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GİRİŞ

2017 sonuna kadar kabulünün yapılabil-
mesi için var gücüyle çalışmaya devam 
ediyor. 
Lisanslı GES tarafında ise yatırımcılar 
projelerini bir an önce hayata geçirebil-
mek adına büyük bir çaba ile izin süreç-
leri üzerinde çalışıyor. Tahmin ediyorum 
ki 2016 yılında ilk iki projenin devreye 
girdiği bu alana 2017 yılında birkaç proje 
daha ilave olacak, 2018 yılı sonunda ise 
bu projelerin büyük bir bölümü devreye 
alınmış olacak.
Ülkemizin de aralarında bulunduğu, 
G20 ülkeleriyle bir kıyas yaptığımızda, 
ülkemizde güneş enerjisi sektörünün, 
diğer ülkelerin oldukça gerisinde kaldı-
ğını gözlemliyoruz. Bu bağlamda, gerek 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gerekse de hükümetimiz 
gerekli adımları atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Be-
rat Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde sunumunu yaptığı “Mil-
li Enerji” kavramı ile Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını 
azaltmak adına ciddi adımlar atılacak. Bakanlığımızın hedefi 
olan 10 yılda 10 GW’ın beş yılda çok rahat kurulabileceğine, 
depolama teknolojilerindeki gelişmeler ve hane halkı kulla-
nımına sunulabilecek çatı ve öz tüketim pazarının açılması 
ile birlikte de 10 yılda 20 GW’ın üzerinde GES kurulumu-
nun tamamlanabileceğine eminiz. Sektör paydaşları olarak, 
güneş enerjisinin yelpazesini genişletecek bu çalışmaları ya-
pan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üze-
re hükümetimize teşekkürü borç biliriz. Bununla birlikte, 
GÜNDER olarak bize de büyük bir görev düştüğünün far-
kındayız ve üzerimize düşen bu sorumluluğun üstesinden 
gelmek amacıyla sektörün tüm paydaşlarıyla müşterek ha-
reket edeceğimize dair söz veriyoruz. 
GÜNDER’in yeni yönetim kurulu olarak ülkemizin 2023 he-
defleri doğrultusunda, güneş enerjisi sektörünün gelişmesine 
katkı sağlamak ve sektörde katma değer yaratacak hamleleri 
gerçekleştirme noktasında, GÜNDER’in, tüm sektör organla-
rının ortak paydası olması ve Türkiye’de güneşin daha aydınlık 
doğabilmesi temennilerimle hepinize saygılarımı sunuyorum.

Kutay Kaleli
GÜNDER Başkanı

“SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARIYLA 
  MÜŞTEREK HAREKET EDECEĞIZ”

Değerli okurlarımız,

Türkiye güneş enerjisi yatırımlarının 
hızla arttığı bir döneme girdi. 25 yıllık 
geçmişi ile Türkiye’nin güneş enerjisi 
sektöründeki en köklü sektör birliği ve 
tek uluslararası güneş topluluğu olan 
GÜNDER’in Olağan Genel Kurulu, bil-
diğiniz üzere 28 Şubat 2017 tarihinde 
gerçekleştirildi. Büyük bir katılımla 
gerçekleşen Genel Kurul sonucunda, 
üyelerimizin teveccühü ile GÜNDER’in 
yeni yönetim kurulu olarak seçilmiş 
bulunmaktayız. Buradan, yönetim ku-
rulumuz adına tüm GÜNDER delege-
lerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Dergimizin bu sayısının, genel kurul 
sonrasında yönetim kurulu olarak bizleri, sizlerle ilk defa 
buluşturacak olması nedeniyle tarafımızda büyük bir heye-
can uyandırıyor.
Sektörümüz son zamanlarda oldukça hareketli günler geçi-
riyor. Nisan ayında tamamlanan YEKA ihalesi dünyada ses 
getirdi, bakanlığımız adına büyük bir başarı hikayesi olarak 
tarihe altın harfler ile kazındı. 1.000 MW kurulu gücü ile 
dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallarından biri olacak 
KARAPINAR YEKA-1 GES, Kalyon-Hanwha Q CELLS or-
taklığı tarafından kilovat-saat başına 6,99 dolar-sent elektrik 
satış bedeli ile kazanıldı. Proje süresince Türkiye’de güneşi-
miz için Ar-Ge çalışmaları yapılacak, güneş paneli üretecek 
bir entegre fabrika kurulacak ve yüzlerce kişilik yeni istih-
dam alanı elde edilecek. Proje ile Doğu Avrupa ile Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgelerine fotovoltaik güneş paneli ihracatı 
da hedefleniyor. 
Mutluluk verici gelişmelere bir diğerini daha eklemek gere-
kirse Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun açıkladığı veri-
lere göre Türkiye’deki GES projelerinin toplam kurulu gücü 
Ocak ayında 1.000 MW’ı geçti. Şu an 1.200 MW civarında 
olan bu gücün yıl sonuna kadar 2.000 MW’ı geçmesini bekli-
yoruz. Diğer yandan mevzuatta yapılan düzenlemeler neti-
cesinde sektörün tüm paydaşları, lisanssız GES projelerinin 
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DİKKAT!

HER SOLAR (PV) KABLO AYNI DEĞİLDİR...

Prysmian Group, solar (PV) kablolar için Prysmian Performans Testi (PPT)’ni sunar: PPT, kabloları güvenlik, yüksek performans ve toplam proje 

maliyetinde sağladığı avantajlar açısından değerlendiren, sektörün tek kapsamlı testidir. 

Her ne kadar solar (PV) kablolar, ortalamada, toplam güneş enerjisi santrali maliyetinin %2’den azını oluştursa da, doğru kabloyu seçerek, elle 

tutulur farklar yaratmak mümkün. PPT sonuçlarına göre, TÜV’ün şartlarının çok üzerinde performans gösteren ve TÜV’ün belirlediği standart ömür 

süresi 25 yıldan daha uzun ömrü olan solar (PV) kablo çözümlerimizi, aynı zamanda Almanya’nın test ve belgelendirme kuruluşu VDE’nin uygunluğu 

ile sertifikalandırıyoruz. Ayrıca EN sertifikalı ürünleri Avrupa’dan da önce,  Almanya ile aynı zamanda Türkiye pazarına sunacak olmanın gururunu 

yaşıyoruz. Bu sertifikasyonlarla birlikte, gerçek saha şartlarında test edilmiş ürünlerimiz ve tecrübemizle, Türk kablo sektöründe farklılaşıyoruz.  

İşte Prysmian Group farkı...

prysmianperformanstesti.com
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İzmir’deki İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde Güneş Enerjisi Laboratuvarı açıldı. 
Laboratuvar sayesinde lisenin Yenilenebilir Enerji Alanı’nda 
eğitim gören öğrenciler güneş enerjisi alanında teorik 
eğitimin yanı sıra pratik eğitim de alabilecek. Konu hakkında 
açıklamada bulunan lisenin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 
Alan Şefi Alper Kuloğlu, sektör firmalarından bu alanda 
yetişmiş öğrencilere staj ve istihdam olanağı sağlanması 
konusunda destek beklediklerini kaydetti.
Lisenin Yenilenebilir Enerji Alanı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
rüzgar ve güneş enerjisi alanında nitelikli teknik işgücü açığını 
kapatmak hedefi ile 2011 yılında başlatılan “Yenilenebilir 
Enerji Teknolojileri Çerçeve Öğretim Programı” kapsamında 
oluşturulmuştu. Halihazırda 24 öğrencinin eğitim gördüğü 
bu alan ilk mezunlarını 2019 yılında verecek. Bununla birlikte 
lisede 2014 yılında kurulan 16,5 kW gücündeki güneş elektriği 
sistemi, elektrik ihtiyacının altıda birini güneş enerjisinden 
sağlayabiliyor.

Dünyadaki 4 MW ve üzeri güce sahip güneş elektriği 
santrallarının toplam kurulu güçlerinin 2017’in ilk 
yarısında 120 GW’ı geçtiği bildirildi. Bu ölçekteki projeleri 
endekslemeyi hedefleyen Wiki-Solar projesi tarafından 
yapılan çalışmaya göre 2017’de gerçekleşen artışta ilk sıraları 
Çin ve Hindistan alırken, üçüncü sırada ise ABD yer aldı. 
Kuruluşun verilerine göre bu gücün 67,5 GW’lık bölümü 
Asya’da, 24,3 GW’lık bölümü Kuzey Amerika’da, 17,9 GW’lık 
bölümü ise Avrupa ülkelerinde kurulu bulunuyor. Çin’de 
devrede olan 824 büyük ölçekli santralın toplam gücü 48.676 
MW iken, ABD’de devrede bulunan 994 santral toplamda 
21.431 MW kurulu güce sahip bulunuyor. Hindistan’da 12.251 
MW gücünde 510, Birleşik Krallık’ta 6.483 MW gücünde 843, 
Almanya’da ise 4.284 MW gücünde 409 büyük ölçekli santral 
bulunuyor. Wiki-Solar bu ölçekteki santralların toplam 
gücünün 2017 sonu itibarıyla 150 GW düzeyine ulaşacağını 
öngörüyor. Güneş elektriği alanındaki toplam kurulu güç 
2016 sonu itibarıyla 300 GW’ı aşmıştı. 2017 yılındaki artışın 
ise 90 GW’a yaklaşabileceği öngörülüyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 30 
Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 
etkinliklerinin misafirleri arasında Sinop’un Gerze 
ilçesine bağlı Gürsökü köyünden Kezban Karaman 
da yer aldı. Karaman, Almanya’da gördüğü güneş 
enerjisi uygulamalarından etkilenerek köyündeki evinin 
bahçesine kurdurduğu 3 kW’lık güneş elektriği sistemi 
ile elektrik üretmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde ürettiği elektriği 
şebekeye satışında fatura kesememesi nedeni ile sorun 
yaşadığını anlatan Karaman ile yakından ilgilenen 
Cumhurbaşkanı, Karaman’ın sorununun çözümü için 
kendisini özel kalemine yönlendirildi. 

Güneş Yatırımcısı Kezban Karaman 
30 Ağustos Törenine Katıldı

Birleşik Krallık merkezli araştırma kuruluşu 
Bloomberg New Energy Finance’ın (BNEF) 
çalışmasına göre 2017’nin ilk yarısında temiz 
enerji projeleri için 64,8 milyar dolarlık yatırım 
gerçekleşti. Kuruluşun derlediği verilere göre 
güneş enerjisi ise 35,6 milyar dolar ile en fazla 
yatırımın gerçekleştiği temiz enerji alanı oldu. 
BNEF verilerine göre güneş enerjisine yapılan 
yatırım miktarı 2016’nın aynı dönemine göre 
%19 oranında artış gösterirken, güneş enerjisi 
alanındaki proje maliyetleri ise son 12 ayda %15 
oranında geriledi.

Güneş, Temiz Enerji 
Yatırımlarında İlk Sırada Olmaya 
Devam Ediyor

İzmir’de Lise Öğrencilerine Güneş Eğitimi

Büyük Ölçekli Güç 120 GW’ı Aştı

KISA - KISA
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Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim 
kapasitesi 2017’nin ilk altı ayında 553,2 MW artarak 
Haziran ayı sonu itibarıyla 1.504,68 MW’a ulaştı. Türkiye 
bu rakamlar sayesinde bu yılın ilk yarısında güneşten 
elektrik üretim kapasitesini Almanya ve İngiltere’den 
sonra en fazla artıran üçüncü Avrupa ülkesi oldu. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Haziran ayı 
Elektrik Piyasası Sektör Raporu’ndaki verilere göre 
bu gücün 1.491,78 MW’lık bölümünü lisanssız elektrik 
üretim santralları, 12,90 MW’lık bölümünü ise lisanslı 
elektrik üretim santralları oluşturuyor. Verilere göre 
Türkiye’de güneşten elektrik üretilen 61 il arasında 
Konya 288,86 MW kurulu güç ile ilk sırada gelirken, 
Kayseri 226,83 MW ile ikinci, Ankara ise 66,88 MW ile 
üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin güneş elektriği 
gücü 2016’nın Haziran ayı sonu itibarıyla 555,3 MW’a, 
2016 sonu itibarıyla da 951,482 MW’a ulaşmıştı.

Türkiye Güneş Elektriğinde 
1.500 MW’ı Aştı

Türkiye 10 GW’lık Güneş Elektriği 
Hedefini 3 Yıl Önceye Aldı
Türkiye’nin enerji alanında gerçekleştireceği yatırımları 
şekillendirecek “Milli Enerji ve Maden Politikası” 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından 
tanıtıldı. 
Bakan Albayrak 6 Nisan 2017 günü İstanbul, 
Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde yaptığı sunumda 
politikanın Türkiye’nin enerjide tam bağımsız olması 
hedefini taşıdığını ve “arz güvenliği”, “yerlileştirme” ve 
“öngörülebilir piyasa” temellerine dayandığının altını 
çizdi. 
Sunumun güneş enerjisi sektörü açısından en dikkat 
çekici noktalarından biri ise, Türkiye’nin 2030 yılı için 
belirlediği güneş enerjisine dayalı 10 GW’lık kurulu güç 
hedefini üç yıl önceye çekmesi oldu. 
Bakan Albayrak toplantıda şunları kaydetti: “Yerli 
kaynağımız varsa bunu sonuna kadar kullanmak 
zorundayız. Yenilenebilir kaynaklar noktasında 
hidroelektrik santrallarıyla birlikte oluşturduğumuz 
kapasitemizin yanına güneş ve rüzgarı, önümüzdeki 
10 yılda 10’ar bin MW’ı da devreye alarak, bu oranı 
artıracağız. Yerlileştirme, yerli üretim ve Ar-Ge başta 
olmak üzere rekabetçi özel sektörü de oyuna dahil ederek 
Türkiye’nin bir oyuncu olması için önünü açmamız lazım. 
İki kritik adım attık; biri güneşte, diğeri rüzgarda. En 
büyük hayallerimden birisiydi güneş ihalesi. Çıkan netice 
çok ümit ve mutluluk verici. İthal panellerden üretilen 
elektriği 19,5 sente alan Türkiye, bu ihaleyle birlikte fiyatı 
6,99 sente düşürerek maliyeti üçte birine indirdi. O sahada 
panellerle ilk yıl %60, takip eden yılda %70 yerlilik oranıyla 
olacak şekilde yatırım yapılacak. Ar-Ge ile %80 yerli 
mühendis zorunluluk şartı var. Burada kritik olan husus, 
yan sektörlerle birlikte Türkiye’deki önemli bir pazarın 
gelişmesi.”

Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi birliği Solar Power 
Europe, Türkiye’nin, gelecek beş yıllık dönemde 
Avrupa’nın en büyük üçüncü pazarı olacağını 
öngördü. Birlik tarafından hazırlanan “Küresel 
Pazar Görünümü-2017” başlıklı çalışmadaki üç 
ayrı senaryoya göre 2016 sonu itibarıyla 104,3 GW’a 
ulaşmış Avrupa’nın güneş enerjisi kurulu gücü 2017-
2021 yılları arasında 33,6 GW ila 98,6 GW arasında artış 
gösterebilir.
Çalışmada yer alan düşük büyüme senaryosuna göre, 
Avrupa güneş enerjisinde 2021 yılı sonunda 137,9 GW, 
orta büyüme senaryosuna göre 167,2 GW, yüksek 
büyüme senaryosuna göre ise 202,9 GW’lık güce 
ulaşabilir. Bu tarihte küresel güç ise 772 GW’a ulaşacak.
Solar Power Europe’un orta büyüme senaryosuna 
göre bu beş yıllık dönemde Türkiye’nin güneş 
enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi ise yıllık 
%55’lik bileşik büyüme oranı ile 6.560 MW artış 
göstererek 7.380 MW’a yükselecek. Bu senaryoya 
göre Türkiye, 2017-2021 arası dönemde Almanya 
ve Fransa’dan sonra güneş enerjisi gücünü en fazla 
artırmış üçüncü Avrupa ülkesi olacak.

Türkiye Avrupa’nın  
Üçüncü Büyük Pazarı Olacak

KISA - KISA
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Güneşin Kumaşı da İyiKUTEM Enerji Günü’nün Teması Güneş Yakıtlarıydı
Koç Üniversitesi ve TÜPRAŞ işbirliğiyle 
geçen yıl kurulan Türkiye’nin özel 
sektör destekli ilk enerji merkezi Koç 
Üniversitesi TÜPRAŞ Enerji Merkezi 
(KUTEM) tarafından bu yıl düzenlenen 
“KUTEM Enerji Günü” etkinliğinin ana 
teması güneş yakıtları oldu. 
4 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
etkinliğin açılış konuşmalarını Koç 
Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İrşadi Aksun ve KUTEM Direktörü 
Prof. Dr. Can Erkey yaptı. Etkinliğin 
bu yılki ana konuşmacısı ise Danimarka Teknik 
Üniversitesi’nden küresel enerji problemlerinin teknik 
çözümleri üzerine araştırmalar yapan Doç. Dr. Peter C. 
K. Vesborg’du. 
Prof. Dr. Aksun, konuşmasında, araştırmaların fosil 
yakıtların 2050 yılına kadar %70 oranında devam 
edeceğini ortaya koyduğunu, bunun üzerine fosil 
enerjilerin daha verimli ve çevreci kullanılması amacıyla 
TÜPRAŞ ile birlikte bir merkez kurma düşüncesinin 
oluştuğunu söyledi. KUTEM’in 2012 yılından beri faaliyet 

gösterdiğini belirten Prof. Dr. Aksun, 
TÜPRAŞ ile yapılan çalışmaların 
önemine işaret ederek sözlerine şöyle 
devam etti: “KUTEM ile güzel bir altyapı 
oluşturduk ama asıl önemli olan bunun 
devamı. Umuyorum ki, gelecek beş 
yılda, KUTEM’i kamunun ve sanayinin 
desteğiyle sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın önemli merkezlerinden 
biri haline getiririz. Sanayi işin içine 
girmezse bu merkezlerin etkisi daha 
az olur.”
Doç. Dr. Vesborg ise dünyadaki enerji 

problemleri, enerji sektörünün genel görünümü, güneş 
enerjisi, enerji saklama ve depolama, yapay fotosentez, 
enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve enerji 
politikaları üzerine bir sunum yaptı. Dünyanın enerji 
ihtiyacının artarak devam edeceğini kaydeden Doç. Dr. 
Vesborg, dünyada yeterli enerji kaynağı bulunduğuna 
fakat bu kaynakları kullanmanın maliyetinin yüksek 
olduğuna değindi. Ayrıca, tek bir enerji kaynağı 
üzerinden ilerlemenin doğru olmayacağının, kaynakları 
dengeli bir şekilde kullanmak gerektiğinin de altını çizdi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Ajansı (IRENA) Genel Direktörü 
Adnan Amin, yenilenebilir enerji 
sanayii gelişiminde yerlileşme 
eğiliminin gittikçe önem kazanacağını 
söyledi. Amin, Ocak ayında Abu 
Dabi’de düzenlenen bir panelde 
yaptığı açıklamada yenilenebilir enerji 
sektörünün halihazırda dünyada 9,5 
milyon kişiye istihdam sağladığına 
dikkat çekerken, bu alana yönelik 
ekipman üretiminin de yerlileşmesinin 
ülkelerin kendi istihdamlarına katkı 
yapması, özellikle de genç nüfusa 
istihdam yaratılması açısından çok 
önemli olduğuna vurgu yaptı. 

Amin sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Bu yerlileşme 
anlayışı geleceğin trendi olacak 
ve ülkelerin hem ekonomik 
hem de siyasi istikrarlarına katkı 
yapacak bir şart. Büyük firmalar 
da sektörde kalmak istiyorlarsa 
yerlileşme düşüncesini kabul 
etmek zorundalar. Tabii ki 
yerli üretim yaparken, kalite 
ve standartlardan ödün 
vermemek çok önemli 
çünkü üretimin kalitesi 
de yenilenebilir enerji 
kaynaklarının geleceğini 
etkileyecek bir unsur.”

“Yenilenebilirde Geleceğin Trendi Yerli Sanayi Olacak”
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Güneşin Kumaşı da İyiGÜNDER Eğitim Çalışmalarına Devam Ediyor
GÜNDER, gerek güneş enerjisi sektöründeki bilgi kirliliğini 
önlemek gerekse sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve 
birikimli işgücüne katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği 
eğitim çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. 
GÜNDER bu kapsamda bu yılki üçüncü eğitim 
programını 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirecek. 
Eğitimin Taksim’deki Nippon Otel’de gerçekleşecek iki 
günlük teorik bölümünde güneş elektriği yatırımlarına 
yönelik yasal düzenlemelerden ürün seçimi ve finansman 

olanaklarına kadar birçok konu uzmanları tarafından 
katılımcılara anlatılacak. Eğitimin üçüncü günü olan 28 
Ekim tarihinde de güneş paneli üreticisi Phono Solar’ın 
Gebze’deki fabrikasına teknik gezi düzenlenecek. 
Gezide yol boyunca mevzuat, imar-proje onayları, 
çatı, TKDK ve Orköy projeleri gibi konularda 
katılımcıların soruları cevaplanacak. GÜNDER bu yıl 
Mart ayı sonunda İstanbul’da, Nisan ayı sonunda da 
Ankara’da aynı eğitim programlarını yoğun katılım ile 
gerçekleştirmişti.

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) tarafından 
gerçekleştirilen “Türkiye Toplumunun Enerji 
Tercihleri Araştırması” başlıklı anket çalışması, Türkiye 
halkının güneş enerjisine bakışı konusunda dikkat çekici 
sonuçlar ortaya koydu. 
CESD tarafından 12-27 Kasım 2016 
tarihleri arasında Türkiye nüfusunun 
genel temsiline sahip 16 kent 
merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve 
üzeri 1.204 kişi ile yüz yüze yapılan anket 
çalışmasında sorulan “Geleceğin enerji kaynağı nedir” 
sorusuna katılımcılarının %40’ı güneş enerjisi yanıtını 
verdi. Aynı soruya verilen cevaplarda ikinci sırada ise 
%21 ile doğalgaz geldi. 
Anket, Türkiye halkının büyük çoğunluğu için güneş 
enerjisinin hem güvenli hem de çevre dostu bir enerji 

Türkiye Halkının %40’ına Göre Güneş Geleceğin Enerji Kaynağı
kaynağı olarak görüldüğünü de ortaya koydu. Çalışmaya 
göre Türkiye halkının %86’sı yaşadığı şehirde en fazla 
olmasını istediği elektrik üretim santralı türünü güneş 
enerjisi olarak gördüğünü açıkladı. Bunlarla birlikte 
“Türkiye enerji sisteminin en önemli sorunu nedir” 

sorusuna ankete katılanların %38,6’sı 
“ithal enerjiye bağımlılık” yanıtını verdi. 
Enerjinin pahalı olması ise %30,8’lik 
oranla Türkiye enerji sisteminin ikinci en 
önemli sorunu oldu. 

Anket katılımcıları, “Enerjiden kaynaklanan en önemli 
çevre sorunu nedir” sorusuna ise %41’lik oranla hava 
kirliliği cevabını verdi. Bu soruya verilen cevaplarda 
insan sağlığı %20 ile ikinci olurken, iklim değişikliği 
%17 ile üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan, “Küresel 
iklim değişikliğine inanıyor musunuz” sorusuna ise %78 
oranında “Evet” cevabı verildi.
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Güneşin Kumaşı da İyiPanda Şeklindeki Güneş Enerjisi 
Santralı Elektrik Üretmeye Başladı
İnşa çalışmalarına geçtiğimiz yıl Çin’in Şansi bölgesinde 
başlanan Panda şeklindeki Datong güneş enerjisi santralı 
projesinin ilk yarısının tamamlandığı ve santralda elektrik 
üretiminin başladığı bildirildi.
Projeyi geliştiren Panda Green Energy şirketi tarafından 
yapılan açıklamaya göre tamamlandığında 100 MW 
kurulu güce ulaşacak proje tam kapasite ile devreye 
girdiğinde 25 yılda toplamda 3,2 milyar kilovat-saat 
elektrik üretimi gerçekleştirecek.
Bu üretim sayesinde de elektrik üretimi için 1.056 
ton kömür kullanımının ve elektrik üretiminden 
kaynaklanacak 2,74 milyon ton karbondioksit salımının 
önüne geçilecek.
Projenin havadan bakıldığında Panda görünümüne sahip 
olması ise desenin koyu taraflarında mono-kristalin, açık 

alanlarında ise ince filmli güneş panelleri kullanılması ile 
sağlanıyor.
Panda Green Energy, Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” vizyonu 
kapsamında benzer santral projelerini başka ülkelerde 
de inşa etmeyi planlıyor. Şirket bu hedefi doğrultusunda 
halihazırda Fiji ve Filipinler ile stratejik işbirliği anlaşması 
imzalamış durumda.

Güneşten Elektrik En Fazla 
Asya’da Üretildi
Güneş enerjisinin küresel birincil enerji tüketimindeki payı 2016 
yılında %0,6’ya yükseldi. BP tarafından 66 yıldır yayınlanan “Enerji 
Görünümü” çalışmasına göre küresel enerji tüketimi geçtiğimiz yıl 
%1’lik artış ile 13.276,3 mtoe düzeyine ulaşırken, güneş enerjisinin 
bu tüketim içindeki payı %29,6’lık artış ile 75,4 mtoe oldu. Bu 
tüketimin %43,8’i Asya Pasifik ülkelerinde, %34,4’ü Avrupa ve 
Avrasya ülkelerinde, %18,1’i Kuzey Amerika ülkelerinde gerçekleşti.
BP verilerine göre güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi 
ise %33,2’lik artış ile 301,473 MW’a yükseldi. Bu kümülatif 
gücün %48,4’ü Asya Pasifik bölgesinde, %35’i Avrupa ve Avrasya 
ülkelerinde, %14,4’ü ise Kuzey Amerika ülkelerinde bulunuyor.
2016’da güneş enerjisi kullanılarak üretilen elektrik miktarı 333,1 
Teravat-saat olurken, güneş elektriği üretiminin %43,8’i Asya Pasifik, 
%34,4’ü Avrupa-Avrasya ülkelerinde, %18,1’i ise Kuzey Amerika 
ülkelerinde gerçekleşti.

Bornova Belediyesi yenilenebilir enerji kaynağına 
dayalı yatırımların yapıldığı binalardan alınacak 
her türlü belediye ücreti için %25 oranında 
indirim sağlanacağını açıkladı. Belediye tarafından 
yapılan yazılı açıklamada kararın Bornova Belediye 
Meclisi’nde oybirliği ile alındığı bildirildi. Konu ile 
ilgili açıklamada değerlendirmesi yer alan Bornova 
Belediye Başkanı Olgun Atila şunları kaydetti: 
“İlçemizde yaşam standartlarının yükselmesi 
öncelikli hedefimiz. Bunun da en önemli şartlarından 
biri temiz bir çevre. Bornovamızda kaliteli çevre 
değerleri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bornova 
Belediye Meclisimizde oybirliği ile aldığımız karar 
da bu anlamda önemli bir katkı sağlayacak. Tüm 
Türkiye’ye örmek olacak kararla Bornova’da çevreci 
enerjileri kullanan binalara önemli bir avantaj 
sağlanmış olacak. Biz, hem yenilenebilir kaynakları 
kullanarak çevre değerlerimizi koruyoruz hem de 
sağladığımız tasarrufları yatırımlara dönüştürüyoruz.” 
Bornova Belediyesi 2014 yılı sonunda 300 kW kurulu 
gücünde bir güneş enerjisi santralı yatırımını devreye 
almıştı. Belediye, İzmir Kalkınma Ajansı’ndan sağladığı 
destek ile gerçekleştirdiği yatırım sayesinde yıllık 250 
ton karbon salımının önüne geçiyor.

Bornova Belediyesi’nden  
Yenilenebilir Enerjiye Pozitif Ayrımcılık
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Diyarbakır Belediyesi üçüncü güneş enerjisi santralı 
projesini de tamamladı. Belediye tarafından yapılan yazılı 
açıklamaya göre Diyarbakır Şehirlerarası Terminal 
İşletmeleri’nin (DİŞTİ) açık otoparkında inşa edilen santral 
600 kW gücünde. Santral, bu güç ile Türkiye’de otopark 
üzerine inşa edilmiş halihazırdaki en büyük güneş enerjisi 
projesi olma unvanına da sahip oldu. Açıklamadaki bilgilere 
göre proje kapsamında toplam alanı 5.750 metrekare 
olan açık otopark, çelik konstrüksiyonlar döşenerek kapalı 
otopark haline getirildi.
18 şehirlerarası otobüs, 12 minibüs ve 132 misafir aracın 
park edilebildiği otoparkta gerçekleştirilen güneş enerjisi 
projesi kapsamında ayrıca elektrikli araçlar için bir şarj 
istasyonu da kuruldu.
Belediyenin açıklamasına göre 3 milyon 940 bin TL ihale 
bedeli ile hayata geçen santralda, yıllık 939 bin 224 kilovat-

saat elektrik üretimi gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 
Belediye, santralda üretilecek kullanım fazlası elektriği ise 
DEDAŞ’a satarak gelir elde edecek. Diyarbakır Belediyesi 
daha önce 461 kW gücündeki Sümerpark GES ve 600 kW 
gücündeki DİSKİ Genel Müdürlüğü Gözeli Havzası GES 
yatırımlarını gerçekleştirmişti.

Diyarbakır Belediyesi Güneşte 
1,5 MW’ı Aştı

Dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme 
kuruluşundan biri olan Fitch, güneş enerjisi 
projelerinin, gerçekleşebilecek elektrik üretimi 
açısından rüzgar enerjisi santrallarına göre daha 
öngörülebilir olduğunu söyledi. Kuruluş bu gözlemini 
santralların öngörülen ortalama üretim rakamını 
gösteren P50 hesaplamalarına dayandırdı. 
Fitch tarafından yayınlanan açıklamada, kuruluşun 
incelediği güneş enerjisi projelerinin %70’inin P50 
değerlerinin başlangıç öngörüsünün üzerinde iken, 
yalnızca %3’ünün bu değerin altında olduğu bildirildi. 
Kuruluşun incelediği rüzgar enerjisi projelerinin 
dörtte üçündeki elektrik üretimi P50 değerinin 
altında kalırken, bu değer, projelerin %43’ünde çok 
önemli düzeyde düşük gerçekleşti.
Fitch, bu değerlendirmeyi ABD, Avrupa, Afrika, 
Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinde 2010 yılından 
beri devrede olan rüzgar enerjisi santrallarıyla 
2011 yılından beri devrede olan güneş enerjisi 
santrallarının gerçekleştirdiği üretimler üzerinde 
yaptığı incelemelere dayandırdı.

Güneş Santralları Rüzgardan 
Daha Öngörülebilir

2016 yılında 70 GW’ın üzerinde kurulu güç artışı ile 
300 GW’lık kümülatif gücün üzerine çıkan küresel 
güneş elektriği gücünün, 2017’de 90 GW’lık ilave 
güç ile 400 GW’a yaklaşacağı öngörülüyor. 
Araştırma kuruluşu GTM Research’e göre 2017’de 
artış 85 GW düzeyinde; diğer bir saygın araştırma 
kuruluşu IHS Markit’e göre ise 90 GW düzeyinde 
gerçekleşecek. Her iki kuruluşa göre bu artışta 
ana belirleyici pazar Çin olacak. GTM Research’e 
göre 2017 yılında Çin’deki büyüme 30 GW’a yakın 
olacakken, daha yakın tarihli analizine Çin’deki 
son büyüme rakamlarını da katan IHS Markit’e 
göre ise ülkedeki kurulu güç artışı bu yıl 45 GW’ı 
bulabilecek.
Almanya ve İngiltere pazarlarında yavaşlama 
yaşanacağını, Meksika, Fransa, Avustralya gibi 
ülkelerde hızlanmanın görüleceğini öngören 
GTM Research çalışmasına göre Türkiye, bu yıl 
Avrupa’da ilk beş, dünyada ise ilk 20 pazar arasında 
yer alacak. GTM Research analizine göre 2016’ya 
benzer şekilde, 2017’de Suudi Arabistan gibi bazı 
ülkelerde yapılacak ihalelerde rekor düzeyde düşük 
fiyatlar oluşabilecek. Bununla birlikte sürdürülebilir 
olmayan bu eğilim 2018’den itibaren gerileyecek.

Küresel Güneş Elektriği Gücü Yıl 
Sonunda 400 GW’a Yaklaşacak

KISA - KISA





14
EKİM 2017

Türkiye’nin ilk lisanslı güneş enerjisi santralları 2016’nın Ekim 
ayında devreye girdi. 
Elazığ’da inşa edilen Solentegre GES projesi 14 Ekim 2016 
tarihinde gerçekleşen kabul işlemi ile Türkiye’nin lisanslı 
alanda devreye alınan ilk güneş enerjisi projesi olma unvanını 
kazandı. 
Halk Enerji yatırımı ile Erzurum’da inşa edilen Halk Enerji 
Erzurum GES projesi ise 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşen 
kabul işlemi ile devreye giren ikinci lisanslı proje oldu. 
Her iki proje de Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 12 Mayıs 
2014 tarihinde gerçekleştirilen yarışmada ön lisans hakkı 
elde etmişti. Bu yarışmada Halk Enerji Erzurum GES projesi 
için 4,9 MW, Solentegre GES için ise 8 MW’lık kapasite hakkı 
sağlanmıştı. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, lisanslı güneş enerjisi 
yatırımları için 2013 yılı Haziran ayında 600 MW üst sınır 
ile proje başvurularını almıştı. Türkiye Elektrik İletim 
A.Ş. tarafından 2014-2015 yıllarında altı paket halinde 
gerçekleştirilen yarışmalar ile de 49 ayrı güneş enerjisi 
projesine toplamda 585,90 MW’lık kapasite tahsis edilmişti.

Türkiye’nin en 
önemli enerji 
organizasyonlarından 
EIF, bu yıl 8-10 Kasım 
tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilecek. 
Global Enerji 
Derneği tarafından 
düzenlenecek 
etkinliğin kongre 

oturumlarının ana eksenini, Enerji Bakanı Berat 
Albayrak’ın tanıtımını yaptığı “Milli Enerji ve Maden 
Politikası” çerçevesinde “Arz güvenliği, yerlileşme, 
öngörülebilir piyasa ve teknoloji transferi” 
oluşturacak.
Bununla birlikte etkinliğe bu yıl “Uluslararası Ticaret 
Delegasyonu” programı çerçevesinde Ortadoğu 
ve Afrika ülkelerinden iş ve kamu kesimi temsilcileri 
de katılım gösterecek. Katılımcı firmaların tümü bu 
temsilciler ile B2B görüşmeler yapma imkanı bulacak. 
Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.enerjikongresi.
com adresi üzerinden ulaşılabilir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı’nın spor salonu ve otopark alanları 
çatılarında toplamda 186 kW güce sahip olan güneş 
enerjisi sistemi kurulumları gerçekleştirdi. Belediye 
tarafından yapılan açıklamaya göre “İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Güneş Enerjisi Sistemi - İBB GES” adlı 
proje, İZKA’nın “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Mali Destek Programı” tarafından desteklendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllık 275 bin kilovat-saat 
elektrik üretimi gerçekleştirmesi öngörülen santral 
sayesinde parkın elektrik ihtiyacının tamamı ile Havagazı 
Fabrikası’nın ihtiyacının %40’ını güneş enerjisinden 
sağlayabilmeyi öngörüyor. Santral sayesinde aynı 
zamanda parkta kurulumu sağlanan iki elektrikli araç şarj 
istasyonunda ihtiyaç duyulan elektrik de güneş enerjisi 
ile üretilebilecek.

İzmir Belediyesi Güneş Enerjisi 
Yatırımı Yaptı

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de değişiklik 
yapıldı. 26 Temmuz 2017 tarih ve 30135 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile 
lisanssız elektrik üretim yatırımları da yerel 
birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek 
sektör ve konular arasına dahil edildi.

Lisanssız Yatırımlara Yerel 
Teşvikler Uygulanabilecek

Lisanslı GES Dönemi Başladı

EIF 8-10 Kasım’da Düzenlenecek

KISA - KISA



15
EKİM 2017

Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en 
köklü sektör birliği GÜNDER’in 2017 
yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı.
28 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da 
gerçekleşen toplantıda Kutay Kaleli 
(Istrich Enerji) GÜNDER Yönetim Kurulu 
Başkanlığına oybirliği ile seçildi.
İki yıllığına seçilen yeni yönetimde başkan 
yardımcılığı görevlerine ise Nadim Ekiz 
(Eltemtek), Mehmet İzzet Özaydın 
(Sunlego) ve Mehmet Nazım Yavuz
(OC3) getirildi.
GÜNDER yönetim kurulunda görev 
alacak diğer üyeler ise Zahit Balbay 
(Zahit Alüminyum), Halil İbrahim Dağ 
(Solimpeks), Kerim Gazioğlu (Gazioğlu 
Solar), Ayşe Çiğdem Besen (GTC Dış 
Ticaret), İbrahim Erkan Yenen (Norm 
Enerji), Artun Şabciyan (Multicontact), 
Arda Yalı (Elin Enerji), Alican Ekin 
(Ekinler-Eurosol), Erdal Yılmaz (Çepaş), 
Sabahattin Öz (YEGM) ve Tarık Sarvan 
(CW-Enerji) olarak belirlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ) Teknoloji Transferi 
Ofisi ve Burdur Gelişim Merkezi 
tarafından 24 Mart 2017 tarihinde 
Burdur’un güneş enerjisi potansiyelinin 
ve yapılması gerekenlerin 
değerlendirilmesi amacı ile bir etkinlik 
gerçekleştirildi.
‘’Burdur İli Güneş Enerjisi Sektör 
Çalıştayı’’ başlıklı etkinliğin açılış 
konuşmasını MAKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Adem Korkmaz yaptı. 
Rektör Korkmaz konuşmasında şu 
değerlendirmede bulundu; ‘’Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi olarak enerji 
konusu önceliklerimiz arasında yer 
alıyor. Türkiye’nin enerji alternatifleri 
içerisinde önemli bir kuşak içindeyiz. 

Derneğin denetim kurulu 
üyeliklerine de Ebru Balı (TSE), 
Eren Engür (Icarus Enerji) ve 
Murat Ekici (Prime Enerji) 
getirildi.
GÜNDER’de 2011 yılından beri 
Genel Sekreter olarak görev 
yapan Faruk Telemcioğlu da 
bu görevini sürdürmeye devam 
edecek.
Göreve gelmesi dolayısı ile 
açıklama yapan GÜNDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Kutay 
Kaleli şunları kaydetti;
‘‘Dünyada değişmeyen tek şey 
değişimin kendisidir. Dernekler 
de değişime ayak uydurmalı, 
durağanlaşmaktan ve statik 
yapılardan uzaklaşmalıdır. Olağan 
Genel Kurulumuz sonrasında 
geldiğimiz bu noktada, GÜNDER 
de değişime ayak uydurmuş ve 
yepyeni, dinamik, vizyoner aynı 

zamanda her biri kendi alanında son 
derece tecrübeli isimlerden oluşan yeni 
yönetim kurulunu oluşturmuştur.
Türkiye maalesef güneş enerjisinden 
elektrik üretimi konusunda özellikle 
üyesi olduğumuz G20 içerisindeki bir 
çok ülkenin ciddi anlamda gerisinde 
bulunuyor. Bu anlamda bizim 
gibi STK’lara ve güneş dostlarına 
ciddi bir sorumluluk düşüyor. Bu 
sorumluluğun da en doğru şekilde 
yatırımcıyı koruyarak, yerel üretimi 
teşvik ederek ve destekleyerek, kazan-
kazan felsefesi ve mükemmeliyetçi 
bir anlayışla geliştirilmesi zorunludur. 
GÜNDER’in yeni yönetimi olarak 
belirlediğimiz hedeflere yönelik 
faaliyetlerimizi bu sorumluluk ve 
vizyon ile gerçekleştireceğiz.”

GÜNDER YENI YÖNETIMINI SEÇTI

GÜNDER YÖNETIMI BURDUR’DA 
GÜNEŞ ENERJISI ÇALIŞTAYINA KATILDI
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Özellikle Isparta ve Burdur enerji 
yatırımları konusunda önemli şehirlerin 
başında geliyor.
Üniversite olarak bünyemizde Ar-
Ge altyapısı ile planlanmış, rüzgar 
ve güneş enerjisini de içine alan 
yatırımlara açık olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. Girişimciler, yatırım yapmak 
isteyenlerle destek sistemi kurarak 
geniş alanlarda üretim yapabilecek. 
Aynı zamandada üniversitemizin 
enerji ihtiyacını karşılayacak tekliflere 
açığız. Daha geniş bir havzada enerji 
sektöründe çalışacak mühendis ve ara 
elaman ihtiyacını karşılayabileceğimiz, 
teknokentimiz içerisinde faaliyet 
gösterebilecek, yatırımlarını Ar-Ge’siyle 
birlikte kampüsümüzde yapabilecek 
firmalarla çalışmak istiyoruz. 
Bugün burada yapılan çalıştayda 
akademisyenlerimizle birlikte bir yol 
haritası çıkarılacağını umuyorum. 
Emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum.’’
Toplantının konuşmacıları arasında 
yer alan GÜNDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Kutay Kaleli çalıştayın 
GÜNDER’in yeni yönetim kurulu 
olarak katıldıkları ilk etkinlik olması ve 
Burdur ilinde gerçekleşiyor olmasının 
kendileri için çok önemli olduğunu 
ifade etti.
Kaleli Konuşmasında Burdur’un 
güneş radyasyonu değerinin çok 
yüksek olduğu, ortalama olarak 
yatay düzlemde 1.800 kilovat-saat/
metrekare (kWh/m2) olan bu değerin 
bazı alanlarda 1.900 kWh/m2 düzeyine 
kadar çıkabildiği bilgisini verirken, 
bu değerin 1 MW gücünde bir güneş 
enerjisi santralından yıllık 1.910.000 
ila 1.960.000 kWh elektrik üretimini 
mümkün kılabildiğini, Burdur’un bu 
nedenle güneş enerjisi yatırımcıları için 
en gözde illerden biri olduğunun altını 
çizdi.
Kutay Kaleli ayrıca Türkiye’deki 
lisanstan muaf güneş enerjisi santralı 
gücünün Şubat ayı sonu itibari ile 848 
MW’a yükseldiğini, Burdur’un bu güç 
içinde 36,15 MW’lık güce sahip 13 GES 

ile %4,25 paya sahip olduğunu, şehirde 
toplam kurulu güçleri 2,57 MW olacak 
iki lisanssız ve biri 20 MW diğeri ise 6 
MW gücünde olacak iki lisanslı güneş 
enerjisi santralı için de çalışmaların 
devam ettiği bilgilerini paylaştı.
GÜNDER Başkanı Burdur’da güneş 
enerjisi tesislerinin sayısının artması ile 
gerek santralların kurulum aşamasında 
gerekse de işletme dönemlerinde 
yerel istihdam artışının sağlanacağını, 
ayrıca bu santralların mera vasıflı 
araziler üzerine kurulması durumunda 
ise santralların devrede olduğu 30 
yıl boyunca panellerin yıkanması 
sayesinde, toprağın korunacağını ve 
topraktaki organik madde miktarında 
artış olacağını, ayrıca santral etrafında 
ve panellerin arasında hayvanların 
otlatılması ile hem hayvancılık 
sektörüne katkı sağlanabileceğine 
hem de tesise zarar verebilecek 
otların kontrolsüz büyümesinin de 
engellenebileceğine dikkat çekti.
Alman solar invertör üreticisi KACO 
new energy firmasının Türkiye 
müdürü Nedret Ünlü de çalıştayda bir 
konuşma yaptı.
Sunumuna KACO new energy 
şirketinin tanıtımı ile başlayan 
Ünlü, sunumunda PV ve invertör 
teknolojisinin tarihine değinerek 
bugünkü modern invertör 
teknolojisinin hangi evrelerden geçerek 
günümüz sistemlerinde kullanılabilir 
hale geldiği konusunda bilgiler verdi.
103 yıllık bir geçmişi olan KACO new 
energy’nin dünyadaki ilk trafosuz 
solar invertörü üreten firma olduğuna 
dikkat çeken Ünlü, şirketlerinin bu 
başarısının arkasında senelerin getirmiş 
olduğu bilgi birikimi ve hiç durmayan 
araştırma geliştirme faaliyetlerinin 
yer aldığına değinirken, Ar-Ge 
çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
Yakın gelecekte Türkiye’de üretime 
geçme hedeflerinin olduğunu ve 
bu üretim tesisi ile beraber Türk 
mühendislerin de katılımlarıyla Ar-
Ge faaliyetlerinde de bulunacaklarını 
söyledi.

Nedret Ünlü Türkiye invertör 
pazarındaki güncel rakamlara 
değindikten sonra, en önemli 
unsurlardan birinin servis hizmeti 
olduğuna vurgu yaptı ve güneş enerjisi 
yatırımcılarına güçlü bir servis ağı 
olan invertör şirketleri ile çalışmaları 
konusunda tavsiyelerde bulundu.
Staubli Türkiye Elektrik Konnektörleri 
Bölüm Müdürü Artun İstepan 
Şabciyan da çalıştayda bir sunum 
yaparak GES santrallarında 
kullanılmakta olan DC solar kablo 
ve konnektör seçiminde dikkat 
edilmesi gereken hususlar konusunda 
bilgilendirmede bulundu.
Sunumunda konnektör uyumsuzluğu 
kaynaklı, yanlış montaj sonucu 
ortaya çıkan problemlere sahadan 
örnekler vererek değinen Şabciyan, 
montaj hatalarının tekrarlanmaması 
konusunda gerekli uyarıları teknik 
standartları referans göstererek anlattı.
Artun İstepan Şabciyan bu hatalar 
nedeni ile, toplam GES maliyeti 
içerisinde yalnızca %1’lik pay sahibi 
olan kablo ve konnektörlerde, iç direnç 
kaynaklı yaşanabilecek kayıpların 
örnek hesaplama ve mukayese yolu ile 
uzun dönemde yatırımcılar açısından 
getireceği ek maliyetlere de vurgu 
yaptı.
Çalıştayda konuşan diğer bir isim de 
Akkaşoğlu Grup kurucusu Tevfik 
Akkaş oldu. Akkaş konuşmasında 
Türkiye ve Burdur’un gelecek 10 
yıldaki güneş enerjisi potansiyelini 
değerlendirdi. Konuşmasında bu 
potansiyeli değerlendirme açısından 
çatı projelerine de önem verilmesi 
gerektiğini vurgulayan Tevfik Akkaş, 
eski kamu binalarında yapılabilecek 
teknolojik revizyonla da %40’lara 
varan oranda enerji verimliliği 
sağlanabileceğini sözlerine ekledi.
Tevfik Akkaş çalıştay katılımcılarına 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 
oluşturulmuş Tekno Park’ta 
çalışmalarına başladıkları Ar-Ge 
merkezi konusunda da bilgiler verdi.
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GÜNDER, BSW-Solar ve Enerji 
Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün ortak 
çalışması olan GES Tesisleri İçin Kurum 
Rollerinin Tanımlanması Projesi’nin 
kapanış toplantısı 8 Mayıs 2017 günü 
Ankara’da geniş katılım ile gerçekleştirildi.
Sivil Toplum Diyaloğu programı 
kapsamında, Avrupa Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından ortak finanse 
edilen proje ile Türkiye ve Almanya’daki 
güneş enerjisi kaynaklı lisanssız elektrik 
üretimi süreçlerinin karşılaştırılarak 
Türkiye’deki kamu kurumu ve 
kuruluşlarının rol ve sorumluluklarının 
gözden geçirilmesi hedefleniyordu.
Proje sonuçlarının açıklandığı toplantının 
açılış konuşmasını yapan GÜNDER 
Başkanı Kutay Kaleli konuşmasında 
büyük yatırımların devamlılığının olması, 
mevzuatının sürekliliği, güvenliği ve 
kapsayıcılığı ile ilişkili olduğuna ve bu 
kaideler bütününün yatırımların sürekli 
olmasının kilit noktası olduğuna vurgu 
yaptı.
Kaleli sözlerini şu şekilde sürdürdü;
‘’Ülkemiz 2013 yılından bu yana güneş 
enerjisinden elektrik üretme noktasında 
büyük adımlar atmakta, devletimiz ve 
hükümetimizin de ortaya koyduğu Milli 
Politikalar doğrultusunda bu sektörde 
adeta vites büyütme ülküsünü ortaya 
konulmuştur.
Bu doğrultuda, bir sivil toplum kuruluşu 
olan GÜNDER de üzerine düşen 
sorumluluğun farkında bir tutumla, BSW-
Solar (Bundesverband Solarwirtschaft 
e.V.) ile işbirliği içinde; ‘‘GES Tesisleri 
için Kurum Rollerinin Tanımlanması” 
başlıklı bir proje gerçekleştirmiştir ve 
bu projede ortaya çıkan önerilerini tüm 
kamuoyu ile paylaşacaktır.
Bu proje, uzun yıllardır, güneş enerjisi 
sektöründe bulunan ve bu konuda 
Avrupa’nın en tecrübeli ülkesi konumunda 

bulunan Almanya’nın 
deneyiminden yararlanılarak Türk 
kurum ve kuruluşlarının rol ve 
sorumluluklarının net bir biçimde 
tekrar tanımlanabilmesi amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.
Almanya’da, 2017 yılı başı 
itibarıyla güneş enerjisine dayalı 
kurulu güç 40 GW’ı aşmış 
durumdadır. Ülkemizin kurulu 
gücü ise 2017 başında 1 GW’ı 
aşmıştır. Yani, güneş ışınımı 
ülkemize göre daha düşük olan 
Almanya-Türkiye’den 40 kat 
daha fazla kurulu gücü yakalamış 
durumdadır. Bunun sebebi hem 
Almanya’nın güneş enerjisine 
daha önce yönelmiş olması ve 
yerli teknolojisini oluşturması 
hem de konuşmamın başında 
ifade ettiğim üzere güneş 
enerjisine dayalı mevzuatlarını 
ve kurumları görev tanımlarını 
net olarak belirlenmesiyle, 
yatırımların sürekli hale 
getirmesidir.
Bilindiği üzere ülkemiz, Sayın 
Bakanımızın açıkladığı Milli 
Enerji ve Maden Politikası 
doğrultusunda güneş enerjisinde 
YEKA modeline geçerek, yerli 
malı ekipman üretimi sürecini 
başlatmıştır. Mevzuatta yapılacak 
çeşitli revizyonlar ile ülkemiz, 
güneş enerjisinde yüksek kurulu 
gücü yakalamış ülkeler seviyesine 
gelebilecektir.
Yaptığımız bu çalışma sonucu 
ortaya koyduğumuz önerilerin 
birkaçından burada bahsetmek 
istiyorum;
• Almanya’da Yenilenebilir Enerji 
Kanunu’ndan kaynaklı çıkabilecek 
ihtilaflarda arabuluculuk görevi 

üstlenen “Die Clearingstelle EEG” adı 
altında bir kuruluş bulunmaktadır. Bu 
bağımsız kuruluş yatırımcı, dağıtım 
şirketi ve idare arasında yaşanabilecek 
anlaşmazlıkları dava dışı bir yolla 
ve zaman kaybını minimuma 
indirgeyerek kısa süre içerisinde 
çözüme kavuşturulması noktasında 
görev üstlenmektedir. Böyle bir 
kuruluşun ülkemizde kurulması 
inanın yatırımların çok uzun sürebilen 
izin süreçlerinin azaltılması adına çok 
önemli olacaktır.
• Ülkemizde güneş enerjisi yatırımları 
tarım dışı arazilerde yapılmaktadır. 
Arazinin sınıfını ve niteliğini 
belirlemek ülkemizde, teknik 
ekiplerin yoğun olması ve bazı keyfi 
uygulamalardan kaynaklı olarak 
oldukça uzun sürebilmektedir. Bu 
doğrultuda, Almanya’da uygulanan 
“Toprak Bilgi Ağı” altyapısının 
ülkemizde de uygulanması ile süreç 
hem yatırımcılar hem de teknik 
ekipler açısından oldukça kolay hale 
gelecek ve keyfiliğe bağlı zaman kaybı 
önlenecektir.
• Almanya’da elektrik sistemine 
başvurunun değerlendirilmesi ve 
sistemin şebekeye bağlanması 
süresi, yasayla düzenlenmemiştir. 
Ancak bu süre, uygulamada, 
birkaç haftayı geçmemektedir. 
Ülkemizde ise, başvurucu 
açısından, değerlendirme sürecinde 
yaşanan en belirgin olumsuzluk, 
başvurucunun bazı eksikliklerinin 
tespiti halinde yaşanmaktadır. Söz 
konusu eksikliklerin kısa sürede 
tamamlanması durumunda dahi, 
başvuru değerlendirme süreci ilk 
defa yapılacakmış gibi prosedüre tabi 
tutulmaktadır. Yani, uygulamanın 
pratikleşmesi noktasında çeşitli 

GES TESISLERI IÇIN KURUM ROLLERININ 
TANIMLANMASI PROJESI KAPANIŞ TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTI
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eksiklikler bulunmaktadır.
• Bir diğer önemli nokta ise imar 
sürecinde yaşanılan problemlerdir, 
ülkemizde her şehrin belediyesi ( ya 
da İl Özel İdaresi) kendine göre farklı 
ve keyfi uygulamalarda bulunmakta, 
hatta yatırımcılardan keyfi olarak ek 
ücret talep edebilmektedir. Bu durum 
yatırımcının hevesini kaçırabilmekte 
hatta yatırımın sekteye uğramasına 
dahi yol açabilmektedir. Almanya’da 
ise imar izni verilmesi sürecindeki 
masraflar yasayla tanımlanmıştır. 
Böylece, yerel idarelerin keyfi 
ödeme talepleri engellenmiştir. 
Yani, imar sürecini her kurum kendi 
uygulamalarıyla değil, merkezi bir 
kanuna göre belirlenmiş şekliyle 
uygulanması gerekmektedir.
Değerli katılımcılar, bahsettiğim 
önerilerden de anlaşılacağı üzere 
mevzuatta ve uygulamada 
eksiklilerimiz hala devam etmektedir. 

Devletimizin, aynı YEKA sürecinde 
olduğu gibi, kararlı net adımlar 
atarak, yatırım süreci boyunca görev 
alan, tüm kurum-kuruluşların rol 
ve sorumluluklarını yeniden gözden 
geçirmesi, mevzuatta bulunan açıkları 
kapatarak keyfi uygulamaların önüne 
geçmesi gerektiğini düşünmekteyim.
Son olarak, bu projede emeği geçen 
gerek tüm GÜNDER çalışanlarına, 
Avrupa Birliği’ne BSW, YEGM, 
TEDAŞ ve EPDK ‘ya, Enerji Hukuku 
Araştırma Enstitüsü’ne ve gerekse 
de bize yardımcı olmuş, partnerlik 
yaptığımız tüm kurumlara ve kişilere 
müteşekkir olduğumu belirtmek 
isterim.
Umarım yapmış olduğumuz çalışma 
sonucunda ortaya koyduğumuz 
öneriler, derleme ve değerlendirme 
yapılarak hayata geçirilir.’’
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
bir diğer isim ise Yenilenebilir Enerji 

Genel Müdürlüğü, Genel Müdür 
Yardımcısı Ramazan Usta oldu. 
Konuşmasında Enerji Bakanlığı’nın 
Türkiye’nin enerjideki mevcut 
dışa bağımlılığını azaltmak için 
ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade 
eden Ramazan Usta, bu çalışma 
kapsamında ortaya çıkan sonuçları 
ayrıntılı olarak değerlendirmeye 
alacaklarını kaydetti. 
Avrupa Birliği Bakanlığı, Proje 
Uygulama Başkanı Bülent Özcan ise 
toplantıda yaptığı konuşmada projenin 
Avrupa Birliği tarafından seçilen 80 
proje içerisindeki 8 enerji projesinden 
biri olduğunu ve proje ile tarafların 
kendi aralarındaki deneyimlerinin 
paylaşılmasını hedeflendiğini söyledi. 
Özcan önemli sonuçlar ortaya 
koyan bu rapor ile her iki ülkenin de 
yararına olabilecek bir çalışmanın 
gerçekleştiğini ve projedeki maksadın 
hasıl olduğunu sözlerine ekledi.
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Fas’ın başkenti Marakeş’te 7 - 18 Kasım 2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 22. Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP22) 
katılımcılarından biri de Uluslararası Güneş Enerjisi 
Topluluğu Türkiye Bölümü - GÜNDER oldu. 
Konferansta Türkiye güneş enerjisi sektörünü temsil 
eden GÜNDER, konferans süresince düzenlediği yan 
etkinlikler ve yabancı heyet görüşmeleri ile Türkiye’nin 
güneş enerjisi alanında sahip olduğu teknik ve ekonomik 
potansiyeli konferans katılımcıları ile paylaştı. 
Konferans kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
tarafından 16 Kasım 2016 günü düzenlenen 
‘’Yenilenebilir Enerji’nin Türkiye’deki Durumu ve 
Geleceği’’ başlıklı toplantıda da GÜNDER Türkiye’nin 
güneş enerjisi alanındaki yatırım potansiyelini yabancı 
yatırımcılar ile paylaştı. 
İslam Kalkınma Bankası salonunda yoğun katılım ile 
gerçekleşen etkinliğin katılımcılarında ağırlığı bankanın 
finansal araçlarını kullanan körfez bölgesi yatırımcıları ve 
kuruluşları oluşturdu.
Moderatörlüğünü Enerji Bakanlığı, Enerji ve Çevre 
Yönetimi Daire Başkanı Murat Hardalaç’ın  üstlendiği 
etkinlikte, GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu 
Türkiye’deki güneş enerjisi, TÜREB Yönetim Kurul 
Üyesi Tuna Güven rüzgar enerjisi ve JESDER Başkanı 
Ufuk Şentürk ise jeotermal enerji yatırım ortamı 

hakkında bilgi verdi. TSKB Mühendislik Müdürlüğü’nden 
Coşkun Kamberoğlu ise Türkiye’deki yenilenebilir 
enerji yatırımları finansmanı konusunda katılımcıları 
bilgilendirdi.
Telemcioğlu toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin 
güneş enerjisinin hem termal hem de fotovoltaik 
alanındaki mevcut durumu, bu alanlara yönelik ekipman 
üretimi seviyesi ile ihracat açısından durumu, Türkiye’de 
genel olarak tüm enerji kaynaklarına özel olarak ise güneş 
enerjisi yatırımlarına uygulanan teşvikler konusunda 
katılımcıları bilgilendirirken Türkiye güneş enerjisi 
sektörünün yatırım ortamındaki güçlü yönlere dikkat çekti.
Etkinlik katılımcıları Faruk Telemcioğlu’nun sunumundan 
sonra özellikle YEKA bölgelerine yönelik ihale şartları ile 
lisanssız güneş enerjisi yatırımları alanında devir ve satın 
alma konularında sorular yönelttiler.

GÜNDER COP22’DE TÜRKIYE’NIN GÜNEŞ 
POTANSIYELINI ANLATTI

GÜNDER çok önemli sosyal fayda 
yaratacak örnek bir projeye başladı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile AB Bakanlığı tarafından başlatılan 
dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu 
ile istihdam edilebilirliklerinin 
geliştirilmesi programı tarafından 
desteklenecek proje “Güneşli Günlerle 
Geleceğe Umutla Bakan Gençler” adını 
taşıyor. 

Proje kapsamında Ankara Çocuk Eğitim Evinde (eski adı ile Islahevi) bir 
eğitim ve uygulama dershanesi kurularak 20 hükümlü çocuğun termal ve 
fotovoltaik güneş enerjisi sistem kurulum becerisi kazanması sağlanacak.
Proje ile yaratılacak sosyal fayda çocukların eğitimi ile sınırlı kalmayacak.
GÜNDER eğitim programını tamamlayarak güneş enerjisi alanında teknik ve 
teorik beceri kazanan çocuklara, mahkumiyetlerinin bitmesinin ardından İş-
Kur aracılığı ile GÜNDER üyesi firmalarda istihdam sağlamayı da hedefliyor. 
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin 
geliştirilmesi programından, programa başvuru yapan 2.200 projeden 
yalnızca 145’i destek sağlamaya hak kazanmıştı. 

KADER MAHKUMU ÇOCUKLARIN 
GELECEĞI GÜNEŞ ENERJISI ILE 
AYDINLANACAK

GÜNDER’DEN
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GÜNDER güneş enerjisi 
yatırımcılarının proje geliştirme 
süreçlerinde belediyeler ile imar 
planlanlarının onaylanması konusunda 
artan bir şekilde yaşadığı sıkıntıların 
tespiti ve çözüm yollarını görüşmek 
üzere bir toplantı düzenledi.
23 Ocak 2017 günü Ankara’da 
gerçekleşen ‘’GES Yatırımlarında 
İmar Sorunları ve Çözüm 
Önerileri’’ başlıklı toplantının 
gündemini Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerde 
esas olmak üzere yatırımcıların 
karşılaştıkları sorunları belirleme ve 
belediyeler tarafından kendilerine 
yapılan teklif ve önerileri görüşmek 
amacı oluşturdu.
Toplantı sonrasında GÜNDER 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Şadi Büyükkeçeci ve Av.Dr. Zuhal 
Bereket Baş tarafından, toplantının 
çıktılarını içeren bir bilgi notu 
hazırlandı.
Bu çalışmaya göre güneş enerjisi 
yatırımcılarının imar planlarının 
onayı konusunda farklı belediyeler ile 
yaşadıkları sorunlar ana hatları ile şu 

şekilde gerçekleşiyor;
-   İmar planlarının yapımında 
Belediyeler ile sorun yaşandığı, 
bu sorunların bir kısmının güneş 
enerjisi yatırımlarının hukuki niteliği 
konusunda bir tanımlama olmaması 
nedeniyle ortaya çıkan hukuki 
belirsizlikten kaynaklandığı,
-   Aynı zamanda bu hukuki 
belirsizliğin kurumlar arasındaki 
koordinasyon eksikliğinden ve yetki 
karmaşasında da yaşandığı,
-   Farklı belediyelerin farklı 
uygulamaları ile karşılaşıldığı, örneğin 
bazı belediyelerin mülk sahibi 
olma koşulunu ararken bazılarının 
aramadığı,
-   Harç bedellerinin hesaplanmasında 
farklı metodolojilerin uygulandığı,
-   Bunun yanında gerek plan 
yapımında gerekse ruhsat alım 
aşamasında retlerle karşılaşıldığı,
Toplantıda ortaya çıkan tespit ve 
değerlendirmeler ise şu şekilde oldu;
-   Öncelikle güneş enerjisi projelerinin 
uygulanmasında bu yapıların geçici 
yapı olarak nitelendirilmesine olanak 
bulunmamaktadır. Söz konusu 

projelerin yapılabilmesi için üst 
ölçekli plandan alt ölçekli plana kadar 
bütün planlarda ve plan notlarında 
söz konusu tesisin kurulacağı alanın 
“enerji” alanı fonksiyonuna ayrılması 
gerekmektedir. Bu olmaksızın 
yürütülen prosedürlere dayalı tesis 
edilen işlemlerin idarelerce resen 
geri alınması tehlikesinin her zaman 
olduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla 
söz konusu planlar olmadan 
ruhsat işlemlerine girişilmemesi 
gerekmektedir.
-   Söz konusu planların yapımı ve 
onayı aşamasında ise, hangi idarenin 
yetkili olduğu, farklı belediyelerin farklı 
uygulamalarından kaynaklanan hukuki 
karmaşanın önüne geçilebilmesi için 
yenilenebilir enerji kapsamında yer alan 
güneş enerjileri projelerine yönelik imar 
planı yapma, yaptırma, değiştirme, 
plana dayalı ruhsat v.s. işlerini yürütme 
konusundaki yetkinin 644 sayılı KHK. 
Kapsamında faaliyet gösteren Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına verilmesi yolunda 
mevzuat düzenlemesine ihtiyaç 
bulunmaktadır.
Böylece gerek başvuru için aranan 
koşullara standart getirilmesi, 
yatırımcıların farklı belediyelerden farklı 
sonuçlarla karşılaşmalarının önüne 
geçilmesi ve harç uygulamasında tek bir 
uygulamaya gidilmesi hukuki belirlilik 
açısından önem arz etmektedir.

GÜNEŞ YATIRIMLARININ ÖNÜNDEKI 
IMAR SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

GÜNDER’DEN

Türkiye Bilimler Akademisi - Enerji Çalışma Grubu tarafından 7 Temmuz 2017’de 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve 
Paneli” düzenlendi. 
Panelin açılış konuşmasını yapan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
Türkiye’nin günde ortalama 7,5 saat gün ışığından yararlanabilme potansiyeline 
sahip olduğunu ve bu potansiyeli değerlendirmek zorunda olduğunu söyledi.
Panelin konuşmacıları arasında yer alan GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, panel 
katılımcılarına Türkiye güneş enerjisi sektörünün mevcut durumu hakkında 
bilgiler verirken, sektörün geleceğine dair öngörülerini paylaştı.
Kaleli konuşmasında halihazırda sektörde ağırlıklı olarak lisanssız projelere dayalı 
bir büyüme görülmek ile birlikte mevcut lisanslı projelerin 2018 sonuna kadar 
devreye girmiş olacağını söylerken, Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki kurulu 
gücünün 2021 sonunda 6 GW düzeyine yükselebileceğini söyledi. 
Güneş enerjisi sektörünün geleceğindeki en önemli konunun depolama 
teknolojilerinin gelişmesi olacağına da vurgu yapan Kaleli, bu teknolojinin 
gelişmesi ile birlikte bütün fizibilitelerin değişeceğini kaydetti. Kaleli güneş enerjisi 

alanında yapılacak Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarının bu alana yoğunlaşması 
gerektiğinin altını çizdi.
Güneş enerjisi sanayisinde yerli 
üretimin her zaman desteklenmesi 
gerektiğini de kaydeden GÜNDER 
Başkanı, kamunun her zaman yerli 
üreticileri ve yerli ürün kullanan 
santralları desteklemesi gerektiğine 
vurgu yaparken, böyle bir politikanın 
yerli istihdamın artması, yerli 
üreticilerin korunması ve yerli 
sanayinin ciddi anlamda büyümesine 
katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

TÜRKIYE BILIMLER AKADEMISI GÜNEŞ 
ENERJISI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTIRDI



23
EKİM 2017

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 
Sürdürülebilir Enerji Araştırma 
Merkezi tarafından 25 Nisan 2017 
tarihinde ‘’Güneş Enerjisi: Politikalar, 
Sektörel Gelişim ve Yeni Teknolojiler’’ 
başlıklı bir seminer düzenlendi. 
Seminerin konuşmacıları ise GÜNDER 
Başkanı Kutay Kaleli ve GEST Energy 
Genel Müdürü Ali Ayan oldu. 
GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli 
konuşmasına Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi’nin güneş enerjisini özümsemiş 
ve güvenmiş bir üniversite olduğunun ve 
kampüsün sahip olduğu güneş enerjisi 
santralı ile gündüzleri elektrik ihtiyacının 
%80’ini güneşten karşılayabildiğinin altını 
çizdi. 
Seminer katılımcılarına Türkiye güneş 
enerjisi sektörünün mevcut durumu 
hakkında bilgi veren Kaleli, Türkiye’nin 
güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim 
kapasitesinin 2017 yılı sonu itibarıyla 2 GW 
seviyesine yaklaşacağını öngördüklerini 
kaydederken, 2018 yılından sonraki 
süreçte lisanslı projelerin ve Karapınar 
YEKA’nın işletmeye girmesi ile birlikte 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
2023 yılı güneş enerjisi hedeflerinin 
yakalanması konusunda büyük bir kademe 
kaydedileceğini vurguladı.
GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli 
konuşmasını şu şekilde sürdürdü;
‘’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
bugün itibarıyla 409 MW kurulu güç 
kapasitesine sahip olup bu kapasitenin 
büyük çoğunluğunu geleneksel fuel oil 
santrallarından karşılanmakta, yenilenebilir 
enerji kaynaklı enerji üretimi ise oldukça 
düşük kalmaktadır.
Ülkedeki fuel oil santrallarının büyük 
bir kısmı da zaman zaman arızaya 
geçmekte ve buna bağlı olarak da KKTC 
enerji arz güvenliği açısından sıkıntılar 
yaşatmaktadır. KKTC hükümeti de artık 
sadece fuel oile yatırım yapmanın yanlış 
olduğunun farkına varmıştır. Bunun en 

önemli kanıtı, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun’un bundan 
sonraki süreçte fuel oil santral yatırımları yerine; güneş enerjisi ve yenilenebilir 
enerji yatırımlarının yapılacağını ifade etmesidir.
Ülkemizde mevcut durumda, şebeke işletmecisi TEİAŞ tarafından yeni 
trafo kapasitelerinin açılmayışı ve lisanssız güneş enerjisi sektörünün 2018 
yılı itibarıyla daralacak olması, yatırımcıları başta KKTC olmak üzere farklı 
ülkelere yatırım yapmaya yönlendirecektir.
KKTC hükümeti de bu durumun farkında bir tavır sergileyerek yenilenebilir 
enerji yasasını güncellemiş, Kuzey Kıbrıs’ın, yatırımcıların ilk tercihi olması 
amacıyla çalışmalar yapmaktadır.
Bu doğrultuda, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2017 yılı için 10 MW 
konut, 30 MW konut dışı yenilenebilir enerji yatırımları için kapasite 
açıklamıştır. Konut dışı yatırımlara ilişkin 10 MW kurulu gücündeki güneş 
enerjisi tesisine ait olan ilk ihale taslağı yayınlanmış olup, yakın bir zamanda 
bu ihale gerçekleştirilecektir. KKTC’de güneş enerjisi yatırımlarının yapılacak 
olması hem ülke ekonomisine hem de ülke enerji arz güvenliğe ve dolaylı 
olarak KKTC’nin ulusal güvenliğine katkı sağlayacaktır.
Ayrıca, bugün burada bulunduğumuz topraklar sadece Kıbrıs Türklerinin 
vatanı değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletinin Akdeniz’deki 
güvenliğinin teminatıdır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti devleti her 
durumda olduğu gibi güneş enerjisi sektöründeki bilgi birikimiyle KKTC’ye 
destek olmalıdır. Kurulacak güneş enerjisi tesisleri fuel oil santrallarına bağımlı 
KKTC enerjisi için önemli bir alternatif olacaktır.
Bizler de GÜNDER olarak, KKTC güneş enerjisi sektörünün gelişimi için 
üzerimize düşen sorumluluğun farkındalığıyla desteklerimizi sağlayacağız.
İlerleyen süreçlerde gerek Türkiye’de, gerekse de KKTC’de kurulacak güneş 
santrallarını son teknolojilere göre dizayn edilmesi oldukça önemlidir.
Günümüzde birçok panel üreticisi firma verimliliklerini ve PID, LID 
dayanımlarını arttırmak için yoğun çaba sarf etmekte ve sonuçlarını 
almaktadır. Bilindiği üzere artık proje finansmanı sağlayan kuruluşlar, 

“TÜRKIYE CUMHURIYETI GÜNEŞ ENERJISI 
SEKTÖRÜNDEKI BILGI BIRIKIMIYLE KKTC’YE DESTEK 
OLMALIDIR”

GÜNDER’DEN
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KUTAY KALELI GAZIANTEP’TE GÜNEŞ ENERJISI 
SEKTÖRÜNDEKI RISKLERI VE FIRSATLARI ANLATTI

GÜNDER’DEN

kullanılan ekipmanların enerji üretim ve dayanıklılık 
kapasitesinin son teknolojik gelişmelere ayak uydurmamış 
olması durumunda kredi sağlamamaktadır. Yani bir 
anlamda son teknolojik gelişmeleri takip etmek kaçınılmaz 
olmuştur.
Bunun haricinde, dünya ürettiğin enerjiyi tüket modeline 
doğru hızla ilerlemektedir. Dolayısıyla da enerji depolama 
sistemleri her geçen gün önem kazanmaktadır. Bugün 
dünyanın en büyük teknoloji firmalarının Ar-Ge 
departmanlarını enerji depolama sistemleri üzerine yoğun 
bir çalışma yapmaktadır. Bu eğilimin sonucu olarak 
gerek Türkiye’de gerekse de KKTC’de enerji depolaması 
üzerine programlı bir biçimde çalışılması gerekmekte, bu 
gelişmeler yakından takip edilerek inovatif ürünler ortaya 
konulmalıdır.
Bir diğer önemli konu da güneş panellerinin ekonomik 
ömürlerinin bitmesinin ardından uygulanacak atık 
yönetimidir. Bugünlerde bu konu birçok yatırımcı 
tarafından göz ardı edilmektedir.
Ancak panellerin ekonomik ömrünün tamamlanmasının 

ardından, atık yönetimi büyük maliyetler gerektirecek bir 
kalem olacaktır. Bundan dolayı, yatırımcıların bir araya 
gelerek bu konuya müşterek bir çözüm bulması ve bu konu 
üzerinde yeni bir yatırım yapması gerekmektedir.
Türkiye yıllardır bahsettiğimiz jeopolitik konumunun 
avantajını daha fazla kullanabilmelidir. Ülkemiz, iç pazarın 
yansıra, Avrupa ve Ortadoğu Güneş Enerjisi Pazarına 
ulaşabilecek bir konumdadır. Bu pazarlarda atık haline gelmiş 
güneş panellerinin ülkemizde malzeme bazlı ayrıştırılması ve 
bu malzemelerin geri dönüşümü sağlanmalıdır. Bu yatırım 
ülkemiz sanayisine de önemli bir ivme kazandıracak, yeni bir 
gelir kapısı oluşacaktır.’’
Konuşmasının devamında Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesinden de Ar-Ge faaliyetlerini enerji depolama ve 
silikon dışı güneş enerjisi paneli teknolojileri ve gelecekteki 
atık yönetimi üzerine eğilerek devam ettirmelerini 
beklediklerini de kaydeden GÜNDER Başkanı Kaleli, 
konuşmasının son kısmında ise etkinliğin katılımcılarına 
GÜNDER’in yürütmekte olduğu projeler ile ilgili bilgiler 
verdi.

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, 
Gaziantep Ticaret Odası tarafından 
17 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
“Küresel Enerji Sektöründeki 
Gelişmeler ve Bölgesel Etkileri’’ 
başlıklı etkinliğin ‘’Yenilenebilir Enerji 
Sektöründeki Fırsatlar ve Riskler’’ 
başlıklı oturumunda katılımcıları Türkiye 
güneş enerjisi sektörünün gündemindeki 
konular hakkında bilgilendirdi.
Kaleli konuşmasında güneş enerjisi 
sektöründe son beş yıllık süreçte 
ilk lisanslı projelerin ihalelerinin 
tamamlandığını, lisanssız GES 
projelerinin hızla hayata geçmeye 
başlandığını, Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA) modeli ile ilk YEKA 
GES ihalesinin tamamlandığını ve 
10 yılda 10 GW GES kurulumunun 
tamamlanmış olmasını da hedefleyen 
Milli Enerji ve Maden Politikası’nın 
çalışmalarının başladığını söyledi.
Kutay Kaleli sektördeki bundan 
sonraki beklentinin ise 2. ve 3. YEKA 
GES ihalelerinin gerçekleşmesi ile çatı 
pazarının açılmasına yönelik adımların 
tamamlanması olduğunu da sözlerine ekledi.
Türkiye güneş enerjisi sektörünün 

taşıdığı fırsatlar başlığında ise 
GES yatırımlarının diğer enerji 
yatırımlarına kıyasla çok daha hızlı 
şekilde tamamlanabildiğine dikkat 
çeken Kutay Kaleli, şimdiye kadar 
1.000’den fazla kurulum yapan Türk 
EPC firmalarının bu kurulumlar ile 
gelen tecrübeleri ile Afrika, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika pazarlarında proje 
gerçekleştirmeye başlayabileceğini 
söyledi.
GÜNDER Başkanı Türkiye’deki 
mevcut yasal düzenlemelerin güneş 
enerjisinden üretilen elektrik için 
kilovat-saat başına 13,3 dolar-sent 
alım garantisi sağladığını, bu alım 
fiyatlarının yerli ekipman kullanımında 
yükseldiğini de hatırlattı.Bu koşulların 
güneş enerjisi yatırımları için 
finansmana ulaşmayı kolaylaştırdığını 
da belirten Kaleli, bu yatırımlar için 
kaliteli ürün üreten yerli sanayinin de 
her geçen gün geliştiğinin altını çizdi.
Kutay Kaleli bununla birlikte 
katılımcılar ile sektörün daha hızlı 
gelişmesi önünde bazı sorunlar ve 
riskler bulunduğunu da paylaştı.
2018 Yılı Elektrik Dağıtım bedellerinin 

2016’ya göre yaklaşık 15 kat artacak 
olmasını bunlar arasında ilk sırada 
sayan Kutay Kaleli, mevcut lisanssız 
projeler için başvuru sürelerinin 
dolması, bu alana yönelik yeni 
kapasite açılmaması ile lisanslı proje 
yatırımcılarının izinler noktasında 
yaşadığı çözümsüzlükler, çatı pazarının 
açılmasına yönelik yasal altyapının 
oluşturulmasında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, YEGM ile EPDK arasındaki 
çekinceler bulunması, lisanssız 
projelerin 10. yılları sonrasındaki 
belirsizliğinin devamı ve akredite 
olmayan kişilerce yapılan kurulumların 
da sektörün gündemindeki diğer 
sorunlar olduğunu ifade etti.
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OGM-DİEAD, OGM-ORKÖY ve 
GÜNDER işbirliği ile yürütülmekte 
olan ‘’Türkiye’de Orman Köylerinde 
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi 
için Finans Mekanizması Projesi” 
kapsamında Afyon, Çorum, Elazığ ve 
Konya illerindeki 16 ayrı köye saha gezileri 
düzenlendi.
OGM, UNDP temsilcileri ve GÜNDER 
Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu’nun 
yer aldığı gezilerde bu kurulumlar için 
uygun arazi bulunması, trafo gücü, en 
yakın elektrik iletim hattına yakınlık, 
güneşlenme süresi gibi teknik alanlarda 
incelemelerde bulunuldu. 
Proje ekibinin incelemesinde bu köylerde 
gerçekleştirilecek projelerin ekonomik 
destek ve sürdürülebilirlik odaklı olması ile 
bu köylerde aktif bir kooperatifin olması 
veya kooperatif kurma isteği bulunması 
kriterleri de göz önüne alındı. 

Gezi sonrasında hazırlanan değerlendirme raporunun OGM’ye iletilmesinin 
akabinde proje ekibi, OGM ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) yetkilileri ve GÜNDER Yönetim Kurulu bir araya gelerek projenin 
devam çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Küresel Çevre Fonu (GEF) 
tarafından finansal olarak desteklenen proje ile Türkiye’deki 300 orman 
köyünde güneş elektriği sistemleri kurularak, bu köylerde yaşayan kişilerin 
elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayabilmeleri hedefleniyor.
Projenin ilk etabı olarak ise teknik inceleme yapılan köylerden dördünde 70 
ila 100 kW arasında değişen güçlere sahip pilot projeler gerçekleştirilecek.

yönelik yasal düzenlemelerden, 
ürün seçimi ve finansman 
olanaklarına kadar birçok 
konu uzmanları tarafından 
katılımcılara ayrıntılı olarak 
anlatıldı. Ayrıca İstanbul’daki 
program kapsamında Gazioğlu 
Solar’ın Lüleburgaz’da bulunan, 
Ankara’daki program kapsamında 
ise Alfa Solar’ın Kırıkkale’de 

bulunan güneş paneli fabrikalarına 
gezi düzenlendi. Katılımcılara eğitim 
sonunda da katılım sertifikası verildi.

GÜNDER gerek güneş enerjisi 
sektöründeki bilgi kirliliğini önlemek 
gerekse sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli 
ve birikimli işgücüne katkı sunmak 
amacı ile İstanbul ve Ankara’da eğitim 
programları gerçekleştirdi. 
30-31 Mart tarihleri arasında İstanbul’da, 
27-28 Nisan tarihleri arasında Ankara’da 
yoğun katılım ile gerçekleştirilen 
eğitimlerde güneş elektriği yatırımlarına 

GÜNDER, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile iki günlük bir 
güneş enerjisi eğitimi düzenledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı Ekolojik Kent Tasarım Şube Müdürlüğü 
öncülüğünde ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen “Güneş Enerjisi Tesisatı 
Eğitimi” programına 47 mühendis ve teknikerler katıldı. Katılımcılar eğitim 
programında GÜNDER ekibinden güneş enerjisi mevzuatı, hibe destekleri, 
güneş enerjisi sistem tasarımı, panel seçimi özellikleri ve projelendirme 
konularında ayrıntılı bilgi alma imkanı buldular. Eğitimin son gününde ise 
yerli güneş paneli üreticisi Solartürk’ün Antep’teki fabrikası ile bölgedeki bir 
güneş enerjisi santralına teknik inceleme gezisi düzenlendi ve katılımcılar 
güneş enerjisi santralı projelerindeki arazi seçimi, montaj, kurulum, devreye 
alma, işletme ve bakım gibi konularda bilgilendirildi.

ORMAN KÖYLERINDE TEKNIK INCELEME GEZISI YAPILDI

ISTANBUL VE ANKARA’DA EĞITIM DÜZENLENDI

GÜNDER ANTEP’TE “GÜNEŞ ENERJISI TESISATI 
EĞITIMI”  VERDI

GÜNDER’DEN
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından 20 Mart 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen YEKA-1 GES 
yarışmasının sonuçlanması ile Türkiye 
güneş enerjisi yatırımları alanında yeni 
bir döneme girmiş oldu.
1.000 MW’lık kapasite hakkı için 
gerçekleştirilen ve dört konsorsiyum 
halinde 10 ayrı firmanın katıldığı 
yarışmanın kazananı ise yarışmadaki 
18 tur sonrası Kalyon - Hanwha Q 
CELLS Ortak Girişim Grubu oldu. 
Yarışmayı kilovat-saat başına 6,99  
dolar-sentlik teklifleri ile kazanan 

Yarışmayı kazanan grubun yerli ortağı Kalyon Enerji Grubu 
Başkanı Murtaza Ata, Ağustos ayında Anadolu Ajansı’na 
yaptığı açıklamalar ile YEKA-1 GES projesi için yatırım 
sürecinin başladığı haberini verdi. 
Ata, kurulacak fabrikanın ilk etapta yıllık 500 MW’lık 
üretim kapasitesine sahip olacağını, fakat uluslararası 
alanda daha rekabetçi olabilmek için bu yatırımı 
kapasiteyi 1.000 MW’a çıkarmayı mümkün kılacak şekilde 

planlandıklarını söyledi.
Ata, 450 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçecek 
fabrikanın ingot/wafer fabrikası, güneş hücresi üretim 
fabrikası ve panel üretim fabrikası olmak üzere üç ayrı 
fabrikadan oluşacak entegre bir tesis olarak Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edileceğini kaydederken, 
fabrikanın temelinin Kasım ayında atılacağı ve 2018 
sonunda üretime geçmenin planlandığı bilgisini verdi.

şirketler, böylelikle Türkiye’nin 
güneş enerjisi alanında en yüksek 
potansiyeline sahip alanlarından 
Karapınar bölgesinde dev bir güneş 
enerjisi yatırımını hayata geçirme 
hakkını kazanmış oldu. Şirketler 
aynı zamanda yerli üretim ve Ar-Ge 
faaliyetleri gibi alanlarda da çok önemli 
bazı yükümlülüklerin altına girdiler.
Kalyon - Hanwha Q CELLS OGG 1.000 
MW’lık bu kapasitenin ilk 500 MW’lık 
bölümünü %60, ikinci 500 MW’lık 
bölümünü ise %70 yerlilik oranına 
sahip güneş panelleri kullanarak hayata 

geçirmek zorundalar.
Şirketlerin bu panelleri üretecek 
fabrikayı yarışma sözleşmesinin 
imzalanmasından sonraki 21 ay 
içinde en az yıllık 500 MW’lık üretim 
kapasitesine sahip olacak şekilde 
devreye alması ve bu üretim faaliyeti 
dolayısı ile en az 10 yıl boyunca ve 
en az %80’inin Türkiye vatandaşı 
mühendislerden oluştuğu bir ekip 
ile Ar-Ge çalışmaları yapmaları da 
gerekiyor.

TÜRKIYE GÜNEŞ ENERJISI SEKTÖRÜNDE DEV YATIRIMLAR 
DÖNEMI BAŞLADI

KAPAK

FABRIKA IÇIN YATIRIM SÜRECI BAŞLADI

Kalyon - Hanwha Q CELLS ortak girişimi Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli en yüksek alanlarından 
Karapınar’da 1.000 MW’lık dev YEKA projesini %65’lik yerlilik oranı ile hayata geçirecek.
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GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli yarışma 
sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Kalyon 
- Hanhwa Q CELLS ortak girişim grubunun %50-50  ile 
yarışmadaki teklif sahipleri içerisindeki en yüksek yabancı 
ortaklık oranına sahip konsorsiyum olduğuna, böylelikle 
yarışmanın en yüksek oranda yabancı sermayenin 
Türkiye’ye girişini mümkün kılacak şekilde sonuçlandığına 
dikkat çekti.
Kaleli, yarışmada oluşan rekor düzeydeki bu düşük fiyatın 
güneşin elektrik üretiminde diğer kaynaklarla rekabet 
edebilecek seviyeye ulaştığının yeni bir kanıtı olduğuna 
vurgu yaparken, dünyada henüz hiçbir ülkede ulaşılamamış 
bu ölçekte dev bir projenin Türkiye’de başlayacak 
olması ve yüksek teknolojiye dayalı önemli miktarda dış 
yatırımın çekilecek olmasının aynı zamanda uluslararası 
yatırımcıların Türkiye ekonomisinin geleceğine olan 
güveninin de önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

GÜNDER Başkan Kaleli sözlerini şu şekilde sürdürdü; 
‘’Konya, Karapınar’da hayata geçecek bu proje, yatırım 
sürecinde gerçekleşecek teknoloji transferi, nitelikli işgücü 
artışı gibi faydalar sayesinde de Türkiye güneş enerjisi 
sektörü için önemli bir sıçrama noktası yaratacak ve 
ülkemizin  bu alandaki gelişimine çok önemli düzeyde hız 
kazandıracak.’’

dikkat çekti.
Prof. Dr. Kumbaroğlu şu değerlendirmeleri paylaştı;
“ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan son 
rakamlara göre, 2018 yılında devreye girecek bir güneş 
enerjisi santralının ABD’deki üretim maliyeti kilovatsaat 
başına 6,3 dolar-sent ile 12 dolar-sent arasında değişmekte, 
ağırlıklı ortalaması 7,1 dolar-sent düzeyinde. ABD’deki 
maliyet rakamlarına kıyasla Karapınar’da kilovatsaat 
başına 6,99 dolar-sent rakamı çok daha uygun. ABD’nin 
güneybatısı, Karapınar’a nazaran %30 daha yüksek 
potansiyelli bölgeler barındırmasına rağmen, Karapınar’da 
üretim daha ucuza geliyor ve dolayısıyla fiyat ABD maliyet 
ortalamasının altına düşüyor.
Maliyetleri hızla düşen bir teknolojinin geleceği sadece 
Türkiye için değil, aynı zamanda Ortadoğu için de çok 
parlak. Suudi Arabistan gibi petrol üreticisi ülkeler düşük 
petrol fiyatlarıyla ekonomilerini yeniden yapılandırma 
sürecine girmişken, alternatif enerji teknolojilerini 
yaygınlaştırma planları yapıyorlar. Ortadoğu’nun 
nükleer geleceğinin tartışıldığı şu günlerde Karapınar’dan 
doğan güneş enerjisi yeni bir ufuk açıyor. Türkiye’de bu 
teknolojilerin gelişmesi, Ar-Ge ve üretim yapılması özellikle 
güneş enerjisi potansiyeli yüksek Ortadoğu ülkelerine 
ihracat imkanı açısından çok önemli. Bu açıdan Karapınar 
santralının yerlilik şartı önem taşıyor.”

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı 
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise yarışmada oluşan 
fiyatın dünya ölçeğinde önemli oranda düşük bir düzeyde 
olduğuna ve bu fabrikada üretilecek ürünlerin Türkiye’nin 
yakın coğrafyası açısından taşıdığı ihracat potansiyeline 

KAPAK

TÜRKIYE GÜNEŞ ENERJISI SEKTÖRÜ 
IÇIN SIÇRAMA NOKTASI

‘’KARAPINAR’DAN DOĞAN GÜNEŞ ENERJISI YENI BIR UFUK AÇIYOR’



Seydişehir GES - 13.000,00 kWp

ELİN YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.

Elin Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş. 1981 yılından itibaren taahhüt konusunda edinmiş olduğu tecrübesi, uzmanlaşmış kadrosu ve güçlü 
finans yapısıyla Yenilebilir Enerji sistemleri konusunda Anahtar teslim Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC), Periyodik Bakım, Onarım ve 
İşletme hizmetleri vermektedir. 
Elin Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş. bir Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. kuruluşudur.
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Çumra Uzunkuyu GES - 10.361,500 kWp

Danışmanlık ve Bilirkişi Hizmetleri
 • Yatırımcılara danışmanlık hizmetleri
 • Banka ve Sigortalara bilirkişi hizmetleri
 • Lisans ihalesi başvuru dosyası hazırlama, ölçüm istasyonu 
kurulumu ve raporlama Hizmetleri

Tasarım ve Mühendislik
 • Bankalar ve Sigorta kuruluşları tarafından kabul görmüş 
Simülasyon programlarıyla Tasarım Hizmetleri
 • Proje takip ve onay Hizmetleri
 • Proje Yönetim Hizmetleri
 • Teknik Değerlendirme ve Fizibilite çalışmaları
 • Araştırma ve Geliştirme (Ar-ge) Hizmetleri

Ürün Tedariği
 • PV Modül
 • Evirici (Inverter)
 • Uzaktan üretim İzleme ve Meteroloji veri izleme Sistemleri
 • Scada Sistemleri
 • Solar Montaj Sistemleri
 • Orta Gerilim Hücreleri
 • Transformatör
 • AC ve DC Panolar
 • AC ve DC Kablolar
 • Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Sistemleri
 • CCTV, Alarm ve Aydınlatma Sistemleri

Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve İşletmeye Alma 
(EPC) Hizmetleri
On-Grid Sistemler;
 • Büyük Ölçekli Enerji Projeleri (≥MW) 
 • Orta Ölçekli Enerji Projeleri (≤ MW) 
 • Endüstriyel yapıların çatı üstü veya arazi Enerji Projeleri 
Off-Grid Sistemler;
 • Sulama projeleri için dalgıç pompa sistemleri 
 • Aydınlatma sistemleri 
 • Telekomünikasyon sistemleri 
 • Şebekeden uzak yerleşim alanları 
 • Bağ ve Çiftlik evleri 
 • Şantiye Konteynır uygulamaları 
 • Mobil uygulamalar 
 • Park ve Bahçe Aydınlatma Sistemleri 
 • Baz istasyonları ve Anten sistemleri 
 • Şehir Mobilyaları (Otobüs durakları, Billboard v.b.)   
    Aydınlatma sistemleri

Periyodik  Bakım, Onarım ve İşletme
 • Enerji tesislerinin periyodik bakımları
 • Acil Müdahale, arıza giderme
 • Uzaktan İzleme ve müdahale
 • PV Modül temizliği ve teknik kontrolleri
 • Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu



30
EKİM 2017

öncelik vermenin ve enerji ithalatının 
azaltılmasının önemine dikkat çeken 
Koçer, güneş enerjisinin devletlerce teş-
vik edilmesi gerektiğini fakat yasal dü-
zenlemelerin bunun için yeterli olma-
dığının altını çizdi. Prof. Koçer, halkın 
güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştı-
racak çalışmalar yapılması gerektiğini 
de söylerken bunun için yerel yöne-
timler ile GÜNDER gibi sivil toplum 
kuruluşlarına çok büyük pay düştüğü-
nü sözlerine ekledi. Prof. Koçer finans 
kuruluşlarının da sektör hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olmasının sağlanması 
ve daha fazla firmanın güneş enerjisi 
alanında yatırım yapmasının teşvik 
edilmesinin gerekliliğine de ayrıca vur-
gu yaptı. 
Sektörün gelişimi için güneş enerji-
si alanında yetişmiş eleman açığının 
kapatılması ve üniversite sanayi işbir-
liğinin sağlanmasında devletin daha 
ivmelendirici olması, sanayi birlikleri 
oluşturulması ve yol haritalarının çıka-
rılması, teknoloji transferi gerçekleşti-
rilmesi, sektördeki işbirliği kültürünün 
oluşturulması gibi gerekleri de sıra-
layan Prof. Koçer, SOLAR TR2016’yı 
üniversite ve dünyadaki uygulamaların 
meslek ve sanayi odalarının ve bu işle 

T
ürkiye’nin güneş enerji-
si alanındaki en önemli 
etkinliklerinden SOLAR 
TR2016 Konferans ve 
Sergisi 6-8 Aralık 2016 

tarihleri arasında İstanbul’da gerçek-
leşti.
İki yılda bir Ulusal Fotovoltaik Tekno-
loji Platformu (UFTP), Ege Üniversitesi 
Güneş Enerjisi Enstitüsü (EGE-GEE), 
GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Ve-
rimliliği Merkezi (GAP-YENEV), TÜ-
BİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
(TÜBİTAK-MAM), Uluslararası Gü-
neş Enerjisi Topluluğu-Türkiye Bölü-
mü (GÜNDER) ve Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü (YEGM) işbirliği ile 
gerçekleştirilen etkinlik, 2016’da da gü-
neş enerjisi ortak paydasında buluşan 
akademiden iş dünyasına kadar birçok 
farklı alandan ve ülkeden kişiyi bir ara-
ya getirdi. 
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
Prof. Dr. Günnur Koçer öncelikleri-
nin tüm paydaşların faydalanabileceği 
ve güneş enerjisi sektörünün gelişimine 
yardımcı olacak bir platform oluştur-
mak olduğunu söyledi.
Güneş enerjisi başta olmak üzere ye-
nilenebilir enerjinin tüm kaynaklarına 

Sayılarla 
SOLAR TR2016  
89 Sözel Bildiri

20 Poster Bildiri

40 Konuşmacı

14 Vizyoner Katkı

30 Sponsor

6-8 Aralık 2016’da düzenlenen 
ve güneş enerjisi sektör 
paydaşlarını buluşturan SOLAR 
TR2016, 1000’den fazla ulusal 
ve uluslararası katılımcıya ev 
sahipliği yaptı. Türkiye güneş 
enerjisi sektörünün öncü 
kuruluşlarının katılımıyla 
düzenlenen konferansta, 
üniversiteden sanayiye, 
kamudan uygulamacıya 
paydaşlar bir araya gelerek 
sektörü ve gelişimini 
değerlendirdi.

SOLAR TR2016 GÜNEŞ ENERJISI SEKTÖRÜNÜ BIR 
ARAYA GETIRDI

SOLAR TR2016
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uğraşan kişilerin birlikte çalışarak yeni 
platformlar oluşturabileceği bir tartış-
ma zemini oluşturulması için geliştiril-
diğini hatırlattı.

Prof. Dr. Bülent Yeşilata: “Gelen 
Bildiriler Umut Verici Oldu”
Etkinliğin ikinci konuşmasını yapan 
SOLAR TR2016 Bilim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Bülent Yeşilata, SOLAR 
TR2016 için 26 farklı ülkeden akade-
misyenin katkı verdiği, toplamda 185 
bildiri başvurusu yapıldığı ve bunlar-
dan 99 adet sözel, 23 de poster bildiri-
sinin kabul edildiği bilgilerini paylaştı. 
Prof. Yeşilata’nın verdiği bilgilere göre 
SOLAR TR2016 Bilim Kurulu en fazla 
güneş enerjisi teknolojilerindeki geliş-
meler ve yeni eğilimler alanında bil-
diri aldı. Fotovoltaik malzeme, cihaz, 
ölçüm teknolojileri ile fotovoltaik ve 
CSP konusunda da yüksek sayıda bil-
diri geldi.
Konuşmasında sadece teknik alandaki 
uzmanların değil, aynı zamanda güneş 

Güneşte 2017 Beklentileri
Halk Enerji-Mustafa Atilla
“Mevzuatın sürekli değişmesi zaman içerisinde yatırımcıları da ürkütmeye başladı 
ama sektörün motivasyonu yüksek. 2017’de daha fazla sayıda güneş santralının 
kurulacağını tahmin ediyoruz. 2017’de lisanslı pazarda yaklaşık 100 MW’lık, lisanssız 
pazarda da 1000 MW’a yakın bir yatırım yapılacağını tahmin ediyoruz.” 

Axitec-Selin Korkmaz
“Türkiye’de güneş enerjisinde en çok ileri götürecek nokta çatı pazarının açılmasıyla 
başlayacak. Buna göre de beklentilerimiz şekillenecek. Hem bireylerden hem de 
firmalardan çok talep var. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaçınılmaz bir son. Biz 
de ne kadar erken hazırlanırsak, altyapımızı ve bilincimizi ne kadar erken oluşturursak 
bunu daha rahat bir şekilde ileriye taşıyabiliriz.” 

TUV Avusturya- Murat Evirgen
2017’de Türk pazarı açısından özellikle yatırımcı kısmında biraz daha bilinçlendirmeye 
ihtiyaç var. Finansal yatırımın ne kadar süreceği bunun amortisman süresinin ne 
kadar olacağıyla ilgili piyasada bir belirsizlik var. Bu belirsizliklerin 2017’de biraz daha 
netleşeceğini, yatırımcıları bu sayede daha fazla ikna edebileceğimizi düşünüyorum.” 

Endoks-Kemal Kurt
“2017’de mevzuat ve yatırım konusundaki belirsizliklerin, çarpık başlayan bazı 
ilerleyişlerin oturmasıyla, en azından yılın ikinci yarısında her şeyin daha düzenli 
olduğu, gerçek anlamda enerji sektörünün enerji sektörüne hizmet eder şekilde 
pozitif bir döngüye gireceği konusunda çok umutluyum.” 

Greenpeace-İbrahim Çiftçi
“Özellikle Paris Anlaşması sonrası sadece Türkiye’de değil dünyada enerji 
piyasalarında paradigma değişiyor. Eskinin konvansiyonel yakıtlarından dünya 
hızla uzaklaşıyor. Türkiye’de çok büyük bir potansiyelimiz olmasına rağmen kurulu 
güç bakımından çok iyi değiliz ama bunun katlanarak artacağını düşünüyoruz. Bu 
hem biz tüketicileri güçlendirerek üretici haline getirecek, hem de ülkenin enerji 
bağımsızlığına, arz güvenliğine katkı yapacak.” 

CSUN-Barış Demirli
“Önümüzde yatırımcılarımız için bazı problemler var. Bankaların pek güven 
vermemeleri, projelerin yavaş onaylanması, bankaların kredi serbestisini 
engellemeleri gibi. Aynı zamanda TEDAŞ gibi kurumlarda projelerin biraz da hızlı 
onaylanması yatırımcılarımızın işine gelecektir. 2017’de bu sorunlar aşılırsa Türkiye’nin 
güneşe daha hızlı atılması konusunda gelişmeler olacaktır.”

Else Enerji-Anıl Akar 
“Yasal düzenlemeler konusunda süreçlerin hızlandırılması konusunda iyileştirmeler 
yapılıyor. Bunlar devam ettikçe Türkiye enerji konusunda özellikle Ortadoğu ve 
Avrupa’nın belli bir kısmında çok iyi noktada yer bulacaktır. 2017 yılında lisanslı 
projeleri hızlı şekilde faaliyete geçirerek enerji açığımızın belli bir kısmını buradan 
destekleyebiliriz.” 

SOLAR TR2016 
Bilim Kurulu en 
fazla güneş enerjisi 
teknolojilerindeki 
gelişmeler ve yeni 
eğilimler alanında 
bildiri aldı ”

“

Bülent Yeşilata

SOLAR TR2016
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Birol, bu ilerlemenin hükümetlerin ka-
rarlarına bağlı olduğuna vurgu yaptı. 

Oğuz Can: “Enerjide Paradigmalar 
Değişiyor”

SOLAR TR2016’nın açılışında Türkiye 
enerji yönetimini Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Oğuz 
Can temsil etti. Can, konuşmasında, 
güneş enerjisi sektöründeki hızlı deği-
şime dikkat çekerken, sektörün günde-
mindeki önemli konularda da açıkla-
malarda bulundu. 
Konuşmasının başında güneş ener-
jisinin dünya elektrik üretimindeki 
payının %2’ye ulaştığını, aynı oranın 
Türkiye için 2016 sonu itibarıyla %0,95 
düzeyinde gerçekleşeceğinin öngörül-
düğünü kaydeden Can, teknolojinin 
hızla gelişirken yatırım maliyetlerinin 
ise gerilediği, sektörün gelişiminde ge-
lecekteki en önemli mücadele alanının 
öngörülebilirlik olacağını vurguladı. 
Can, böyle bir dönemde mevzuat ve 
politika uyumu ile maliyet ve finansal 
öngörülebilirliğin beraber sağlanırken, 
yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanıl-
masını sürdürülebilir olarak artırmanın 
yöntem ve mekanizmalarını sektör ile 
beraber oluşturacaklarını da sözlerine 
ekledi. 
Can’ın konuşmasında vurgu yaptığı 
bir diğer konu ise enerji sektöründe 
paradigma değişikliği oldu. Can, ener-
ji yönetimi için şimdiye kadar baz yük 
ve arz güvenliği konularının önemli ol-
duğunun, şimdi ise talep taraflı yöneti-
min, depolama teknolojileri gibi konu-
ların öne çıkmakla birlikte yenilenebilir 
enerjilerin desteklendiği bir dönemden 
bu kaynakların rekabetçi olduğu bir dö-
neme geçildiğinin de altını çizdi.
Konuşmasında Mart ayında gerçekle-
şen YEKA yarışmasına da değinen Can, 
YEKA düzenlemelerini, lisanssız ve 
lisanslıdan sonra İstanbul’un üçüncü 
köprüsüne benzer şekilde Türkiye’nin 
güneş enerjisi alanındaki üçüncü köp-
rüsü olarak değerlendirdi. YEKA düzen-
lemelerini yalnızca yerli üretim açısın-

öngördüklerini kaydetti.
Küresel güneş elektriği kapasitesinin 
hızlı şekilde ilerleyeceğini öngördük-
lerini söyleyen Birol, gelecek beş yıl 
içinde toplam kapasitenin 2,5 kat daha 
artacağını ve bu ilerlemenin de temelde 
Çin, Hindistan ve ABD pazarlarında 
gerçekleşeceğini ifade etti.
Güneş enerjisinde ısıtma sektörünün 
de önemine dikkat çeken Birol, IEA’nın 
“Dünya Enerji Görünümü” raporuna 
göre geçtiğimiz yıl küresel enerji üreti-
minde termal güneş enerjisinin payının 
fotovoltaikten iki kat fazla olduğuna 
da dikkat çekti. Birol, hızlı büyümenin 
devam edeceği bu pazarda ana ülkelerin 
Çin, Almanya ve Türkiye olacağını da 
sözlerine ekledi.
Güneş enerjisinin hem ısıtma hem de 
fotovoltaik alanda çok büyük potan-
siyeli olduğuna inandıklarını söyleyen 

enerjisini destekleyici diğer sektörlerin 
de konuya ilgi göstermesinin kendileri 
için çarpıcı olduğunu kaydeden Prof. 
Yeşilata finansal paydaşlar, hukuksal 
paydaşlar ile çevre sağlığı ve iş güvenli-
ği alanında da bildirilerin sunulduğunu, 
gelen bildirilerde güneş enerjisi uygula-
malarının neredeyse her alanına ilgi ol-
duğunu söyledi. 
Prof. Yeşilata, yalnızca güneşten elekt-
rik üretimine yönelik değil, güneş ener-
jisinin bina uygulamalarında, şehir 
planlamasında, tarımsal uygulamalar-
da, endüstriyel uygulamalarda, sağlık 
sektöründe, geniş alanlara yönelik ısıt-
ma ve soğutma alanında kullanılması 
ile rüzgar, jeotermal, biyokütle, yakıt 
pili gibi alanlara entegre edilmesine 
yönelik çalışmalar için de bildiri başvu-
rusu aldıklarını ifade etti. Prof. Yeşila-
ta, gelen bildirilerde güneş enerjisinin 
tabanında bulunan enerji verimliliğini, 
tavanında bulunan iklim değişikliği 
kavramı ile birlikte düşünen yaklaşım-
ların yanı sıra ticarileşmeye yakın tek-
nolojilerin de geliştirilmeye başlandığı-
nı görmenin kendileri açısından umut 
verici olduğunu kaydetti.

Fatih Birol: “Güneşte Hızlı 
Büyüme Devam Edecek”

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra 
Direktörü Fatih Birol, SOLAR TR2016 
konferansının açılışına video kaydı ile 
katıldı. 2015’in yenilenebilir yatırımla-
rı için rekor bir yıl olduğunu hatırlatan 
Birol, küresel ölçekteki yeni enerji ya-
tırımlarında yenilenebilir kaynaklarına 
dayalı kapasite artışının ilk defa kömür, 
petrol, gaz ve nükleerin toplamını geri-
de bıraktığına dikkat çekti.
Birol, konuşmasında, yenilenebilir 
enerjide yatırım maliyetlerin çok hızlı 
düştüğünün, bu düşüşün güneş elekt-
riği yatırımlarında son beş yılda %80 
oranına ulaştığının altını çizerken, bu 
düşüş eğiliminin devam ederek gelecek 
beş yıl içinde %25 düzeyinde gerçekle-
şecek ek bir maliyet gerilemesi ile gü-
neşi daha da rekabetçi hale getireceğini 

Fatih Birol

Küresel ölçekte 
yenilenebilir kaynaklarına 
dayalı kapasite artış, ilk 
defa kömür, petrol, gaz 
ve nükleerin toplamını 
geride bıraktı

”

“

SOLAR TR2016
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Philip Godron: “Baz Yükün Önemi 
Gerileyecek”

Agora Energiwende Kıdemli Yöneticisi 
Philip Godron da SOLAR TR2016’ya 
katılarak bir konuşma yaptı. Godron 
konuşmasında Almanya’da yürürlükte 
olan yenilenebilir enerji yasasının ye-
nilenebilir enerjilerin ülkedeki payını 
2025 yılına kadar %40-45, 2035 yılına 
kadar ise %55-60 oranına çıkarmayı he-
deflediğini söyledi. Godron, günümüz-
de yeni yapılan rüzgar ve güneş enerjisi 
santrallarının, maliyet açısından diğer 
kaynaklara göre rekabetçi olduğunu 
söylerken bundan sonraki dönemde 
maliyetlerin daha fazla gerilemesinde 
ana belirleyicilerin ise sermaye maliyeti 
ve bu alanlara yönelik düzenlemelerin 
olacağını ifade etti. Fotovoltaik sistem-

bir firma anlamlı bir işbirliği dahilinde 
burada üretim yapıp rekabetçi olarak 
teknoloji geliştirip yurt dışına ihraç edi-
yorsa bu da millidir. Bu tanımlar benim 
şahsi olarak algılayışımı aktarıyor.”
Can konuşmasının devamında ise  
YEKDEM mekanizmasının 2020 yılı 
sonrasında nasıl ilerleyeceğine dair ya-
sal düzenleme değişikliği çalışmalarının 
2018’in ilk üç ayında tamamlanmış ol-
masının hedeflendiğini de aktardı. Ay-
rıca çatıüstü güneş elektriğinin gelişimi 
için sektörden yoğun talep geldiğini ve 
2018’de öz tüketim ile birlikte çatı ku-
rulumlarının hızlandırılması noktasın-
da istek, talep, çalışma ve planlamanın 
olduğunu söylerken, bundan sonraki 
dönemde çatı uygulamalarına dair öz 
tüketimin de tartışılması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

dan değerlendirmenin yanlış olacağını, 
burada kazan-kazan ilkesinin geçerli 
olduğunu ifade eden Can, YEKA’ların 
kurgu aşamasında özellikle teknoloji 
transferinde, maliyet etkin gelişime ve 
Türkiye’nin üretim yetkinliğinin gelişi-
minde hem yerli hem yabancı yatırım-
cılara ortak bir oyun sahası geliştirilme-
sinin hedeflendiğini kaydetti.
Can, enerji yönetiminin bu çalışmalar 
ile Türkiye’de dünyadaki mevcut en 
iyi teknolojiye dayalı üretimin aynı 
zamanda Ar-Ge yapılarak sürekliliğini 
sağlayabilecek firmaların, iş ortaklıkları 
ile pazara giriş engellerini kaldırmayı 
hedeflediğini de söyledi. Bu çalışmala-
rın hedefinin yerli üretim gibi görünse 
de aslında küresel oyuncuların iş plan-
ları dahilinde bir iş ortaklığı teklifi ola-
rak düşünülmesi gerektiği, teknoloji 
açısından bakıldığında ise burada işlet-
melerin rekabet edebilir, pazar derinliği 
ve büyüklüğü olan, müşteri çeşitliliği, 
talepleri açısından ürün geliştirebileceği 
bir ortamın oluşturulmasına çalışıldığı, 
ayrıca YEKA alanında yatırım yapacak 
firmaların Ar-Ge için harcayacağı yıl-
lık 10 milyon doların yan destekler ile 
birlikte %90-95 oranında vergiden indi-
rilebileceği de Can tarafından vurgula-
nan noktalar arasında oldu.
Bundan sonraki YEKA alanlarının do-
ğu-batı ekseninde geliştirileceğini ve 
bu alanların belirlenmesinde üretim-
tüketim noktaları ve buradaki iletim 
kayıpları açısından da anlamlı olması 
kriterinin uygulanacağını kaydeden 
Can, bundan sonra belirlenecek alanlar 
için yerli malı kullanımı şartı da getiri-
lebileceğini sözlerine ekledi.
Can sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Türkiye’nin vizyonuna oturmuş bir 
‘yerli’ ve ‘milli’ kelimesi vardır. Yenile-
nebilir kaynağı itibarıyla yerlidir, hatta 
evrenseldir. Kömür de kaynağı itiba-
rıyla yerlidir. Ama üretimi, aksamı iti-
barıyla da yerli olması anlamlı ise, biz 
bunu destekliyoruz. Teknolojisi itiba-
rıyla da yerli olmalı. Dolayısıyla bura-
da teknolojisinin gelişmesi gerekiyor. 
Çokuluslu bir firma ve Türkiye’den 

Türkiye’nin üretim 
yetkinliğinin gelişiminde 
hem yerli hem yabancı 
yatırımcılara ortak bir 
oyun sahası geliştirilmesi 
hedefleniyor. ”

“

Oğuz Can Philip Godron

SOLAR TR2016
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sunulanlardan kabul edilen 99 sözel 
bildiriden 89’unun 18 oturumda, 23 
poster bildiriden 20’sinin poster bildiri 
alanında sunulduğunu, ayrıca dokuz 
ayrı oturumda eğitim ve bilgilendir-
me amaçlı 40 konuşmacının, üç ortak 
oturumda da 14 vizyoner konuşmacı-
nın bilgi ve görüşlerini paylaştığını, 30 
sponsor ve firma tanıtım stantları, tek-
noloji sunumları, 11 farklı ülkeden ta-
kip edilen canlı yayın ve farklı zaman-
larda oturum bilgilerine sosyal medya 
üzerinden ulaşan 10.000’den fazla kişi 
ile SOLAR TR2016’nın sektöre dair 
merak edilen bilgileri her noktadan kit-
lesine ulaştırdığını söyledi.
Prof. Yeşilata, kapanış konuşmasında-
Türkiye güneş enerjisi sektörünün sa-
dece elektrik üretiminde değil endüstri-
yel amaçlı su ve buhar ısıtma ile büyük 
ölçekli ısıtma ve soğutmanın bir ara-
da yapıldığı teknolojiler açısından da 
önemli aşamalar kaydettiğini ve tüm 
mevcut teknik altyapı, insan ve bilgi 
kaynağı ile yönetimsel mekanizmaları 
bir araya getirmeye hazır olduğunu ve 
bu sağlandığı takdirde önümüzdeki her 
bir yılda iki-üç yıl değerinde ilerleyebi-
leceğini ifade etti. Prof. Yeşilata 2018 
yılında bu adımlarla daha da ileriye 
gitmiş, burada çizilen yol haritalarının 
gerçekleşerek yeni projelere ev sahipliği 
yapacağı SOLAR TR2018’de tekrar gö-
rüşebilmek dilekleriyle etkinliğin kapa-
nışını gerçekleştirdi.

çekleşecek kapasite artışının bu deste-
ğin düzeyine bağlı olarak 62 GW ila 120 
GW arasında değişebileceğini söyledi. 
Douglas, doğru politikalar uygulandı-
ğı takdirde güneş elektriğinde küresel 
gücün 2040 yılında 5.000 GW’ı aşıp, 
küresel elektrik üretiminin %15’ini 
karşılayabileceğinin öngörüldüğünü de 
sözlerine ekledi.

SOLAR TR2016 10.000’den Fazla 
Kişiye Ulaştı

SOLAR TR2016’nın kapanış konuşma-
sını, etkinliğin Bilim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Bülent Yeşilata yaptı. Prof. 
Yeşilata konuşmasında, artık bilimsel 
platformlara teknolojiden, üreticiler-
den, sektörün hizmet sağlayıcıların-
dan, yazılım firmalarından önemli sa-
yıda bildiriler ve katkılar gelmeye baş-
ladığına, uygulamaya yönelik de çok 
ciddi gelişmeler olduğuna dikkat çekti.
Prof. Yeşilata iki gün süren etkinlik 
boyunca beş ayrı salonda eş zamanlı 
olarak teknoloji, bilim, eğitim oturum-
larına yer verildiğini, Bilim Kurulu’na 

lerin dünyanın birçok bölgesinde en 
ucuz elektrik üretim kaynağı olmaya 
başladığına dikkat çeken Godron, bu 
durumun özellikle yatırımcıların risk 
algılarını düşüren düzenlemelerin ol-
duğu ülkelerde görüldüğünü belirtti. 
Elektrik sisteminde yeni paradigmanın 
esneklik olacağını da kaydeden God-
ron, baz yük kapasitelerinin öneminin 
gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Bruce Douglas: “Güneş 2022’de 
Kapasite Artışında Lider Olabilir”

SolarPower Europe CEO’su ve 
Global Solar Council Başkanı Bruce 
Douglas ise SOLAR TR2016’daki 
konuşmasında güneş enerjisinden 
elektrik üretim maliyetlerindeki hızlı 
gerilemeye dikkat çekti. Douglas, bu 
alandaki seviyelendirilmiş elektrik 
üretim maliyetlerinin birçok ülkede 
gerek ucuz arazi gerek ise ucuz 
finansmanın da etkisi ile gittikçe 
gerilediğini ve karasal rüzgar enerjisini 
yakalamaya başladığını belirtti.
Bu faktörlerin de etkisiyle güneş ener-
jisinin toplam elektrik yatırımlarındaki 
payının hızla artmakta olduğuna dik-
kat çeken SolarPower Europe CEO’su, 
2022 yılına gelindiğinde güneşin fosil 
yakıtların toplamını da geride bıraka-
rak kapasite artışının en fazla görüldü-
ğü elektrik üretim alanı olabileceğini 
ifade etti. Güneş enerjisinin gelişimin-
de karar vericilerin sektöre sağlayacak-
ları desteğin çok önemli olduğunun 
altını çizen Douglas, 2020 yılında ger-

Bruce Douglas

Türkiye, güneş enerjisi 
sektörünün her dalında 
teknoloji üretiminde 
rekabetçi olma açısından 
son iki yılda önemli ve 
somut adımlar kaydetti

”

“

SOLAR TR2016
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Yeşil Düşünce Derneği tarafından 
yürütülen ”İşini Güneşe Dön” projesi 
Mayıs ayında tamamlandı. 
Çalışmalarına 2016 yılının Mart 
ayında başlanan ve Çanakkale ile 
İstanbul’da geçekleştirilen proje 
ile gençlerin yenilenebilir enerji 
alanındaki girişimciliklerinin 
artırılması, istihdam kapasitelerinin 
geliştirilmesi, yenilenebilir 
enerjinin yerelde yaygınlaşması için 
uygulama örneklerinin ve toplumun 
yenilenebilir enerji alanındaki bilgi 
birikiminin artırılması ile bu yönde 
politika oluşturma çalışmalarının 

desteklenmesi hedefleniyordu.
Bunun dışında proje destekçilerinin 
katkıları ile akademik araştırmalar 
hazırlanması ile yenilenebilir enerji 
sektörünün istihdam durumunun 
iyileştirilmesi için sektörel işbirliği 
geliştirilip lobi faaliyetlerinde 
bulunulması, ayrıca yenilenebilir enerji 
sektörü ve gençler arasında iletişim 
ağının güçlendirilmesi de projenin 
hedefleri arasındaydı.
Yeşil Düşünce Derneği tarafından 
verilen bilgilere göre çalışmaları bir 
yıldan fazla süren proje kapsamında, 
35 meslek ve teknik lise öğrencisi ve 
mezunu gençlere yönelik yenilenebilir 
enerji, girişimcilik konularında eğitim 
programları düzenlendi. 
Ayrıca Çanakkale Küçükkuyu Beldesi 
Adatepebaşı Köyü’nde sosyal alan 
olarak kullanılan bir binada 8 kW 
gücünde bir pilot enerji merkezi 
kuruldu.
Yine proje kapsamında enerji 
kooperatiflerinin yaygınlaşması için 
finans ve yatırım sektörleri, kamu 
kurumları, sivil toplum kuruluşları 
ve yenilenebilir enerji kooperatifleri 
temsilcilerinin katılımıyla da üç 
çalıştay gerçekleştirildi.

Toplantının Çanakkale’de düzenlenen 
kapanış toplantısında konuşan 
projenin koordinatörü Sevil Turan, 
şunları söyledi; “İklim değişikliği ile 
mücadele adına böyle bir projeye 
başladık. Projenin ana faaliyet 
alanlarından biri sektörle, yönetim 
alanlarında gençlik istihdamını 
sağlayabilmekti. Uzun bir maraton 
oldu. Dünyada art arda gelen krizlerle 
başa çıkabilmek için insanların 
doğayla dost alternatif çözümler 
geliştirmesi gerekiyordu. Gelecek 
kuşaklara yaşanacak bir dünya 
bırakmamız gerekiyordu. İklimle 
dost bir sistemle bu işe başlamamız 
gerekiyordu. Günümüzde yaşadığımız 
iklim krizinin en önemli sebebi fosil 

yakıtların kullanımına bağlı yüksek 
enerji tüketimiydi. Biz de gelecek 
kuşaklara bir borç olarak düşündük 
ve bu projeyi yaptık. Rüzgar ve güneş 
enerjisine dayanan bir enerji sistemini 
bizler oluşturabiliriz. Yenilenebilir 
enerjinin yaygınlaştırılması için 
çalıştırmalar yaptık. Bir sene önce 
projemizi yürütmeye başladık. Hayal 
olarak başlayan çalışmalarda somut 
olarak çok yol aldık. Şu anda yavaş 
ama güvenli adımlarla ilerliyoruz. 
Önümüzdeki dönemlerde bu 

‘’IŞINI GÜNEŞE DÖN’’ PROJESI TAMAMLANDI
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PROJE

yöndeki ilginin daha da artacağını 
düşünüyorum. Kooperatifçilik ile 
bu konunun ilerlemesi daha fazla 
mümkün.”
İşini Güneşe Dön projesinin önemli 
çıktılarından biri de proje kapsamında 
hazırlanan “Yenilenebilir Enerji 
Sektöründe Genç İstihdamının 
Artması için Politika Önerileri 
Yenilenebilir Enerji Sektörüne 
Yönelik Becerilerin Geliştirilmesi” 
başlıklı rapor oldu. 
Yenilenebilir enerji sektörünün 
sağladığı istihdamın Türkiye ve 
dünyadaki durumunu inceleyen 
çalışmada, anket ve bireysel görüşmeler 
ile elde edilen değerlendirmeler ışığında 
bu alanda genç istihdamının artırılması 
için politika önerilerinde bulunuluyor.
 Bu çalışma için Çanakkale’deki 10 
teknik ve mesleki lisede öğrenim 
gören 325 öğrenci ile anket çalışması 
ile birlikte Türkiye rüzgar ve güneş 
enerjisi sektörlerine yönelik faaliyet 
gösteren dernekler ile şirketlerin 
temsilcileri ile görüşmelerde bulunuldu. 
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ve şirketlerin insan kaynakları 
yöneticileri, saha operasyon 
yöneticileri ve pazarlama temsilcileri 
ile yapılan bu görüşmelerde 
yenilenebilir enerji sektörünün genel 

istihdam yapısı, istihdam ettikleri 
genç teknik personelin mesleki 
becerileri, onlara sundukları staj ve 
kariyer olanakları, işe alım kanalları 
ile şirketler açısından istihdamın 
önündeki engeller ve çözüm önerileri 
konularında bilgi ve değerlendirmeler 
alındı.
Raporda bu çalışmalar sonucunda 
Türkiye yenilenebilir enerji sektörü 
iş piyasasına nitelikli eleman 
bulmakta sorunlar yaşanmakta 
olduğu tespiti paylaşılırken, bu 

sorunun nedenlerinden biri olarak da 
yeni gelişen rüzgar ve güneş enerjisi 
sektörlerinin mesleki ve teknik 
liselerle ilişkilerinin zayıf olması 
gösterildi. Raporun öneriler kısmında 
bu bağın sektördeki çatı örgütlerinin 
çalışmaları ile çok daha etkili şekilde 
güçlendirilmesinin mümkün olduğu 
belirtildi.
Bununla birlikte rapor için yapılan 
görüşmelerde güneş enerjisi sektörü 
temsilcilerinin çatı pazarının önündeki 
mevzuata dair engellerin kaldırılması 
halinde bu alanda yüksek bir istihdam 
potansiyelinin doğacağını özellikle de 
yerel istihdama büyük katkısı olacağını 
ifade ettikleri de çalışmada paylaşılan 
dikkat çekici noktalardan oldu.
Mavi yakalı teknik personel için ve 
yenilenebilir enerji sektörüne özel bir 
online kariyer portalının kurulmasının 
önemli bir boşluğu doldurabileceği, 
mesleki ve teknik lise öğrencilerinin 
özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri 
gibi becerilerinin geliştirilmesinin 
önem kazandığı belirtildi. Ayrıca 
İŞKUR ile rüzgar ve güneş şirketlerinin 
katılacağı dönemsel kariyer fuarlarının 
düzenlenmesinin de eğitim-istihdam 
ilişkisini artırabileceği gibi tespit ve 
öneriler de raporda paylaşıldı.



39
EKİM 2017

fiyatlardan yararlanılan süre boyunca Ku-
rul tarafından belirlenecek oranda indirim-
li uygulanır’’ şeklinde değiştirilmesine,
d) 29/12/2016 tarihli ve 6838 sayılı Ku-
rul Kararı’nın c maddesinin;
“Elektrik Piyasası Kanununun 14. mad-
desinin birinci fıkrasının b bendi kapsa-
mındaki lisanssız üreticiler için sadece tek 
terimli dağıtım tarifesinin uygulanmasına 
ve 31/12/2107 tarihinden önce ilgili 
şebeke işletmecisinden geçici kabule 
hazır tutanağı alan tesisler için geçici 
kabulün bu tutanağa istinaden yapıl-
ması halinde 10/5/2005 tarihli ve 5346 
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanı-
mına İlişkin Kanun kapsamında belirle-
nen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca 
söz konusu tarife üzerinden %75 oranın-
da indirim uygulanmasına’’ şeklinde 
değiştirilmesine karar verilmiştir.
 
GENSED, GÜNDER ve GÜYAD’ın 
Talep Metni
Türkiye güneş enerjisi sektörünü temsil 
eden üç sivil toplum kuruluşu 5 Nisan 
2017 tarihli ortak bir yazı ile Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’na 
başvurarak lisanssız elektrik üretim 

hakkında uygulanmasına 
karar verilen dağıtım bedeli 
ile ilgili olarak geçici kabul tari-
hinin 6-12 ay uzatılması talebinin 
reddedilmesine,
c) 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel 
Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin 
Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve 
Esaslar’ın 16. maddesinin ikinci fıkra-
sının;
“(2) 21.maddede belirtilen bağlantı du-
rumlarına göre, dağıtım sistemi kullanıcısı 
üreticilerine üretim faaliyetleri için dağı-
tım bedeli, güç bedeli ve gerekmesi halinde 
güç aşım bedelinin yanı sıra bu maddenin 
üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen 
koşullar çerçevesinde reaktif enerji bedeli de 
uygulanır. Elektrik Piyasası Kanunu’nun 
14. maddesinin birinci fıkrasının b bendi 
kapsamındaki lisanssız üreticilerine uy-
gulanan dağıtım sisteminin kullanımına 
ilişkin bedeller, üretim tesislerinin sistem 
üzerinde oluşturdukları ek maliyetler dik-
kate alınarak farklılaştırılabilir. Söz konu-
su lisanssız üreticilere uygulanan dağıtım 
sisteminin kullanımına ilişkin bedeller 
31/12/2107 tarihinden önce ilgili şe-
beke işletmecisinden geçici kabule 
hazır tutanağı alan tesisler için geçici 
kabulün bu tutanağa istinaden yapıl-
ması halinde 10/5/2005 tarihli ve 5346 
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanı-
mına İlişkin Kanun kapsamında belirlenen 

E
nerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun lisanssız elektrik 
üretimi yatırımcılarının yoğun 
talepte bulunduğu dağıtım 
bedeli artışından indirime 

gidilmesi konusunda açıkladığı 11 Ma-
yıs 2017 tarihli, 7070 sayılı kararına 
göre 31 Aralık 2017 tarihinden önce 
geçici kabule hak kazanmış (geçici ka-
bule hazır belgesi alan) lisanssız elekt-
rik yatırımları için bu bedeller indirimli 
olarak uygulanacak. Konu hakkında 
GÜNDER tarafından yapılan açıklama-
da kararın sektör dernekleri GÜNDER, 
GENSED ve GÜYAD olarak önerdikleri 
ve çalışmalarını yürüttükleri doğrultu-
da verildiği ve Türkiye lisanssız elektrik 
üretim sektörünün sağlıklı gelişimi adı-
na çok yararlı olacağı belirtildi.
EPDK’nın konu ile ilgili aldığı kararın 
metni şu şekilde;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 
11/05/2017 tarihli toplantısında:
a) 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun 14. maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamına giren li-
sanssız üreticiler hakkında söz konusu 
olan veriş yönünde tek terimli dağıtım 
tarifesinin yenilenebilir kaynak türüne 
göre düzenlenmesi talebinin reddedil-
mesine,
b) 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun 14. maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamında yer 
alıp 31/12/2017 tarihinden sonra geçici 
kabul alacak lisanssız üretim tesisleri 

EPDK’DAN LISANSSIZ YATIRIMCILARI IÇIN ÇOK ÖNEMLI KARAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanssız elektrik üretimi 
yatırımcılarının yoğun talepte bulunduğu dağıtım bedeli 
artışından indirime gidilmesi konusunda önemli bir karar 
açıkladı. Kurulun 11 Mayıs 2017 tarihli ve 7070 sayılı 
kararına göre 31 Aralık 2017 tarihinden önce geçici 
kabule hak kazanmış (geçici kabule hazır belgesi alan) 
lisanssız elektrik yatırımları için bu bedeller indirimli 
olarak uygulanacak.

DAĞITIM BEDELİ
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yılına sarkması ve yatırımcıların daha 
yüksek dağıtım sistemi kullanım bedeli 
ödeyecek olması riski sebebiyle, Nisan 
ayından itibaren kredi başvurusunun 
alınmayacağı, mevcut onaylanmış kre-
dilerin yeniden yapılandırılacağı ve/
veya reddedileceği” yönündeki açıkla-
maları, yatırımcılarda finansal açıdan 
zorluk yaratmaktadır.
- Geçici kabul sürecinin yoğunluğun-
dan dolayı kurulum tamamlandı-
ğı ve TEDAŞ’a başvurulduğu halde 
31/12/2017 tarihine kadar geçici kabu-
lü yapılamayan yatırımlarda dağıtım 
bedelindeki artıştan dolayı uygulayıcı 
firma-yatırımcı-Banka-TEDAŞ arasında 
yaşanacak anlaşmazlıklar sebebiyle bir-
çok projenin mahkeme boyutuna taşı-
nacağı öngörülmektedir.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ 
(GENSED, GÜNDER ve GÜYAD) 
OLARAK TALEBİMİZ VE 
ÖNERİMİZ;
Lisanssız güneş enerjisi piyasasında ya-
şanan ve yaşanacak olan sıkıntıyı göz 
önünde bulundurarak, tarifeler üze-
rinden uygulanacak %75’lik indirimin, 
“31/12/2017 tarihine kadar geçici ka-
bul alan tesislere” uygulanması yerine, 
31.12.2017 tarihine kadar dağıtım şir-
ketinden “geçici kabule hazır tutanağı” 
alan tesislere uygulanması olacaktır.
Taleplerimizin ve önerilerimizin kabulü 
halinde, 31/12/2017 tarihinden önce 
dağıtım şirketinden geçici kabule hazır 
tutanağını alarak TEDAŞ’a başvuru 
yapmış projelere, tarifeler üzerinden 
%75’lik indirimin uygulanması, yatı-
rımcı ve uygulayıcı inisiyatifi dışında 
31/12/2017 tarihinden sonraya kalacak 
geçici kabullerin güneş enerjisi piyasa-
sında yaşanan/yaşanacak sıkıntıların 
ve sıkışıklığın önüne geçecek ve güneş 
enerjisi piyasasının gelişmesine katkı 
sağlayacaktır.
Tüm sektör paydaşları (GENSED, 
GÜNDER, GÜYAD) olarak, güneş 
enerji piyasasına ve piyasa paydaşları-
na verdiğiniz destek için teşekkür eder, 
saygılarımızı sunarız.

kabulü yapılmış GES kurulu gücü 1.000 
MWp olmakla birlikte, 2017 sonuna 
kadar ilave 1.000 MWp’lik GES kuru-
lumunun daha tamamlanması öngö-
rülmekte, böylelikle ülkemizde son üç 
yılda devreye alınan GES kurulu gücü 
kadar santralın, önümüzdeki dokuz ay-
lık sürede tamamlanması beklenmekte-
dir. Süre kısıtı ve bu süre kısıtında ge-
çici kabulü yapılması talep edilen GES 
projelerinin 1.000 MWp’ye ulaşacak 
olması, GES’lerin geçici kabul sürecinde 
kaçınılmaz olarak birtakım sorunların 
yaşanmasına sebebiyet verecektir/ver-
mektedir:
- Yatırımcılar, geçici kabul sürecindeki 
gecikmeleri göz önüne alarak ürün te-
darikini 2017’nin ilk yarısında tamam-
lamak istemekte, bu özellikle panel 
tedariki temin sürelerinde sıkıntıların 
yaşanmasına neden olmaktadır. Özel-
likle yerli panel üreticilerinin üretim ka-
pasitelerindeki kısıtlar ve yatırımcıların 
en geç Ağustos ayına ürün istemeleri, 
üretim planlamasında büyük sorun ya-
ratmaktadır. Yerli üretimin desteklendi-
ği piyasamızda bu konuda yapılacak bir 
düzenleme oldukça önemli olacaktır.
- Yine, lisanssız projelerde, TEDAŞ pro-
je onay veya tadilleri, Ekonomi Bakan-
lığı teşvik belgesi tadili, imar izinleri ve 
enerji nakil hattı kamulaştırma süreçle-
ri sebebiyle gecikmeler yaşanmaktadır. 
Yatırımcıların kendinden kaynaklı ol-
mayan bu bürokratik işlemler sebebiyle 
Ağustos ayında kuruluma başlayama-
maları büyük sıkıntı yaratacaktır.
- Bankaların, “geçici kabul sürecinde 
yoğunluk yaşanarak, kabullerin 2018 

santrallarının dağıtım bedellerinde ya-
pılacak artış ile ilgili değerlendirme ve 
önerilerini paylaşmışlardı. Güneş Ener-
jisi Sanayicileri Derneği (GENSED) ta-
rafından kaleme alınan yazı, GENSED 
Başkanı Şener Oktik, GÜNDER Baş-
kanı Kutay Kaleli ve GÜYAD Başkanı 
Birol Ergüven tarafından imzalanmıştı. 
Sektör temsilcileri tarafından imzala-
nan metin şu şekilde;

T.C. ENERJİ PİYASASI 
DÜZENLEME KURUMU 
BAŞKANLIĞI’NA
31.12.2016 tarih ve 2 No’ lu mükerrer 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
29.12.2016 tarih ve 6838 sayılı kurul ka-
rarında “Elektrik Piyasası Kanunu’nun 
14. maddesinin birinci fıkrasının B 
bendi kapsamındaki lisanssız üreticiler 
için sadece tek terimli dağıtım tarife-
sinin uygulanmasına ve 31/12/2017 
tarihinden önce geçici kabul alan tesis-
ler için 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı 
Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Ka-
nun kapsamında belirlenen fiyatlardan 
yararlanılan süre boyunca söz konusu 
tarifeler üzerinden %75 oranında indi-
rim uygulanmasına” karar verilmiştir. 
Kurul kararının EK 2’deki 01/01/2017 
tarihinden itibaren uygulanacak tarife-
ler tablosunda, 31/12/2017 tarihinden 
önce geçici kabul alan lisanssız üretici-
ler için dağıtım bedeli 2,5628 kr/kWh, 
31/12/2017 tarihinden sonra geçici ka-
bul alan lisanssız üreticiler için dağıtım 
bedeli 10,2510 kr/kWh olarak belirlen-
miştir.
31/12/2017 tarihine kadar geçici ka-
bul alan Güneş Enerjisi Santrallarına 
(GES), söz konusu tarifeler üzerinden 
%75 indirimin uygulanacak olmasıyla, 
güneş enerjisi piyasası yıl başından bu 
yana oldukça hareketlendirmiş bulun-
maktadır. Yatırımcılar, dağıtım bedeli 
artışından etkilenmemek gayesiyle, 
GES’lerin 31/12/2017 tarihinden önce 
geçici kabullerinin yapılması için çaba 
sarf etmektedir.
Mart 2017 itibarıyla, ülkemizde geçici 

Karar, GÜNDER, GENSED 
ve GÜYAD’ın önerdiği ve 
çalışmalarını yürüttüğü 
doğrultuda verildi ve  
Türkiye lisanssız elektrik 
üretim sektörünün sağlıklı 
gelişimi adına çok yararlı 
olacak ”

“

DAĞITIM BEDELİ
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karşılanabilmesine yönelik çalışmalara 
da katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamadaki 
bilgilere göre iki farklı yüzdürücü 
sistemin kullanıldığı santralın panel 
ve diğer malzemelerin seçiminde 
korozyona karşı dayanıklı ürünler 
tercih edilerek santral ömrünün 
uzatılması hedeflendi.

Açıklamada yüzer güneş enerjisi 
santrallarındaki yüzdürücü sistemlerin 
santralın kapladığı su yüzeyini %70 
oranında havadan izole etmesi ile 
yoğun su talebinin karşılanmasındaki 
en önemli sorunlardan biri olan 
buharlaşma ile su kaybının azaltılması 
noktasında da önemli bir etki 
sağlayabildiğinin altı çizildi.

Güneş enerjisi alanındaki en yeni 
uygulamalardan olan ve sahip oldukları 
yüksek potansiyel sayesinde sayıları 
hızla artan yüzer güneş enerjisi 
projelerinden sonuncularından birisi de 
İstanbul’da devreye alındı. 
İstanbul Enerji A.Ş. tarafından 
Temmuz ayında duyurulan gelişmeye 
göre Büyükçekmece Gölü üzerinde 
250 kW gücünde bir yüzer güneş 
enerjisi santralı inşa edildi. 
Açıklamada İstanbul’a temiz su 
sağlayan kaynaklardan biri olan 
Büyükçekmece Gölü üzerinde 
gerçekleştirilen proje kapsamında 12 
ay boyunca Ar-Ge çalışmaları yapılarak 
santralın yüzdürücü sistemlerinin 
enerji üretimi ile santralın göldeki 
su kalitesi ve ekosistem üzerindeki 
etkilerinin (su canlıları, yosun oluşumu 
vb.) karşılaştırmalı olarak izleneceği 
bildirildi.
İstanbul Enerji A.Ş. bu proje ile geniş 
yüzey alanına sahip su havzalarının 
ve barajların kullanılarak büyüyen 
şehirlerin artan elektrik ihtiyacını 

Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi 
santralının panelleri ise yerli güneş 
paneli üreticisi Bereket Enerji 
tarafından sağlandı.
Şirket tarafından konu ile ilgili yapılan 
açıklamada projede Denizli’de üretilen 
‘‘Parla’’ markalı 960 adet polikristal 
fotovoltaik panel kullanıldığı bildirildi.
Açıklamada değerlendirmesi yer 
alan Bereket Enerji GES Birimi proje 
sorumlusu Sedat Avcı proje ile her sene 
180 tonluk karbondioksit salımının 
önüne geçileceği bilgisini verdi.
Grand View Research adlı araştırma 
kuruluşunun çalışmasına göre 
2015’te yalnızca 13,8 milyon dolarlık 
büyüklüğe sahip olan yüzer güneş 
enerjisi santralları sektörünün 
büyüklüğü, 2025 yılına geldiğinde 2,7 
milyar dolara ulaşabilecek. 

TÜRKIYE’NIN ILK YÜZER GÜNEŞ SANTRALI DEVREYE GIRDI

İNOVASYON



43
EKİM 2017

7 
Eylül 2016 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan “6745 
sayılı Yatırımların Proje Ba-
zında Desteklenmesi Hak-
kında Kanun” kapsamında 

yatırımcılar için proje bazlı teşvik 
uygulaması ile özel ve önemli teşvik-
ler düzenleniyor. Bakanlar Kurulu’na 
yatırımların desteklenmesi için çok 
kapsamlı yetki ve imkanlar tanıyan bu 
kanunda yer alan önemli düzenlemeler 
ise şöyle;
-  Bilgi, teknoloji ve Ar-Ge yoğun des-
tekler ile katma değeri yüksek üretim 
yapısına geçişin desteklenmesi sağlanı-
yor ve önemli adımlar atılıyor. 

SÜPER TEŞVIKLER ILE ENERJI SEKTÖRÜNDE 
CIDDI HAREKETLENME OLACAK
Teşvik ve destekler ile yatırımcılara önemli mali imkanlar 
sunuluyor ve yapılan yatırımların artması hedefleniyor. Devlet 
son zamanlarda teşvik, vergi, Ar-Ge, yatırım mevzuatlarında 
önemli değişiklikler yaparak üzerine düşeni yapıyor. Sanayi 
ve özel sektör tarafında, bu teşviklerin de dikkate alınarak 
yatırımların artırılması mümkün. Özellikle katma değeri yüksek, 
inovatif, arz açığı olan alanlarda yapılan yatırımlar için terzi usulü 
teşvik sistemi öngörülmüş durumda. Bu makaleyle son dönemde 
çıkan süper teşvik ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılan 
kanuni düzenlemeleri anlatıyoruz. Keyifli okumalar... 

Yazı Şaban KÜÇÜK, Yeminli Mali Müşavir
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-  Ülkemizin mevcut durumda veya ge-
lecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaç-
larını karşılayabilme,
-  Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz 
olan ürünlerde arz güvenliğini sağlaya-
bilme,
-  Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlar-
da teknoloji kapasitesini geliştirme,
-  Dış ticaret açığı verilen alanlarda itha-
lat bağımlılığını azaltma,
-  Yüksek katma değerli olma, yenilikçi 
ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma,
-  Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil 
teknolojiler kullanılarak üretim yapıl-
masını sağlayabilme,
-  Farklı sektörlerde ülkemize rekabet 
gücü kazandırabilme,
-  Etkileşimde olduğu sektörlerde tekno-
lojik dönüşümü hızlandırma ve bu sek-
törlere pozitif dışsallık sağlayabilme,
-  Cari işlemler dengesini olumsuz etkile-
yen ve hammadde sıkıntısı yaşanan sek-
törlerde gerçekleştirilecek yüksek katma 
değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yö-
nelik yatırım olma,
-  Ülkemizin hammadde potansiyelinin 
değerlendirilmesine olanak sağlayan en-
tegre üretime yönelik yatırım olma.

Enerji Sektörü de Ön 
Planda Olmalı
Özet olarak anlattığımız 
ve detayları kanun ve Ba-
kanlar Kurulu kararı ile 
belli olan süper proje 
teşviklerini iyi değer-
lendirmeliyiz. Ülkemize 

özellikle farklı sektörlerde 
rekabet gücü kazandırabile-

cek, entegre üretime yönelik, 
cari işlemler dengesini olumsuz 

etkileyen alanlarda; yüksek katma 
değerli, yenilikçi konularda bu teş-

vikler enerji sektörü için de belirleyici 
olacaktır. 
Bu alanda yapılacak katma değeri yük-
sek ve yenilikçi yatırımlar sadece ülke-
mizde cari açık ve arz açığını giderme-
ye yönelik olmayacak, aynı zamanda 
istihdamı ve büyümeyi de destekleye-
cektir.

Uygulama Esasları Belirlendi
26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje 
Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İliş-
kin Karar” ile proje bazlı destek uygu-
laması hayata geçirildi. 
Asgari sabit 100 milyon dolar tutarın-
daki yatırım projelerinden, aşağıdaki 
niteliklere sahip olanlar bu karar kap-
samında değerlendirmeye tabi tutula-
bilecek.

-  Bakanlar Kurulu’na Ekonomi Koordi-
nasyon Kurulu tarafından desteklenen 
projeler için süper teşvikler verilmesi 
gündemde, böylece “terzi usulü teş-
vik” dönemine geçiliyor. Yani, çok ya-
tırım yapan, cari açığa daha çok olumlu 
katkı sağlayan, yüksek katma değerli, 
Ar-Ge’si yüksek yatırımlar daha çok ve 
çeşitli teşviklerden faydalanacak. 
-  Böylece gelir vergisi stopajı, gümrük 
vergisi muafiyeti, hazine arazi kullanı-
mı, sigorta primi işveren hissesinin kar-
şılanması gündeme gelmiş oluyor. 
-  Enerji masraflarının yarısının kar-
şılanması, yatırım kredisi, faiz, hibe 
desteği, nitelikli personel istihdamı çok 
önemli ve yenilikçi bir teşvik modeline 
geçildiğini gösteriyor. 
-  Proje bazlı yatırımlar için bürokra-
tik engellerin azaltılması da önemli bir 
gündem. 
-  Katma değeri yüksek projeler için ge-
tirilen teşvik uygulamasında öne çıkan 
hususlar;
-  Asgari ücretin 20 katına kadar ücret 
desteği,
-  Enerji harcamalarının %50’si,
-  10 yıla kadar faiz ya da hibe desteği,
-  Altyapı yatırımlarının karşılanması,
-  Yatırımın %49’unun karşılanması.

Ülkemize özellikle 
farklı sektörlerde 
rekabet gücü 
kazandırabilecek, 
entegre üretime 
yönelik, cari işlemler 
dengesini olumsuz 
etkileyen alanlarda; 
yüksek katma değerli, 
yenilikçi konularda 
süper teşvikler, 
enerji sektörü için de 
belirleyici olacaktır 

”

“

GÖRÜŞ



ÇATIYI BOŞ BIRAKMA!
İHTİYACIM YOK DEME!
GÜNEŞİ KACO İLE VERİMLİ KULLAN...

KACO new energy de her çatı tipine göre ihtiyacınızı karşılayacak 
5 KW den 50 KW’ye kadar aralıksız ürün çeşitlerimizi ve benzersiz 
teknolojik cihazlarımızı portföyümüzde bulabilirsiniz.

• Şebeke ve Santral Güvenliği

• Uzaktan izleme sistemi

• Öztüketim izleme sistemi

• CO2 salınımı yok
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Delikan, Alman teknolojisi ve sanayiini Türkiye’ye getirdikten 
sonra gerçekleştirecekleri Ar-Ge çalışmaları sayesinde %100 
Türk Malı olacak güneş paneli üretmeyi hedeflediklerini, 
mevcut aşamada ise tamamen yerli üretimin gerçekçi 
olmadığını sözlerine ekledi.
1996 yılında Almanya, Freystadt’da kurulan J.v.G Thoma 
GmbH fotovoltaik panel üretim ekipmanları; Jurawatt 
markası ile de çöl tipi ve tropikal tip olarak nitelenen 
monokristalin ve polikristalin güneş panelleri üretiyor. Şirketin 
halihazırda ortaklıklar yolu ile Bangladeş, Brezilya, Güney Kore, 
Kosova, Polonya ve Hindistan’da da üretimi bulunuyor.

santralı olma unvanını kazanmış olan 9,1 MWp gücündeki 
Solentegre GES projesinin ana yüklenicisi olmuştu.
Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada Phoenix Solar 
AG Ortadoğu bölgesi Başkan Yardımcısı Robert Moreau 

şunları kaydetti: “Değerli 
müşterimiz Akfen’le devam 
eden işbirliğimizi daha da 
genişletmekten mutluluk 
duyuyoruz. Şirketimiz 
tarafından üretilen kalitenin 
bir göstergesi olarak, yüksek 
performanslı fotovoltaik 
sistemlerini zamanında 
ve bütçeye uygun hale 
getirmekle kalmayıp, 
aynı zamanda Türkiye ve 
dünyadaki müşterilerimize 
hizmet etmek için 
çabaladığımız ortaklık 
kalitesini de göstermekteyiz.”

Türk enerji yatırımcısı Desiba Enerji ile Alman J.v.G 
Thoma GmbH şirketleri, Türkiye’de güneş paneli üretim 
yapmak için işbirliği geliştirdiklerini açıkladılar.
İki şirket tarafından 8 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilen 
basın toplantısında Desiba Enerji Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Ülkan Delikan ile J.v.G Thoma GmbH 
Yönetim Kurulu Başkanı Hans Thoma tarafından verilen 
bilgilere göre şirketler Jurawatt Türkiye ortaklığında bir 
araya geldi. Bu şirkette Desiba Enerji’nin hisse oranı %80 
iken, J.v.G Thoma’nın ise %20 oldu.
30 milyon euroluk yatırım ile Mersin’de kurulumuna 
başlanan Jurawatt Türkiye’nin fabrikası ilk etapta yıllık 
400 MW’lık üretim kapasitesine sahip olacak. Şirketin 
2017 yılı satış hedefi ise 200 MW. 
Delikan, toplantıda yaptığı açıklamada, teknolojisi 
J.v.G Thoma tarafından geliştirilen ve Jurawatt Türkiye 
tarafından üretilecek çöl tipi ürünlerin 125 santigrat 
dereceye kadar verimlilik kaybetmeden elektrik üretimi 
gerçekleştirebilme özelliğiyle öne çıktığının ve 35 
yıllık garanti süresine sahip olduğunun altını çizdi. 
Delikan, ihracat açısından ise ilk aşamadaki hedeflerinin 
Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki Ortadoğu ülkeleri, 
ikinci aşamada ise ABD pazarı olduğunu kaydetti.
Üretimlerinde mümkün olduğunca Türkiye’de üretilmiş 
komponentler kullanmayı hedeflediklerini de kaydeden 

Güneş enerjisi mühendislik şirketi Phoneix Solar, 
Türkiye’de gerçekleşecek iki ayrı güneş enerjisi projesi için 
daha EPC hizmeti sağlayacağını açıkladı.
Alman şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Akfen 
Holding yatırımı ile 
Amasya’da devreye 
alınması planlanan 11,2 
MW’lık Amasya GES 
projesi ile Elazığ’da 
hayata geçmesi planlanan 
0,6 MW’lık Karine GES 
projelerinin EPC hizmetleri 
Phoenix Solar Yenilenebilir 
Enerji A.Ş. tarafından 
sağlanacak.
Phoneix Solar yine Akfen 
Holding’in sahip olduğu ve 
2016 Kasım ayında devreye 
girerek Türkiye’nin lisanslı 
alandaki ilk güneş enerjisi 

JURAWATT TÜRKIYE “ÇÖL TIPI’’ PANEL ÜRETECEK

ÜYELERİMİZDEN

PHONEIX SOLAR’DAN TÜRKIYE’YE IKI PROJE DAHA
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Türkiye’nin en önemli enerji 
yatırımcılarından Zorlu Grubu, 
Pakistan’da 300 MW gücünde 
olacak iki ayrı güneş enerjisi santralı 
yatırımına başladı. 
Zorlu Grubu ile Pakistan’ın Pencap 
eyaleti yönetimi tarafından Ocak ve 
Şubat aylarında imzalanan anlaşmalara 
göre projeler Pakistan’ın Bahavalpur 
şehrinde hayata geçirilmeye çalışılan 
1.000 MW’lık Kaydi Azam güneş 
enerjisi parkı projesi içinde yer alacak.
Zorlu Holding tarafından yayınlanan 
basın açıklamasına göre Ankara’daki 
imza töreninde konuşan Zorlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu 
konuyla ilgili şunları kaydetti;
“Yurtdışında yenilenebilir enerji 
alanında ilk yatırımımızı yaptığımız 
ülke olan Pakistan’da geleceğin en 
önemli enerji kaynaklarından biri 
olduğuna inandığımız güneş enerjisi 
alanında yatırımlarımızla büyümekten 
büyük bir mutluluk duyuyoruz. 
Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız ve 
Pakistan hükümeti tarafından üç yıl 
sonra kabul edilen ilk ve en büyük 
yenilenebilir enerji başvurusu olan 100 
MW’lık güneş enerjisi anlaşmamıza 
güç verecek bu yeni yatırımımızla, 
grubumuzun bölgedeki ticari alanını 
artırarak hedeflediğimiz büyümeye 
ulaşmayı ve Türkiye’nin bölgedeki 
gücünü artırmayı planlıyoruz. Bu 
bakımdan iki anlaşmanın da her iki 
ülke için hayırlı olmasını diliyorum”
Açıklamada Zorlu Enerji Grubu 
Başkanı Sinan Ak’ın ise şu 
değerlendirmesi paylaşıldı;
“Pakistan’da geçtiğimiz ay 
açıkladığımız 100 MW kurulu 
gücündeki Kaydi Azam projemize 
yenisini eklemek üzere önemli bir adım 
atıyoruz. Pakistan, bizim için dost ülke 
olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji 
yatırımlarımızda önemli bir merkez. 
Pakistan’da ilk rüzgar enerjisi projesini 
hayata geçirmiş bir şirket olarak, 
güneş enerjisinde de referans projelere 

imza atmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Yine Pencap eyaletinde 
planladığımız yeni projemizle 
birlikte Pakistan’daki güneş enerjisi 
yatırımlarımızın kurulu gücünü 300 
MW’a ulaştırma hedefindeyiz.”
Pencap yönetimi ile Zorlu Grubu 
arasındaki anlaşmaların ilki 100 
MW’lık proje için Ocak ayında 
Pakistan’da, Pencap eyaleti Başbakanı 
Şahbaz Şerif ile Zorlu Holding CEO’su 
Ömer Yüngül tarafından imzalanmıştı.

200 MW’lık diğer projenin anlaşması 
ise 22 Şubat’ta Çankaya Köşkü’nde 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali 
Yıldırım ile Pakistanlı mevkidaşı Navaz 
Şerif ’in katılımı ile gerçekleştirilen 
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi 5. 
Toplantısı’nda imzalandı. Bu anlaşmaya 
ise Zorlu Holding ve Zorlu Enerji 
Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ile 
Pencap Eyaleti Enerji Bakanlığı Müsteşarı 
Asad Rehman Gilani imza attı. 

ÜYELERİMİZDEN

GENERAL SOLAR BURSA’DA  
1 MW’LIK PROJE DEVREYE ALDI
Güneş enerjisi mühendislik şirketi 
General Solar, Bursa’da yeni bir 
lisanssız GES projesini devreye 
aldığını açıkladı. Şirket tarafından 
yapılan açıklamaya göre Olca Gıda 
firmasının çatısında kurulan santral 
1 MW gücünde. Santralın yıllık 
1.400 megavat-saat elektrik üretimi 
gerçekleştirerek, yatırım bedelini 6,5 
yıl içinde karşılayacağı öngörülüyor. 
Şimdiye kadar toplamda 18,3 MW 
gücünde 20 güneş enerjisi santralı kurulumu gerçekleştirmiş olan General 
Solar, 2016 sonu itibarıyla tamamladıklarında 34 MW gücünde olacak beş 
ayrı projenin çalışmalarını sürdürüyor.

ZORLU PAKISTAN’DA 300 MW’LIK PROJEYE BAŞLADI
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toplam satış öngörüsünün 2.500 MW’a 
doğru yükseldiğini de ekledi. 
KACO New Energy Türkiye yöneticisi 
Nedret Ünlü ise konuyla ilgili 
değerlendirmesinde ürünlerinin Çin 
menşeili birçok evirici aksine kaçak 
radyasyon ve güvenlik konusunda katı 
Avrupa normlarına uygun olduğunu 
vurgularken, Türkiye’de yükselişte 
olan fotovoltaik pazarında tutarlı 
kalite stratejisi ve örnek servis ile 
pazarın %40’ına ulaşabileceklerini 
söyledi.
Bununla birlikte açıklamadaki diğer 
bir bilgiye göre KACO New Energy, 
2017’deki büyük ölçekli yatırımlar 
alanında en yüksek büyümenin 
yaşanacağı öngörülen ABD pazarında 
merkezi eviricilere ağırlık vermiş 
durumda. 
KACO’nun ABD’nin Teksas eyaletinin 
San Antonio şehrindeki fabrikasında 
ürettiği ve özellikle büyük ölçekli güneş 
enerjisi projelerinin gerek duyduğu her 
türlü donanıma sahip olması özelliği 
ile öne çıkan Entegre Güç İstasyonu 

(Integrated Power Station - IPS) ürünleri 
bu ülkede yoğun talep görüyor. Kökeni 
1914 yılına dayanan ve 1930’ların 
sonunda dünyada evirici üretimine 
başlayan ilk şirketlerden biri olan KACO 
New Energy, güneş enerjisi sistemleri için 
1999 yılından beri sağladığı 9.000 MW’ı 
aşkın evirici ile bu alanda da dünyanın 
lider şirketlerinden biri konumunda. 
KACO New Energy aynı zamanda 
fotovoltaik sektöründe üretimini karbon-
nötr olarak gerçekleştirmeye başlayan ilk 
şirket olma unvanına da sahip.

Alman evirici (invertör) üreticisi 
KACO New Energy, yılın ilk çeyreğine 
ilişkin faaliyet sonuçlarını ve 2017 
satış öngörüsünü açıkladı. Şirketten 
yapılan açıklamaya göre grup, 2017’nin 
ilk çeyreğinde, bir yıl öncenin aynı 
dönemine göre iki kat artış ile 600 MW 
düzeyinde sipariş aldı. Açıklamaya 
göre şirketin ulaştığı bu yüksek 
sipariş rakamında şirketin fotovoltaik 
piyasasına sunduğu son ürünlerden 
‘‘blueplanet 50.0 TL3 INT” 
eviricilere Türkiye, Hindistan ve Yakın 
Doğu pazarlarında gösterilen yoğun 
ilgi en önemli etken oldu.
Açıklamada değerlendirmesi yer alan 
KACO New Energy Genel Müdürü 
Ralf Hofmann şunları kaydetti: “2016 
yılında teknoloji, satış ve pazarlama 
alanlarında bu kuvvetli başlangıcın 
temel taşlarını döşedik. Özellikle daimi 
ortaklıklara önem verdik. Bunun en iyi 
örneği ise Asya ve Türkiye’de yapmış 
olduğumuz anlaşmalardır.” Hofmann, 
2016 yılına kıyasla siparişlerin iki kat 
artması sayesinde tüm grup için yıllık 

KACO SIPARIŞLERINI IKI KAT ARTIRDI

ASUNIM 7,1 MW’LIK ÇATI PROJESINE BAŞLADI
Güneş enerjisi mühendislik 
firması Asunim 7,1 MW gücü ile 
çatıüstü alanda dünyanın sayılı 
kurulumlarından biri olacak bir 
çatıüstü güneş elektriği projesine 
başladığını açıkladı.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya 
göre Kayseri’deki Mimar Sinan 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
hayata geçecek olan proje, 12 farklı çatı üzerinde 
gerçekleştirilecek. Toplamda 43.408,55 metrekarelik 
alanı kapsayacak olan proje ile yıllık 9.762.905 kilovat-
saat düzeyinde elektrik üretimi gerçekleştirilmesi 
öngörülüyor. Asunim Türkiye’den yapılan açıklamada 
şirketin genel müdürü Umut Gürbüz, Kayseri’de 
gerçekleştirecekleri bu çalışmanın Türkiye’nin en büyük 
çatıüstü güneş enerjisi projesi olacağını kaydederken, 

Türkiye’nin lisanssız alandaki ilk güneş 
enerjisi yatırımı başvurusunu Kıvanç 
Tekstil için kendilerinin yaptıklarını ve bu 
projeyi 2013 yılında hayata geçirdiklerini 
hatırlattı. Gürbüz, değerlendirmesinde 
çatı sistemlerinin arazi sistemlerine göre 
çok daha zor uygulamalar olduğunu, 
bu sistemlerin kurulumunda yüzlerce 
parametreden bir tanesinin eksik olması 

durumunda hem bina güvenliğinde hem de sistem 
verimliliğinde önemli risklerin oluşabileceğinin altını çizdi. 
Asunim, Türkiye’nin lisansslı alandaki ilk GES projesi 
olan Solentegre GES projesinin hayata geçmesinde de 
rol almıştı. Şubat ayında Kayseri’de 6,5 MW gücündeki 
Sarıoğlan GES projesini devreye almış olan şirket Nisan 
ayında İzmir’de iki ayrı grup için 20 MW ve 22 MW 
büyüklüğünde iki ayrı projeye daha başladığını açıkladı.

ÜYELERİMİZDEN
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Güneş enerjisi sektörünün önde 
gelen şirketlerinden Halk Enerji, 
Türkiye’nin en büyük özel sermayeli 
yatırım bankası olan Aktif Bank ile 
işbirliği geliştirdi. İki şirket tarafından 
yapılan ortak açıklamaya göre 
kuruluşlar lisanslı ve lisanssız GES 
projelerine yatırım yapmak üzere 
%50- %50 ortaklık ile Aktif Halk 
Enerji Yatırımları A.Ş. şirketini 
ve GES projelerine Mühendislik-
Tedarik-Yapım (EPC) hizmeti vermek 
için de Halk Enerji İnşaat A.Ş. 
şirketlerini kurdu. Açıklamaya göre 
kurulan Aktif Halk Enerji Yatırımları 
A.Ş.’nin yaklaşık 100 MW GES yatırım 
portföyü, dolar bazında yüksek getirili 
ve güvenilir bir yatırım fırsatı olarak 
sermaye piyasalarında da yatırımcılara 
sunulmakla birlikte elektrik üretimine 
geçmiş hazır halde yatırımcılara blok 
olarak da satılabilecek. Aktif Bank, 
güneş enerjisi santralı projelerine 
yönelik EPC hizmeti konusunda 

Halk Enerji ile yaptığı bu ortaklık 
yoluyla sektöre proje finansmanı da 
dahil edilmiş ilk “EPC + finansman” 
paket teklifini sunmayı hedefliyor. 
Ayrıca proje finansmanı sağlanan ve 
yatırım yapılan tüm GES projelerine 
Allianz’dan teknik sertifikasyon 
ve performans garantisi sigortası 
yaptırılması da amaçlanıyor.
Aktif Bank CEO’su Dr. Serdar Sümer 
konuyla ilgili şunları kaydetti: “Bu 
modelle finansörler tarafından yüksek 
kabul edilen riskleri minimize ediyor 
ve yatırımların daha hızlı hayata 
geçirilmesini sağlıyoruz. Çünkü 
ortaklığımıza ve enerji sektörüne 
güvenimiz yüksek. Bu modelimizi 
başka ülkelerde de yaygınlaştırarak 
sektörde uluslararası bir marka olmayı 
arzuluyoruz. Finansör olmanın yanı 
sıra aynı zamanda güneş enerjisine 
yatırım yapmak üzere yaklaşık 100 
MW kapasiteli kaliteli projelerden bir 
portföyü de hayata geçiriyoruz. Böylece 

riski minimize edilmiş getirisi yüksek 
bir yatırım aracı oluşturuyoruz. Bu 
portföyümüzü cazip getirili sermaye 
piyasası ürünlerine dönüştürerek 
yurtiçi ve uluslararası piyasalarda 
finansal yatırımcılara da sunacağız.”
Halk Enerji Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Atilla ise “Bu ortaklık 
Türkiye güneş enerjisi pazarında en 
önemli işbirliklerinden biri. Yakın bir 
zamanda hem ülkemizde hem de hedef 
coğrafyalarda ses getirecek projelere 
imza atacağımızı umuyorum. Aktif 
Bank’ın finansman modellerinin ve 
çevre ülkelerdeki pazar hakimiyetinin, 
firmamızın know-how’ı ile birleşmesinin 
hem bu işbirliğinin tarafları hem de 
ülke ekonomimiz için önemli kazançlar 
sağlayacağını düşünüyorum” dedi. 

AKTIF BANK VE HALK ENERJI’DEN 
GÜNEŞ YATIRIMLARI IÇIN IŞBIRLIĞI

KAYSERI OSB’NIN INVERTÖR TERCIHI ABB OLDU
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden ABB’nin 
51 MW’lık gücü ile Türkiye’nin halihazırda tek bir 
alandaki en büyük güneş enerjisi kurulumu olan 
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) güneş 
enerjisi santralının invertörlerini sağladığı bildirildi. 
Şirket tarafından yapılan açıklamada ayrıca ABB’nin 
Türkiye’deki güneş enerjisi projeleri için sunduğu 
invertörlerin toplam gücünün 1.000 MW’ı aştığının 
altı çizildi. ABB Türkiye Solar Ürün Grup Müdürü 
Haluk Özgün, konuyla ilgili açıklamasında, ABB’nin 
2012 yılından bu yana solar invertör ve solar invertör 
paket ürün çözümleri ile 1.000 MW’lık fotovoltaik 
güneş enerjisi yatırımcısının öncelikli tercihi olduğunu 
söyledi. Özgün Kayseri OSB’nin güneşten elektrik 
üretimi teknolojisine inanmış ve bu alanda yatırımlarını 
tamamlamış lider bir kurum olduğunu, Türkiye’de 
güneş enerjisi sektörünün açılmaya başladığı 2014 
yılında gerçekleştirdiği 6 MW büyüklüğündeki yatırım 

ile o dönemin en 
büyük santral 
örneğini ortaya 
koyduğunu hatırlattı. 
Ayrıca Türkiye’de 
kendi enerji 
ihtiyacının büyük 
bir bölümünü yerli 
kaynaklardan üreten 
öncü OSB olduğunu 
ifade etti.
Kayseri OSB’nin 2014 yılında altı adet 1 MW’lık ABB 
PVS800 merkezi invertör kullanarak Türkiye’de sadece 
dizi invertör teknolojisinin değil, merkezi invertör 
teknolojisinin de kullanılabileceğini kanıtlayan ilk kurum 
olduğuna da dikkat çeken Özgün, kurumun “Güneş 
OSB” yatırım modeli ile uygulamalı olarak diğer OSB’lere 
de örnek teşkil ettiğini vurguladı.
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Afrika İş Geliştirme Başkanı Stefan Degener konuyla ilgili 
şunları kaydetti: “Gerçekleştirdiğimiz işbirliği anlaşmasının 
bölge için hedeflediğimiz büyümeye önemli bir katkı 
sunacağına inanıyoruz. Zorlu Grubu’nun bölgedeki cari 
gücünü arkamıza alarak, gelişmekte olan pazarlarda 
hedeflediğimiz panel satış düzeyine ulaşmayı planlıyoruz.” 
Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak ise, “Gücünün yarısını 
yenilenebilir enerjiden alan bir şirket olarak güneş enerjisi 
alanına adım atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Performansı yüksek güneş panellerinin Doğu Avrupa, Avrasya 
ve Doğu Akdeniz’i içine alan geniş bir coğrafyada satışını 
üstlenerek Zorlu Grubu’nun yenilenebilir enerji alanındaki 
uzmanlık ve tecrübesini First Solar’ın yeni nesil teknolojisi 
ile buluşturmayı ve bölgemizde güneş enerjisinin gelişimine 
liderlik etmeyi hedefliyoruz. Amacımız farklı iş modelleri ile 
güneş enerjisi alanında katma değerli çözümleri, Türkiye’nin 
merkezinde yer aldığı geniş bir coğrafyada sunmak.”
Bununla birlikte First Solar Türkiye’deki faaliyetlerini Zorlu 
Solar işbirliği ile sürdürmeye devam edecek. Konu hakkında 
açıklama yapan First Solar Türkiye İş Geliştirme Direktörü 
Evren Evcit, First Solar’ın halihazırda Türkiye’de sahip 
olduğu varlıkları korumaya devam edeceğinin de altını 
çizdi. İstanbul ofisini 2014 yılında açan First Solar, TEİAŞ 
tarafından 29 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen kapasite 
hakkı yarışmasında Metges Burdur GES projesi için 6 
MW’lık kapasite hakkı elde etmişti. Şirket bu hakkı MW 
başına 1.723.670 TL’lik olmak üzere toplamda 10.342.020 
TL’lik teklifi ile kazanmıştı. Şirket 2015’in Mart ayında ise 
Muğla, Burdur ve Urfa şehirlerinde gerçekleştirilecek güneş 
elektriği santrallarının bağlantı hakkı ihalelerini kazandığını 
duyurmuştu. First Solar Ağustos 2016’da 100 MW’lık 
kısmı Zorlu Solar ile olmak üzere 160 MW’lık panel tedarik 
anlaşması imzaladığını duyurarak Türkiye’deki projelere 
sağlayacağını açıkladığı panellerin toplam gücünü 300 MW’a 
çıkarmıştı.

Dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden 
ABD’li First Solar ile Türkiye’nin en önemli enerji 
yatırımcılarından Zorlu Holding distribütörlük anlaşması 
imzaladı. İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamaya 
göre Zorlu Holding ve bağlı ortaklığı bulunan şirketler 
First Solar’ın ürünlerini Türkiye ile birlikte Doğu Avrupa, 
Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgesindeki 26 ülkede tek 
yetkili distribütör olarak dağıtım hakkına sahip olacaklar. 
Anlaşma beş yıl boyunca geçerli olacak.
1999 yılında ABD’nin Arizona eyaletinde kurulan First 
Solar, ince filmli güneş paneli alanında dünyadaki lider 
üretici konumunda bulunurken, güneş paneli üreticileri 
arasında da ilk 10’da yer alıyor. Şirketin ABD’nin Ohio 
eyaleti dışında Malezya’da da üretim tesisi bulunuyor. 
Aynı zamanda güneş enerjisi santrallarına yönelik EPC 
hizmetleri de sunan şirket, bu faaliyet kolunda ise tüm 
dünyada lider konumda. First Solar Avrupa, Türkiye ve 

FIRST SOLAR ILE ZORLU HOLDING DISTRIBÜTÖRLÜK 
ANLAŞMASI IMZALADI

GAZIANTEP’TE 
TAMAMI YERLI 
PANELDEN SANTRAL 
Gaziantep’te tamamen Türkiye’de üretilmiş 
güneş panelleri kullanılarak 25 MW gücünde 
bir güneş enerjisi santralı inşa edilecek. 
Kurulumu General Solar tarafından anahtar 
teslim olarak gerçekleştirilecek projede 
Jurawatt Türkiye tarafından üretilecek, çöl 
teknolojisine sahip 92 bin 593 adet Jurawatt 
JWP 270 DESERT güneş enerjisi panelleri 
ile ABB tarafından tedarik edilecek merkezi 
invertörler kullanılacak. Santralın tam 
kapasite ile devreye girdiğinde yıllık 44.375 
Megavat-saat elektrik üretimi gerçekleştirmesi 
öngörülüyor. General Solar tarafından 
şimdiye kadar 30 MW gücünde güneş enerjisi 
projesi devreye alınmış durumda. Şirket 50 
MW düzeyindeki projenin de geliştirme 
çalışmalarını sürdürüyor. 
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devam edeceğine de inanıyoruz” dedi.
2016’nın Aralık ayında devreye 
giren Burdur GES’in yılda 11 milyon 
kilovat-saat düzeyinde elektrik 
üretimi gerçekleştirmesiyle 17 bin 
ağacın doğaya katkısına denk şekilde 
6.700 ton karbondioksit salımının 
önüne geçilmesi öngörülüyor. 
Açıklamaya göre Al Aboud Holding 
2018 sonuna kadar Türkiye güneş 
enerjisi sektöründe 50 MW’lık 
portföye ulaşmayı hedefliyor.

konusundaki işbirliğimizin devam 
edeceğine inanıyoruz ve Tekno Ray 
Solar olarak yurtdışı sermayenin 
ülkemize kazandırılmasına katkı 
sağlayacak projeleri hayata geçirmeye 
devam edeceğiz.” 
Invest Well şirketinin Yönetim 
Kurulu Başkanı Ossama Darwish ise 
düzenlenen imza töreninde, “Türkiye, 
özellikle emlak ve yenilenebilir 
enerji sektöründe yabancı yatırımlar 
konusunda çok ciddi bir potansiyele 
sahip. Bir yıldan kısa bir sürede, 
yaklaşık 25 milyon dolarlık yabancı 
sermayeyi başarılı bir şekilde 
Türkiye’ye getirerek bu iddialı planın 
içinde yer almaktan onur duyuyoruz. 
Tekno Ray Solar ve Al Aboud 
arasındaki bu anlaşma iyi bir başarı 
örneğidir ve bu örneklerin artarak 

Şimdiye kadar anahtar teslim 
olarak devreye aldığı 170 MW’lık 
güneş enerjisi santralı projesi ile 
Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki 
lider mühendislik ve taahhüt firması 
olan Tekno Ray Solar, 2016’nın 
Aralık ayında devreye aldığı 6,6 
MW’lık Burdur GES projesini Suudi/
Mısırlı Al Aboud Holding’e sattı. 
Satış dolayısı ile Solarex İstanbul 
fuarında düzenlenen imza töreninde 
konuşan Tekno Şirketler Grubu 
CFO’su Berna Meriç şunları kaydetti: 
“Tekno Ray Solar olarak kurulumunu 
gerçekleştirdiğimiz güneş enerjisi 
santralları, Türkiye’deki yatırımcılar 
kadar global yatırımcıların da 
dikkatini çekiyor. Al Aboud ile 
yaptığımız anlaşma da bunun 
güzel bir örneği. Gelecekte de enerji 

TEKNO RAY SOLAR  
BURDUR GES PROJESINI SATTI

sektör ile paylaşma fırsatı bulduk. Kaliteli ürün seçiminin 
öneminin güneş enerjisi sektörünün geleceği için ne kadar 
kritik olduğunu; Prysmian Group’un kablo sektöründe 130 yıla 
dayanan tecrübesi ve Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olarak 
tasarladığı solar kabloların yatırımcılara ve EPC’lere sunduğu 
avantajları katılımcılar ile paylaşmış olmaktan mutluyuz.” 
Prysmian Group Türkiye, 8 Nisan Cumartesi günü, 
Endüstriyel Satışlar Yetkilisi Canberk Belibağlı tarafından 
gerçekleştirilen “Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir...” 
seminerinde, sektör profesyonelleri ile yanlış kablo seçiminin 
risklerini paylaştı; gerçek simülasyonlarla çevresel faktörlerin 
kablo üzerindeki etkilerini kullanıcıların görsel olarak fark 
etmelerine destek oldu. “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” 
misyonu kapsamında ve yenilenebilir enerjinin Türkiye’de 
çok daha iyi bir noktaya gelmesi amacıyla sektörü ileri 
seviyelere taşıyan adımlar atmaya devam eden Prysmian Group 
Türkiye’nin CEO’su Erkan Aydoğdu, “Fuarlar sektör temsilcileri 
ile bir araya gelmek için önemli bir fırsat. Ancak, Türkiye’de 
güneş enerjisi alanında düzenlenen ilk ve tek fuar olan Solarex 
İstanbul, bizim için özel bir öneme sahip. Ülkemizin geleceği 
için yenilenebilir enerjiye önem veriyoruz ve burada bulunmayı 
önemsiyoruz” dedi ve firmanın solar kablo ve aksesuarları 
alanında lider olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Solar kablo ve teknolojileri üzerine gerçekleştirdiği 
çalışmalarla sektördeki liderliğini sürdüren Prysmian 
Group Türkiye, 6-8 Nisan tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen Solarex İstanbul Fuarı’nda, 
güneş enerjisi sektörüne sunduğu ürün ve hizmetlerini, 
sektörle paylaşma imkanı buldu. Prysmian Group Türkiye 
Endüstriyel Satışlar Direktörü Mert Erden, Solarex Fuarı’na 
katılımlarıyla ilgili görüşkerini şu sözlerle dile getirdi: “Bu 
sene Solarex Fuarı’na ikinci kez katıldık. Prysmian olarak 
fuarda, 2015 yılında sektöre duyurduğumuz “Dikkat! Her 
Solar (PV) Kablo Aynı Değildir...” girişimini bir kez daha 

PRYSMIAN GROUP TÜRKIYE YENI TEKNOLOJILERINI TANITTI
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ABB FARKLI ÖLÇEKLER 
IÇIN GELIŞTIRDIĞI YENI 
ÜRÜNLERINI TANITTI

UNO-DM-PLUS serisi invertörler 1,2 ila 5,0 kW arası güçlere 
sahip küçük ölçekli kurulumlarda kullanılabilecek. Bu ürünlerde 
yer alan invertör kapağını açma ihtiyacını ortadan kaldıran “Tak 
ve Çalıştır” konnektörleri sayesinde kurulum süreleri önemli 
ölçüde azaltılarak basit, hızlı ve uygun maliyetli kurulumlar 
yapılabilecek. ABB, açıklamasında, bu ürünlerin sahip olduğu 
devreye alma sihirbazının konfigürasyon işlemini basitleştirerek 
devreye alma sürelerini kısaltabileceğinin de altı çizildi.

ABB, farklı ölçekteki güneş elektriği yatırımları için iki 
yeni ürün geliştirdi. Şirket tarafından büyük ölçekli 
güneş elektriği kurulumları için geliştirilen TRIO-TM 
invertörleri, sahip olduğu 60 kW’a kadar kullanılabilen 
üç farklı dizi invertör ile hem çatı hem de zemine 
monte kurulumlar için kullanılabilecek. ABB’nin konu 
ile ilgili açıklamasında değerlendirmesi yer alan şirketin 
güneş enerjisi çalışmaları başkanı Giovanni Frassineti 
şunları kaydetti; “ABB olarak geniş müşteri tabanımızın 
ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünler geliştirmeye 
kararlıyız. Hem ticari hem de arazi tipi uygulamalar için 
verimliliğin ve finansal getirinin öneminin farkındayız ve 
verimlilik konusunda maksimum avantajlar sunan TRIO-
TM dizi invertörünün piyasaya sürülmesinin tüm büyük 
fotovoltaik sistemler için yüksek performans ve düşük 
maliyetli bir çözüm sunacağına inanıyoruz.”
Şirketin geliştirdiği diğer yeni ürün ise özellikle konut tipi 
kurulumlar için çözüm sağlamayı hedefliyor. 

Türkiye’nin en büyük güneş paneli 
üreticilerinden CW Enerji, hızla 
gelişen çatıüstü güneş enerjisi pazarına 
yönelik geliştirdiği inovatif ürününü 
tanıttı. 
CW Enerji, konu ile ilgili 
açıklamasında, “Çatıya uygun 
sızdırmaz güneş paneli çerçeve 
sistemi” ürünü ile gelecek yüzyılın 
evlerinin tasarlanabileceğine; yeni 
ürünün hem inşaat firmalarına hem de 
kullanıcılarına çok önemli yan faydalar 
sağladığına dikkat çekti.
Şirketin CEO’su Tarık Sarvan, CW 
Enerji’nin yeni ürünü hakkında 
şunları söyledi: “Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirerek özel kauçuklu, 
çatıya uygun, su-hava-nem-sıcaklık 
geçirmeyen, tüm hava koşullarına 
dayanıklı bir sistem ürettik. Çatıya 
uygun sızdırmaz güneş paneli çerçeve 
sistemini ister çatı kiremiti olarak 
isterseniz sandviç panel şeklinde de 

CW ENERJI’DEN ÇATILAR IÇIN INOVATIF ÜRÜN

kullanabilirsiniz. Her boy ve ebatta 
ürettiğimiz bu ürünü öncelikle 
Avrupa ve Arap Yarımadası’na ihraç 
etmeyi planlıyoruz. 20 watt ile 

330 watt aralığında seri üretimine 
başladığımız ürünümüzü bu yıl sadece 
yurtdışı pazarına yetiştirebiliyoruz. 
Önümüzdeki sene Şubat ayında 
ülkemizde de bayilerimiz üzerinden 
ürüne ulaşabileceksiniz. Gururluyuz. 
Yeni milli panelimiz, tasarruflu, 
çatıya uygun sızdırmaz güneş 
paneli çerçeve sistemimiz ülkemize 
hayırlı olsun.” Sarvan, sözlerinin 
devamında, geliştirdikleri ürünün 
güneş enerjisinden elektrik üretmenin 
yanında aynı anda çatılar için su 
yalıtımı işlevi de sağladığına vurgu 
yaparken, ürünün bu faydalarının 
inşaat projeleri için altyapı malzemesi, 
işçilik ve nakliye kalemlerinden de 
tasarruf sağladığına dikkat çekti. 
Ürünün, güneş enerjisinden üretilen 
elektrik sayesinde yatırım maliyetini 
karşılamanın yanında, kullanıcılarına 
düzenli ek gelir elde etme imkanı da 
sağlayacağı belirtiliyor.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından 8 Temmuz 2017 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanan ilana
göre EPDK, 22.06.2017 tarihli ve
7144-32 sayılı kararı ile Akfen grup 
şirketi olan Yaysun Elektrik Üretim 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye Yaysun
GES projesi için 49 yıllığına elektrik 
üretim lisansı sağladı.

Elektronik ürün üreticisi Ekinler, güneş enerjisi sektörüne yönelik geliştirdiği son 
ürününü duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, IP67 sızdırmazlık sınıfı 
ve 1500V’a uyumlu JB2 Solar Bağlantı Kutusu (IEC 62790 standardına uygun) 
ve PC1 Solar Konnektörü (EN 50521 : 2008 + A1 standardına uygun) üretiminin 
başladığı ve ürünün TÜV tarafından sertifikalandırıldığı bildirildi. Kuruluşu 1984 
yılına dayanan Ekinler Elektronik, Türkiye’nin ilk yerli solar bağlantı kutusu, 
solar konnektörü ve solar kablosunu üreterek 2014 senesinde yenilenebilir enerji 
sektörüne yönelik de çözüm sunmaya başlamıştı.

CW Enerji, Antalya’daki güneş paneli üretim 
fabrikasında gerçekleştirdiği üretim faaliyeti için 
kullandığı elektriğin yarısını güneş enerjisinden 
sağlayarak, bu üretimden kaynaklanan karbon 
ayakizini önemli oranda düşürüyor. Şirketin 
CEO’su Tarık Sarvan, yaptığı açıklamada, CW 
Enerji fabrikasının çatısında üçüncü güneş enerjisi 
kurulumunu gerçekleştirerek, toplam kurulu 
güçlerini 1,5 MW’a çıkardıkları bilgisini verdi. Sarvan, 
bu sayede CW Enerji’nin panel üretim faaliyeti için 
ihtiyaç duyduğu elektriğin %50’sini doğrudan güneş 
enerjisinden sağlayabildiklerini kaydetti.

2009 yılından beri Türkiye güneş 
enerjisi sektöründe faaliyet gösteren 
CW Enerji, halihazırda yıllık 270 
MW’lık panel üretim kapasitesine 
sahip. Güneş enerjisi santrallarına 
yönelik EPC hizmeti de sunan şirket 
şimdiye kadar, %95 oranında kendi 
ürettiği panelleri kullanarak, 100 
MW gücüne sahip projenin devreye 
girmesini sağlamış durumda. CW 
Enerji, bu rakamı 2017 yılı sonuna 
kadar 200 MW’a çıkarmayı hedefliyor.

Şirket 9,98 MW gücünde olacak 
projenin ön lisans hakkını Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. tarafından 30 
Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen 
yarışmada MW başına 2.053.000 TL 
olmak üzere toplamda 20.488.940 TL’lik 
katkı payı teklifi ile kazanmıştı.
Akfen Yenilenebilir Enerji geçtiğimiz 
yılın Ekim ayında da 9,1 MW gücündeki 
lisanslı Solentegre GES projesini devreye 
almıştı. Bu santral, Türkiye’nin lisanslı 
alanda devreye giren ilk güneş enerjisi 
santralı projesi olma unvanı kazanmıştı.

Hukuk firması Boden Law, 
2017’nin ilk yarısında Türkiye’nin 
enerji alanında gerçekleşen yasal 
düzenleme değişiklikleri ile ilgili 
olarak “Energy Regulatory 
Report – 2017 Half Year” başlıklı 
bir rapor yayınladı. 10 kW’a kadar 
olan güneş enerjisi yatırımlarının 
önünü açacak çatı düzenlemeleri 
ile lisanssız elektrik yatırımlarına 
yönelik değişiklikler, raporun öne 
çıkan konuları arasında yer alıyor. 
Rapora GÜNDER’in web sitesinin 
Kütüphane bölümünden ulaşılabilir.

AKFEN YAYSUN GES PROJESI 
IÇIN LISANS SAĞLADI

EKINLER’DEN GÜNEŞ ENERJISI 
SEKTÖRÜ IÇIN YENI ÜRÜN 

CW ENERJI KARBON AYAKIZINI 
GÜNEŞ ILE DÜŞÜRÜYOR

BODEN LAW’DAN 
ENERJI 
DÜZENLEMELERI 
ILE ILGILI RAPOR
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AKKAŞOĞLU ELEKTRIĞI OLMAYAN 
KÖYLERE GÜNEŞ ENERJISI GÖTÜRÜYOR

EKORE ILE KACO’DAN ANLAMLI IŞBIRLIĞI

Güneş enerjisi yatırımcısı 
Akkaşoğlu Grup, güneş enerjisi 
santralı yatırımlarının dışında 
köy ve mezralarda güneş elektriği 
kullanımını yaygınlaştırmaya 
yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 
Akkaşoğlu Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Tevfik Akkaş, Türkiye’de hâlâ 

elektriği olmayan köy ve mezralar 
bulunduğunu söylerken Akdeniz 
Bölgesi’ndeki illerde sürdürdükleri 
faaliyetler ile enerjiden yoksun köylere 
ulaştıklarını ifade etti. Akkaş, sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Sektördeki 
diğer EPC firmalarından farklı olarak 
panelleri ve diğer ekipmanları pikaplara 
koyup köy köy gezdik. Enerjiden 
yoksun yerlerdeki insanları, seralara, 
hayvan barınaklarına, ambarlara ve 
benzer yerlere güneş paneli kurup 
elektrik üretebilecekleri konusunda 
bilinçlendirdik. Köylülerle onların 
dilinden, en anlaşılır ve samimi şekilde 
konuştuk. Hiç problem yaşanmadı mı? 

Alman invertör üreticisi KACO 
ile yenilenebilir enerji yatırımcısı 
EkoRE şirketi arasında tedarik 
anlaşması imzalandı. KACO 
tarafından yapılan açıklamaya 
göre EkoRE tarafından Aydın’da 
gerçekleştirilecek 8 MW gücündeki 
güneş enerjisi santralı projesinin 
invertörleri Alman üretici 
tarafından tedarik edilecek.
Anlaşma EkoRE şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhan Süzer ile 
KACO new energy Türkiye Genel 
Müdürü Nedret Ünlü arasında 
imzalandı. İki şirket, bu proje 
aracılığıyla önemli bir sosyal fayda 
da yaratacaklar.
KACO, EkoRE’nin projesinden 
elde ettiği gelirin bir bölümünü, 
yönetim kurulu başkanlığını 
Serhan Süzer’in sürdürdüğü, 
Temel İhtiyaç Derneği’ne 
(TİDER) bağışlayacak. KACO 
böylelikle TİDER tarafından bu 

ile 2010 yılında kurulmuştu. 
Destek Market ve Destek İK 
projeleriyle dezavantajlı kesimlere 
temel ihtiyaç maddeleri ve iş 
olanağı sağlayan TİDER, dünya 
standartlarındaki sistemiyle 
Türkiye’de bir ilk olan ve hem 
ekolojik hem de sosyal fayda 
yaratan Destek Market’lerin 
birincisini 2015 yılında İstanbul, 
Maltepe’de açmıştı. Derneğin nihai 
amacını ise yoksulluk sınırı altında 
yaşayan insanların öncelikle temel 
ihtiyaçlara ulaşabilmeleri, ardından 
bu insanlara iş edindirip kendi 
ayakları üzerinde durmalarını 
sağlayarak Türkiye’de yoksulluğu 
azaltmak oluşturuyor.
Destek Market’te bugüne kadar 
5000’e yakın ailenin gıda, temizlik 
ürünleri ve kıyafet gibi temel 
ihtiyaçları karşılanırken, proje 
kapsamındaki Destek İK ile de 
50’nin üzerinde kişi iş sahibi yapıldı.

yıl Bağcılar-Esenler hattında açılması 
planlanan ikinci Destek Market 
projesinin sponsorları arasında yer 
alacak. 
TİDER, insanların temel ihtiyaçlarına 
adil ve eşit şekilde ücretsiz olarak 
ulaşabilmesine imkan sağlama amacı 

Elbette yaşandı. Ancak biz yeri 
geldiğinde kendimizden maddi olarak 
da ödün vererek sorunları çözüyoruz. 
Sonuç olarak aldığımız tepkiler çok 
güzel.”
“Bizim işimiz, geleceğimiz” sloganıyla 
faaliyet gösterdiklerinin de altını 
çizen Akkaş “Bu işin büyüğü, küçüğü 
yok. Türkiye enerji konusunda çok 
büyük potansiyele sahip. Bunun 
kıymeti bilinmeli. Özellikle firmaların 
yatırımcıları bilgilendirmesi bu 
alandaki gelişim için çok önemli. 
Bu sektörde bakım elemanından 
üreticisine kadar tüm paydaşlar kazanç 
sağlayabilir” diye konuştu.
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SOLARTÜRK YÜKSEK SICAKLIĞA 
DAYANIKLI PANEL GELIŞTIRDI

IBC SOLAR BIR PROJE DAHA TAMAMLADI

Türkiye’nin ilk güneş paneli 
üreticilerinden Solartürk, geliştirdiği 
yüksek sıcaklıklara dayanıklı yeni 
ürününü tanıttı. Solartürk Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Özberk, 
dünyada üretilen kristalin güneş 
panellerinin çoğunun -40 ila +85 

derece arasında sıcaklıklara uygun olarak geliştirildiğini, yeni geliştirdikleri güneş 
panellerinin ise +120 dereceye kadar verim kaybına uğramadığını kaydetti. 
Özberk, üç yıllık yoğun bir Ar-Ge sürecinin sonucu olan paneller için TÜBİTAK’ın 
“1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 
Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek sağladıklarını belirtti. 
Ayrıca bu panel için IEC 61701, 62804 belgeleri ile PID FREE, yüksek sıcaklığa 
dayanıklılık, tuz ve korozyon test raporlarını da aldıklarını kaydetti.

IBC Solar, Niğde’de 3,43 MW gücünde 
yeni bir projenin devreye girmesini 
sağladı. Yapılan açıklamaya göre IBC 
Solar, yatırımcısının Akım Elektronik 
olduğu projeyi ana yüklenici ve anahtar 
teslim olarak gerçekleştirdi.
Açıklamada değerlendirmesi yer alan 
IBC Solar Türkiye Genel Müdürü 
Bülent Yıldız, Niğde’deki santralın 
yıllık 6 milyon kilovat-saat elektrik 
üretimi gerçekleştirerek yılda 4.000 ton 

karbondioksit salımının önüne geçeceğini kaydetti.
IBC Solar Türkiye’nin yönetici ortağı Hakan Daltaban ise açıklamasında 
2016 ortasında başladıkları çalışmalar ile proje stoklarının şimdiden 100 
MW’a yükseldiği ve halihazırda tamamlanmış projelerin gücünün 40 MW’a 
ulaştığı bilgisini verdi. Daltaban, diğer projelerin ise bu yılın sonuna kadar 
tamamlanacağını sözlerine ekledi.
Verilen bilgilere göre Niğde projesi IBC Solar’ın bu yılın başından beri devreye 
aldığı üçüncü büyük proje oldu. Şirket yıl başından beri Gaziantep’te 5,9 MW, 
Eskişehir’de ise 1,1 MW gücünde büyük ölçekli projeleri devreye almış durumda. 
Bununla birlikte şirket, İzmir’de 4,2 MW ve Adana’da 4,8 MW gücündeki 
projeleri devreye almak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
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Türkiye güneş enerjisi sektörünün 
önde gelen şirketlerinden Smart 
Energy Group, Çinli SUMEC 
işbirliği ile Türkiye’de güneş paneli 
üretimine başladı. İki şirket ortaklığı 
ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(GOSB) kurulan fabrika ilk etapta 
dört ayrı hatta 400 MW’lık yıllık 
üretim kapasitesine sahip olacak. 
Bu kapasiteyi yakın gelecekte 1.200 
MW’a çıkarmayı hedefleyen ortaklık, 
2018 yılında da hücre üretimine 
başlamayı planlıyor. Şirketin 
üretimindeki yerlilik oranı ise ilk 
etapta %55 olacak. 
Şirketin açıklamasında 
değerlendirmesini yer alan Smart 
Energy Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Halil Demirdağ şunları 
söyledi: “Smart Energy Group olarak 
2009 yılından bu yana mühendislik, 
danışmanlık, satın alma ve inşaat 
(EPC) firması olarak verdiğimiz 

hizmetlerin yanı sıra, yatırımcı 
olarak da güneş enerjisi sektöründe 
önemli bir tecrübeye sahibiz. Şimdi 
de üretici kimliğimiz ile güneş 
enerjisi sektörünün Türkiye’de hak 
ettiği yeri alması için çalışacağız. 
Türkiye’nin bu konudaki potansiyelini 
değerlendirmek ve güneş paneli 
üretimi konusundaki ihtiyacı 
karşılayabilmek amacıyla, GOSB’de 
23 bin 500 metrekarelik alanda 
yer alan fabrikamızı kurduk. 1.200 
MWp büyüklüğündeki fabrikamızın, 
ilk etapta dört üretim hattından 
oluşan 400 MWp’lik kısmını devreye 
alıyoruz. Çok yakın gelecekte, 1.200 
MWp’lik tam kapasite ile üretime 
geçeceğiz. Tüm yatırım planlarımızı 
buna göre yaptık, fabrikamızı da buna 
göre dizayn ettik.”
Demirdağ, Gebze’de yer alacak Smart 
Solar Tech fabrikasında üretilecek ilk 
yerli üretim paneller için de SUMEC’in 

grup şirketlerinden olan Phono 
Solar markasının üretim haklarını 
aldıklarını, bu sayede tüm dünyada 
kabul görmüş kalite standartlarında 
PERC, bifacial, çift-cam gibi yeni nesil 
modüller üreteceklerinin altını çizdi. 
Fabrikanın daha devreye girmeden, 
üretim hatlarından çıkacak ilk parti 
ürünleri için yurtiçinde ve yurtdışında 
müşterilerinin hazır olduğunu da 
söyleyen Demirdağ, Türkiye’de 
üretecekleri panelleri Avrupa ve 
ABD’ye ihraç etmeyi hedeflediklerini 
sözlerine ekledi.
Açıklamadaki bilgilere göre, 
Smart Energy Group Bulgaristan, 
Yunanistan, Romanya ve Türkiye 
güneş enerjisi sektörlerinde 
EPC firması ve yatırımcı olarak 
çalışmalarda bulunuyor. Şirketin Çinli 
ortağı SUMEC ile birlikte Türkiye’deki 
güneş enerjisi santrali portföyü ise 125 
MW’a ulaşmış durumda.

SMART ENERGY PANEL ÜRETIMINE BAŞLIYOR
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Güneş paneli ve alüminyum güneş panel konstrüksiyonları üreticisi Zahit 
Alüminyum AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Elif Balbay Öz, Birleşmiş Milletler Sınai 
Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
işbirliği ile yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi”ne 
ve organize sanayi bölgelerinde yeşil rekabetçiliği artırmak hedefi ile yürütülen 
“Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi”ne katıldıkları 
bilgisini verdi.  Balbay Öz, konu ile ilgili açıklamada şunları söyledi: “Bu çerçevede 
tesislerimizde enerji verimliliği uygulamalarına önem vermekteyiz. Ayrıca, 
uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en 
iyi uygulamaları temsil eden ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili altyapı 
çalışmalarını tamamladık, belgelendirme sürecindeyiz.” Zahit Alüminyum’un 
güneş enerjisi sektörüne sunduğu çözümlerden de bahseden Balbay Öz sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Boyutları, ürettikleri elektrik gücüne bağlı olarak değişkenlik 
gösteren Zahit Solarfield markalı güneş panelleri üretiminin yanı sıra alüminyum 
çerçeve ile arazi ve çatı uygulamalarında kullanılan alüminyum konstrüksiyon 
üretimi de yapıyoruz. Ayrıca güneş panelleri uygulanmasındaki boşluğu doldurmak 

ve pazarın gelişimine yardımcı olmak 
amacıyla bünyemizdeki organizasyon 
ile endüstriyel tesislerin çatılarına 
anahtar teslim güneş panelleri 
kuruyoruz. Aynı zamanda küçük çatı 
uygulamalarında beraber çalışmış 
olduğumuz firmalara ürün tedariki 
konusunda yardımcı oluyoruz. Bu 
bağlamda çok yönlü organizasyon 
yürüten nadir firmalar arasında yer 
almanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

ZAHIT ALÜMINYUM VERIMLILIK 
DEĞERLERINI YÜKSELTIYOR

SOLIMPEKS TAKIP SISTEMLERI ÜRETIMINE BAŞLIYOR
Türkiye’nin önde gelen güneş 
enerjisi şirketlerinden Solimpeks, 
güneş enerjisi santralları için takip 
sistemleri üreten İspanyol Meca 
Solar ile işbirliği geliştirdi. Solimpeks 
grubu CEO’su Halil İbrahim Dağ, 
Meca Solar ile yaptıkları anlaşma ile 
şirketin geliştirdiği ürünlerin Türkiye 
pazarına yönelik tasarım haklarını satın 
aldıklarını ve bu ürünlerin Türkiye’de 
üretim ve satışını gerçekleştireceklerini 
söyledi. Bu sistemlerin satışı 
halihazırda Türkiye’de 100 MW’ın 
üzerinde kurulu güce sahip güneş 
enerjisi santralının devreye alınmasını 
sağlamış Solimpeks grubuna bağlı Seiso 
şirketi ve 100’ün üzerindeki Solimpeks 
bayisi tarafından gerçekleştirilecek. 
Dağ, açıklamasında, takip sistemlerinin 
güneş enerjisi santrallarında gerçekleşen 
elektrik üretimini çok önemli düzeyde 
yükselttiğinin altını çizerken bu artışın, 
kullanılan diğer ekipmanlar ve santralın 
inşa edildiği alan gibi faktörlere de bağlı 
olarak, tek eksenli sistemlerde %20
-25, çift eksenli sistemlerde ise %40-45 
oranında gerçekleşebileceğini söyledi.

Solimpeks’in devreye aldığı güneş enerjisi projelerinden 16 MW’lık bölümünde takip 
sistemleri kullandıklarını söyleyen Solimpeks CEO’su Dağ, toplam güçleri 10 MW 
olan bu projelerin ikisinde de Meca Solar sistemleri kullandıklarını, bu sayede üretim 
artışını uygulamada test etme imkanı bulduklarını da sözlerine ekledi. ABD merkezli 
araştırma kuruluşu Greentech Media tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapor, 
takip sistemi kullanan büyük ölçekli güneş enerjisi santralı projelerinin sayısının 
hızla artmakta olduğunu ortaya koymuştu. Verilere göre 2015 yılında küresel 
ölçekte devreye giren zemine monte güneş sistemlerinin 5 GW’lık bölümünde 
takip sistemleri kullanılırken, bu rakam 2016 yılında 12,6 GW’a yükseldi. Kurumun 
öngörüsüne göre 2021’de devreye girecek büyük ölçekli projelerin yarıya yakınına 
denk şekilde, 37,7 GW’lık bölümünde takip sistemleri kullanılacak.
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Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Ceyhan Saldanlı, Parla 
markası ile gerçekleştirdikleri güneş 
paneli üretiminde halihazırda yıllık 
150 MW olan kapasiteyi 500 MW’a 
çıkarmayı planladıklarını, ayrıca 
hücre üretiminin de Bereket Enerji’nin 
gündeminde olduğunu söyledi. 
Ceyhan Saldanlı açıklamasında şunları 
kaydetti;
‘‘Parla markasıyla ve ‘Güneşi yakala’ 
sloganıyla ürettiğimiz panellere iç 
piyasada büyük talep var. İstanbul’da 
Büyükçekmece gölü üzerinde 
kurulan Türkiye’nin ilk yüzer güneş 
santralında Bereket imzası vardır. 
Burada 960 adet polikristal Parla 
paneli kullanılmıştır. Panel siparişlerini 
yetiştirebilmek amacıyla zaman içinde 
kapasitemizi 500 MW’a çıkarmayı 
planlıyoruz. Çünkü yıllık 300 bin adet 
panel satışımız artık yeterli gelmiyor. 
Yurt dışından da yoğun talep var.
Ayrıca bir yıl sonra şu anda ithal 
ettiğimiz panellerin hücrelerini 
üretmeye başlayacağız. Bu proje 
katma değeri yüksek bir projedir. 
Bereket Enerji grubu, bu sektörde hep 
‘ilk’ leri başarmış bir gruptur. Hücre 

Şişecam grubuna bağlı Trakya Cam 
Sanayi A.Ş.’nin Mersin’de yer alan 
fabrikasının çatısına, Türkiye’de bu 
alandaki en büyük projelerden biri 
gerçekleştirilecek. 
6,3 MW kurulu gücünde olacak 
kurulumda yerli güneş paneli üreticisi 
Schmid Pekintaş Enerji tarafından 
sağlanacak 23.760 adet fotovoltaik 
modül kullanılacak. 
Schmid Pekintaş panelleri, projenin 

devreye girmesi sonrasında yıllık 
8.159.000 kilovat-saat elektrik 
üretimi sayesinde her yıl 5.600 ton 
karbondioksit salımının önüne 
geçilmesini sağlayacak. 

üretimi konusunda da böylece öncülük yapmış olacağız. Bu şekilde hem kendi 
teknolojimizi kurmuş, hem de yurt dışına bağımlılıktan kurtulmuş olacağız.
Bu gelişmeler, Türkiye’nin enerji üretimin yanında teknoloji de üretir hale 
geldiğinin somut bir göstergesidir. Türkiye’nin başarı öyküsünün yazıldığı enerji 
sektörüne önemli katkı koyan gruplardan biriyiz. Enerjide yürüyen değil, koşan 
Türkiye özlemimiz vardır. Bu özlemin heyecanı içindeyiz. Türkiye için üretmeye, 
istihdam yaratmaya ve ülkemiz ekonomisine katkı yapmaya kararlılıkla devam 
edeceğiz. ‘’ 

BEREKET ENERJI, PARLA’NIN KAPASITESINI 500 MW’A 
ÇIKARMAYI PLANLIYOR 

SCHMID PEKINTAŞ ŞIŞECAM’A PANEL SAĞLAYACAK
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ABD Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 
ABD güneş enerjisi sektöründe çalışan kişi sayısı 2016’nın 
ilk çeyreği sonu itibarıyla 373.807’ye ulaştı. Sektörün 
istihdam ettiği kişi sayısı son bir yıllık dönemde ise 73.615 
kişi arttı.
Bununla birlikte bakanlık, ABD güneş enerjisi sektöründeki 
istihdam rakamının 2016’da %7 oranında artarak yıl 
sonunda 400 bin rakamına ulaşmış olduğunu tahmin 
ediyor.
Bakanlık verilerine göre ABD güneş enerjisi sektöründe 
çalışan kişilerin %36,7’lik bölümü inşa ve kurulum, 
%26,5’lik bölümü satış ve pazarlama, %18,5’lik bölümü ise 
üretim alanlarında çalışmaktaydı.
İnşa ve kurulum alanlarında çalışan kişilerin ise %54,7’si 
konut projelerinde, %24,7’si ticari bina kurulumlarında, 
%20,6’sı ise büyük ölçekli kurulumların gerçekleşmesinde 
görev alıyordu.

ABD’nin güneş elektriği gücünün 2017’nin ilk yarısında 
4.431 MW arttığı bildirildi.
ABD güneş enerjisi birliği SEIA ve araştırma kuruluşu 
GTM Research tarafından yapılan ortak çalışmaya 
göre, yılın ilk çeyreğindeki artış 2.044 MW olurken, ikinci 
çeyrekteki artış ise 2.387 MW olarak gerçekleşti.
Çalışmaya göre 2017’nin ilk çeyreğinde, büyük ölçekli 
güneş elektriği santralı yatırımlarındaki watt başına 
ortalama sistem maliyetleri ilk defa 1 doların altına indi.
İkinci yarıdaki artışın 1.384 MW’lık bölümü büyük ölçekli 
santral yatırımlarından, 563 MW’lık bölümü konut 
tipi kurulumlardan, kalan 437 MW’lık bölüm ise konut 
dışındaki alanlardaki kurulumlardan sağlandı.
Güneş enerjisi yatırımları ABD’de 2017’nin ilk yarısında 
devreye giren yeni elektrik yatırımlarının da %22’sini 
oluşturdu. 

SEIA ve GTM Research, ABD’nin bu alandaki elektrik 
üretim kapasitesinin yılın ikinci yarısında 12,4 GW artış 
göstereceğini öngörüyor. Bu artış halihazırda 47,1 GW 
seviyesine ulaşmış olan ABD’nin güneş elektriği gücünün 
2017 sonunda 60 GW’a yaklaşmasını sağlayacak.

ABD’DE GÜNEŞ ENERJISI 
ISTIHDAMI YARIM MILYONA 
YAKLAŞIYOR

ABD 2017’YI 60 GW’A YAKIN 
GÜÇ ILE KAPATACAK

DÜNYADAN

ABD’nin New York eyaletinde kamu desteği ile hayata geçen 
çatıüstü güneş elektriği santrallarının gücünün son beş yılda %795 
oranında artarak 750 MW’a yaklaştığı bildirildi.
New York Eyaleti, Enerji Araştırma Geliştirme İdaresi tarafından 
açıklanan verilere göre 2016 sonu itibarıyla bu segmentteki 
kurulumların toplam güçleri 743,65 MW’a ulaştı. Bu kurulu gücün 
660,59 MW’lık bölümü ise son beş yıl içinde devreye girdi. 
İdarenin verilerine göre bu kurulumlar için beş yıllık dönemde 
gerçekleşen yatırım tutarı ise 1,5 milyar dolar oldu. 
New York eyalet yönetimi, eyaletteki konut ve binaların çatılarında 
güneş elektriği kurulumlarını artırmak için 2014 yılında NY-Sun adlı 
bir programı devreye almıştı. Program ile 1 milyar dolarlık kamu 
desteği sayesinde New York’un çatıüstü güneş elektriği gücünün 
2023 yılı sonuna kadar 3.070 MW artması hedefleniyordu.

NEW YORK’UN ÇATIÜSTÜ 
GÜCÜ 2016 SONUNDA 
750 MW’A YAKLAŞTI
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Hindistan’ın şebeke bağlantısı sağlanmış 
güneş elektriği kurulu gücünün 31 
Temmuz 2017 itibarıyla 13.652,22 
MW’a yükseldiği bildirildi. Ülkenin 1 
Ocak 2017 tarihindeki güneş elektriği 
gücü ise 9.012 MW idi. Bununla birlikte 
Hindistan Yeni ve Yenilenebilir 
Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan 
veriler, Hindistan’ın güneş elektriği 
kurulu güç artışında belirlenmiş 
hedeflerin gerisinde kaldığını gösteriyor. 
2010 yılının Ocak ayında yürürlüğe 
giren Hindistan Ulusal Güneş Enerjisi 
Planı 1 Nisan 2016 ile 31 Mart 2017 
tarihlerini kapsayan 2016-2017 mali 
yılında toplamda 12.000 MW’lık kurulu 
güç artış ile 1 Nisan 2017’de 17.000 
MW’lık kümülatif güce ulaşılmasını 
hedefliyordu. Hindistan yönetimi bu 
plan kapsamında 2022 yılında güneş 
elektriğinde 100 GW’lık kurulu güce 
ulaşmayı hedefliyor.

Alman güneş paneli üreticisi Astroenergy Bangladeş’teki 1.500 postane için güneş 
elektriği kurulumları gerçekleştirdiğini açıkladı. 
Şirket tarafından yapılan açıklamada kurulumların Bangladeş Posta ve 
Telekomünikasyon Bakanlığı’nın postanelerin ülkede sıklıkla yaşanan elektrik 
kesintilerinden etkilenmeden faaliyetlerini sürdürmelerini hedefleyen projesi 
kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. 
8.500 postaneyi kapsayan ve 2018 yılında tamamlanması hedeflenen proje 20 
milyon dolarlık maliyet ile tamamlanacak.
Astroenergy, proje kapsamında her bir postaneye 250 watt gücünde dört ayrı güneş 
paneli ve enerji depolama birimleri kurulumu gerçekleştiriyor.

Avustralya’daki çatıüstü güneş elektriği 
kurulumlarının toplam kurulu güçleri 
Ağustos ayı itibarıyla  6 GW’ı aştı.
Avustralya Temiz Enerji İdaresi 
tarafından açıklanan verilere göre 
ülkedeki çatıüstü güneş elektriği 
sistem kurulumlarının toplam sayısı 
1.727.568’e, bu kurulumların toplam 
güçleri ise 6.007 MW’a yükseldi.
Avustralya’nın çatıüstü güneş elektriği  
gücü geçtiğimiz yıl 723 MW’lık artış ile 
2016 sonunda 5,44 GW’a yükselmişti.

Almanya’da Haziran ayında 
gerçekleştirilen son güneş elektriği 
ihalesinde ortalama fiyat kilovat-
saat başına 5,66 euro-sent olarak 
gerçekleşti. İhalede verilen en yüksek 
teklif ise 5,9 euro-sent oldu.
200 MW’lık kapasite hakkı için 
gerçekleştirilen ihalede 750 kW ila 10 
MW arasında kurulu güce sahip olacak, 
toplam kurulu güçleri ise 646 MW 
olabilecek 133 proje için teklif verildi. 

Bununla birlikte yarışmada 
Almanya’da ilk defa ve Bavyera 
ile Baden-Württemberg eyaletleri 
ile sınırlı olarak, tarım alanları ve 
meralarda güneş enerjisi projeleri 
gerçekleştirilmesine de izin verildi. 
İhale ile kapasite hakkı sağlanan 
projelerin 124 MW’lık bölümü 
de bu özelliğe sahip alanlarda 
gerçekleştirilecek.
İdare tarafından bu yılın Şubat ayında 
yine 200 MW’lık kapasite hakkı için 
gerçekleştirilen bir önceki ihalede 
ortalama fiyat 6,58 euro-sent olarak 
gerçekleşmişti.
Almanya’da yine 200 MW’lık kapasite 
için gerçekleştirilecek bir sonraki güneş 
enerjisi ihalesi için ise son teklif verme 
tarihi 1 Ekim 2017 idi.. Bu ihalede 
verilebilecek teklifler için üst fiyat 
ise kilovat-saat başına 8,84 euro-sent 
olarak belirlendi.
Almanya’nın güneş enerjisine dayalı 
elektrik üretim 2017’nin ilk yedi 
ayındaki 1.055 MW’lık artış ile 
Temmuz ayı sonu itibarıyla 42,16 
GW’a ulaşmış durumda.

HINDISTAN GÜNEŞTE 
14 GW’I GEÇTI 

BANGLADEŞ’TEKI TÜM POSTANELERE 
GÜNEŞ ENERJISI KURULUMU YAPILIYOR

AVUSTRALYA 
ÇATILARININ GÜCÜ 
6 GW’I AŞTI

ALMANYA’DA GÜNEŞ 
YINE UCUZLADI

DÜNYADAN
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Hindistan Demiryolları’nın 2025 yılına 
kadar tren istasyonları çatılarında, idari 
binalarda ve çeşitli alanlarda toplamda 
5 GW’lık güneş elektriği kurulumu 
gerçekleştirmeyi planladığı açıklandı.
Hindistan’da gerçekleştirilen 
‘‘Uluslararası Hindistan 
Demiryollarının Karbonsuzlaştırılması, 
Hedef Elektriklendirme’’ başlıklı 
konferansta konuşan Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) görevlisi 
Prodyut Mukherjee bu konuda etkinlik 
katılımcılarına bilgi verdi.
Mukherjee tarafından verilen bilgilere göre 
UNDP tarafından yapılan çalışmalarda 
halihazırda kurulum gerçekleştirilecek 
8.500 istasyon ve idari bina ile 44.000 
hektarlık alan belirlenmiş durumda.
Bununla birlikte bu yatırımların hayata 
geçmesi için kamu ve özel sektör 
işbirliğinin gerektiği de Mukherjee 
tarafından altı çizilen noktalardan oldu.

Her gün 23 milyon kişiye hizmet veren Hindistan Demiryolları’nın ülkenin 
toplam elektrik tüketimindeki payı %2’nin üzerinde iken, bu tüketimin yıllık 
maliyeti ise 5 milyar doların üzerinde.
Hindistan Demiryolları Bakanlığı tarafından geçen yıl yürürlüğe konan 
‘‘Vizyon 2000’’ belgesi Hindistan Demiryolu İdaresi’nin 2020 yılında 1.000 
MW’lık güneş ve 200 MW’lık rüzgar enerjisi gücüne sahip olmasını, ayrıca 
bu tarihte enerji tüketimini %10 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlıyor olabilmesi hedefini getirmişti.

HINDISTAN DEMIRYOLLARI 2025’TE 5 GW’LIK GÜNEŞ GÜCÜ HEDEFLIYOR

Hindistan’da güneş elektriği alım fiyatları 
alanında yeni bir rekor yaşandı.
Ülkenin Madhya Pradesh eyaletinde 10 
Şubat 2017 tarihinde her biri 250 MW, 
toplamda ise 750 MW’lık kapasitelik üç 
proje hakkı için gerçekleştirilen yarışmada 
en düşük fiyat kilovat-saat başına 2,97 rupi 
(4,4 dolar-sent) olarak gerçekleşti.

33 saatte tamamlanabilen 
yarışmada 250 MW’lık kapasite 
haklarını Mahindra Renewables 
şirketi 2,979 rupi/kWh Acme Solar 
şirketi 2,97 rupi/kWh ve Solenergi 
Power şirketi 2,974 rupi/kWh’lik 
teklifler ile kazandılar. Şirketler bu 
alım fiyatlarından  

15 yıl boyunca yararlanabilecekler.
Bununla birlikte Hindistanlı güneş 
enerjisi sektörü uzmanlarına göre 
inşa edilecek santralların yaşam 
ömrünü dikkate alarak hesaplanan 
seviyelendirilmiş alım fiyatı ise 3,27 
rupi/kWh olarak gerçekleşmiş oldu.

GÜNEŞ HINDISTAN’DA EN UCUZ ENERJI KAYNAĞI OLDU
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Japonya’nın en büyük yatırım 
gruplarından SoftBank, Mayıs ayında, 
2032 yılında tamamen elektrikli araç 
kullanımına geçmeyi hedefleyen bir 
planı benimseyen Hindistan yönetimi 
ile görüşmelere başladığını açıkladı.
Şirketin enerji kolu olan SoftBank 
Energy’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Manoj Kohli tarafından Haziran 
ayında yapılan açıklamada, bu düzeyde 
bir elektrikli araç kullanımının 
Hindistan’da 150 GW’lık ek elektrik 
üretim kapasitesine ihtiyaç ortaya 
çıkaracağına dikkat çekti.
Kohli açıklamasında bu kapasitenin 
güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı olması gerektiğini 
vurgularken, bu hedef doğrultusunda 
sadece bu talebe tahsis edilmiş 
güneş enerjisi santralları kurulması 
gerekebileceğini sözlerine ekledi.

Çin’in güneş elektriği gücü bu 
yılın Haziran ayı itibarıyla 100 
GW’ı aştı.
Çin Ulusal Enerji İdaresi 
tarafından açıklanan verilere 
göre ülkenin güneş elektriği gücü 
2017’nin ilk altı ayında 24,4 GW 
artış göstererek, Haziran ayı sonu 
itibarıyla 101,82 GW’a ulaştı.
Bu artışın 17,29 MW’lık 
bölümünü büyük ölçekli güneş 
elektriği projeleri, 7,11 GW’lık 
bölümünü ise küçük ölçekli 
dağıtık sistem kurulumları 
oluşturdu.

Bununla birlikte yalnızca Haziran 
ayındaki artış ise 10,7 GW’lık bölümü 
büyük ölçekli projelerden olmak üzere 
13,15 GW oldu.
İdarenin verilerine göre Çin’deki 
mevcut güneş elektriği gücünün 84,36 
GW’lık bölümünü büyük ölçekli 
projeler, 17,43 GW’lık bölümünü ise 
dağıtık sistemler oluşturuyor.

Çin’in güneş elektriği gücü 
2011 başı itibarıyla yalnızca 1 GW 
düzeyindeydi.
Çin Ulusal Enerji İdaresi bu yılın 
Temmuz ayında 2020 yılı güneş 
elektriği hedefini, dağıtık sistemler 
hariç olmak üzere, 190 ila 200 GW 
olarak güncellemişti.

Hindistan’ın yerli üretim güneş 
paneli kapasitesinin 18 ayda %273 
artış ile 2016 sonunda 7 GW’a 
yaklaştığı bildirildi. Hindistan 
Yeni ve Yenilenebilir Enerji 
Bakanlığı tarafından açıklanan 
verilere göre 31 Aralık 2016 
itibarıyla ülkenin güneş hücresi 
üretim kapasitesi 3.164 MW’a, 
güneş modülü üretim kapasitesi 
ise 8.398 MW’a ulaşmış durumda. 
Bununla birlikte hücre üretim 
kapasitesinin 1.667,05, panel 
üretim kapasitesinin ise 5.506,55 
MW’lık bölümü operasyonel 
durumda bulunuyor.
Verilere göre ülkedeki hücre üretici 
sayısı 20’ye, panel üretici sayısı ise 
117’ye ulaşmış durumda.

Kohli, SoftBank Energy’nin gerek 
güneş enerjisi yatırımcısı olması 
gerekse  grup şirketi olan Ola 
firmasının gelecek yıl seri elektrik 
araç üretimine geçecek olması nedeni 
ile bu iki alanın kesişim noktasında 
olduğunun da altını çizdi.
Ortakları Foxconn Technology ve 
Bharti Enterprises şirketleri ile birlikte 
Hindistan’da çok önemli güneş enerjisi 
ihaleleri kazanmış olan SoftBank, 
Hindistan güneş enerjisi sektörüne 
yönelik olarak 20 milyar dolara yakın 
bir yatırım yapmayı planlıyor.

SOFTBANK HINDISTAN’IN ELEKTRIKLI 
ARAÇLARI IÇIN GÜNEŞ ENERJISI YATIRIMI 
PLANLIYOR

ÇIN GÜNEŞ 
ELEKTRIĞINDE 
100 GW’I AŞTI

HINDISTAN’IN YERLI 
PANEL ÜRETIM 
KAPASITESI 9 GW’A 
YAKLAŞTI
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Dünya Bankası desteği ile Gazze’de 2,5 
milyon dolar bütçeli bir çatıüstü güneş 
elektriği programı devreye alındı.
Dünya Bankası ile Gazze Elektrik 
Dağıtım Şirketi ortaklığı ile başlatılan 
proje kapsamında 1.000 ayrı evin çatısına 
1 kW’lık güneş elektriği sistemi kurulması 
planlanıyor. Pilot olarak uygulanacak 
projenin tamamlanmasının ardından, 
Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi ve Dünya 
Sağlık Örgütü işbirliği ile bölgedeki 10 
hastane için de çatıüstü güneş elektriği 
sistemleri kurulumu planlanıyor. Belirlenen 
hastanelerde 4 milyon dolar bütçe ile 1 
MW’lık kurulum yapılması planlanan bu 
program da Dünya Bankası tarafından 

Fransa’da Temmuz ayında toplamda 507 
MW’lık kurulu güce sahip olacak 56 güneş 
enerjisi santralı projesi için yatırım izni 
sağlandı. 28 Temmuz 2017 günü düzenlenen 
ihalede teklif edilen ortalama fiyat megavat-
saat başına 63,9 euro olurken, kazanan 
projeler için ise ortalama fiyat 55,5 euro 
olarak gerçekleşti.
Bu projelerin 35 adedinin kurulu gücü 500 
kW ile 5 MW arasında, 21 adedininki ise 5 
MW ile 17 MW arasında olacak.
Ülkede Mart ayında gerçekleşen ve 535 
MW’lık yatırım izninin sağlandığı ilk 
yarışmayı kazanan projeler için bu ortalama 
fiyat 62,5 euro olarak gerçekleşmişti.
Fransa yönetimi tarafından geçtiğimiz 
yılın Ağustos ayında yapılan bir açıklama 
ile güneş enerjisi alanında 2017-2020 

yılları arasında toplamda 3.000 
MW’lık kapasite için yatırım izni 
sağlanacağı bildirilmişti.
Açıklamada bu ihalelerin 
500 MW’lık paketler halinde 
gerçekleştirileceği ifade edilmişti. 
Bu kararın gerekçesi olarak da 
Fransa’nın büyük ölçekli güneş 
elektriği santralları ile elektrik 
üretimine geçişte, yeşil istihdam 
artışı ile birlikte üretici firmalardan 
proje geliştiricilere ve kurulum 
firmalarına kadar tüm zincir için 
istikrarlı ve öngörülebilir bir süreç 
sağlayabilme hedefi gösterilmişti.
Fransa’da bir sonraki güneş enerjisi 
yatırım izni ihalesi bu yılın Aralık 
ayında gerçekleşecek.

finansal olarak desteklenecek.
İsrail ablukası altındaki Gazze’de, 
abluka ve çatışmalar dolayısı 
ile tahrip olan elektrik iletim 
hatları nedeni ile elektrik talebi 
zorlukla karşılanabiliyor. Özellikle 
yaz aylarında artan talep şehre 
günde yalnızca iki saat elektrik 
verilebilmesine neden oluyor.
Dünya Bankası tarafından 
yayınlanan bir çalışmaya göre 
Gazze Şeridi’nde 136 MW’ı 
konutlarda olmak üzere, toplamda 
163 MW’lık çatıüstü güneş 
elektriği kurulumu gerçekleştirmek 
mümkün. Tüm Filistin’de ise 697 
MW’lık çatı üstü sistem kurulumu, 
3.477 MW’lık bölümü büyük 
ölçekli olmak üzere 4.174 MW’lık 
güneş enerjisi kurulumu devreye 
alınabilir.

GAZZE’DE 1.000 EVIN 
ÇATISI GÜNEŞTEN 
ELEKTRIK ÜRETECEK

FRANSA IÇIN GÜNEŞ ELEKTRIĞI 5 AYDA 
%12 UCUZLADI

Avrupa Komisyonu Fransa 
hükümetinin güneş elektriği ile 
hidroelektrik alanında sağlayacağı 
9,3 milyar euroluk finansal destek 
paketlerini onayladığını açıkladı.
Komisyon tarafından yapılan 
açıklamaya göre destekler 
sayesinde Fransa’nın güneş elektriği 
alanındaki kurulu gücünün 2.600 
MW, hidroelektrik alanındaki 
kurulu gücünü ise 60 MW artıracak 
yeni yatırımların gerçekleşmesi 
hedefleniyor.
Güneş enerjisinde sağlanacak 8,8 
milyar avroluk destek, iki ayrı 
program halinde 20 yıllık alım 
garantileri şeklinde uygulanacak.
Programlardan ilki konut ve ticari 
bina çatılarında gerçekleştirilecek 
100 kW’a kadar kurulu güce sahip 
güneş elektriği sistem kurulum 
yatırımlarını kapsayacak. İkinci 
program ise 100 kW ve üzeri 
güce sahip daha büyük ölçekli 
yatırımları kapsayacak. Birinci 
program için 1.500 MW, ikinci 
program için ise 1.100 MW’lık 
kapasite belirlenmiş durumda.
Fransa’nın bu program kapsamında 
sağlayacağı desteğin yıllık maliyeti 
güneş enerjisi yatırımları için 
414 milyon euro, hidroelektrik 
yatırımları için ise 25 milyon euro 
olacak. 
Avrupa Komisyonu tarafından 
hazırlanarak 2014 yılında yürürlüğe 
giren çevre koruma ve yenilenebilir 
enerji alanındaki düzenleme, AB 
üyesi ülkelerin yenilenebilir enerji 
alanında destek sağlanmasında 
komisyonun onayını şart koşuyor.

FRANSA 8,8 
MILYAR EUROLUK 
GÜNEŞ ENERJISI 
DESTEK PAKETINE 
ONAY ALDI
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Fransa’nın Normandiya bölgesindeki 
Tourouvre-au-Perche kasabası 
yakınınındaki 1 kilometrelik yol
‘‘solar kiremitler’’ ile kaplandı.
Maliyetinin Fransa hükümeti 
tarafından karşılandığı ve iki 
yıl boyunca test çalışmalarının 
sürdürüleceği pilot proje için Fransız 
Colas şirketi tarafından ince silikon 
levhaların reçine ile kaplanması ile 
üretilen Wattway ürünleri kullanıldı.
5 milyon euroluk maliyet ile hayata 
geçen proje 2.800 metrekarelik bir alanı 
kaplıyor. Projenin kurulu gücü 340 kW 
iken yıllık elektrik üretim öngörüsü ise 
280 bin kilovat-saat.
Projenin Aralık ayında gerçekleşen 
açılışında konuşan Fransa Ekoloji, 

İngiltere’nin güneş elektriği gücü 
2017’nin ilk yarısında 848 MW artış 
gösterdi. İngiltere Ekonomi, Enerji ve 
Sanayi Stratejisi Bakanlığı tarafından 
açıklanan verilere göre ülkedeki 
kurulumların toplam sayısı 919.872’ye, 
bu kurulumların toplam gücü ise 
12.720 MW’a yükseldi.
Verilere göre bu kümülatif gücün 2.496 
MW’lık bölümünü 4 kW altı sistemler, 
207 MW’lık bölümünü ise 4 ila 10 kW 
arası kurulumlar oluşturuyor.
5 MW ve üzeri güce sahip 
kurulumların payı ise 5.900 MW’a 
yükselmiş durumda.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji 
Bakanı Segolene Royal, 1 milyon 
kilomotrelik otoyala sahip olan 
Fransa’da her 1.000 kilometrede bir 1 
kilometrelik bir alanın bu kiremitler ile 
kaplanmasını hedeflediklerini söyledi.
Colas bu ürünleri şimdiye kadar dört 
ayrı otopark alanında test etmiş 
durumda. Ayrıca şirket dünyanın 
farklı ülkelerinde 100 kadar projeyi 
sürdürüyor. Ürünlerinin maliyetini 
düşürme ise şirketin öncelikleri 
arasında.
Solar Roadway isminde ABD’li bir 
şirket de bu yılın başında Missouri 
eyaletinde benzer bir projeyi devreye 
almıştı.

FRANSA’DA 1 KILOMETRELIK ‘’SOLAR YOL’’ DEVREYE GIRDI

INGILTERE GÜNEŞTE 
12,7 GW’I AŞTI

Fransa konutlarında yenilenebilir 
enerji kaynaklı elektrik tüketiminin 
artmasını amaçlayan yasa önerisi 
Şubat ayında onaylandı.
Fransa Çevre, Enerji ve 
Deniz Bakanlığı tarafından 

önerilen yasa taslağı ile 100 kW’a 
kadar olan sistemlerde bireysel 
ve kollektif tüketim ilkelerinin 
kapsamı belirleniyor. Taslak aynı 
zamanda Fransa Enerji Düzenleme 
Komisyonu’nun öz tüketime 
yönelik şebeke kullanım tarifelerini 
belirlemesi, öz tüketime yönelik 
yasal prosedürlerin basitleştirilmesi, 
elektrik dağıtım şirketlerinin 
öz tüketime yönelik işlemleri 
hızlandırması ve öz tüketim 
için vergi istisnaları sağlanması 
hükümlerini de getiriyor.

FRANSA’DA ÖZ TÜKETIM YASASI 
PARLAMENTO GÜNDEMINE GELDI

İspanya Enerji Bakanlığı 3,9 GW’lık 
güneş enerjisi yatırımı için izin sağladı.
Temmuz ayında rüzgar ve güneş 
enerjisi yatırımlarına yönelik 5 GW’lık 
kapasite hakkı izni için gerçekleştirilen 
ihale, güneş enerjisi için 3 GW’lık 
kapasite sınırı ile başlamasına rağmen, 
gelen yüksek talep nedeni ile sağlanan 

toplam kapasite 3.909 MW olarak 
gerçekleşti.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı 
açıklamaya göre ihale sonucunda 
30 ayrı şirket, 100 kW ila 1.550 
MW arasında değişen düzeylerde 
kapasite hakkı elde etmeye hak 
kazandı.

ISPANYA 3,9 
GW’LIK GÜNEŞ 
YATIRIMI IÇIN 
KAPASITE 
TAHSIS ETTI
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Londra Belediyesi yayınladığı taslak 
‘‘Çevre Strateji Raporu’’ güneş enerjisi 
alanında önemli bir hedef getirdi.
2050 yılında Londra’yı karbon salımı 
artışına neden olmayan bir şehir yapma 
hedefinin belirlendiği raporda, güneş 
enerjisi alanındaki yatırımların da 
artırılacağı bildirildi.
Rapora göre halihazırda Londra’nın güneş 
elektriği gücü 95 MW seviyesinde iken 
ilk etapta 2030 yılı için 100 MW’lık yeni 
kurulu güç artışı hedefleniyor.
Belediye bu hedefe mahalle birliklerine 
güneş elektriği sistem kurulumları için 
hibe sağlama, farkındalığı artıracak pilot 
projelerin devreye alınması ve Londra Ulaşım 
İdaresi’nin binalarında gerçekleştirilecek 
kurulumlar ile ulaşmayı hedefliyor.

İspanya’nın 2016 yılı elektrik 
üretiminin %5,2 oranında güneş 
enerjisinden sağladığı açıklandı. 
İspanya Elektrik Dağıtım 
Şirketi Red Electrica de Espana 
(REE) tarafından açıklanan verilere 
göre ülkenin 2016 yılı elektrik 
üretiminin %3,1’ini fotovoltaik 
sistemler, %2,1’ini ise termal güneş 
elektriği santralları karşıladı.

Bununla birlikte toplam üretimde 
nükleer enerji santrallarının payı 
%22,9, kömürlü termik santrallarının 
payı %14,3, hidroelektrik santrallarının 
payı %14,6, rüzgar enerjisi 
santrallarının payı %19,3, çevrimici 
doğal gaz santrallarının payı %10,5’ini 
ve kojenerasyon santrallarının payı 
%10,5 oldu.

Belediye enerji depolama sistemlerine sahip konut kurulumlarına yönelik 
teşvik programları devreye almayı da planlıyor.
Bununla birlikte belediye, 2050 yılı için belirlediği 2.000 MW’lık hedefe 
ulaşmak amacıyla devlet desteği de almaya çalışacak.

LONDRA BELEDIYESI 2050 IÇIN GÜNEŞ HEDEFI AÇIKLADI

ISPANYA ELEKTRIK ÜRETIMINDE 
GÜNEŞIN PAYI % 5,2 OLDU

İtalya’nın güneş enerjisine dayalı 
elektrik üretim kapasitesi 2017’nin 
ilk altı ayında 233,6 MW’lık artış 
gösterdi. İtalyan yenilenebilir enerji 
birliği Anie Rinnovabili tarafından 
açıklanan bilgilere göre bu artışın 
73,4 MW’lık bölümünü 10 kW altı, 
65,3 MW’lık bölümünü ise 1 MW ve 
üzeri güce sahip sistem kurulumları 
oluşturdu.
İtalya’nın güneş elektriği gücü 
2016’nın ilk altı aylık döneminde 201 
MW, 2015’in ilk altı aylık döneminde 
ise 134 MW artış göstermişti. Ülkenin 
güneş enerjisi alanındaki elektrik 
üretim kapasitesi ise 2016 sonu 
itibarıyla 19,28 GW idi.

ITALYA GÜNEŞTE 
20 GW SINIRINDA
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Şili Kalkınma Ajansı Corfo’nun Başkan 
Yardımcısı Eduardo Bitran Atacama 
Çölü’nde bir ‘‘solar bölge’’ kurmayı 
planladıklarını açıkladı.
Bitran, COP22 İklim Zirvesi sırasında 
yaptığı açıklamada Atacama 
Çölü’ndeki maden alanlarının 
elektrik ihtiyacını karşılamak için 
geçekleştirilecek, 4 milyar dolar bütçeli 
yatırım ile 750 MW ile 1 GW arasında 
bir kurulu gücün devreye alınmasının 
planlandığını söyledi.
Bitran’ın açıklamasına göre Corfo, 

ABD’li ünlü elektrikli araç üreticisi 
TESLA geliştirdiği çatıüstü güneş 
enerjisi sistemlerinin ilk örneklerinin 
kurulumunun gerçekleştirildiğini 
açıkladı.
Şirket CEO’su Elon Musk tarafından 
Eylül ayında yapılan açıklamaya göre bu 
ürünler ilk olarak TESLA çalışanlarının 
evlerinin çatılarında kuruldu.
Musk, yaptığı açıklamada bu sayede 
satış ve kurulum sürecinde oluşabilecek 
sorunların önüne geçilmesinin 
amaçlandığını söylerken, kaç TESLA 
çalışanının evinin çatısına kurulum 
yapıldığı ile ilgili bir bilgi vermedi.
TESLA ‘’Solar Roof’’ adını verdiği 
ürününü 2016 yılının Mayıs ayında 
tanıtmış ve 1.000 dolar depozito 
karşılığı ilk siparişleri almaya başlamıştı. 
Şirket, ilk kurulumlarının ise Haziran 
ayında gerçekleşeceğini açıklamıştı.
Şirketin bu ürünü sayesinde, evlerin 
çatıları güneş elektriği sistemi 
kurulumuna sahip olmasına rağmen 
normal çatılar ile benzer şekilde 
görünebiliyor.
TESLA geliştirdiği iş modeli ile Solar 
Roof müşterilerine mevcut çatının 
kaldırılması, sistem kurulum izinleri 
sağlama ile kurulum ve bakım 
hizmetleri sağlıyor. Şirketin ürünlerinin 
standart büyüklükteki bir çatıdaki 
kurulum işlemi ise bir hafta sürüyor.

Avustralya’da 5 MW güce sahip 
olacak bir sanal güneş enerjisi santralı 
kurma çalışmalarında önemli aşama 
kaydedildiği açıklandı.
Ülkedeki AGL Energy şirketinin 
geliştirdiği proje, Güney Avustralya’nın 
Adelaide şehrindeki 1.000 evin 
çatısındaki güneş elektriği sistemlerine 
dahil edilecek enerji depolama 
birimlerini bulut tabanlı bir sistem 
ile birbirine bağlamayı hedefliyor. Bu 
sayede toplamda 5 MW’lık güce sahip 
bu sistemlerin ‘’birbirleri ile konuşarak’’ 
tek bir santral gibi hareket etmelerinin 
sağlanması hedefleniyor. Proje 
kapsamında ilk 150 eve enerji depolama 
birimleri kurulmuş durumda. Şirket 
bu sayede hem yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin 
elektrik şebekesi üzerindeki yükünü 
hafifletebilmeyi hem de konutların 
güneş enerjisinden sağladığı faydayı en 
üst noktaya çıkarabilmeyi hedefliyor.
2016’nın Ağustos ayında başlatılan 
ve 20 milyon Avustralya dolarına 
mal olacak projenin 5 milyon dolarlık 

bölümünü Avustralya Yenilenebilir 
Enerji Ajansı (ARENA) sağlıyor. 
ARENA tarafından konu ile ilgili 
yapılan açıklamaya göre enerji 
depolama sistemlerine dayalı olan bu 
sistemin şu an için ekonomik olmadığı 
fakat gelecek beş yıl içinde depolama 
teknolojilerinin maliyetlerinde 
görülebilecek %50 oranında gerileme 
ile ekonomik hale gelebileceği bildirildi. 
Bu santralların yaygınlaşması elektrik 
iletim hatlarına yapılması gereken 
altyapı yatırımlarının daha düşük 
kalmasına aynı zamanda dağıtık enerji 
santrallarının ve depolama birimlerinin 
gelişmesinin önündeki engellerin 
aşılmasına da katkı sağlayacak.

Şili’de güneş enerjisinden elektrik 
üretim maliyetinin 2025 yılında 
kilovat-saat başına 2 dolar-sent 
seviyesine gerileyebilmesini 
sağlamak için de araştırma geliştirme 
faaliyetlerine destek sağlamaya devam 
ediyor.
Geçen yılın Ağustos ayında Şili’de 
gerçekleşen güneş enerjisi yarışmasını 
İspanyol Solarpack şirketi kilovat-
saat başına 2,91 dolar-sentlik fiyat ile 
kazanmıştı.
Bununla birlikte Şili, 2050 yılında 
elektrik tüketimini %70 oranında 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlamayı ve karbon salımlarını 2030 
yılında 2007 seviyesinin %30 oranında 
altına çekmeyi hedefliyor.

ŞILI 1 GW’LIK ‘’SOLAR BÖLGE’’ KURACAK TESLA’NIN ILK 
‘’SOLAR ÇATI’’ 
KURULUMLARI 
DEVREYE GIRDI

5 MW’LIK SANAL SANTRALIN KURULUM 
ÇALIŞMASI BAŞLADI
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