim için: Agoras Fuarcılık 
0090 242 323 51 10 
rensef@agoras.com.tr 
www.rensef.org

6-8 Aralık 2016
SOLARTR 2016
İstanbul, Türkiye
Önemi giderek artan ve düşük karbon 
ekonomisinin önemli kaldıraçlarından 
olan güneş enerjisinin yaygın kullanı-
mında yenilikçi teknoloji ve uygulama-
ları konu alan, bilim ve teknoloji ağırlık-
lı, uluslararası konferans ve sergi etkinli-
ği “SOLARTR 2016”; üniversite, sanayi, 
kamu kurum ve kuruluşları, sivil top-
lum örgütleri işbirliğinde, 06 – 08 Ara-
lık 2016 tarihleri arasında, İstanbul’da 
Pullman Airport Hotel & Convention 
Center’da gerçekleştirilecek.
İletişim için: www.solartr.org.tr 

6-8 Aralık 2016
SOLARTR B2B&Project 
Market
İstanbul, Türkiye
SOLARTR 2016 kapsamındaki Proje 
Pazarı ve B2B görüşmeleri, potansiyel 
fikirlerinizin doğru ve yeni ticari/ tek-
nolojik/finans/araştırma ortakları ile 
buluşmasını sağlayacak bir platform 
olacak.
İletişim için: bilgi@gunder.org.tr

23-26 Kasım 2016
7. Türkiye Enerji Zirvesi
Adana, Türkiye
Türkiye enerji piyasasının, kamu ve 
özel sektör birlikteliği ile gerçekleşti-
rilecek en büyük organizasyonunda 
GÜNDER de yerini alacak.
İletişim için: zirve@efo.com.tr

15-18 Kasım
COP22
Marakeş, Fas
GÜNDER olarak Türkiye’nin güneş 
enerjisini, COP22 Marakeş’e taşımaya 
hazırlanıyoruz!
İletişim için:  
www.cop22.ma/en
http://www.solarpowereurope.org/
info@solarpowereurope.org

 

2016
SOLAR CONFERENCE & EXHIBITION

6 - 8 DECEMBER 2016
Pullman Istanbul Airport Hotel &

Convention Center

Detaylar için;
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