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GİRİŞ

Değerli okurlarımız; 
Mutluluk verici gelişmelere bir diğerini de ek-
lemek gerekirse, yerli panel üretimi konusu da 
ülkemizde gün geçtikçe gelişiyor. 
Bugün Türkiye’de, YEKA ihalesi dışında, 27 
üreticimiz toplamda 3.000 MW’ın üzerinde 
yıllık panel üretim kapasiteleri ile hem ulusla-
rarası firmalar hem de kendi markaları adına 
üretim gerçekleştirmekteler. Bununla birlikte, 
geçtiğimiz yıllarda emeklemekte olan panel 
üretimi endüstrisinin artık ayağa kalktığını ve 
üreticilerden birkaçının hücre üretimine de baş�nın hücre üretimine de baş-
lamak üzere olduğu müjdesini verebiliriz. 
Hücre üretimi ile tamamı yerli ve milli ürünle-
rimizi hem iç pazarda hem de Avrupa, Kuzey 
Afrika, Orta Doğu ülkeleri ile İran ve Ukrayna 

pazarlarına ihracatı da bugünlerde başladı. 
Bilindiği gibi tüm dünyada saha kurulumları ile birlikte çatı 
üstü kurulumlar da ciddi bir önem arz etmekte. Ülkemizde de 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilk adımı atılarak, çatı 
projelerinde yapı ruhsatının kaldırılması, sonrasında EPDK 
tarafından yapılan düzenleme ile bürokratik süreçlerin azal-
tılması ve son olarak TBMM’de yapılan kanun değişikliği ile 
vatandaşlarımızın fatura kesme ve mahsuplaşma sorunlarını 
önüne geçilmesi ile inanıyoruz ki 2018 yılının ortalarından 
itibaren çatılarımız üzerinde de güneş enerjisi santrallerini 
sıklıkla görmeye başlayacağız.  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hedefi bildiğiniz gibi 
2023 yılına kadar güneş enerjisine dayalı kurulu güçte 10 GW 
sınırını aşmak. GÜNDER olarak eminiz ki yıllık ortalama 
1.000 MW çatı üzeri kurulum, yeni YEKA ihaleleri, sanayi tipi 
çatılar ve lisanssız projelerin tamamlanması ile 10 GW sınırını 
2020 yılından önce tamamlamış olacağız. 
Bu düşünceler ile GÜNDERGİ’nin yeni sayısında sizlerle ye-
niden birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtir, bol 
güneşli günler dilerim. 

Kutay Kaleli
GÜNDER Başkanı
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Değerli okurlarımız,

Baharın artık iyiden iyiye hissedildiği, güne-
şin ülkemizi ve içimizi daha fazla ısıttığı bir 
döneme giriyoruz. 
25 yıllık tarihi ile Türkiye’nin güneş ener-
jisi alanındaki en köklü ve tek uluslararası 
sektör birliği olan GÜNDER’in yayın or� GÜNDER’in yayın or� yayın or-
ganlarından GÜNDERGİ’nin 11. sayısında 
sizlerle buluşmanın haklı mutluluğunu ya-
şıyoruz. 
Ülkemizin güneş enerjisinden elektrik 
üretimi sektörü 2017 yılında müthiş bir 
ivme yakaladı ve toplam kurulu gücümüz 
geçtiğimiz yıl sonu itibari ile 3.420 MW’ı 
aştı. Bu güç 2018 yılı Mart ayında yapılan 
son kabul işlemleri ile birlikte 4.000 MW seviyesini de aştı. 
Gün geçtikçe artan kurulumlar ile her gün yeni bir santralin 
işletmeye girdiğini görüyoruz.  
Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan Karapınar YEKA-1 GES pro-
jesinin fabrika yatırımı başladı. Ankara’da kurulumu halen 
devam eden fabrika herhangi bir sıkıntı yaşanmaz ise bu yılın 
sonlarına doğru ilk panellerini üretmeye başlayacak. 
Bununla birlikte Sn. Bakanımız Berat Albayrak’ın da geçtiği�ği-
miz günlerde bir konferansta müjdesini verdiği gibi 2. YEKA 
ihalesi de bu yılın ortalarına doğru yapılacak. Yine santral 
kurulumu, panel üretimi gibi bir önceki YEKA ihalesinde 
şartnamede bulunan işlerin yanı sıra, tüm dünyada üzerinde 
ciddi Ar�Ge ve üretim çalışmaları yapılan enerji depolama ko-
nusu da bu YEKA projesinde yer alacak. 
Enerji depolama konusu bugünlerde fotovoltaik sektörünün 
ilk yıllarına benziyor; Halen yeterince kabul görmemiş, üze-
rinde fazlasıyla Ar�Ge çalışması yapılan ve ciddi anlamda 
gelecek vaat eden bir sektör. Bu anlamda YEKA projesi 
içerisinde depolama konusunun yer alması da çok önemli bir 
gelişme olarak kabul edilebilir. 
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Kalyon Enerji - Hanwha Q CELLS Ortak Girişim Grubu 
yatırımı ile Ankara Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilecek 
entegre güneş paneli fabrikasının temeli 21 Aralık 2017 
tarihinde düzenlenen tören ile atıldı. 
Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, fabrikanın temelinin atılması ile Türkiye’yi 
enerjide ve enerji teknolojilerinde dışa bağımlılıktan 
kurtarma hedefi ile çıkılan ve bu yolda ortaya konulan Milli 
Enerji ve Maden Politikasının çok önemli bir ideali ile önemli 
stratejisinin hayata geçirildiğine vurgu yaptı.
YEKA güneş enerjisi projesi ile hem enerji teknolojilerine 
bağımlılığın azaltılacağını, hem de Türkiye’nin potansiyelinin 
de değerlendirilerek bu alanda ihracatçı konuma 
geçilebileceğini ifade eden Bakan Albayrak sözlerini 
şu şekilde sürdürdü; «Şartnamemizin özelliği, teknoloji 
transferini, bu teknolojilerde Türkiye’yi üretim üssü 
haline getirmeyi öncelik olarak belirlemesi oldu. Bunun 
için ilk yıl % 60, ikinci yıl % 70 oranında yerlilikle üretim 
gerçekleştireceğiz. Buranın altını çizmek isterim, fason 
üretim veya montaj değil, doğrudan teknoloji üretimi 
yapacak fabrikayı ve % 80’i Türk mühendislerden oluşacak 
Ar-Ge merkezini şart koyduk. Yarışma sonunda, yerlilik 
oranlı destekle bugün Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını 
Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM) kilovat-saat 
başına yaklaşık 20 dolar-sent ödediğimiz fiyatı, 6,99 dolar-
sente indirip tarihi bir düşüş sağladık. Ülkemizin, insanımızın 
potansiyelinin farkındayız. Çok yakın bir zamanda Türkiye, 

en ileri teknoloji olan bu alanda dünyada söz sahibi ülkeler 
arasına girecektir.” 
Modül fabrikasını takiben kurulacak Ar-Ge merkezi ve 20 
milyon metrekarelik alana inşa edilecek 1.000 MW’lık güneş 
enerjisi santralinin sektöre de dinamizm katacağını belirten 
Albayrak bu fabrika yatırımının binin üzerinde istihdam 
sağlayacağını ve yeni iş alanları oluşmasına imkan vereceğini 
söyledi.
Berat Albayrak konuşmasında kurulacak fabrikanın yıllık 500 
MW ingot ve wafer, 650 MW hücre ve 800 MW güneş paneli 
üretecek kapasitede olacağı bilgisini de paylaştı. 
Kalyon Enerji ve Hanwha Q CELLS, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından 20 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen, 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları modeline dayalı güneş 
enerjisi yatırımı yarışmasının galibi olmuşlardı. Şirketler 
kazandıkları bu başarı ile Konya’nın Karapınar bölgesinde 1.000 
MW gücünde güneş enerjisi santrali inşa etme ve ürettikleri 
elektriği 15 yıl boyunca kilovat-saat başına 6,99 ABD Dolar-
sentlik fiyat üzerinden satma hakkı ve 30 yıl kullanım hakkı elde 
etmişlerdi. Bununla birlikte şirketler YEKA düzenlemesi şartları 
gereğince önemli yükümlülükler altına girmişlerdi.
Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemedeki şartlar 
gereğince yarışmayı kazanan şirketlerin Türkiye’de güneş 
modüllerinin tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde yıllık en 
az 500 MW’lık üretim kapasitesine sahip bir fabrika ile % 
80 oranında Türk mühendislerin çalıştığı bir Ar-Ge merkezi 
kurması gerekiyordu.

YEKA modelinin ilk fabrikasının temeli atıldı
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Türkiye 2017’de gerçekleşen güneş 
enerjisi yatırımları ile bu alanda 
sıçrama yaparak yıllık kurulu güç artışı 
bakımından Avrupa üçüncülüğüne 
yükseldi. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
verilerine göre 2017 başında 832,5 MW 
olan Türkiye’nin güneş elektriği gücü yıl 
içinde 2.588,2 MW artarak 2017 sonunda 
3.420,7 MW’a yükseldi. Bu gücün 17,9 
MW’lık bölümünü lisanslı, 3.402,8 MW’lık 
bölümünü ise lisanssız güneş elektriği 
santralleri oluşturdu. Avrupa pazarında 
yıllık kurulu güç artışında 2017’de 
Türkiye’den sonra Almanya 1.753 MW’lık 
artış ile ikinci, İngiltere ise 912 MW’lık 
artış ile üçüncü sırada yer aldı. 

Türkiye kurulu güç artışında 
Avrupa üçüncüsü oldu

Tarımsal faaliyetlerde güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasını 
amaçlayan yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girdi. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 7 Aralık 
2017 tarihli Resmi Gazete’de tarımsal faaliyetlerde modern 
basınçlı bireysel sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını amaçlayan 
‘’Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama 
Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’ yayınlandı. 
Tebliğ ile sulama sistemi yatırımı yapmak isteyen çiftçilere, bu 
yatırımlarını güneş enerjisi sistemi ile birlikte projelendirmeleri 
durumunda yatırımları için hibe elde etme imkanı getirildi. 
Tebliğe göre yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altındaki projelere 
sağlanacak destek KDV hariç toplam maliyetin %50’si oranında 
uygulanacak. Bununla birlikte güneş enerjisi sisteminin maliyetinin 
toplam yatırım tutarının %50’sini geçmemesi şartı bulunuyor. 
Bu rakamın geçildiği takdirde ise yatırım bedelinin 1 milyon  
TL’nin üstündeki bölümünün yatırımcı tarafından ayni katkı  
olarak karşılanması gerekecek.

Tarımsal sulamada güneş 
enerjisine destek sağlanacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2040 yılı öngörülerini 
içeren 2017 yılı Dünya Enerji Görünümü raporunu 
yayınladı.
Raporda küresel enerji sisteminde çok önemli ve uzun 
dönemli etkiler doğuracak değişikliklerin gerçekleşmekte 
olduğuna dikkat çekiliyor. Bu değişiklikler ana olarak 
ABD’nin petrol ve doğal gaz alanında lider hale gelmesi, 
güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaşması, elektriğin toplam 
enerji tüketimindeki payının artması, enerji sektöründeki 
dijitalleşme ve Çin’in temiz enerji alanındaki güçlenen 
liderliği olarak sıralanıyor.
IEA çalışmasındaki en dikkat çekici öngörülerden biri ise 
güneş enerjisinin 2040’a kadar olan birçok ülkede en ucuz 
elektrik üretim kaynağı haline gelecek olması. Özellikle 
Çin ve Hindistan’da görülecek gelişmeler ile bu dönemde 
küresel ölçekte gerçekleşecek elektrik üretim kapasitesi 
artışında en büyük pay güneş enerjisinin olacak.
Küresel enerji talebi 2040 yılında, 2017’ye göre yüzde 30 
oranında daha yüksek olacak ve bu talep ağırlıklı olarak 
doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak 
karşılanacak. Kömürün enerji arzındaki payındaki artış, 
büyük ölçekli karbon depolama teknolojileri geliştirilmediği 
sürece düşük kalacak. Çalışmadaki öngörülere göre 
petrol talebi artış hızı yavaşlamak ile birlikte, yükselmeye 
devam edecek. Talep artışındaki yavaşlamada ise 

hükümet destekleri ve pil maliyetlerindeki gerilemeler 
sayesinde elektrikli araç satışlarının yükselmesi ile motor 
verimliliklerindeki sağlanacak ilerlemeler etkili olacak.
Kamyonlar ile petrokimya, denizcilik ve havacılık 
sektörlerinin talepleri ise petrol talebinin yükselmesini 
sağlayan diğer alanlar olacak.
Rapora göre Çin’in daha temiz bir büyüme hedefli yeni 
ekonomik stratejisi de küresel enerji piyasalarında önemli 
etkiler gösterecek.
Çin’in kirlilik ile mücadelesi rüzgar, güneş, nükleer enerji 
ve elektrikli araçlar gibi alanlarda ilerlemesine katkı 
sağlayacak. Küresel doğal gaz talebinde 2040 yılına kadar 
gerçekleşecek artışın dörtte üçü de Çin kaynaklı olacak.
Bununla birlikte küresel düzeyde enerji üretimi kaynaklı 
emisyonlardaki artış 2040’a kadar yavaşlasa da yükselemeye 
devam edecek, fakat yine de dünyayı iklim değişikliğinin 
sert etkilerine maruz kalmaktan koruyamayacak.

IEA: Güneş en ucuz kaynak olacak
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2017’de temiz enerji sektörü yatırımlarında yeni bir rekor 
kırılırken bu rekorda en büyük pay güneş enerjisinin oldu. 
Bloomberg New Energy Finance tarafından derlenen 
verilere göre 2017’de temiz enerji alanında 2016’ya göre 
% 3 oranında artış ile 333,5 milyar dolar düzeyinde yatırım 
gerçekleşti. Bu alanda 2010 yılından beri gerçekleşen 
toplam yatırım tutarı ise 2,5 trilyon doları aştı. 
Güneş elektriği alanında gerçekleşen yatırım tutarı, yatırım 
maliyetlerindeki gerilemeye rağmen bir önceki yıla göre % 
18 oranında artış ile 160,8 milyar dolara yükselirken toplam 
yatırım tutarının neredeyse yarısını oluşturmuş oldu. 
Rüzgar enerjisi 107,2 milyar dolarlık yatırım ile en fazla 
yatırımın yapıldığı ikinci alan oldu.
Enerji depolama, enerji verimliliği ve elektrikli araçlar gibi 
alanlarda ise 2017’de bir önceki yıla göre % 7 oranında artış 
ile 48,8 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 
BNEF verilerine göre 2017’de gerçekleşen yatırımlar ile 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim 
kapasitesi, büyük ölçekli hidroelektrik santralleri hariç 
olmak üzere 160 GW’ın üzerinde artış gösterdi. 
Bu artışın 98 MW’lık bölümünü güneş enerjisi, 56 GW’lık 
bölümünü rüzgar enerjisi, 3 GW’lık bölümünü atıktan enerji 
üretimi, 2,7 GW’lık bölümünü küçük ölçekli hidroelektrik 

santraller ve 700 MW’lık bölümünü jeotermal enerji 
yatırımları oluşturdu.
BNEF verilerine göre Çin temiz enerji yatırımlarındaki açık 
ara lider konumunu 2017’de de sürdürmeye devam etti. 
2017’deki yatırımların 132,6 milyar dolarlık bölümü Çin’de 
gerçekleştirilirken, ikinci sırada yer alan ABD’de gerçekleşen 
yatırım tutarı ise 56,9 milyar dolar oldu. 
Geçtiğimiz yıl Japonya’da 23,4 milyar dolar, Almanya’da 
14,6 milyar dolar, İngiltere’de 10,3 milyar dolar tutarında 
temiz enerji yatırımı hayata geçerken, Avrupa ülkelerinin 
tamamındaki yatırım tutarı ise 57,4 miyar dolar oldu.
BNEF verilerine göre 2017’de Türkiye’de ise 2016’ya göre 
% 8 oranında gerileme ile temiz enerji alanında 2,3 milyar 
dolarlık yatırım gerçekleşti. Kuruluşa göre güneş elektriği 
pazarındaki yıllık büyüme eğilimi 2018’de sürecek ve küresel 
güneş elektriği gücü bu yıl 107 GW daha artış gösterecek.

Güneş 2017’de de temiz enerji yatırımlarının lideri oldu

Pazar araştırma ve danışmanlık 
kuruluşu IHS Markit, küresel güneş 
elektriği gücünün 2018 yılında 108 
GW artacağını öngördü. 
Kuruluşun hazırladığı 
‘’Fotovoltaik Pazarı Talep 
Takibi’’ çalışmasına göre Çin, 
2017’de olduğu gibi gelecek 
yıl da sektördeki büyümenin 
ana belirleyicisi olacak ve 
2018’teki toplam büyümenin yarısına yakını Çin’de 
gerçekleşecek.
Çin’in büyümesindeki ana etkenler ise güneş 
elektriğine yönelik güçlü politik destek, elektrik arzında 
kaynak çeşitliliğini hedefleyen dönüşümün başarılı 
şekilde devamı ve dağıtık sistem kurulumlarında 
görülecek yüksek büyüme olacak.
Bununla birlikte kuruluşa göre gelecek yılın özellikle 
ilk yarısında küresel fotovoltaik modül pazarında 

arz sıkıntısı yaşanabilecek ve 
modül fiyatları yatırımcıların 
öngördüğünden yüksek 
olabilecek. Kuruluşa göre 
özellikle 2018’in ilk yarısında, 
polisilikon arzındaki yetersizlik, 
fotovoltaik modül fiyatlarının 
sabit kalmasına veya 
yükselmesine neden olabilir. 
Bu durum ise modül fiyatlarının 

düşeceği beklentisi ile planlanan bazı projelerin 
ertelenmesine hatta iptal edilmesine yol açabilir.
Bununla birlikte IHS Markit’e göre fotovoltaik modül 
pazarında lider konumda olan Çinli üreticiler gelecek 
yıl kendi pazarlarına daha fazla odaklanacaklar.
Kuruluşa göre bu duruma gerek Çin pazarının gelecek 
yıl da yüksek büyüme gösterecek olması, gerek ise 
2017’de ülkedeki modül fiyatlarının yükselmiş olması 
neden olacak.

Kurulu güç  2018’de 108 GW artacak
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Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & 
Young (EY) tarafından 2003 yılından beri hazırlanan 
‘’Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi’’ 
çalışmasının 50. sayısı yayınlandı. 40 ülkenin 
yenilenebilir enerji yatırım ortamının incelendiği 
endekste, Türkiye 2017’de bir önceki yıla göre 3 
basamak birden yükselerek 16. sırada yer aldı. 2017’nin 
Ekim ayında yayınlanan raporda Türkiye’nin güneş 
enerjisi kapasitesinin bir yılda üç kat artarak 1.5 GW’a 
ulaştığı belirtilirken, yabancı yatırımcıların rüzgar 
enerjisi başta olmak üzere Türkiye’deki yenilenebilir 
enerji fırsatlarına daha fazla ilgi gösterdiği vurgulandı.
Çalışmaya göre Çin 2017’de de Hindistan ve ABD’nin 
önündeki birinci sıradaki yerini korudu.
İkinci sıradaki Hindistan’da gerçekleşmesi planlanan 
bazı rüzgar enerjisi anlaşmalarının iptal edilmesinin, 
ülkenin güneş enerjisi kapasitesini 2022 yılında 100 
GW’a yükseltme hedefine gölge düşürdüğü de 
vurgulandı.
EY endeksinde son dönemde yenilenebilir 
enerji faaliyetlerini hızlandıran ve çeşitli politika 
düzenlemelerine giden Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
ülkeleri yükselişe geçerken, Cezayir ise güneş enerjisi 
alanında attığı adımlar ile endekse 38’inci sıradan giriş 
yaptı.
EY Türkiye tarafından yayınlanan basın açıklamasında 

değerlendirmesi paylaşılan EY Türkiye Enerji Sektör 
Lideri Erkan Baykuş şunları kaydetti; “Ülkemiz, yerli 
ve yabancı yatırımcılar için özellikle rüzgar ve güneş 
enerjisi alanlarında cazip yatırım fırsatları sunuyor. 
İhalelere yüksek miktarlarda talep gelmesi, Türkiye’de 
yenilenebilir enerji alanında yatırım ve uygulamalar için 
güçlü bir iştah olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte 
hem ülkemizde hem de dünyada akıllı ölçüm sistemleri 
ve şebekelerin gelişimi, dijitalleşme, müşteri çözümleri 
alanlarında pek çok yeni gelişme yaşanıyor ve bunun 
sonucu olarak Türkiye’nin enerji verimliliği olgunluğu 
giderek yükseliyor. Güneş enerjisi özelinde bakıldığında, 
yüz ölçümü büyüklüğü ve güneşlenme süresi uzunluğu 
dolayısıyla Türkiye yüksek potansiyel taşıyan ülkeler 
arasında yer alıyor. Yatırım ortamının iyileşmesini 
sağlayan gelişmeler ve enerji reformları alanında 
gösterilen kararlı duruşun, önümüzdeki dönemde 
Türkiye’yi yatırımcılar için giderek daha cazip bir pazar 
haline getireceğini öngörüyoruz.’’

Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarında çekiciliği arttı

Güneşin Kumaşı da İyiYeşil tahvil ihraçları rekor büyüme gösterdi
İklim dostu yatırımların finansmanı için gerçekleştirilen 
yeşil tahvil ihraçları 2017’de bir önceki yıla göre iki kata 
yakın düzeyde arttı.  Bu alandaki gelişmeleri inceleyen 
Climate Bonds Initiative tarafından derlenen verilere 
göre 2017’de 155,5 milyar dolarlık yeşil tahvil ihracı 
gerçekleşti. Bu rakam 2016’da 87,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşmişti. 
Kuruluşun çalışmasına göre 2017’de 37 ayrı ülkede, 146’sı 
ilk defa olmak üzere 239 kuruluş tarafından 1.500’den 
fazla yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. 2017’de en fazla 
yeşil tahvil ihracı 42,4 milyar dolar ile Amerika Birleşik 
Devletleri’nde gerçekleştirildi.  Sıralamada Çin 22,5 
milyar dolar ile ikinci, Fransa 22,1 milyar dolarla üçüncü, 
Almanya ise 9,6 milyar dolarla dördüncü oldu.

2017’de başta Avrupa Yatırım Bankası, Uluslararası 
Finans Kuruluşu ve Asya Kalkınma Bankası olmak 
üzere uluslarüstü kuruluşlar tarafından ise 9 milyar 
dolarlık ihraç gerçekleştirildi. Malezyalı Tadau Energy, 
Quantum Solar ve Permodalan Nasional şirketleri 
tarafından toplamda 755,5 milyon dolar olarak 
gerçekleştirilen sukuk ihraçları ile de ilk islami yeşil 
tahvil ihraçları da gerçekleşmiş oldu.2017’deki yeşil 
tahvil ihraç işlemlerinden elde edilen finansman 
kaynağının % 38’ü yenilenebilir enerji, % 29’u ise yeşil 
bina ve enerji verimliliği yatırımları için kullandırıldı. 
Climate Bonds Initiative yeşil tahvil ihraç miktarının 
2018’de tekrar büyük bir yükseliş yaşayarak, 250 ila 300 
milyar dolar arasında gerçekleşeceğini öngörüyor.
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Avrupa ülkelerinde 2017 yılında rüzgar, güneş ve biyokütle kaynaklı 
elektrik üretimi ilk defa kömür kaynaklı elektrik üretimini geride 
bıraktı.  Almanya’dan Agora Energiewende ve İngiltere’den Sandbag 
işbirliği ile hazırlanan 2017 yılı Avrupa Elektrik Raporu’ndaki verilere 
göre geçtiğimiz yıl Avrupa ülkelerinin toplam elektrik üretimi içinde 
rüzgar, güneş ve biyokütle kaynaklı üretimin payı % 20,9 olurken, taş 
kömürü ve linyit kaynaklı üretimin payı ise % 20,6’da kaldı.
Raporda bunun Avrupa tarihinde ilk defa gerçekleştiği, yalnızca beş 
yıl önce ise kömürden bu kaynaklardan iki kat daha fazla elektrik 
üretimi sağlandığına dikkat çekildi. Güneş enerjisi kaynaklı elektrik 
üretimi ise 2016’daki 111 Teravat-saat (TWh) seviyesinden 2017’de 
119 TWh’e yükseldi.  Bu üretimin 100 TWh’lik bölümü ise yalnızca 
beş ülke tarafından gerçekleştirildi. Rapordaki verilere göre 2017’de 
güneş elektriği sistemleri ile Almanya’da 40 TWh, İtalya’da 25 
TWh, İspanya’da 14 TWh, İngiltere’de 12 TWh ve Fransa’da 9 TWh 
düzeyinde elektrik üretimi gerçekleştirildi. Avrupa ülkelerinin 2017 yılı 
elektrik üretiminde, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 30, 
nükleer enerjinin yüzde 25,6, fosil yakıtların ise yüzde 44,4 oldu.

Avrupa’da rüzgar, güneş ve biyokütle 
ilk defa kömürü geride bıraktı

Güneşin Kumaşı da İyi

Girdi Tedarik Stratejisi 
Eylem Planı yürürlüğe girdi
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı 
(2017-2019) 29 Aralık 2017 tarihli ve 
2017/54 sayılı Yüksek Planlama kurulu 
kararı ile kabul edildi. 
Genel amaçları arasında Türkiye’nin 
imalat sanayinin mevcut ve gelecek 
dönem ihtiyaçlarına dönük olarak 
girdi tedarikinin planlanması, ihracata 
dönük üretimde yüksek teknoloji 
ve katma değerli girdi üretim 
yetkinliğinin arttırılması ve ara malı 
ithalat bağımlılıklarının azaltılması olan 
programda belirlenen stratejik hedeflere 
ulaşmak amacıyla 22 eylem maddesi 
belirlendi.
Planda elektronik sektöründe, artan güneş 
santrali yatırımlarının ve ticaret politikası 
araçlarına bağlı birim fiyat değişikliklerinin 
de etkisiyle özellikle 2016’dan itibaren 
güneş pilleri ile panelleri ithalatında 
büyük bir artış gözlendiği, bununla birlikte 
güneş panellerinde üretim kapasitesi 
artmaktayken özelikle güneş pillerinde 
ithalata bağımlılığın devam etmekte 
olduğu tespitleri paylaşılıyor.
Planda makine ve elektronik sektörlerinde 
ek üretim kapasitesi oluşturacak stratejik 
ve büyük ölçekli yatırımların destek 
kapsamına alındığı ve onaylanan stratejik 
yatırım başvuruları kapsamında yıllık 
47,9 milyon adet güneş pili, 800 bin adet 
250 watt tipinde güneş enerjisi paneli ek 
üretim kapasitesi yaratılması hedeflendiği 
bildiriliyor.

BP rüzgar ve güneş enerjisinin küresel birincil enerji 
tüketimindeki payındaki artışa dair öngörüsünü yükseltti. 
2018 yılı BP Enerji Görünümü raporuna göre 2015 yılında 
500 Mtoe düzeyinde olan rüzgar ve güneş kaynaklı enerji 
tüketimi 2035’te 2.000 Mtoe düzeyine yükselecek. Şirket 2017 
yılı raporunda bu rakamın 1.600 Mtoe düzeyinde olacağını 
öngörmüştü. Bu artış ile rüzgar ve güneşin 2040 yılı küresel 
birincil enerji tüketiminde payı yüzde 14’e ulaşacak.

BP Yenilenebilir 
Öngörüsünü Yükseltti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin 
enerji tüketiminde tasarruf sağlamak ve ener ve  amacı ile 
hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2 Ocak 
2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) 
tarafından 2017-2023 yılları arasında yürütülecek plan 
kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve 
teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 6 
kategoride 55 eylem gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Geri ödeme sürelerinin ortalama 7 yıl olarak hesaplandığı 
eylemler ile Türkiye’nin enerji tüketiminde 2023 yılına 
kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP tasarruf sağlanabileceği 
hesaplanıyor. Bu eylemler için 2023 yılına kadar 10,9 milyar 
ABD doları düzeyinde yatırım yapılması hedefleniyor.  
Yatırımlar sayesinde 2033 yılına kadar sağlanacak 
tasarrufun, 2017 fiyatları ile 30,2 milyar dolara ulaşacağı, 
etkilerinin ise 2040’a kadar devam edeceği öngörülüyor. 
YEGM tarafından yürütülecek olan planda belirlenen iki 
eylem de doğrudan güneş enerjisi sektörünü ilgilendiriyor.
Bunlardan, 2018 yılında yılında teknik ve idari çalışmaları 
yapılarak uygulamaya geçilecek olan, ‘’Binalarda 
Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemlerinin 
Kullanımının Yaygınlaştırılması’’ eylemi Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve EPDK ile birlikte 
yürütülecek. 
Bu eylem kapsamında binalarda yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımına yönelik engellerin azaltılması, 
idari süreçlerin daha kolay ve hızlı hale getirilmesi, 
mevzuatta belirli büyüklerdeki yeni binalarda yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımına yönelik ekonomik 
yapılabilirlik çalışmaları doğrultusunda asgari limitler 
tanımlanması, fotovoltaik güneş paneli kullanılan 
binaların şebeke işletmecileri ile mahsuplaşması 
kolaylaştırılması, mevcut binalarda kojenerasyon, ısı 
pompası ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaşmasına yönelik dolaylı ya da doğrudan destek 
modelleri tanımlanması, yerinde üretilen elektrik ve ısı 
enerjisinin asgari öz tüketim şartı ile satışına yönelik gerekli 
düzenlemeler yapılması hedefleniyor. 
Verilecek desteklerin etkilerinin yıllık bazda izlenerek bir 
sonraki yıl destek miktarlarının optimize edilmesi ayrıca 
bu eylemler ile yenilenebilir enerjinin ve kojenerasyonun 
faydalarına yönelik farkındalık artırma programlarıyla 
desteklenmesi de hedefler arasında.

‘’Tarımsal Üretimde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Kullanımının Özendirilmesi’’ eylemi de güneş enerjisinin 
önemli bir yer kaplayacağı bir diğer önemli adım olacak.
2018 yılında mevzuat geliştirme çalışmaları yapılacak 
2019, 2020 ve 2021 yıllarında uygulamaya geçilecek 
eylem ile sürdürülebilir tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan 
enerjinin yerinde ve yerel kaynaklar ile sağlanarak dağıtık 
enerji sistemlerin avantajlarından faydalanılması ve enerji 
maliyetlerinin ve tarımsal üretimin çevresel etkilerinin 
azaltılması için tarımsal üretim süreçlerinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle) 
kullanılmasının özendirilmesi hedefleniyor. 
Eylem kapsamında sulamada güneş enerjili su pompaları 
ile ilgili kullanım farkındalığı artırılması, sulamada güneş 
(fotovoltaik, konsantre güneş enerjisi sistemleri vb.) 
ve rüzgar enerjisi kullanımı desteklenmesi, kurutma ve 
iklimlendirmede güneş enerjisi kullanımı desteklenmesi, 
tarımsal üretim yapılarında (sera, ahır, ağıl, kümes vb.) 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı desteklenmesi, 
tarım ve orman atıklarının yem ve gübre olarak kullanılması 
esas olup biyokütlenin (yem ve gübre amaçlı kullanılan 
tarım ve orman atıkları hariç) enerji amaçlı kullanım 
farkındalığı artırılması, tarım ve orman atıkları ile çalışan 
kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamaları desteklenmesi 
ayrıca Ar-Ge faaliyetleri konusunda TUBİTAK ve TAGEM 
özel çağrılı projeleri desteklenmesi gibi faaliyetler 
yürütülmesi planlanıyor.
Bu eylem Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı sorumluluğunda, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TKDK, TAGEM, 
TÜBİTAK işbirliğinde yürütülecek.

Ulusal Enerji Verimliliği Planı 
yürürlüğe girdi
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Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en büyük 
uluslararası etkinliği SOLARTR konferansı bu yıl beşinci 
kez kapılarını açacak. 
Bilim ve teknoloji ağırlıklı etkinlik bu yıl da Ege 
Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EGE-GEE), 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-
MAM), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu–Türkiye 
Bölümü (GÜNDER) ve Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü (YEGM) işbirliği ile gerçekleştirilecek. 
27-29 Kasım 2018 tarihleri arasında Hilton İstanbul 
Bosphorus’ta düzenlenecek konferans güneş 
enerjisinin kamu, özel  sektör, sivil toplum ve 
akademideki paydaşlarını bir araya getirecek.
Geniş katılım ile düzenlenecek etkinlik ile güneş 
enerjisi sektörünün gelişimi için önerilerle 
birlikte olası tehditlerin giderilmesi ve engellerin 
kaldırılmasına katkı sağlayacak yol haritalarının ve 
eylem planlarının alt yapısının ortaya konulması 
amaçlanıyor. 
Sektörün gelişimine yönelik mevzuat ve gereklilikler, 
sorun ve çözüm önerileri, bütünleşik sektör 
yapılanmasının ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta 
ihtiyaçları da etkinliğin gündem maddeleri arasında 
olacak.
Konferansta ulusal ve uluslararası kuruluşların 
temsilcileri ile birlikte ele alınacak konu başlıkları ise 
ana olarak şunlar olacak;

 Güneş enerjisi teknolojileri (PV, Isıl) ve yeni eğilimler
 PV malzeme ve cihazlarının ölçüm ve 

karakterizasyonu
 PV enerji tesisleri
 Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP, CPV)

 Güneş enerjisi sistemlerinin işletimi, performansı ve 
güvenilirliği

 Güneş ısıl ve güneş elektriği sektörü ve pazar 
dinamikleri

 Kent planlamasında güneş enerjisi, güneş enerjisi ile 
ısıtma ve soğutma

 Büyük ölçekli sistemler
 Sanayi üretim süreçleri ile güneş ısıl enerjisinin 

bütünleştirilmesi
 Binalarda bütünleşik güneş enerjisi sistemleri
 Binaların yenilenmesinde güneş enerjisi kullanımı
 Sıfır enerjili binalarda güneş enerjisinin rolü
 Enerji depolama sistemleri
 Hibrit sistemler
 Değerlendirme ve sertifikalandırma prosedürleri
 Yeni malzeme ve yaklaşımlar
 Yönetmelikler
 Çerçeve mevzuat ve bölgesel kalkınma
 İklim değişikliği ve güneş enerjisi
 Salım ticareti
 Güneş enerjisinde yenilikçi finansman modelleri
 Ar-Ge, Ür-Ge ve gelecek işbirlikleri
 Çevre sağlığı ve iş güvenliği konuları 

2016 yılında gerçekleşen bir önceki konferansta binden 
fazla ulusal ve uluslararası katılımcı yer almış, etkinlik 
internet üzerinden yapılan canlı yayın sayesinde de 10 
binden fazla kişiye ulaşmıştı. 
Konferansta 9 ayrı oturumda 40 konuşmacı, 3 ortak 
oturumda ise 14 vizyoner konuşmacı katkı sağlamış, 
akademik toplantılarda da 89 sözel bildiri ve 20 poster 
bildiri sunumu yapılmıştı.

SOLARTR2018 yaklaşıyor
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Güneşin Kumaşı da İyiGreenpeace’ten 75 güneş elçisine eğitim
Greenpeace Akdeniz, Türkiye’de çatıların güneş panelleri 
ile donanmasının önündeki bürokratik engellerin 
kaldırılması için başlattığı, “Gölge Etme” kampanyası 
kapsamında bir eğitim programı düzenledi.
GÜNDER’in de desteği ile gerçekleştirilen toplantılara 
katılan çeşitli sivil toplum kuruluşları, yerel girişimler 
ve kurumları temsil eden toplam 75 kişi programda 
edindikleri bilgiler ile “güneş elçisi” olmak için ilk adımı 
attı.
Toplantılarda katılımcılara Türkiye ve dünyada güneş 
enerjisinden elektrik üretiminde gelinen son nokta, 
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli ve güneş enerjisine 
geçişin istihdam, teknoloji ve iklim değişikliği başta olmak 
üzere çevresel alanlarda yan faydaları ve kooperatifçilik 
gibi farklı finansman ve örgütlenme modellerine dair bilgi 
verildi. 
Program kapsamında teorik bilgilerin verildiği 
toplantıların yanı sıra, katılımcılarla Seferihisar’da 
belediyenin elektrik ihtiyacını karşılayan pazar yerinin 
üzerine kurulu güneş enerjisi santrali ile Kayseri’de 120 
kişiye istihdam sağlayan Ödül Solar’ın güneş paneli 
fabrikası gezildi.
Program hakkında bilgi veren Greenpeace Akdeniz İklim 
ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Duygu Kutluay şunları 
kaydetti;
‘’Yenilenebilir enerji dönüşümü dünyada çoktan başladı 
ve önlenemez bir hızla ilerliyor. Türkiye’nin bir an önce 
bu dönüşüme katılarak, bu alanda sahip olduğu çok 
zengin potansiyelini kullanması ve teknoloji, istihdam 
gibi yan faydalardan yararlanması gerekiyor. Toplantılara 

katılan bireylerin bu yolda ihtiyaç duyulan yerel bilincin 
oluşmasına katkı sağlayacak ve itici gücü oluşturacak 
güneş elçileri olacaklarına inanıyoruz.
Üstelik yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı 
gelişmeler, bireylerin üretim ve dağıtım şirketlerinin 
arzına bağımlı pasif tüketiciler olmaktan çıkıp, kendi 
ihtiyacını üreten ve fazlasını şebekeye vererek ihtiyaca 
katkıda bulunan üreticiler haline dönüşebilmesini hiç 
olmadığı kadar kolaylaştırıyor.
Daha temiz ve daha adil bir dünyaya gidecek enerji 
dönüşümünde bireyler önemli bir role sahip. Dünyada 
nükleer ve kömür gibi kirli enerji kaynaklarına karşı 
örgütlenen bireylerin kendi bölgelerinde enerji 
dönüşümünü nasıl başlattığına, böylelikle bölgesel 
ve bireysel gelişime nasıl katkıda bulunduklarına dair 
birçok örnek görüyoruz.››

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ‘’2017 yılı 
Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Maliyetleri’’ çalışmasını 
yayınladı.
Çalışmaya göre yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik üretim maliyetleri gerilemeye devam ediyor ve bu 
kaynakların fosil yakıtlara karşı rekabet seviyesi her geçen 
yıl yükseliyor. Maliyetlerin en hızlı gerilediği yenilenebilir 
enerji yatırım alanı ise fotovoltaik güneş enerjisi.
Çalışmadaki tespitlere göre büyük ölçekli fotovoltaik 
projeleri için ağırlıklı ortalama seviyelendirilmiş elektrik 
üretim maliyetleri, 2010-2017 arası dönemde %73 
oranında düştü ve 2017’de devreye giren yeni santraller 

için 10 dolar-sent/kWh seviyesine kadar geriledi.
Bununla birlikte aynı dönemde fosil yakıtlara dayalı 
elektrik üretim maliyetleri ise 5 ila 17 dolar-sent/kWh 
arasında oldu.
IRENA öngörüsüne göre, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik üretim maliyetleri 
gerilemeye devam edecek ve 2019 yılında iyi 
konumlarda inşa edilecek yeni rüzgar ve güneş 
enerjisindeki maliyetler 3 dolar-sent/kWh seviyesine 
inecek. 2020 sonrasında ise tüm yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik üretim maliyetleri 3 ila 10 
dolar-sent/kWh seviyesinde olacak. 

Elektrik üretim maliyeti en hızlı güneş yatırımları için geriliyor
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kamu kuruluşlarından alınan izinlerden 
yaşanabilecek zorluklar tespit edilecek. 
Türkiye olarak daha kat etmemiz 
gereken oldukça uzun bir yol var. Bizler 
de var gücümüzle toplum bilincini 
artırmak, yenilenebilir enerjinin 
önemini anlatmak ve bedava olan bu 
güneşin açtığı her yerde, bu kaynağın 
kullanılması için çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu güzel organizasyonu 
gerçekleştiren Bodrum Belediyesi’ne, 
projede büyük emeği olan çalışma 
arkadaşlarımıza, başta Genel 
Sekreterimiz aruk Bey’e, tüm diğer 
STK’lara, Avrupa Birliği’ne ve emeği 
geçen herkese teşekkürü borç bilirim.  
GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli 
toplantıda yaptığı açıklamalarda 
tamamen düz çatılardan oluşan 
Bodrum’un bu kentsel yapısı ile güneş 
enerjisi kurulumlarının oldukça rahat 
gerçekleştirmesinin mümkün kıldığını 
ayrıca Bodrum’un düşük nem oranına 
sahip havasının da bu kurulumların 
verimini olumlu yönde etkileyeceğini 
kaydetti.
Açılış konuşmalarının ardından 

GÜNDER Yönetim Kurulu Üyelerine, 
Bodrum Belediyesi personellerine ve 
sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine 
teşekkür ederek sonlandırdı.
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Kutay Kaleli ise toplantıdaki 
konuşmasında şunları kaydetti; 
Başkanımızla imzaladığımız protokol 

kapsamında GÜNDER ve Bodrum 
Belediyesi olarak bir çalışma yapmayı 
planlıyoruz. Çalışma kapsamında 
Bodrum’da belirlenecek hedef kitleye 
dağıtılmak üzere tanıtım kılavuzları 
hazırlıyoruz. nümüzdeki yıl Mart 
ayında, Bodrum halkının da güneş 
enerjisi konusunda bilinçlendirilmesi 
amacıyla bir eğitim semineri 
düzenlenecek. Yine önümüzdeki Mayıs 
ayında, Bodrum’da turizm ve yatçılık 
sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin 
katılacağı bir grup toplantısı yapacağız. 
Bu toplantıda da elektrik giderlerinin 
nasıl en aza indirileceği konusunda da 
bir dizi görüşmeler gerçekleştirilecek. 

abıta binasının çatısında da 3 kW’lık 
bir çatı uygulaması yapılacak. Bu 
uygulamanın yapımı sırasında da 

ru a irliği e ekli ro e 
D  e o rum ele i e i 

i irliği ile eli iril i

GÜNDER ve Bodrum Belediyesi 
işbirliği ile geliştirilen “Sahil 
K n r n  a ı  K r ar 
r  açılış toplantısı 25 Ekim 2017 

tarihinde Bodrum’da gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği ve Türkiye umhuriyeti 
tarafından finanse edilen, faydalanıcı 
kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
olan r    
A anın a Kapa n n G r  

 r ra ı  kapsamında 
gerçekleştirilecek projenin protokolü 
de toplantıda imzalandı.
Herodot Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıda protokole 
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı 
K a  Ka  ile Bodrum Belediyesi 
Başkanı  K a n imza attı. 
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet 
Kocadon imza töreninin ardından 
yaptığı konuşmada yenilenebilir 
enerji kaynaklarından mümkün olan 
en yüksek düzeyde fakat şehirlerin 
kentsel kimliğinin bütünlüğüne zarar 
vermeden faydalanılması gerektiğine 
vurgu yaptı. 
Mehmet Kocadon Avrupa Birliği 
fonlarından yararlanarak GÜNDER 
işbirliği ile gerçekleştirilecekleri bu 
proje ile ilk olarak kapanan Konacık 
Belediyesi’nin eski binasında güneş 
enerjisi sistem kurulumu yapılacağını 
ayrıca Bodrum’da birkaç proje 
daha gerçekleştireceklerini, bu 
çalışmalarındaki amaçlarının ise 
toplumu güneş enerjisi konusunda 
bilinçlendirmek ve güneş enerjisini 
yaygınlaştırabilmek olduğunu ifade 
etti. 
Bodrum Belediye Başkanı Kocadon 
konuşmasını toplantıya katılan 

SAH L KENTLER NDE ATI ÜSTÜ GÜNE  ELEKTR N  
YAYGINLA TIRMAYI HEDEFLEYEN R E BA LADI





22
MART 2018

GÜNDER’DEN

10 ay sürecek projenin tamamlanması 
ile beklenen sonuçlar ise şu şekilde;
b Bodrum ve çevresinde çatı 
sistemlerinden elektrik üretiminin 
avantajları ile ilgili tanımlamalar 
gerçekleştirilmiş olması,
b Hedef grupların güneş enerjisi 
sistemlerinin avantajları konusunda 
bilgilendirilmesi ve düzenlenecek 
eğitimlerle ilgili teknik personelin 
yeterliliklerinin artırılması,
b Bodrum ve çevresindeki hedef 
grupların çatı sistemleri ile güneş 
enerjisinden elektrik üretimine ve öz 
tüketime yönlendirilmesi, 
b Sera gazı oranının artmasına neden 
olan elektrik üretim sistemlerinin 
kullanımı azaltılarak çevreye duyarlı 
bir bölge yaratılması,
b GÜNDER ve Bodrum 
Belediyesi’nin işbirliğinin bölgedeki 
diğer belediyeler ve sivil toplum 
kuruluşları arasında işbirliği 
sağlanmasına katkıda bulunması.

Proje sunumunun ardından Troya 
Çevre Derneği ve Troya Enerji 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Oral Kaya Yenilenebilir Enerji 
Kooperatifleri ve Minerji Yenilenebilir 
Enerji Sistemleri şirketi kurucusu 
Bülent Aydın da Türkiye’de Çatı 
Kurulumları başlıklı birer sunum 
yaptılar.
Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen ve faydalanıcı kurumu 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan 
İklim Değişikliği Kamu Bilincinin 

Artırılması ve Paydaş Kapasitesinin 
Geliştirilmesi için Teknik Destek 
Projesi  Proje Grup Danışmanlık 
liderliğindeki konsorsiyum tarafından 
yürütülüyor. 
38 projenin hine sağladığı program ile 
Türkiye’nin iklim değişikliği etkilerini 
azaltma çabalarını güçlendirmek 
için kamu farkındalığını ve paydaş 
kapasitesini artırmak yolu ile AB 
iklim politikası ve mevzuatına 
kademeli olarak uyum sağlanması 
amaçlanıyor.

olan turizm sektörünün elektrik 
giderlerinin en aza indirgenebilmesi 
için yolların aranacağı odak grup 
çalışması düzenlenecek. Nisan ve 
Mayıs aylarında gerçekleştirilecek 
bu çalışmaya otel ve yat sektörü 
temsilcilerinin katılmasına önem 
gösterilecek. 
b Çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin 
kullanımların yaygınlaşması ile birlikte 
bu sistemlerin kurulumunda ihtiyaç 
duyulacak işgücünün eğitilmesi amacı 
ile Bodrum ve çevre ilçelerdeki ehliyetli 
elektrikçilere 2018 mayıs ayında eğitim 
verilecek.
b Projenin somut sonuçlarının ortaya 
koyulabilmesi ve güneş enerjisi 
sistemlerinin görünür kılınabilmesi 
amacı ile Bodrum Konacık abıta 
Müdürlüğü 3 kW kapasiteli çatı 
üstü güneş enerjisi kurulumu 
gerçekleştirilecek.

GÜNDER Proje Koordinatörü  
a ır proje hakkında bir sunum 

yaptı. 
Meltem Haykır sunumunda projenin 
genel amacının çatı sistemleri 
ile güneş enerjisinden elektrik 
üretimi konusunda ilgili grupların 
bilinçlendirilerek çevre ve ekonomiye 
katma değer yaratılması ve iklim 
değişikliğinin yarattığı olumsuz 
etkilerin en aza indirilmesi olduğunu 
söyledi.
Haykır projenin özel amaçlarını ise 
çatı sistemlerinin kullanılması ile 
ilgili olarak avantajların belirlenmesi, 
uygulamalarla ilgili olarak hedef 
grupların bilgilendirilmesi için araçlar 
sağlanması ve grupların kullanıma 
yönelik alt yapının hazırlanmasına 
katkıda bulunulması, hedef grupların 
çatı sistemleri ile güneş enerjisinden 
elektrik üretimine ve öz tüketime 
teşvik edilmesi, Bodrum Belediyesi 
hizmet binasında gerçekleştirilecek 
pilot çatı uygulaması ile güneş enerjisi 
kullanımının teşvik edilmesi, GÜNDER 
ve Bodrum Belediyesi arasındaki 
kurumsal işbirliğini artırarak çevredeki 
yerel yönetim ve STK’ların işbirliğine 
destek olunması, GÜNDER ve Bodrum 
Belediyesi’nin proje işbirliği konusunda 
kurumsal kapasitelerinin artırılması 
olarak sıraladı. 
Meltem Haykır tarafından verilen 
bilgilere göre proje kapsamında 
gerçekleştirilecek diğer çalışmalar ise 
şunlar olacak;
b G n  En r  n r  
Kı a  hazırlanacak ve projenin 
hedef grubu ile paylaşılacak. Bu 
çalışma ile güneş enerjisinden 
yararlanılarak elektrik üretilmesinin 
ve öz tüketim için kullanılmasının 
avantajlarının bilinmesi amaçlanıyor.
b Bodrum’da yaşayan halkın 
güneş enerjisi kullanımı konusunda 
bilinçlendirilmesi ve kullanım yolları 
konusunda bilgi sahibi olabilmesi 
amacı ile Mart ve Nisan aylarında 
seminer düzenlenecek.
b Bodrum için gelir kaynaklarından 

Meltem Haykır, 
sunumunda çatı 
sistemleri ile güneş 
enerjisi konusunda 
ilgili grupların 
bilinçlendirilmesinin 
önemini vurguladı 

”

“

 a kı
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bulunması halinde ise MYK ile 
GÜNDER MYM karşılıklı olarak 
yetkilendirme ön sözleşmesini 
imzalayacak. n sözleşmenin 
ardından TÜRKAK başvuru süreci 
başlatılacak ve dokümanlar TÜRKAK 
portalına da yüklenecek. MYK ve 
TÜRKAK denetimlerinin olumlu 
geçmesi ile akreditasyon süreci 
tamamlanacak ve GÜNDER MYM 
personel belgelendirme faaliyetleri için 
yetkilendirilmiş olacak.
GÜNDER MYM, TÜRKAK tarafından 
akredite edilmesi ve MYK tarafından 
yetkilendirilmesi ile birlikte E  

n r  G n  En r  
En  tarafından hazırlanan Ulusal 
Yeterlilikler kapsamında sınav ve 
belgelendirme faaliyetlerini yürütecek. 
GÜNDER MYM enerji sektörüne ait 

a  G  S  r n  
Seviye 3�4�5 , G n  ı  S  

r n  Seviye 3�4�5  kapsamları 
dahilinde personel belgelendirme 
faaliyeti yürütecek.
Bu çalışma ile mesleki e  a anın a 

n  r  giderilecek. 
Uygulama hem mesleki eğitimi 
destekleyecek hem de tüketicilerin
abonelerin çatılarına kurdurduğu 
sistemlerin emniyetli ve ehil kişiler 
tarafından yapılmasını sağlayacak.

ve TS EN SO 17024 standardının 
uygun Kalite Yönetim Sistemi 
çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmanın 
tamamlanması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına yönelik çalışmalar ise 
devam ediyor.
Ardından ise GÜNDER personelinin 
hem MYK hem de TURKAK’dan 
gerekli eğitimleri alması sağlandı ve 
MYK içerisinde gerekli organizasyon 
şeması oluşturuldu 
Çalışmaların tamamlanması 
ve GÜNDER’in bu konuda 
yetkilendirilmesini takiben GÜNDER 
tarafından sınav ve belgelendirme 
faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili 
yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgeleri verilmeye başlanacak.
Bu kapsamda ayrıca 24�28 Ocak 2018 
tarihinde Antalya’da yapılan çalıştayda 
her iki meslek grubuna ait yaklaşık 
1.000 soru ile sınav senaryoları 
hazırlandı ve bu senaryolara göre 
uygulama sınav kontrol listelerinin 
ve malzeme listelerinin oluşturulması 
ve sınav malzemelerinin temini 
aşamalarına gelindi. İlk aşamada 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya 
olmak üzere 4 şehirde gerçekleştirilecek 
sınavlara yönelik çalışmalar da devam 
ediyor.
Mart 2018 itibari ile MYK portalına 
dokümantasyon yükleme ve ön 
başvuru yapma süreci başlamış 
olacak. Dokümantasyonun uygun 

GÜNDER çatı üstü güneş enerjisi 
yatırımlarının önünü açacak yasal 
düzenlemelerin tamamlanması ile 
oluşacak nitelikli işgücü ihtiyacının 
karşılanabilmesine yönelik bir çalışma 
başlattı.
GÜNDER’in r  A r a n 
K r  TÜRKAK  ve  
Y r  K r  MYK  
düzenlemeleri kapsamında 201  
yılında başladığı çalışmalar ile 
G E   Y r  

r  GÜNDER MYM  kurulması 
hedefleniyor. 
Merkez ile bu alanda çalışmak 
isteyen kişilere gerekli teorik ve 
teknik becerileri kazandırmaya 
yönelik eğitimler verilecek. Eğitim 
programlarını başarılı şekilde 
tamamlayan kişiler ise  
Y r    almaya hak 
kazanacaklar. 
2  Aralık 2012 tarih ve 2850  sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı 
ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 
Sınıfları Tebliği ile güneş enerjisi panel 
montajı 3.21.01 ve 43.22.01 NA E 
kodunda ve çok tehlikeli sınıftaki 
işler arasında belirtilmiş ve bu alanda 
çalışmak için Mesleki Yeterlilik 
Belgesi’ne sahip olunması şartı 
getirilmişti.
GÜNDER MYM çalışmaları 
kapsamında ilk olarak GÜNDER 
bünyesinde Mesleki Yeterlilik Sistemi 

GÜNDER MESLEK  YETERL L K MERKEZ  
ALI MALARINI TAMAMLAMAK ÜZERE

GÜNDER MYM, 
enerji sektörüne 
ait Fotovoltaik Güç 
Sistemi Personeli 
ve Güneş Isıl Sistem 
Personeli kapsamları 
dahilinde personel 
belgelendirme faaliyeti 
yürütecek.

”

“
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GÜNDER güneş enerjisi 
sektöründeki gelişmeye paralel 
olarak, sektördeki bilgi düzeyinin 
de sağlıklı bir şekilde artması ve 
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli 
ve birikimli işgücüne katkı sunmak 
amacı ile gerçekleştirdiği eğitim 
çalışmalarını, eğitim programlarının 
kapsamını genişleterek sürdürüyor. 
GÜNDER bu amaçla 2018 yılında 
Türkiye’de ilk defa olmak üzere  
G n  En r  a ı  p  

S r  E  çalışmalarına 
başladı. Bu kapsamdaki eğitim 
programlarının ilki Şubat ayında 
İstanbul’da ikincisi ise Mart ayında 
Ankara’da gerçekleşti.
Eğitimlerin iki günlük teorik 
bölümünde güneş elektriği 
yatırımlarına yönelik yasal 
düzenlemelerden ürün seçimi 
ve finansman olanaklarına kadar 
birçok konu uzmanları tarafından 
katılımcılara anlatıldı. Eğitimlerin son 
günlerinde ise ABB, PEM Enerji ve 
Smart Enerji’nin fabrikalarına gezi 
düzenlendi.
GÜNDER ayrıca medyanın hızla 
gelişen güneş enerjisi sektörü 
konusunda daha ayrıntılı teknik 
bilgiye sahip olmasına katkı 
sağlamak için 2  Şubat 2018 
tarihinde çeşitli basın kuruluşlarının 
mensupları için bir teknik gezi 
düzenledi. 
ABB, St ubli ve Smart Enerji’nin 
tesislerinin ziyaret edildiği gezide 
firma yetkilileri tarafından basın 
mensuplarına üretim yaptıkları 
alanlar ile ilgili teknik bilgi verildi ve 
soruları cevaplandı.

GÜNDER  
SEKT RÜ E 

AYDA LARINI 
B LG LEND RMEYE 
DE AM ED Y R

pan r n n  
a ap pa r n  a ı  

r r n  a  
r a ı arının 

r n r  
FV kaynak telinin 
ribon  ayrıştırılması, 

ribon makaralarının 
geri dönüşümü gibi konuları ele 
alabilecekler.
Bu konularda geliştirilen projeler 
arasında yapılacak değerlendirmeler 
sonucunda seçilen en iyi 3 projenin 
imalat süreçlerine dönüştürülmesi 
ile projeye konu iş ve işlemlerin 
yürütülmesi konusunda imk n 
sağlanacaktır. Ayrıca dereceye giren 
projelerin sahipleri ödüllendirilecek. 
Başarılı projeler Nisan ayında 

an a düzenlenecek 
SO ARE  fuarında yapılacak bir 
oturum ile güneş enerjisi sektörünün 
bilgisine sunulacak. Bununla 
birlikte Haziran ayında Almanya’da 
gerçekleşecek NTERSO AR 
fuarında da projelerin uluslararası 
lansmanı gerçekleştirilecek.

GÜNDER B RL  LE GÜNE TE 
D NGÜSEL EK N M  ALI MASI BA LADI 
G E , r  
E n  a arı 
Ara ır a a ı 
TEPA  ve  

Y n n r En r   
r  n r  

K n  OSTİM 
ENER İK  işbirliği ile güneş 
enerjisi alanındaki üretim süreçlerine 
yenilikçi yaklaşımlar katabilme amacı 
ile S A  S  adlı bir çalışma 
başlatıldı.
Bu yıl düzenlenecek S A  
S 1 ’in başlığı ise G n  
En r n  n  E n  
an  r n  A ı arın 

r n r  olarak belirlendi.
a ı a kapsamın a n  n r  
a ırı arın an a na anan 

atıkların değerlendirilmesi 
konusunda üniversite öğrencileri 
veya üniversitelerinden yeni mezun 
olmuş gençleri alternatif  

arı maya teşvik edebilmek 
hedefleniyor.
Yarışmaya katılmak isteyenler 
kırı ı  a arın  a ar ı 
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sürdürülebilirliği açılarından değerlen-
dirildiğinde aşağıdaki konular öne çık-
maktadır.
YEKDEM kapsamında enerji kaynak-
larının desteklenmesinde temel kıstas 
bu kaynağın enerji arz güvenliğine olan 
katkısı olmalıdır. 

rnek olarak güneş enerjisi saha kuru-
lumları ile çatı uygulamaları karşılaştı-

2018 Mart ayı itibarıyla ülkemizin gü-
neş enerjisi kurulu gücü 4.000 MW’ı 
geçmiş durumdadır. 2018’in geri ka-
lan döneminde bu kapasiteye yaklaşık 
1.000 MW’lık ilavenin gerçekleşmesi 
beklenmektedir.
Güneş enerjisine sağlanması gereken 
desteğin enerji arz güvenliği, toplum-
sal yaygınlık, destek adaleti ve destek 

G
üneş enerjisi ülkemizin, 
YEKDEM süreci devam 
etsin veya etmesin, 
mutlaka desteklenme-
si gereken temel enerji 

kaynağıdır. ira güneş, ülkemiz için 
yenilenebilir enerji kaynakları arasında 
kapasitesi en yüksek, maliyeti ise en dü-
şük enerji kaynağıdır.

Yazı Faruk TELEMCİOĞLU, GÜNDER Genel Sekreteri

2020 SONRASI YENILENEBILIR ENERJI 
KAYNAKLARI DESTEK MEKANIZMASI 
NASIL OLMALI?
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Uzun süreli destekler:

1  A ı  aran  a ı  Ülke-
mizde de bugüne kadar uygulanan ve 
güneş enerjisinde 10 yıl süresince, 13,3 
dolar�sent kWh olarak uygulanan açık 
net ve süreli alım fiyatıdır
2. Garan  a ı  p a a a ı ara-
ın a  ar ın n  - n pr -

 Üreticiler üretimlerini serbest 
piyasada sattıklarında daha önce yap-
tıkları sözleşmelerde belirlenen T ile 
arada eksi bir fark olduğunda sadece bu 
fark kendilerine ödenmektedir.

 a  YEKA   Karapınar böl-
gesi için yapılan ihalede olduğu gibi be-
lirli bir alan ve büyüklük için yapılacak 
ihalelerde o ihaleye özgü oluşan alım 
garantisi fiyatı ve süresi belirlenebilir.

 Y  n r  a ı  r n  
Elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerine 
dağıtım veya satışını yaptıkları elektriği 
belirlenecek bir kota çerçevesinde belirli 
bir miktar ve oranda yenilenebilir enerji 
kaynaklarından alma zorunluluğu geti-
rilebilir.

Bir sefere özgü destekler:

1  r ra  r n a a ı-
rı a ı  Başvuruların kısa sürede yapı-
labilmesi, başvuru ve kabul işlemlerin 
yerel firmalar tarafından yapılabilmesi, 
tip proje uygulaması vb.

 a r  ar arının a ırı a ı  
Belirli bir süre tüm harç ve başvuru be-
delleri kaldırılabilir veya kamu tarafın-
dan üstlenilebilir.

 ara a    Yapılacak 
yatırımın belirli bir bölümü kamu tara-
fından hibe olarak sağlanabilir. Bu baş-
langıçta destek olarak verilebilir veya 
yatırım yapıldıktan sonra inceleme ya-

liğidir. Yapılacak bürokratik düzenle-
melerle desteklerin zaman içerisinde 
değiştirilmesi bu tür yatırımlara olan 
güvenin sarsılmasını getirecektir. eri-
lecek destek zaman içerisinde azaltıla-
bilir ve değiştirilebilir fakat değişikler 
önceden açıklanmalıdır ve yatırımcılar 
yapacakları fizibiliteler ile yatırımları-
nın geleceğini yatırımlarına başlamadan 
öngörebilmelidir. 
Yenilenebilir enerji alanında ulaşılması 
gereken hedefler net ve gerçekçi olarak 
belirlenirse bu kaynağı desteklemekle 
ilgili araçlar da gerçekçi ve zaman içe-
risinde öngörülebilir şekilde oluşturu-
labilir.

Destekler neler olabilir?

Güneş enerjisi yatırımlarına verilecek 
destekler, kullanım amacına uygun ola-
rak birkaç başlık altında incelenmelidir.
1. Güneş enerjisi saha kurulumları 
2. Çatı uygulamaları
a  Konutlar
b  Ticari çatılar
c  Sanayi çatıları
3. sı pompası kullanımları
4. Bölgesel ısıtma sistemlerinde kulla-
nım
Güneş enerjisinin bu kullanım alanları 
yukarıda sayılan ölçütler açısından de-
ğerlendirilmeli ve sürdürülebilir bir des-
tek mekanizması oluşturulmalıdır.
2020 sonrası YEKDEM kaldırılabilir 
ama enerji kaynaklarının desteklenmesi 
açısından farklı araçlar kullanılabilir ve 
uzun soluklu sürdürebilirlik sağlanabilir.
Dünyada çeşitli ülkelerde çeşitli teş-
vik mekanizmaları kullanılmaktadır ve 
bunlar genel olarak birkaç başlık altında 
toplanabilir.

rıldığında elbetteki enerji arz güvenliği 
açısından çatı kurulumları ön plana çık-
maktadır.
Gerekli tüm ekipmanların yerli olarak 
üretiminin yapılıyor yapılabilecek ol-
ması da enerji arz güvenliği açısından 
güneş enerjisi yatırımlarının mutlaka 
değerlendirilmesi ve desteklenmesi ge-
rektiğini bize göstermektedir.
Ayrıca enerji bağımsızlığının en büyük 
garantisi güneş enerjisi yatırımlarının
kullanımının tüm topluma yayılması, 
her hanenin kendi elektriğini üretiyor 
ve tüketiyor olması, her sanayi kurulu-
şunun kendi elektriğini üretiyor olması 
ve de kırsal alanda kullanımın yaygın-
laştırılmasıdır.
Güneş enerjisini sadece elektrik üretim 
aracı olarak görmemek gerekir. Güneş 
enerjisinin elektrik üretmenin yanında 
sıcak su üretimi, yemek pişirilmesi ve 
konut�iş yerlerinin ısıtılması soğutul-
ması gibi alanlarda da yaygın kulla-
nımları mevcuttur. Güneş enerjisi ile 
hibrit çalışan ısı pompaları ve elektrikli 
kombiler de artık günümüzde konutlar-
da�ticari kuruluşlarda kullanılan ısınma 
araçlardır. Tüm dünyada çeşitli hibrit 
kaynaklarla bölgesel ısıtma sistemleri 
kurulurken bu sistemler içerisinde gü-
neş enerjisi teknolojilerinin ve ürünleri-
nin de önemli bir yeri vardır.
Herhangi bir destek mekanizması oluş-
turulurken, sağlanacak desteklerin han-
gi enerji kaynağını nasıl etkileyeceği ve 
hangi enerji kaynağının ne kadar deste-
ğe ihtiyacı olduğu göz önüne alınmalı-
dır.
Kısaca destek tüm kaynaklara veya kul-
lanımlara eşit olmayabilir ama esas ola-
rak kaynağın ihtiyacına göre düşünül-
meli ve adaletli olmalıdır. Güneş ener-
jisine verilen destek ile jeotermal kay-
naklara verilen desteğin aynı olmasının 
beklenmediği gibi konutlarda kullanılan 
sıcak su sistemlerine verilen destek ile 
güneş enerjisinden elektrik üretimi için 
çatı sistemlerine verilecek desteğin aynı 
ve eşit olması beklenmemelidir.
Ayrıca diğer önemli bir nokta ise bu 
desteğin sürdürülebilir olması gerekli-

Güneş enerjisini sadece elektrik üretim aracı 
olarak görmemek gerekir. Güneş enerjisinin 
elektrik üretmenin yanında sıcak su üretimi, yemek 
pişirilmesi ve konut-iş yerlerinin 
ısıtılması/soğutulması gibi alanlarda da yaygın 
kullanımları mevcuttur. ”

“
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Sonuç ve Öneriler;

ncelikle dünya üzerindeki güneş ener-
jisi destek mekanizmalarının ayrıntılı 
bir incelemesinin yapılıp kamuya yük 
olmayan ama üretici abone üzerine 
olumlu etkiler sağlayacak mekanizma-
ların neler olabileceği araştırılıp kamuo-
yunda tartışılmalıdır.

zellikle sanayimizin gelişimi açısın-
dan güneş enerjisi sektörünün destek-
lenmesi büyük önem arz etmektedir.
Türkiye güneşte kalıcı ve teknolojik bir 
endüstri oluşturmalı, büyük çaplı bir 
ihracat üssü haline gelmelidir. Bu bağ-
lamda yerli güneş endüstrisinin destek-
lenmesi kilit önem arz etmektedir.
Kurulacak mekanizmalarda aşağıdaki 
esaslar mutlaka dikkate alınmalıdır
Kamunun sosyal projelere ve koope-
ratiflere sağlayacağı özel destekler çok 
önemlidir ve devam etmelidir. Ayrıca 
elektrikteki kayıp kaçağın büyük bölü-
mü tarımsal sulamada ve kırsal kesimde 
yaşanmaktadır. Bu alanlarda kamu tara-
fından oluşturulacak hibe programları 
kayıp kaçağın ulusal sistem üzerindeki 
olumsuz etkisini azaltacağından önem-
li bir destek mekanizması olarak kabul 
edilmesi gerekmektedir.
Güneş enerjisine verilecek destek güneş 
enerjisi sistemlerinin kullanımını kolay-
laştıracak ve artıracak olan depolama 
sistemlerini de kapsamalıdır. Depolama 
sistemleri şu andaki maliyetleri nedeni 
ile desteklenmeye en çok ihtiyaç duyan 
alanlardan biridir.
sı pompalarının kullanımını yaygın-

laştırmak adına güneş enerjisi ile hibrit 
çalışan sistemler için yapılacak uygula-
malarda bu sistemler güneş enerjisi çatı 
sistemlerinin tabi olduğu destek meka-
nizmalarına tabi olduğu açıklanmalıdır.
Güneş enerjisi yatırımlarının kişisel 
veya küçük ölçekli bireysel kullanımını 
çatı ve ısı pompası uygulamaları  artır-

mak isteniyorsa verilecek tüm destekler 
bu tür yatırımların geri dönüş süresinin 
4�5 yıl olması üzerine kurgulanmalıdır. 
Bu tür yatırımların istihdama ve bölge-
sel kalkınmaya olan katkılarını da göz 
ardı etmemek gerekir.  

süre için ücretsiz fizibilite desteği sağ-
lanabilir.
1  nan an  Kamu yatırım 
yapacak abonelere faizsiz kredi sağla-
ma ve kredi kefaleti gibi araçlarla destek 
sağlayabilir.
1  a p a a  Abonelerin 
kullandıkları enerji miktarı ve fiyatı ile 
kendi üretimi olan enerjinin satış fiya-
tı düşünüldüğünde yatırımların önünü 
açacak şekilde farklı kesimler için farklı 
mahsuplaşma şekli getirilebilir. 

rnek olarak OSB’lerdeki firmalar için 
mahsuplaşma elektrik miktarı üzerin-
den değil fiyatı üzerinden yapılmalıdır. 
Aksi takdirde yatırımın çekiciliği kalma-
maktadır.
Bu teşvik ve desteklerin dışında yeşil 
etiket, kalite bazlı teşvik ve sisteme eri-
şim teşvikleri gibi birçok uygulama söz 
konusudur. 

pılıp maliyetin bir bölümü yatırımcıya 
iade edilebilir.

 r  n r n  n  apı a ı  
Yatırımcıların  abonelerin yaptıkları 
yatırımın bedelinin bir bölümünü belir-
li bir dönem için vergi indirimi olarak 
beyan edip daha az vergi ödemeleri 
sağlanabilir.

 a ı r  n r  Bu yatırımı 
yapacak kişi veya kurumlardan başka 
alanlarda alınacak vergilerde indirime 
gidilebilir. rnek olarak Bornova bele-
diyesi güneş enerjisi yatırımı yapan sa-
kinleri için çöp vergisinde 25 indirim 
yapacağını ilan etmiştir. Benzer şekilde 
OSB müdürlükleri ve belediyeler de 
özendirici tedbirler alabilirler.

 r  a  Kira uygulamala-
rında olduğu gibi belirli bir gelirin üze-
rinin vergilendirilmesi sağlanıp bunun 
altında kalan kısım beyan dışı bırakıla-
bilir.

 Ya ırı    Sahada GES 
yatırımı yapan kişi ve kurumlara yatı-
rım teşvik belgesi verilerek KD ’den 
muaf olmaları sağlanmaktadır. Benzer 
uygulama, belirli bir süre üretim ve 
parasal boyut büyüklüğüne bakılmak-
sızın, güneş enerjisinin diğer uygulama 
alanlarında da hayata geçirilebilir.

 Y r  r n  Yatırım yapacak-
lara yerli ürün kullanımlarını teşvik için 
belirli bir süre için belirlenecek oranlar 
üzerinden yerli ürün desteği sağlana-
bilir. Bu hem yerli sanayinin gelişimini 
sağlayacak hem de yapılacak yatırımın 
geri dönüş süresini kısaltacak ve daha 
fazla yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

 Ka  n r  a ı  aran  Kamu 
kendi kurum ve kuruluşlarının tükettiği 
enerjinin tamamını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından alacağını taahhüt ede-
bilir.
1  Ka  pr r  Kamu farkındalık 
yaratıcı olarak belirli bir süre için kamu 
kurumları dışındaki kurumların bazı 
projelerinin finansmanını kendisi sağ-
layabilir.
11    Kamu ve ulus-
lararası kuruluşlar aracılığı ile yatırım 
yapacak kişi ve kurumlara belirli bir 

Güneş enerjisi 
yatırımlarının kişisel 
veya küçük ölçekli 
bireysel kullanımını 
(çatı ve ısı pompası 
uygulamaları) artırmak 
isteniyorsa verilecek 
tüm destekler bu 
tür yatırımların geri 
dönüş süresinin 4-5 
yıl olması üzerine 
kurgulanmalıdır. ”

“
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teli GES’ler”) ile isanssız Elektrik Yö-
netmeliği uyarınca bir Konvansiyonel 
isanssız GES projesinin kurulması için 

belirlenen prosedürlerin arasındaki ana 
farklılıklar şu şekildedir

ncellikle, Konvansiyonel isanssız 
GES’ler için belirlenen kurulu güç 1 
MW’a kadar ulaşabilmekte iken, Küçük 
Kapasiteli GES’ler için azami kurulu 
güç 10 kW ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca, 
23 Mart 201 dan önce çağrı mektu-

bu alma hakkını kazanan projeler hariç 
olmak üzere  Konvansiyonel isanssız 
GES’lerin azami kurulu gücü, tüketim 
tesisinin bağlantı anlaşmasında belirtilen 
sözleşme gücünün otuz katına çıkabilir-
ken, Küçük Kapasiteli GES’ler için kuru-
lu gücün, tüketim tesisinin bağlantı an-
laşmasındaki sözleşme gücünden daha 
fazla olması mümkün değildir.
 
Konvansiyonel isanssız GES’lerin baş-
vuruları doğrudan ilgili şebeke işletmeci-
sine duruma göre, dağıtım şirketleri, TE-
İAŞ veya dağıtım lisansı bulunan orga-

olarak düzenlenen bu küçük çaplı proje-
ler açıkça yalnızca n  n r  pr -

r  olarak ifade edilmektedir. isans-
sız Elektrik Yönetmeliği’nde belirtilen 
kurulu gücün kapasitesinin küçüklüğü 
göz önüne alındığında, Usul ve Esaslar 
henüz çıkmadan, yalnızca küçük çaplı 
çatı güneş enerjisi projesine uygulanmak 
üzere öngörüldüğü düşünülerek piyasa-
da a ı n  olarak anılmaya 
başlamıştır. Bununla birlikte, Usul ve 
Esaslar, çatı projelerinin yanı sıra cephe 
projelerinin de bu Usul ve Esaslar kapsa-
mında olduğunu açıkça belirtmektedir.

isanssız Elektrik Yönetmeliği, Usul 
ve Esaslar kapsamındaki güneş enerjisi 
projelerinin, kapasite tahsisi için mev-
cut kapasitelerin bulunup bulunmadı-
ğını belirlerken, bu kapsamdaki proje 
başvurularının konvansiyonel lisanssız 
güneş enerjisi santralleri K n an -
n  an ı  GES  ile birlikte değerlen-
dirilmeyeceğini açıkça belirtmektedir. 
Usul ve Esaslar uyarınca 10 K ’lık bir 
güneş enerjisi projesi K  Kapa -

U
zun süredir yayımlan-
ması beklenen küçük 
çaplı güneş enerjisi 
projelerini düzenleyen 
usul ve esaslar  

 E a ar  Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu EPDK  tarafından 1  
Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik 
Piyasasında isanssız Elektrik Üretime 
İlişkin Yönetmelik an ı  E r  
Y n  uyarınca, kurulu gücü 10 
kW’a kadar olan yenilenebilir enerjiye 
dayalı üretim tesisleri tarafından üretilen 
ve bağlantı anlaşmasında belirtilen tüke-
tim tesisinin anlaşma kapasitesine kadar 
doğrudan tüketim tesisine bağlanan ihti-
yaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine 
ilişkin ayrı usul ve esasların düzenlene-
ceği belirtilmiş olup, Usul ve Esaslar bu 
hüküm uyarınca çıkartılmıştır. isans-
sız Elektrik Yönetmeliği, söz konusu 
hükümde genel olarak n n r 
n r  kavramından bahsetse de ve özel 

olarak güneş enerjisi projelerini ifadesini 
kullanmasa da, Usul ve Esaslar da özel 

Yazı Değer Boden & Ayşegül Önol, 
Boden Hukuk Bürosu

0 K A KADAR OLAN NE  ENERJISI 
ROJELERI I IN  O AK 20 DE YAYINLANAN 
S L E ESASLAR IN DE ERLENDIRMESI

Elektrik iyasasında Tüketim 
Tesisi ile Aynı lçüm 
Noktasından Bağlı ve Güneş 
Enerjisine Dayalı Üretim 
Tesisleri çin Lisanssız 
Üretim Başvurularına ve 
htiyaç Fazlası Enerjinin 
Değerlendirilmesine lişkin 
Usul ve Esaslar 18 cak 2018 
Tarihinde Yayımlandı
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kararı da istenmiştir. Taslaktan sonra çe-
şitli değişiklikler ile yayımlanan Usul ve 
Esaslar uyarınca ise, yalnızca müstakil 
binalar için üretim tesisi ile ilişkilendiri-
len GES’in kurulacağı yere ait tapu kaydı 
veya kira sözleşmesi veya kullanım hak-
kını gösterir belge talep edilirken, birden 
fazla kullanıcının bulunduğu binalar için 
de yalnızca yönetim kararının sunulma-
sı yeterli sayılmıştır. Bir binadaki konut 
sayısını ve çatı katındakinin kaplayacağı 
alan dikkate alındığında, Küçük Kapasi-
teli GES’lerin kurulumu, tüm bina sakin-
leri için değil yalnızca birkaç bina sakini 
için gerçekleştirilebilir görünmektedir. 
Bu şekilde çatı yüzeyinin binanın tüm 
sakinleri için Küçük Kapasiteli GES’lerin 
kurulmasına izin vermemesi durumun-
da, binanın sakinlerinin GES tesis etmek 
isteyenler lehine böyle bir yönetim ka-
rarının alınmasından kaçınması ve proje-
lerin gerçekleştirilmesini engellemesi söz 
konusu olabilir.

Usul ve Esaslar taslağı, çatı projelerine 
ilişkin imar mevzuatı kapsamındaki bel-
gelerin de sunulmasını şart koşarken, 3 
Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan 

an ı A an ar ar Y n  ile 
henüz Usul ve Esaslar’ın yayımlanma-
sından önce bu şart kaldırıldı. Böylece, 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsa-
mında açıkça belirtildiği üzere, bina-
nın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş 
kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri 
ruhsata tabi olmaktan çıktı. Söz konusu 
Yönetmelik hükmüne uygun olarak, tas-
lakta değişiklik yapmak suretiyle Usul ve 
Esaslar’da başvuru sırasında sunulacak 
belgelerin listesi içerisinden, GES’lerin 
kurulacağı alanla ilgili imar belgesi tale-
bini çıkardı. te yandan, taslakta belir-
lenen koşullardan biri olmamasına rağ-
men, istenilen belgeler listesine, tüketim 
tesisine ilişkin olarak inşaat ruhsatı ve
veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge 
yer almaktadır. İnşaat ruhsatı ve veya 
inşaat ruhsatı yerine geçen belge sun-
ma gereğinin gerekçesi açık olmamakla 
birlikte, kanımızca yapı kullanım ruhsatı 
yerine inşaat ruhsatı istenmesindeki se-

İAŞ tarafından ilan edilen toplam kapa-
site tahsis limiti d hilinde ve bu öncelik 
kurallarına göre değerlendirilmeyeceğini 
belirtmektedir. Usul ve Esaslar, Küçük 
Kapasiteli GES’lerin tahsisine ilişkin ola-
rak kendi öncelik kurallarını öngörmüş-
tür. Usul ve Esaslar uyarınca, Küçük 
Kapasiteli GES’in toplam kurulu gücü, 
ilgili Şebeke İşletmecisine ait bir trans-
formatör olması halinde, transformatör 
gücünün yarısını; bu transformatörün 
başvurana ait olması halinde ise kurulu 
gücü 10 kW’ı ile sınırlı olmak kaydıyla  
transformatör gücünü geçemeyecektir. 
Bununla birlikte Usul ve Esaslar uyarın-
ca, başvurularında tüketimi bir önceki 
yılda daha fazla olan başvuru sahiplerine 
öncelik verilecektir. Buna ek olarak, Usul 
ve Esaslar, Bağlantı Anlaşması’ndaki 
sözleşme gücü 3 kW d hil olmak üzere 
3 kW’a kadar olan tüketim tesisleri için 
yapılan başvurularda, doğrudan bağlantı 
görüşü verileceğini belirterek, daha da 
küçük kapasiteli projeler için, bu prose-
dürü iyice kolaylaştırmaktadır. 

Her ne kadar sunulması istenen belgeler 
Konvansiyonel isanssız GES’ler için is-
tenen belgelere benzer olsa da, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
proje alanının tarım arazisi olmadığını 
gösterir belirten belge ve bu projeler 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönet-
meliği kriterlerine göre çevresel etki 
değerlendirmesine tabi olmadığı için  
çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili 
belgeler gibi niteliği gereği zaten talep 
edilmemesi gereken bazı belgeler Küçük 
Kapasiteli GES’ler için gerekli belgeler 
arasında sayılmamıştır. 

Usul ve Esaslar henüz taslak halinde 
iken, Küçük Kapasiteli GES’in kurula-
cağı alanın müstakil bina veya birden 
fazla kullanıcının bulunduğu bina olma-
sı ayrımı yapılmaksızın, GES’in kurula-
cağı alanın tapusu veya kira sözleşmesi 
başvuru sırasında talep edilen belgeler 
arasında sayılmış ve binanın birden faz-
la kullanıcının bulunduğu bina olması 
durumunda, ayrıca konutun yönetim 

nize sanayi bölgeleri  yapılırken, Küçük 
Kapasiteli GES’lerin başvuruları şebeke 
işletmecisine duruma göre, dağıtım şir-
ketleri veya dağıtım lisans sahibi orga-
nize sanayi bölgeleri  yapılabileceği gibi 
şebeke işletmecisinin taşra birimlerine de 
yapılabilmektedir. Şebeke işletmecisinin 
taşra birimlerine başvuru yapılabilmesin-
den, Usul ve Esaslar’ın, şebeke işletme-
cisinin dağıtım şirketleri olduğu durum-
larda, bulundukları şehirlerde bulunan 
dağıtım şirketlerinin taşra birimlerine 
doğrudan müracaat imk nı sağlayarak, 
yapılacak olan başvuruları kolaylaştır-
mayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Hedef 
bu iken, taşra birimlerinin isanssız GES 
başvuruları konusunda deneyim sahi-
bi olmaması sebebiyle taşra birimlerine 
başvuru yapılmasının çok tercih edilme-
yeceğini söylemek mümkündür. 

Bir Konvansiyonel isanssız GES’in, 
aynı dağıtım bölgesinde olmak şartıyla, 
ilgili tüketim tesisi ile üretim tesisinin 
farklı bir yerde bulunması mümkün 
iken, Küçük Kapasiteli GES’ler ve ilgili 
tüketim tesisinin aynı ölçüm nokta-
sından bağlanması gerekmektedir. Bu 
düzenlemeye göre, Küçük Kapasiteli 
GES’lerin ancak elektriğin tüketileceği 
binanın çatısında veya cephesinde bulu-
nabileceği ve çatının kullanım hakkının 
sahibi ve tüketim tesisinin sahibinin aynı 
kişi olması gerektiği anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla, bir şirketin çatıları kirala-
mak suretiyle bu çatılarda güneş panel-
leri inşa etmesi ve bu panelleri ise çatıyı 
kiraya veren tüketim tesislerine bağlaya-
rak bu mevzuatı ticari amaçla kullanıma 
dönüştürmesi mümkün olmayacaktır.

Konvansiyonel isanssız GES’ler için 
mevcut olan sınırlı kapasiteler Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketi E -
A  tarafından ilan edilmekte olup, bu 
kapasitelerin tahsisi isanssız Elektrik 
Yönetmeliği’nde belirlenen belirli önce-
lik kurallarına göre yapılmaktadır. Aynı 
isanssız Elektrik Yönetmeliği’nin Kü-

çük Kapasiteli GES’leri düzenleyen hük-
mü ise, Küçük Kapasiteli GES’lerin, TE-
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durumunda bağlantı anlaşmasının da 
yeniden imzalanmasını düzenlemesi ge-
rekmektedir.

Usul ve Esaslar tesislerin isansız Elekt-
rik Yönetmeliği’nde düzenlenen geçici 
kabulden önce devir yasağına istisna 
getirirken, aynı yönetmelik uyarınca dü-
zenlenen geçici kabule kadar hisse devir 
yasağına ise istisna niteliğinde herhangi 
bir düzenleme getirmemiştir. Kanımız-
ca bu durum göz ardı edilmiş olmakla 
birlikte, Usul ve Esaslar uyarınca Küçük 
Kapasiteli GES’ler için başvuran tüzel 
kişiler için herhangi bir hisse devir kı-
sıtlaması amacı güdülmemiştir. Ancak, 
güdülen amaç ne olursa olsun, bu istis-
nanın açık bir şekilde Usul ve Esaslar’a 
eklenmesi gerektiği kanısındayız.

Küçük Kapasiteli GES’lerin hayata ge-
çirilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan 
taslak, konunun ilgililerince yetersiz 
bulunmuş ve Konvansiyonel isanssız 
GES’ler ile neredeyse aynı prosedürlere 
tabi tutulmuş olması nedeniyle eleştiril-
mişti. Taslağın kamuoyunun görüşleri 
uyarınca eleştirile doğrultusunda iyileş-
tirilmesi beklenmekteydi. Ancak, kamu-
oyu görüşlerinin sunulmasından sonra 
yayımlanan Usul ve Esaslar, taslak met-
ne göre kısmen değiştirilmiş olsa da uy-
gulamaya ilişkin endişeleri ve eleştirileri 
bertaraf edici nitelikte olmadı. Bununla 
birlikte, ergi Kanunları İle Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gelir ergisi Kanunu’nda ya-
pılması planlanan taslak yasa değişikliği 
ile Küçük Kapasiteli GES’lerden yetkili 
tedarik şirketlerine elektrik enerjisinin 
satışı ile elde edilecek gelirlerin gelir ver-
gisinden müstesna tutulması gündeme 
gelmiştir. Taslak henüz yasalaşmamış 
olmakla birlikte planlama ve bütçe ko-
misyonunda kabul edildi ve genel kuru-
lun onayına sunulmak üzere gönderildi. 
Taslağın kanunlaşarak yürürlüğe girme-
sinin, Küçük Kapasiteli GES pazarının 
gelişimi üzerinde olumlu ve teşvik edici 
bir etkisi olacağına inanıyoruz.  

Taslak metinde bulunmayıp da yayım-
lanan Usul ve Esaslar’da yer alan önemli 
bir husus da GES’lerin geçici kabulün-
den önce devrini sınırlandırmaksızın, 
tüketicinin değişmesine olanak sağlayan 
bir hüküm konulmasıdır. Üretim tesisi-
nin devri için geçici kabul şartı aranmak-
sızın, bu tür bir devir nedeniyle tüketi-
cinin değişmesi durumunda, Usul ve 
Esaslar uyarınca, yeni tüketici tarafından 
30 gün içerisinde işlemlerin sürdürülme-
si için başvuruda bulunulmaması ya da 
iptal talebinde bulunulması halinde, du-
ruma göre çağrı mektubu ya da bağlantı 
anlaşması hükümsüz hale gelmektedir. 
Tüketicinin, geçici kabulden sonra devir 
sonucu değişmesi halinde, eğer yeni tü-
ketici ile ilgili tüketim aboneliği sözleş-
mesi ikili anlaşma ya da perakende satış 
sözleşmesi  imzalanırsa ve bu tüketici 
tarafından dağıtım şirketine bir başvuru 
yapılırsa, yeni bir sistem kullanım anlaş-
ması iki 2  gün içinde bu tüketici ile im-
zalanmaktadır. Tüketicinin değişiminin 
öngören hükmün düzenlemesinin muğ-
lak olduğu kanaatindeyiz. Hüküm geçici 
kabulden sonra tüketicinin değişmesi 
durumunda yalnızca sistem kullanım 
anlaşmasının tekrar imzalanacağını be-
lirtmektedir. H lbuki Usul ve Esaslar’ın 
geçici kabulden önce ancak eski tüketici 
ile olan bağlantı anlaşmasının imzalan-
masından sonra bir değişiklik olması 

bep henüz yapı kullanım iznini almamış 
binaların da başvuru yapabilmesinin 
engellenmemesidir. Genel olarak baş-
vuru sürecinde talep edilen belgeler, 
elde etmesi çok zor belgeler olmamakla 
birlikte, Küçük Kapasiteli GES başvuru-
larındaki temel aksamaların, TEDAŞ’a 
proje onayı için başvururken, belediye-
lerden GES’lerin kurulacağı binanın, ku-
rulacak GES’ten dolayı ilave yük taşımak 
için uygun olduğunu onaylayan belgeyi 
edinmede yaşanan sıkıntılardan kaynak-
landığını anlamaktayız.

Yukarıda bahsi geçen başvuru belgeleri-
ne ek olarak, taslakta abone kodu sağ-
lama şartı, Usul ve Esaslar ile birlikte, 
dağıtım şirketleri tarafından dağıtım böl-
gelerindeki her bir tüketim noktası için 
belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa 
Yönetim Sistemi’ne kaydı için kullanıla-
cak olan münhasır kayıt kodu olan tekil 
kod ile değiştirilmiştir.

Küçük Kapasiteli GES’lerin başvurula-
rın tamamlanması ve tesisin devreye 
alınmasının Konvansiyonel isanssız 
GES’lerle kıyaslandığında daha kolay 
olduğu görülmektedir. Konvansiyonel 
isanssız GES’ler için proje onayının 

tamamlanması için öngörülen süre 180 
gün iken, Küçük Kapasiteli GES’ler için 
bu süre 0 gün olarak belirlenmiştir. 
Benzer şekilde, Konvansiyonel isans-
sız GES’lere proje onayının alınması için 
verilebilecek ilave süre 180 gün olarak 
belirlenmişken, bu ilave süre Küçük 
Kapasiteli GES’ler için ise azami 0 gün 
olabilecektir.

Son olarak, Konvansiyonel isanssız 
GES’ler için, eğer santral düşük vol-
tajdan sisteme bağlanacaksa bağlantı 
anlaşmasının imza tarihinden itibaren 
geçici kabul işlemleri için izin verilen 
azami süre bir 1  yıl iken, yüksek vol-
tajdan bağlandığı takdirde bu süre iki 2  
yıl olarak öngörülmüştür. Küçük Kapa-
site GES’ler için ise bu süre, herhangi bir 
fark öngörmeden bir 1  yıl olarak belir-
lenmiştir.

Küçük Kapasiteli 
GES’lerin hayata 
geçirilmesini 
kolaylaştırmayı 
amaçlayan taslak, 
konunun ilgililerince 
yetersiz bulunmuş 
ve Konvansiyonel 
Lisanssız GES’ler 
ile neredeyse aynı 
prosedürlere tabi 
tutulmuş olması 
nedeniyle  
eleştirilmişti. ”

“
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 k oru  a alılık
“Türkiye enerji sisteminin en önemli 
sorunu nedir?” sorusuna 201 ’da yapı-
lan ankete katılanların 38, ’sı ‘’ithal 
n r  a ı ı ı  yanıtını verirken 

2017’de bu oran 21,8’lik bir kayıpla 
1 ,8 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 30,8 oranla ikinci sırada 
yer alan pa a ı ı  ise 11’lik artışla 

41,8’e yükselerek birinci sıraya yer-
leşti. Sorun sıralamasında pahalılığın 
ilk sıraya yükselmesine rağmen, elekt-
rik fiyatlarını makul bulanların oranı ise 
yükseldi.

a arını ı ar ı a a  n an-
a ı r  r n  sorusuna verilen 

yanıtlarda ise, doğalgaz bir yıl önceye 
göre 2,5’ten 48,5’e düşerken; güneş 
enerjisi ise 21’den 2 , ’a yükseldi.
Anket sonuçlarına göre Türkiye’de sı-
cak su ihtiyacını güneş enerjisi ile kar-
şılayanların oranı ise 10,7 düzeyinde 
bulunuyor.
Toplumun 7’lik bölümü enerji ko-
nusundaki bilgilerini televizyondan, 

1  oranında internet ve sosyal medya 
kanallarından, 5 oranında ise gazete-
lerden aldığını söylüyor.

K
adir Has Üniversitesi 
Enerji ve Sürdürülebi-
r Ka ın a a-
a  Ara ır a r-

 ES  tarafından 
yapılan bir anket çalışması Türkiye ka-
muoyunda en fazla desteğe ve güvene 
sahip enerji kaynağının n  olduğu-
nu ortaya koydu. 
Sonuçlar ESD tarafından bu yıl ikinci 
kez, 12�2  Aralık 2017 tarihleri arasında 
Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine 
sahip 1  kent merkezinde ikamet eden, 
18 yaş ve üzeri 1.235 kişi ile yüz yüze 
görüşülerek gerçekleştirilen “Türkiye 

p n n En r  r r  Ara -
ır a ı  çalışmasında yer aldı.

Anketin katılımcıları kendilerine so-
rulan G n n r  a na ı n  

a a  sorusuna 34 oranında hem 
Türkiye hem dünya için güneş enerjisi 
olarak cevap verdi. 
Bununla birlikte katılımcılar yaşadıkları 
şehirde inşa edilmesini destekleyecek-
leri elektrik üretim santrali türüne ise 

0 ile güneş enerjisi santrali cevabını 
vererek, güneş enerjisinin Türkiye’de en 
fazla kamuoyu desteğine sahip enerji 
kaynağı olduğunu gösterdi.

a r  a nı  a ı a r -
r a ar ı  an n   n r  

EN Y KSEK KAM OY  DESTE INE SA I  
  ENERJI KAYNA I NE

Türkiye toplumunun enerji 
ile ilgili konulara ve enerjinin 
toplumsal yaşama etkisine 
yönelik bakış açısını ortaya 
koyan bir anket çalışması 
güneş enerjisinin en yüksek 
toplumsal desteğe sahip enerji 
kaynağı olduğunu ortaya 
koydu.

Türkiye’nin gelecekteki en önemli enerji kaynağının ne olacağını 
düşünüyorsunuz  
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önemli çevre sorunu hala hava kirlili-
ği olarak görülürken, bitki örtüsünün 
bozulması ise 12,  gibi ciddi oranda 
artarak ikinci sıraya yerleşti. 201 ’da 

1 ,8 ile ikinci sırada bulunan insan 
sağlığı ile üçüncü sırada bulunan iklim 
değişikliği ise oranları azalarak bir sıra 
geriledi. 

an n n r  ı ın a a n a -
a  ar ır  sorusuna verilen ya-

nıtlardaki sıralama 201 ’da şehirleşme, 
enerji ve sanayi şeklinde iken, 2017’de 
sanayi 43,5, şehirleşme 24,  ve 
enerji 10 oldu.
Türkiye enerji sistemindeki en büyük 
sorun olarak çevre sorunlarını görenle-
rin geçen geçen yıl 2,8 olan oranı bu 
yıl 13,  oranında artarak 1 ,4 ora-
nıyla üçüncü sıraya yükseldi.
En r   S r r r Ka ın a -

a a  Ara ır a r  ES  
farklı bilim alanlarındaki uzmanların 
yerel, bölgesel ve küresel çapta enerji 
konusunda disiplinler arası eğitim ve 
araştırma faaliyetlerini yürütmek ve or-
taya çıkacak bilgi ve değerlendirmeleri 
kamuoyuyla paylaşarak toplumun sür-
dürülebilir gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla 2015 yılında Kadir Has Üniver-
sitesi bünyesinde kuruldu.  

Anket katılımcılarına yöneltilen “Belir-
n n r  a arr  n r n n 

n a a an n  r n  
sorusuna ise 28 oranında enerji ve-
rimliliğine önem veren tüketim dav-
ranışları, 2  oranında enerji verimli 
aydınlatma ürünleri, 23 oranında 
enerji verimli elektrikli ev aletleri, 15 
oranında ısı yalıtımı, 5 oranında ise 
yakıt tasarruflu ulaşım araçları cevapları 
verildi.

klim Deği ikliği e e re 
oru ları arkı alıkları r ı or
K r   n  nanı r 

n  sorusuna evet cevabı ve-
renlerin oranı 10 artarak 77,5’ten 

87,5’ye çıktı. 
Türkiye’de enerjiden kaynaklanan en 

Geçen yıl gerçekleştirilen anketin ka-
tılımcıların r  a arını na ı  

arı  sorusuna 85,8 oranında 
yüksek, 12,  oranında ise normal ce-
vabını verirken, 2017’de yüksek bulan-
ların oranı 7 ,8’e gerilerken, normal 
bulanların oranı ise 1 ’a yükseldi.
Aynı şekilde doğalgaz fiyatları hakkın-
da yöneltilen soruya verilen cevaplar 
geçen yıl 4,  yüksek ve çok yük-
sek , 13,7 normal  şeklinde iken, bu 
oranlar bu yıl sırasıyla 5 ,5 ve 1 ,4 
olarak gerçekleşti. 
Enerjinin ucuz olmasının çok önemli 
olduğunu düşünenler ise 41, ’dan 

3 ’a geriledi.
Bununla birlikte anket katılımcılarının 

,4’ünün evlerinde ısı yalıtımı bu-
lunmuyor. 

 Hangisinin küresel ısınmaya en fazla etkisi vardır

Küresel iklim değişikliğine inanıyor musunuz

Anketin katılımcıları 
kendilerine sorulan 
“Geleceğin enerji 
kaynağı ne olacak” 
sorusuna %34 oranında 
hem Türkiye hem 
dünya için güneş 
enerjisi olarak cevap 
verdi. ”

“
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yılı itibariyle yurtiçi ve yurtdışında top-
lam 100 MW’ı aşmış durumda.
Üretim tesisimizde tüm dünyada kabul 
görmüş kalite standartlarının da ötesin-
de premium Phono Solar ve Smart Solar 
markalı yeni nesil güneş panelleri üreti-
yoruz. abrikamızın daha ilk yılında he-
deflerimizi büyüttük ve yıllık 400 MW 
olan kapasitemizi arttırmak için çalışma-
larımıza hız verdik. abrikamızın panel 
üretim kapasitesini iki katına çıkarmak 
için yeni üretim hattı yatırımı gerçekleş-
tirdik. Hedefimiz, dünyanın en kaliteli 
güneş paneli üreticilerinden biri olarak 
inovatif bir anlayışla giga att kapasiteli 
üretim yapabilen bir şirket olmayı ba-
şarmak. Türkiye’de ürettiğimiz yüksek 
kaliteli panelleri Avrupa ve Amerika’nın 
yanı sıra, MENA Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika  ülkelerine de ihraç etmek. Bir 
diğer hedefimiz de güneş hücrelerini 
Türkiye’de üretmek. Tüm yapılanmamı-
zı bu hedefler doğrultusunda oluşturduk 
ve adım adım hedeflerimize ilerliyoruz.
Tüm bu yapı değerlendirildiğinde şunu 
vurgulamak isterim ki Smart Energy 
mühendislik alt yapısı çok güçlü bir şir-
ket. Bizim en önemli yetkinlik alanları-
mızdan biri ’value engineering’’ yani 

başlangıcında bu sektöre yatırım yapmış 
ve deneyim kazanmış olmanın gururunu 
yaşıyoruz.
Bugün geldiğimiz noktada solar enerji 
değer zincirinde yatırımcı, mühendislik 
firması ve fotovoltaik panel üreticisi ola-
rak faaliyet gösteriyor ve 7 ülkede kur-
duğumuz ofislerimiz ile tüm dünyaya 
hizmet verebiliyoruz. Hedefimiz önce-
likle ülkemizdeki güneş enerjisi sektö-
rünün gelişimine katkıda bulunmak. Bu 
nedenle uluslararası bir hizmet ağı oluş-
tururken Türkiye’deki yatırımlarımıza 
ağırlık verme kararımız doğrultusunda 
büyümeye devam ediyoruz. 

n an nra r n a nı a ana-
 ara ını a ı a a ını  a 
r a an ar a a aa r n  r-

r  a   n
Güneş enerjisi alanında hem yatırımcı 
hem de üretici kimliği ile faaliyet göste-
riyoruz. Biliyorsunuz 10 yıldır mühen-
dislik ve kurulum hizmeti sağladığımız 
GES sektöründeki faaliyetlerimize 2017 
yılında panel üreticisi kimliğimizi de ek-
ledik. Ülkemiz için çok değerli olduğunu 
düşündüğümüz önemli bir yatırımı ha-
yata geçirdik. 2017’nin Ağustos ayında 
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelini 
değerlendirmek ve güneş paneli üretimi 
konusundaki ihtiyacı karşılayabilmek 
amacıyla Çin devlet firması SUME ’in 
stratejik ortaklığında 23.500 m2’lik alan-
da kurulu güneş paneli üretim tesisi-
mizi faaliyete geçirdik. Bunun yanı sıra 
Türkiye’de halen Kayseri, Karaman, Ak-
saray, Niğde, Urfa, Antalya gibi birçok 
şehirde GES yatırımlarımız bulunuyor.  
GES yatırımlarımızın kurulu gücü 2017 

S ar  En r n n güneş enerjisi ala-
nındaki geçmişinden bahseder misiniz  
Sektöre girişiniz nasıl oldu ve şimdiye 
kadar güneş enerjisi sektörüne yönelik 
hangi faaliyetlerde bulundunuz
Smart Energy, 200  yılından bu yana 
güneş enerjisi sektöründe faaliyet göste-
ren bir şirkettir. Sektöre girişimiz, yenile-
nebilir enerji kaynaklarının gerekliliğine 
ve gelişimine inanmakla başladı. Yatı-
rımlarımıza başlamadan önce yenilene-
bilir enerji kaynaklarını inceledik, detaylı 
araştırmalar, analizler yaptık. Gördük ki, 
özellikle güneş enerjisi büyük bir potan-
siyel taşıyor, buna karşın bu alanda çok 
fazla yatırımcı bulunmuyordu. Biz bu 
hazırlıkları yaparken Avrupa Birliği de 
güneş enerjisi için ciddi destekler sağlı-
yordu. Tüm bunlar bir araya gelince, ön-
ceki işlerimizden bildiğimiz, tanıdığımız 
ve tecrübe sahibi olduğumuz Güneydo-
ğu Avrupa’da bu işe yatırım yapma fır-
satı bulduk.
Smart Energy olarak ilk yatırımımızı 
Bulgaristan’da yaptık. Bu yatırım için 
mühendislik çalışmalarımızı yaparken 
bir öngörümüz de güneş enerjisi yatı-
rımlarının uzun vadede ucuzlayacağı, 
yatırım maliyetlerinin düşeceği yönün-
de oldu. rneğin bir santral yatırımı için 
5 milyon dolar gerekiyorsa, bunun 1 
milyon dolarlara kadar inmesinin müm-
kün olduğunu gördük. Bu nedenle kısa 
vadede k r hedefleyen bir yatırımcı ol-
madık, planlarımızı uzun vadeli yaptık. 
Bu doğrultuda yatırımlarımıza devam 
ettik, Bulgaristan’dan sonra Romanya ve 
Yunanistan’da GES’ler kurduk. Ardın-
dan da Türkiye’de yatırımlarımıza baş-
ladık. Bir Türk firması olarak, daha işin 

 TRILYON DOLARLIK NE  EKONOMISINDEN 
  AYIMIZI ALMALIYIZ

2017’de Gebze’de güneş paneli üretimine başlayan Smart Energy’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ’a göre Türkiye güneş enerjisi 
sektörü hem sanayi hem de müteahhitlik alanında taşıdığı potansiyel 
ile küresel güneş enerjisi piyasasında söz sahibi olabilir
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daha ilk yılımızı doldurmadan da ihra-
cata başladık. Üretime başladığımız 21 
Ağustos 2017 tarihinden bu yana olduk-
ça yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 5 ülke-
ye 100 MW’ın üzerinde panel tedariği 
bağlantısı gerçekleştirdik. Ürünlerimizin 
arkasında hem SUME ’in hem de Smart 
Energy’nin yenilikçi ve premium ürün 
anlayışı var. Bu nedenle hem yurtiçinde-
ki hem de yurtdışındaki müşterilerimi-
zin ürünlerimize büyük ilgi gösterdiğini 
söyleyebiliriz. 

a a ır a a  pa arına an-
 r n r  n r n  n -

n   r n r  r  ranı r a-
a a ara  n r

Ülkemizde güneş enerjisi sektörünün 
gelişimi için çalışan bir şirket olarak, 
yüksek kalite ve yüksek verim değerle-
rine sahip ürünler sunuyoruz. Tüm dün-
yada kabul görmüş kalite standartlarının 
ötesinde daha dayanıklı ve uzun ömürlü 
güneş panelleri üretiyoruz. Tamamen 
bilgisayar kontrollü üretim yapan üre-
tim tesislerimizde alüminyum çerçeveli 
standart mono poly hücreli paneller, 
PER  hücreli paneller ve Bifacial am�

am panel imalatını gerçekleştiriyoruz.
Biliyorsunuz Türkiye’nin enerji politika-
sında yerli ve yenilenebilir enerji kavram-
ları ön plana çıkıyor. Yenilenebilir enerji 
yatırımlarına ağırlık verilmesi ve kendi 
kaynaklarımızın devreye alınarak yerlilik 
payının artırılması teşvik ediliyor. Bu bi-
zim desteklediğimiz bir politika. Yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ne ka-
dar aktif hale getirebilirsek, ülke ekono-
misine ve doğaya o kadar katkımız olaca-
ğına inanıyoruz. Gebze’deki fabrikamızı 
kurarken, buna özen gösterdik ve yüzde 
51 olan yerlilik oranını aşan bir yatırım 
yaptık. Bundan sonraki yatırımlarımızı 
da hep bu doğrultuda planladık. Yerli 
üretici kimliğimizi hücre üretimine geçti-
ğimizde de sürdürebilmeyi hedefliyoruz.

1  n a ırı  p an arını  n r   
ı  pan  r n  apa  ar ır a-
ı a r  r n   p an-

ı r n

kabul gören Phono Solar markası SU-
ME  bünyesinde faaliyet gösteriyordu. 
SUME  ise Çin’in iki bin yıl boyunca 
iki kıtayı birbirine bağlayan Doğu ile 
Batı arasında medeniyet köprüsü olan 
İpek Yolu’nu yeniden canlandırma he-
defi doğrultusunda Smart Energy’i güçlü 
bir ortak olarak görüyordu. Bu şartlar 
altında güçlerimizi birleştirdik. Bu işbir-
liği hem büyük bir sinerji yarattı hem de 
bize çok önemli avantajlar sağladı.
Güneş paneli üretiminde global oyun-
cularından biri olan SUME ’i stratejik 
partner olarak seçerek, dünya standart-
larında Tier 1 listesinde yer alan en iyi 
güneş paneli markalarından biri olarak 
kabul edilen Phono Solar markasını 
Türkiye’de üretmeye başladık. Bu ortak-
lıkla birlikte pazara kaliteli ve tüm dünya 
bankaları tarafından kredilendirilebilir ve 
sigortalanabilir bir ürün sunmanın avan-
tajına sahip olduk. Bu ortaklık sayesinde 
ayrıca yüksek teknoloji üretim sistem-
lerini Türkiye’mizin sanayisine kazan-
dırmayı başardık. Smart Energy olarak, 
güçlü ortağımızın tecrübelerinden de 
yararlanarak hızla büyüyoruz.

a r anı a  a arı n  a-
an ap a a a a ını    

a ar a   n  a ar ı  r ra-
a  r r n

Smart Energy olarak, bu konuda oldukça 
hızlı bir başlangıç yaptık. Üretime geçişi-
mizin ilk ayında ilk teslimatımızı yaptık, 

r n  Ürün, hizmet, 
sistem süreçlerini iyileştiren, maliyetleri 
daha aşağıya çeken uygulamalarımız-
la yatırımcılarımıza ve elbette özünde 
ülkemize değer katan çalışmalara imza 
atıyoruz. 

zetleyecek olursak üretim tarafında 
Ar�Ge’mizi daha da güçlendirerek kali-
tesiyle sektörde adından söz ettiren bir 
firma olmak için faaliyetlerimizi sürdü-
rürken, GES yatırımcısı olarak da sektö-
rümüze değer katmaya ve bu alana yatı-
rım yapmak isteyenlere destek vermeye 
devam edeceğiz. 

an  r n  a an ı r r a   
r  ra n n n n  n r   
r a ı ın na ı  r n r  ara a a ını 

n r n
Bu sorunuza yanıt verirken öncelikle 
şunu vurgulamalıyım; Smart Energy gü-
neş enerjisi sektöründeki tecrübesi, yap-
tığı işlerin kalitesi ve verimlilik değerleri 
ile pek çok uluslararası yatırımcının dik-
katini çeken firma. Uluslararası büyüme 
planlarımız doğrultusunda stratejik bir 
partner seçerken, bizim için önemli olan 
Smart Energy’nin yanı sıra ülkemize de 
katma değer yaratacak bir işbirliği yap-
maktı. Bunun için SUME  bizim için 
en doğru tercih oldu. Çünkü Çin’in en 
büyük devlet kuruluşlarından biriydi, 
aynı zamanda dünyanın en büyük 500 
şirketi arasında yer alıyordu ve de güneş 
paneli konusunda tüm dünyada bilinen, 
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zırda güneş enerjisi, herkesin çatısına 
güneş paneline kurduğu, kendi elektriği-
ni ürettiği bir sektörmüş gibi bir algı söz 
konusu. Böyle bir bakış açısı ile pazarın 
bir anda 1.000 MW olmasını bekleye-
meyiz. Elbette biz pazarın zamanla bu 
seviyelere ulaşacağını öngörüyoruz ve 
bu doğrultuda çalışıyoruz. 
Bunların yanı sıra, ülkemiz müteahhitlik 
konusunda müthiş bir bilgi ve deneyime 
sahip. Bu potansiyelimizi yenilenebilir 
enerjinin müteahhitliğine de aktarmayı 
başarırsak, bu alanda da öncü olmamız 
mümkün. Türkiye’de ciddi bir güneş 
enerjisi sektörü oluşacağına ve hem üre-
tici, hem de kurulum ve yatırım yapan 
bir ülke olarak dünyada güneş enerjisi 
piyasasında söz sahibi olacağımızı ümit 
ediyoruz.

1   nra ın a r n n a ın 
ra a ın a  A r a  r a  
 pa ar arın a n  ran a -

 n r  S   pa ar ar 
r  n  n r  ana  a ı-

ın an n  a ar  r ır a  
a ı r

Evet, Smart Energy olarak bizim hedefle-
rimizden biri de Avrupa ve Amerika’nın 
yanı sıra, MENA ülkeleri dediğimiz bu 
bölgeye ihracat yapmak. Afrika ve Orta-
doğu ülkelerini gelecek vadeden, potan-
siyeli yüksek pazarlar olarak görüyoruz. 
Ancak şöyle de bir durum söz konusu;  
bu ülkelerde Çin ürünlerine karşı her-
hangi bir  koruma yok. Böyle olunca bu 
ülkelerde bizim ürünlerimiz pahalı ola-
rak algılanabilir. Bu açıdan bu pazarlar 
bizim açımızdan cazibesini yitirebilir. 
Hal böyleyken Türkiye bu durumu nasıl 
aşabilir  Bu pazarlarda nasıl pay alabilir  
Bu sorularınız yanıtı bize göre; kalitesiy-
le farkını ortaya koyan ürünlerimiz ile bu 
pazarda yer almamız olacaktır. Ancak 
kalitesi ile diğerlerinden ayrışan ürün 
ve hizmetlerimizle bu pazarda rekabet 
edebiliriz. Bu rekabete girmeliyiz de. 
Çünkü bu pazarlardan yüzde 5’lik, yüz-
de 10’luk pay bile alsak bizim için çok 
büyük bir fırsat demektir. Bunu mutlaka 
değerlendirmeliyiz.  

panelinde kullanılan hücrelerin birim 
panel maliyetindeki oranı artık yüzde 
50’nin de altında. Panel üretimi emek 
yoğun bir sektör. Wafer üretiminden 
panellerin paketleme aşamasına kadar 
güneş paneli üretimi değer zincirinde en 
yoğun işçilik gereksinimi panel üretim 
fabrikalarında ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla işçiliğin yoğun olduğu ve 
ülke ekonomisine asıl katkı sağlayan 
taraf, panel ve solar santralin mühen-
disliğinin yanı sıra çelik konstrüksiyonu, 
trafosu, kablosu, OG AG tesisleri ile 
birlikte bir bütün olarak kurulması kısmı 
oluyor.

zetleyecek olursam; hücre�panel üreti-
mi, hatta güneş enerjisine bir bütün ola-
rak baktığımızda zaten şu an inanılmaz 
yerlileştirmiş durumdayız. 

r  a  pa arın a na ı  
r  n r r n  1   
nra ın a ı ı  n  a ar ı  r pa ar 

 a
Bu alana yatırım yapan ve bu alanda bü-
yümeyi amaçlayan bir şirketin başkanı 
olarak öncelikle şunu söylemeliyim ki; 
sadece güneş de değil, ülkemiz rüzgarı 
ve suyu ile yenilenebilir enerjide büyük 
bir potansiyele sahip. 200  yılından bu 
yana güneş enerjisi sektöründe faaliyet 
gösteren yatırımcı bir şirketin yöneticisi 
olarak, Türkiye’nin sahip olduğu güneş, 
su ve rüzgar potansiyeli ile yeşil enerji 
açısından çok şanslı bir ülke olduğunu 
ve bu şansımızı kullanmak zorunda ol-
duğumuzu her fırsatta söylüyorum. An-
cak mevcut şartlarda Türkiye’de güneş 
enerjisi alanında faaliyet gösteren firma-
ların hepsini toplasak Çin’deki bir firma-
nın üretim kapasitesine ulaşamıyoruz. 
Oysa gelecek 20 yılda, 5 trilyon dolarlık 
bir güneş ekonomisinden bahsediliyor. 
Bu ekonomiden payımızı almalıyız, ala-
biliriz. Türkiye güneş enerjisi sektörü de 
bundan pay almayı muhakkak öğrene-
cektir.
Böylesine yüksek potansiyele sahip ol-
duğumuz bir alanda, fotovoltaik pazarı; 
dar bir alana sıkıştırmamak ve çok daha 
büyük düşünmek zorundayız. Hali ha-

Smart Energy’de yatırım süreci 2018 
yılında da devam ediyor. abrikamızın 
açılışını yaparken hedefimizin en kısa 
sürede 1.200 MW’lık tam kapasite ile 
üretim yapmak olduğunu açıklamıştık. 
Tüm planlarımızı da bu doğrultuda yap-
tık. Şimdi adım adım bu hedefe doğru 
ilerliyoruz. Birkaç ay içerisinde devreye 
alacağımız yeni hatlar sayesinde fab-
rikamızın yıllık kapasitesi 800 MW’a 
ulaşmış olacak. Kapasitemizi iki katına 
çıkarmamızı sağlayacak, tam otomatik 
istasyonlarla donatılmış üretim hatları-
nın siparişini verdik. Bu hatlar devreye 
girdiğinde üretim kapasitemiz yıllık 800 
MW’ı bulacak. Bu arada hücre üretimi 
baştan beri gündemimizdeki konular-
dan biri. Yatırım planlarımızı yaparken, 
kendimize koyduğumuz hedeflerden 
biri de buydu. Halen hücre konusunda, 
sektörde makine hattı üreticisi kimliğiy-
le tanınan global firmalarla görüşmeler 
halindeyiz. 2018 yılında hücre üretim 
hattının da müjdesini vermeyi istiyoruz. 

r  r n  a  ara  r n r -
n n r  ranını ar ır a a  ı a  

r a  n a  r n  
n r
Smart Energy olarak gururla şunu söy-
leyebilirim ki; şu anda olabilecek en 
yüksek yerlilik değerlerine ulaşmış du-
rumdayız. Tabii ki hedefimiz bu oranı 
olabildiğince yukarı çekmek. Ancak 
bu noktada şunu da belirtmek istiyo-
rum; yerlilik’ dediğimiz zaman sadece 
panelin kendisine değil, güneş enerjisi 
sisteminin bütüne bakmamız gereki-
yor. Çünkü bir güneş enerjisi santraline 
paneli, inventeriyle, çelik konstrüksiyo-
nuyla bütün bir sistem olarak satıyoruz. 
Böyle baktığımızda şu an zaten yüzde 
70’i aşan bir yerlilik oranı var. Bunu art-
tırmaya devam edeceğiz. Hücre, ingot 
ve afer’la zaman içinde yerlilik oranı 
artacaktır. Hedefimiz de bu.
Ancak dediğim gibi, konuyu bir bütün 
olarak ele aldığımızda zaten şu anda 
maksimum seviyede yerlileştirilmiş üre-
tim yapmaktayız. 
Şu bilgiyi de paylaşmak isterim; güneş 
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meleri Yönetmeliği olmak üzere, her 
zaman bir öncekinin üstüne koyarak 
yolumuza devam etmekti. orlu süreç-
leri yılmadan, bize yakışır şekilde başarı 
ile tamamladık. 
2018 yılını da benzer şekilde, önemli 
ve prestijli projeler içerisinde yer alarak 
ülkemiz ekonomisine katkı yaptığımız, 
başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğimiz 
ve Türk kablo sektörünün gelişmesine 
yönelik projeler içerisinde yer aldığımız 
bir yıl olarak geride bırakmayı hedefli-
yoruz. 

r  n  n r  r n  -
n  a ın an n r  ara  
r n  r    

n apı a ı r n r n n a 
n r r n
Sektörümüz her geçen gün gelişme-
yi sürdürüyor. 2017 yılı toplam güneş 
enerjisi kurulu gücü 2. 47 MW’ye ulaş-
tı. Bu da, 1 sene içinde yaklaşık 1.800 
MW ilave edildiği anlamına gelir ki; 
sektördeki kurulu güç 1 sene içinde 2 
katı kadar artış gösterdi. Daha da önem-
lisi, Türkiye 2017 içinde Avrupa’da en 
fazla güneş enerjisi kapasitesi ekleyen 
ülke oldu. Geçici kabule hazır belgesi 
almış tesisleri de ilave edersek, bu ra-
kam 3.421 MW’a ulaşıyor. Ayrıca çatı 
kurulumlarına yönelik atılan adımlar, 

an Group Türkiye, Borsa İstanbul’da iş-
lem gören firmalar arasındadır. Yaklaşık 
450 kişinin istihdam edildiği firmamızın 
kurulu kapasitesi, uluslararası pazarlar-
da da rekabet edebilecek seviyededir. 
1 4’te kurulduğumuz ilk günden bu 
yana, firma olarak en büyük hedefimiz 
imzamızı attığımız başarılı çalışmala-
ra yenilerini eklemek ve hep bir adım 
öteye gitmek oldu. Bu bakış açımızı en 
iyi şekilde tanımladığına inandığımız 
sloganımızı da 2011 yılında Türk Kablo 
Sektörü ile paylaştık  r  Ya-
rın ara a ı r
Enerji ve telekomünikasyon kablola-
rı sektöründe dünya lideri Prysmian 
Group’un Türkiye operasyonu olarak, 
bu ifadenin bizim için sadece bir firma 
sloganı olmadığını belirtmek isteriz. 
Çalışanlarımızdan, kablolarımızla hayat 
verdiğimiz dünya çapındaki projelere 
kadar attığımız her adımda Türkiye’yi 
Yarınlara Bağlıyoruz, bunun için çalışı-
yoruz.

1  ı ı n n na ı    1  
ı ına a r n r n  n r

Türk kablo sektörünün öncü firması 
olarak, yüksek teknoloji ürünleri paza-
rında lider durumdayız. Bizi lider yapan 
en büyük özelliğimiz, sektörümüzün 
geleceğine yaptığımız yatırımlardır. 
201  yılında olduğu gibi 2017 yılına da 
aynı şekilde hızlı başladık. Hedefimiz, 
2017 yılında, başta PR  Yapı Malze-

r an Gr p  r  a-
ı a arının   n  a -
ın a ı a a a r n

Grubumuz, 21.000 çalışanı ve 50 ülke-
de faaliyet gösteren 82 fabrikası ile bir 
dünya lideridir. Yüksek teknoloji ürün-
leri pazarında yer alan r an Gr -

p, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi-
ne, teknoloji ve bilgi birikimine sahiptir. 
Prysmian Group Türkiye ise 1 4 
yılında Siemens tarafından Bursa, 
Mudanya’da kurulan kablo fabrikası 
ile Türkiye’nin enerji ve telekomüni-
kasyon sektörlerindeki kablo talebini 
karşılamaya başladı. Şirket, 1  yı-
lında, dünyadaki diğer birçok Siemens 
Kablo firması ile birlikte, Pirelli ailesine 
katıldı ve sektördeki ilerleyişini devam 
ettirdi. 2005 yılında gerçekleşen ulusla-
rarası hisse devri sonucunda ise fabrika 
Prysmian adı altında hizmet vermeye 
başladı. Son olarak, 2011 yılında Draka 
firması ile birleşen Prysmian, tüm dün-
yada Prysmian Group adını aldı. Bugün 
tüm dünyada Prysmian Group adı al-
tında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
r an Gr p r  olarak ise 

Prysmian ve Draka arasında gerçekleşen 
birleşmeyi takiben, bugün dünya ça-
pında enerji ve telekomünikasyon kab-
loları sektöründe lider olan Prysmian 
Group’un Türkiye operasyonu olarak 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplam 
180.000 m  açık ve 7 .000 m  kapalı 
alan üzerinde faaliyet gösteren Prysmi-

T RKIYE YI YARINLARA BA LAMAK I IN 
  ALI IYOR Z

rysmian Group Türkiye Endüstriyel Kablolar Satış Direktörü Mert 
Erden’e göre Türkiye güneş enerjisi sektöründe sürdürülebilirlik 
için ulusal güneş enerjisi stratejisi oluşturma konusunda adımlar 
atılması gerekiyor  YEKA yarışmalarının devamı, doğru mevzuatlarla 
desteklenen çatı pazarı ve lisanssız yatırımlar için yeni kapasite 
açılması da bu hedefin doğrultusundaki gerekli diğer kritik 
konulardan
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S r n   a a ı ını  r n-
ar n r   r n arın  

n a ın a n r r n  n r r
Sektörümüzün ana sorunları arasında, 
kalite algısının düşük olması ve dene-
timlerin istenilen seviyelere ulaşmamış 
olması sebebiyle piyasada standart dışı 
ürünlerle karşılaşabiliyor olmaması sa-
yabiliriz. 
Güneş enerjisi sektörü özelinde ise 
YEKA yarışmalarının devamı, çatı pa-
zarının doğru mevzuatlarla desteklene-
rek önünün açılması ve lisanssız kapasi-
te açılması sürdürülebilirlik ve pazarın 
gelişimi için kritik konular olarak öne 
çıkıyor.
Yüksek performanslı ve doğru kablo 
kullanımı hakkında sektörü bilinçlen-
dirmek, tüm üreticilerin istenen stan-
dartlarda sürekli bir üretim gerçekleş-
tirmelerini sağlayacak aksiyonlarda 
bulunmak ve kablo kullanan firmaların 
üreticilerden neleri talep etmeleri gerek-
tiği konusunda bilinçlendirmek giderek 
önem kazanıyor.   

olan Yapı a r  Y n   
CPR idi. Bu yönetmelikle hedeflenen, 
tüm Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte, 
ülkemizde de EN 50575 standardının 
uygulanmasına geçilmesi aslında. Kali-
te ve güvenliğin seviyesini yükseltmek 
için bir dönüm noktası. Yapı Malzeme-
leri Yönetmeliği, tedarik zincirindeki 
kablo üreticilerinden son kullanıcıya 
kadar ciddi bir sorumluluk getiriyor. 
Sadece kabloların değil, tüm yapı mal-
zemelerinin yangına karşı güvenilir hale 
getirilmesini sağlamayı hedefleyen yeni 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile bir-
likte, bu standartlara ayak uydurabilen 
üreticiler hem ürün çeşitlemesine gide-
rek katma değeri daha fazla olan ürün-
lere odaklanıyor, hem de ihracat pazar-
larındaki şanslarını daha da arttırmaya 
çalışıyorlar.
201  yılında, Türk kablo sektöründe 

PR sertifikasını alan ilk firma olarak, 
hem PR konusunda hem de farklı 
alanlarda sektörümüz için çalışmayı 
sürdürüyoruz.

değiştirilen mevzuatlar ve YEKA, sek-
törün daha da büyüyeceğini gösteriyor. 
Hem endüstriyel hem de bireysel seg-
ment çok ciddi fırsatlar sunuyor. YEKA 
ile birlikte desteklenen yerlilik şartıyla, 
teknolojinin ve Ar�Ge’nin ülkemize ge-
lecek olması da sevindiricidir. nemli 
olan tüm sektörün hep beraber bu bü-
yümeyi sürdürülebilir hale getirmesidir. 
Bunun için de, ulusal güneş enerjisi 
stratejisi oluşturma konusunda adımlar 
atılması gerekir. Biz de Prysmian Group 
Türkiye olarak hem dünya lideri olma-
mız hem de sektöründe ilk leri ger-
çekleştiren bir firma olmamız dolayı-
sıyla, elimizden geldiğince bu gelişime 
katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Güneş 
enerjisi sektörünün henüz gidecek yolu 
uzun ama gerçekleştirilen çalışmaların 
her birinin bu yolu biraz daha kısalttığı 
bir gerçek. Bu noktada da, bu sektörde 
yer alan herkese bir görev düşüyor.
2017 yılında kablo sektörünün en 
önemli konularından biri, 1 Temmuz 
2017’de kablolar için kanunen zorunlu 
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ihracat yaparken yeni fabrikamızla bir-
likte en az 20�25 ülkeye ihracat yapaca-
ğız. Amerika, Avrupa ve Afrika’da yeni 
pazarlara ürün satmayı hedefliyoruz. 

S n ara  ra a  ap ı ını  r 
ara ına n  ran pa arın a na-
ı  r  n r r n   

pa arın r  n  n r  ana  
n a ı ı ı p an  n r

İran hükümetinin 2020 yılına kadar rüz-
gar ve güneş enerjisine dayalı 5 GW’lık 
kurulu güce ulaşma hedefi şimdiye ka-
dar yapılan yenilenebilir enerji kaynak-
larına dayalı yatırımların yavaş gelişimi 
göz önüne alındığında iddialı görünü-
yor. Bununla birlikte, iklim değişikliği 
ile mücadelede küresel çabalar nede-
niyle de bunu başarması için uluslarara-
sı bir baskı var. Bu nedenle, ülke yakın 
zamanda, yenilenebilir enerji kaynakları 
için tarifelerini artırdı ve genişletti. İran 
hükümeti, iki yıl önce parlamento tara-
fından kabul edilen, 201 �2020 yıllarını 
kapsayan . Kalkınma Planı’nda yeni 
bir hedef belirledi, bu dönemde 5.000 
MW yenilenebilir kapasite tahsisini ve 
2030 yılına kadar 2.500 MW’lık ek bir 
güce tahsis yapmayı planlıyor. İran, 
bazı bölgelerde 2.400 kWh  m2 ye 

na bakarsanız şu an hücre dışında ne-
redeyse tüm ürünlerde yerli hammad-
de temin edilmesi şansı vardır. Ama 
ne yazık ki sektörün daha ayaklarının 
tam olarak yere basamaması nedeniy-
le gerek sektör ihtiyaçlarına olan cevap 
gerekse de kalite açısından dünya stan-
dartlarını yakalayamamış olması nede-
niyle ithal ürünleri tercih etmek zorun-
da kalıyoruz. Bu durumda yerlilikte bi-
zim hedeflerimizden ziyade ülkemizin 
teşvikleri ve diğer girişimcilerin sektöre 
hitap etmek için yapacağı yatırımlar ön 
plana geçmektedir. Ülkemizdeki kü-
çüklü büyüklü mevcut 40 ın üzerinde 
güneş paneli imalatçısı hammaddelerini 
gerek nitelik gerekse de niceliksel açı-
dan var olan zorunluluklar yüzünden 
yurt dışından getirmek durumunda. 
Yerli panel üretimine verilecek ekstra 
destekler ile sektör ile birlikte yerli ham-
madde imalatçılarının da büyümesini 
sağlayacaktır.

 En r  1  n  ar   a  
 ra a  apı r  ra a ını -

a a ır ı ı r an r r
Almanya, Romanya, İsviçre, İran, as, 
Kosova, Tunus, Suriye, rak başta ol-
mak üzere şu anda yaklaşık 12 ülkeye 

1  n  ar   r  apa -
n  n r  1  ı ın a apa  

ar ı ı p an ı r n
2017 yılı sonu itibari ile W Enerji ola-
rak mevcut fabrikamızda 420 MW gü-
neş paneli üretim kapasitesine sahibiz. 
2018 yılı ortasında 4  bin metrekare 
büyüklüğünde 20 MW güneş paneli 
üretim kapasitesine sahip olacak Antal-
ya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni 
fabrikamıza geçeceğiz. Ayrıca 2018 yılı 
sonunda ilk etapta 120 MW üretim ka-
pasitesi ile başlayıp 500 MW’a kadar çı-
kartmayı planladığımız Antalya Serbest 
Bölgesi’ndeki bir diğer fabrikamız için 
tüm anlaşmalar sağlanmıştır.

 En r  r n r n  r a a a r-
 ranı n r   ranı -
 n r a  n a  -

r n  n r
55 yerlilik oranımız mevcuttur. Aslı-

‘’AR-GE VE ÜR-GE OLMAZSA OLMAZIMIZDIR’’
Güneş enerjisinden elektrik 
üretimine yönelik yatırımlar 
arttıkça bu yatırımlar için 
ekipman sağlayan yerli güneş 
enerjisi sanayisi de hızla 
gelişiyor  Bu sektörün en dikkat 
çekici firmalarından biri de 
Antalya merkezli CW Enerji   
irket halihazırda mevcut 

üretim kapasitesi ile Türkiye’de 
lider üretici konumunda 
bulunmak ile birlikte geliştirdiği 
inovatif ürünler ile de öne 
çıkıyor  
CW Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı Tarık Sarvan şirketinin 
son çalışmaları ve hedefleri ve 
sektörün gelişimi hakkındaki 
sorularımızı cevapladı
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satacağız. ncelikle Avrupa ve Arap 
Yarımadası’na ihraç etmeyi planlıyo-
ruz. Ürüne ülkemizde bayilerimiz üze-
rinden ulaşılabilecek. Gururluyuz. Yeni 
milli panelimiz, tasarruflu çatıya uygun 
sızdırmaz güneş paneli sistemimiz ül-
kemize hayırlı olsun.

r  n  n r  r n n 
n n  ana n ar an an 

a ı  n  n r  a anın an r 
ana  ara  n n  n r  

 a anın a ı a ının r  n  
n r  ana n n n  a ı ı 

n   a a ını n r -
n
18. Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’ 
de yayınlanan ’Elektrik Piyasasında 
Tüketim Tesisi İle Aynı lçüm Nokta-
sından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı 
Üretim Tesisleri İçin isanssız Üretim 
Başvurularına ve İhtiyaç azlası Ener-
jinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar   yönetmeliği ile çatılara 10 
kilovata kadar güce sahip güneş enerjisi 
santrali kurmak, ihtiyaç fazlasını şebe-
keye satmak kolaylaştırıldı. Düzenleme 
ile özellikle dağıtım süreleri kısaldı ve 
başvuruya kolaylık getirildi, evden ta-
şınmak söz konusu olduğunda santralin 
evin yeni sahibine ya da kiracıya dev-
redilmesine olanak sağlandı. Elektrik 
üretmek isteyen vatandaş, başvurusunu 
dağıtım şirketinin merkez ya da taşra 
birimine yapabilecek. Dağıtım şirketle-
ri başvuruları aylık olarak alacak ve bir 
sonraki ayın 20’sine kadar sonuçlandı-
racak. Projesi onaylanan vatandaş elekt-
rik üretmeye başlayabilecek ve ürettiği 
elektrikten kendisine fazla geleni mev-
cut şebeke üzerinden dağıtım şirketine 
satabilecek. Bu düzenlemeden sonra 
TBMM’ye gönderilen ve şu sıralar Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmele-
ri süren torba tasarıda da bu konu ile 
ilgili bir madde yer aldı. Bu maddede 
şu ifadeler yer alıyor  Elektrik piyasası 
düzenlemeleri kapsamında, sahibi ol-
dukları veya kiraladıkları meskenlerde, 
kurulu gücü azami 10 kilovat olan, çatı 
ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji 

kiremidi olarak adlandırdığımız çatı-
larımıza özel su sızdırmaz çatı kiremi-
di geliştirildi, test aşamaları başarıyla 
tamamlandı ve seri üretime başlandı. 
Geliştirilen bu  çatıya uygun sızdırmaz 
güneş panellerimizi, özel kauçuklu, ça-
tıya uygun, su�hava�nem�sıcaklık geçir-
meyen, tüm hava koşullarına dayanıklı 
bir sistem olarak ürettik. Bu panel çer-
çeve sistemi istenirse çatı kiremidi ola-
rak istenirse de sandviç panel şeklinde 
kullanılabilir. Kiremitler, izolasyon sağ-
lamakta da mevcut kiremitlerden daha 
başarılı. Bu kiremitlerin dış yüzeyi de-
vamlı güneş ile muhatap olduğu için dış 
yüzeyini de güneş panelleri ile donattık 
böylelikle güneşin düştüğü her metre-
kareden elektrik üretmek mümkün olu-
yor. 

rnek numunemizi şu an kendi fabrika-
mızın önünde araba garajı olarak yap-
tık, bir soğuk hava deposunun üzerine 
de yapıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş 
pazarımızı bilinçlendirip, inovatif ürü-
nümüzle müşterilerimizi tanıştıracağız. 
Çatıya uygun sızdırmaz güneş paneli 
sistemi ürünü ile gelecek yüzyılın evle-
ri tasarlanacak ve bu ürün hem inşaat 
firmalarına hem de kullanıcılarına çok 
önemli yan faydalar sağlayacak.
Her boy ve ebatta ürettiğimiz bu ürü-
nün 15 att ile 335 att aralığında 
seri üretimine başladık. Hem kendi 
ülkemize hem de dünya ülkelerine 

varan güneş radyasyonu değeri ile foto-
voltaik projeleri için en iyi bölgelerden 
biridir. İran’da GES tarife mekanizması 
10 MW üzeri tesislerde 13,22 avro�sent 
ile 5,2  avro�sent arasında değişmekte-
dir. Bu nedenle çok iyi yatırımlar yapı-
labileceğini öngörüyoruz.

r  n  n r  ana r  
a ı ın an 1   nra ın a an  

ı  pa ar arın n  ı a a ını n r -
r n

Türkiye’de  2017 yılı ve öncesinde ciddi 
bir güneş enerjisinden elektrik üretim 
sektörü oluştuğunu görüyoruz. Hatta 
2017 yılında tamamlanan tesisler ile 
Avrupa’da  toplam kapasitede lig birin-
cisi olduğunu görüyoruz. 

Bu nedenle GES konusunda yönetme-
liklerini ve feed�in tariff mekanizmala-
rını yeni oluşturan ülkelerle deneyimle-
rini paylaşmak ve yeni ticari olanaklar 
sağlamak için Türkiye güneş enerjisi sa-
nayicilerinin yatırım yapabileceğini ön 
görüyoruz. Onlardan biri olarak biz ak-
tif olarak İran pazarı dışında as, Güney 
Afrika, Ürdün, Ukrayna, Kazakistan, 
Almanya, Gana gibi ülkelerin fuarlarına 
da katılarak bu ülkelere ticari atılımlar 
yapmayı planlıyoruz.

 En r   n a  r n r  
 a  r  rn n n a-

ra  a ı  r ar n -
r n  r  n  n  

pan r n n r n n   
r n  n  a ı  r n n 
a r n

Hızla gelişen çatı üzeri güneş enerjisi 
pazarına yönelik inovatif ürünler geliş-
tirdik. W Enerji olarak, olmazsa olma-
zımız Ar�Ge ve Ür�Ge’dir. Şirketimizde 
100’e yakın mühendis var. Ar�Ge ve 
Ür�Ge ekibimiz 20 kişi. Bir Ar�Ge mer-
kezi olmadık fakat Ar�Ge merkezi gibi 
çalışıyor, inovatif ürünler geliştiriyoruz. 
Ar�Ge birimimizde sektörle alakalı çok 
fazla ürün çıkıyor. 
Bu birimimizde Türkiye’de ilk bizim 
mühendislerimiz tarafından yüzyılın 

Hızla gelişen 
çatı üzeri güneş 
enerjisi pazarına 
yönelik inovatif 
ürünler geliştirdik. 
CW Enerji olarak, 
olmazsa olmazımız 
Ar-Ge ve Ür-Ge’dir. 
Şirketimizde 100’e 
yakın mühendis 
var. Ar-Ge ve Ür-Ge 
ekibimiz 20 kişi. ”

“
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mı söz konusudur. Böylece fotovoltaik 
endüstrisi finansal, çevresel ve teknik 
açılardan da sürdürülebilir hale gelir.
amine haldeki paneller kompleks bir 

yapıda oldukları için geri dönüşümü uz-
manlık ve altyapı gerektirmektedir. Bi-
rinci nesil silisyum bazlı panellerin geri 
dönüşüm işlemi sonucunda silisyum, 
gümüş, kalay, kurşun, alüminyum vb. 
birtakım kimyasallar elde edilerek hem 
ekonomik bir kazanç elde edilir hem de 
doğaya karışmalarının engellenerek bu 
çevre dostu enerji kaynağının kirlilik ya-
ratmasının önüne geçilir. 

W Enerji olarak üretim öncesinde yap-
tığımız işin öneminin ve sorumluluğun 
farkında olduğumuz gibi sonrasında da 
gerekli duyarlılığı göstererek kullanıla-
maz haldeki panellerimizin yüksek ka-
zanım oranlarıyla geri dönüştürülmesi 
için Avrupa menşeili bir organizasyon 
olan P  ycle üyesi olmanın haklı gu-
rurunu yaşıyoruz.  

Bu yüzden yerli üretime devletimizin 
vermiş olduğu destekleri arttırmasını 
ve bu sektörde güçlenmemize yardımcı 
olmasını temenni ediyoruz. 

r  r a a ı a n  pan -
r n  r  n  a a a  n 
 Y E  n   Y E 

 a ın a n r r -
n
otovoltaik güneş panelleri temiz ve 

sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Bu 
panelleri kullanarak 25 yıl 80’nin 
üzerinde verimle elektrik üretmek 
mümkündür. akin 25 yıldan sonra ne 
olacaktır   Çevre dostu enerji kaynağı 
olan bu santraller bir çöplüğe mi dönü-
şecektir  Tam da bu noktada fotovol-
taik panellerin konusunda uzmanlaşmış 
kişiler tarafından geri dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Bu geri dönüşüm ile pa-
nel içinde kullanılan malzemelerin bir 
kısmının tekrardan kazanımı ve kullanı-

üretim tesislerinden ürettikleri elektrik 
enerjisini tedarik şirketlerine satanlara 
gelir vergisi ve buna bağlı KD  muafi-
yeti getirilmektedir.’’
Bu nedenle büyük kolaylıklar sağlayan 
bu durumdan kaynaklı olarak sektörün 
hareketleneceğini öngörüyoruz. 

r  n  n r  r n  
r  ana n n n n n -

 ı ar a na ı  n n  
n r r n   a an a a ı ı 
 r r r r  n -
r  a  ara  a ı a ı r n 

a ı ar n r a ı
Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün 
ve güneşten enerji üretim bilincinin 
artması bizleri sevindiriyor. akat yerli 
üreticiler pazardan gereken payı alamı-
yor. Çin’in 2017 yılında 50 GW üzeri 
bir GES kurulu gücü elde etmesine rağ-
men Türkiye’nin 3,421 GW kurulu güç-
te kalması, Çin kendi ülkesinde üretmiş 
olduğu yerli güneş paneli kullanırken, 
Türkiye’nin Çin menşeili güneş panel-
leri kullanması yerli üreticilerin büyüme 
ivmesini düşürmektedir. 
Yerli güneş paneli üreten bir firma ola-
rak, Türkiye’nin 2017 sonunda toplam-
da 3 bin 421 MW olan güneş enerjisi 
santrali kurulu gücünde 300 MW olmak 
üzere yüzde 4’lük bir paya sahibiz. W 
Enerji olarak yüzde 4’lük pazar payına 
rağmen, 300 MW kurulu gücümüzle 
Türkiye’de en büyük pazar payına sa-
hip yerli güneş paneli üreticisiyiz. Yerli 
güneş panelinin pazar payı çok düşük. 
Türkiye’de bugüne kadar yabancı üre-
timli panellerin ithalatını önlemek için 
gözetim ve anti damping gibi koruyucu 
önlemler getirilmiş olsa da yerli üretici 
istenilen pazar payına ulaşamamıştır. 
Kuluçka döneminde olan yerli güneş 
paneli üretiminde ne yazık ki hala dışa 
bağımlıyız. Güneş paneli üretiminde 
kullanılan eva, backsheet, cam, çerçeve, 
junction bo  üretimleri ülkemizde yapı-
labilmektedir. Hatta junction bo  üreti-
mi yapan yurt dışı firmaları ülkemizde 
yapılanmaktadır. Yerli hücre üretimi 
yapmaya hazırlanan firmalarımız var. 

Türkiye’de en büyük pazar payına sahip yerli güneş 
paneli üreticisiyiz. Yerli güneş panelinin pazar payı 
çok düşük. Türkiye’de bugüne kadar yabancı üretimli 
panellerin ithalatını önlemek için gözetim ve anti 
damping gibi koruyucu önlemler getirilmiş olsa da 
yerli üretici istenilen pazar payına ulaşamamıştır. ”

“
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zırlanması ve EP  ihalelerinin yapılma-
sıyla başlayarak, sözleşme süreçlerinin 
yönetimi, proje teknik kontrollüğü, 
saha kontrolleri ve kabul mühendisli-
ği çalışmalarını içeriyor. Yukarıda da 
belirtmiş olduğum kredi kuruluşlarına 
yönelik ender’s Engineering hizmeti-
mizde de, banka ve finans kuruluşlarına 
finanse ettikleri projelerin fizibiliteleri-
ni, saha çalışmalarındaki ilerlemeleri ve 
işletme raporlarını sağlıyoruz. Bunun 
yanı sıra bankalar adına ekspertiz işlem-
leri de yapmaktayız.
Hukuk hizmetleri içerisinde de yapıla-
cak olan sözleşmelerde, proje veya şir-
ket satın alımlarında destek sağlamakta-
yız. Ayrıca enerji grubu olarak çalıştığı-
mız firmalara olası mevzuat değişiklik-
lerini raporluyor ve yorumluyoruz.

netimi sağlıyoruz. Bu süreç içerisinde 
yapılacak tüm iş ve işlemleri, alınacak 
izinleri, kısacası tüm mühendislik hiz-
metlerini kendi mühendis ekibimiz ile 
uyguluyoruz. Bu çalışmalar; rüzgar ve 
güneş enerjisi projelerinde ölçüm hiz-
metlerinden başlayarak, harita alımları, 
saha etütlerinin yapılması, saha izinleri, 
projelendirme, fizibilite raporlarının ya-
pılması gibi birçok kalemden oluşmak-
tadır.
İkinci olarak da sektörde en çok bilinen 
faaliyet alanımız ise işveren ve kredi ku-
ruluşlarına yönelik Teknik Danışmanlık 
Hizmetleri sunmaktır.
İşveren Mühendisliği tarafında, yatırım-
cı firmanın enerji grubu olarak çalışabi-
liyoruz. Bu kapsamdaki görevlerimiz 
genel olarak Teknik Şartname’lerin ha-

S  En r  r a ını   anı-
a ı  n r  

strich Enerji, yenilenebilir enerji sektö-
rünün her bir dalında mühendislik ve 
müşavirlik hizmetleri sağlayan bir ener-
ji danışmanlık firmasıdır. 4 ana koldan 
ilerleyen hizmetlerimiz bulunmaktadır. 
Toplamda çalıştığımız kurulu güç mik-
tarı 3.000 MW’ı geçmekle birlikte sade-
ce güneş enerjisi sektöründe bilfiil ça-
lışmış olduğumuz kapasite 400 MW’a 
yaklaşmıştır. Bu kapasite de Türki-
ye’deki mevcut kurulu gücün 10’una 
tekabül etmektedir.

erdiğimiz hizmetlerden ilki ve strich 
şirketinin kurulma amacı olan, sağlamış 
olduğumuz mühendislik hizmetleridir. 
Bu hizmetlerden kısaca bahsedecek 
olursak; lisanslı ya da lisanssız yeni-
lenebilir enerji projeleri geliştiriyoruz. 
Sonrasında bu projeler için süreç yö-

KENDI TEKNOLOJIMIZI KENDI BIREYLERIMIZLE 
  SA LAMALI E B  TEKNOLOJIYI I RA  
  EDEBILMELIYIZ

GünDergi’nin sorularını 
yanıtlayan Istrich Enerji ş 
Geliştirme Müdürü Kerim 
Cüneyt imen, Hem kendi 
bünyemizde yetiştirmiş 
olduğumuz hem de zamanla 
aramıza katılarak bilgi ve 
birikimimizi artıran mühendis 
arkadaşlarımızla oldukça 
başarılı bir ekip kurmayı 
başardık  u ana kadar vermiş 
olduğumuz hizmetleri artırarak 
güneş enerjisi santrallerine 
daha faydalı olmak, sektörü 
daha büyütmek niyetindeyiz  
diyor
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G n  n r n n  n r  
r n  n ara  a  

n  r r   n r  
 r  n  n r

İlk olarak güneş enerjisinin ülkemizdeki 
popülaritesinden kaynaklandığını dü-
şünüyorum. akat asıl önemli olan gü-
neş enerjisinden elektrik üretimi dünya-
daki en ucuz yöntem ve fayda maliyet 
oranı gün geçtikçe artıyor. Bu durum da 
bu yatırımların devam edeceğini, gün 
itibariyle Türkiye kurulu gücünün yak-
laşık 5’ini oluşturan bu yatırımların 
kapasitelerinin her geçen gün artacağını 
daha doğrusu artması gerektiği gerçeği-
ni doğuruyor.

E K nın a ın a ı   1   
a ı a ı a a arına n -

a ın r  na ı  n  
n r n   a a r-
 a ı r   r  an  a ı 

n  n  r
Kesinlikle. aten yayınlanan usul ve 
esaslar ile de amaçlanan bu. Biliyorsu-
nuz bugünlerde Meclisimizde de bir 
kanun değişikliği gündemde. Bildiğim 
kadarı ile Genel Kurul’da onaylandı. 
Bu değişiklik ile birlikte vatandaşlarımız 
için fatura kesme ve vergi gibi sorunlar 
da ortadan kalkmış olacak ve 2018 yılı 
ortalarında itibaren 10kW altı çatı kuru-
lumlarını da sıklıkla görmeye başlaya-
cağız.

n  r  1  ı ı n  n r-
 r  a ar   
 p  r  r a a  

apa r n  ar ır ı ar an a  1  
ı ının  r n  a ı ı ı a  
ar n a a ı ını r r  

Güneş enerjisi şu anda yenilebilir 
enerji sektörünün en hızlı ve revaçtaki 
dinamiklerinden bir tanesi. Bildiğiniz 
üzere yaklaşık 4.000 MW’lık bir ka-
pasite kurulmuş durumda bugüne ka-
dar ve bu yatırımların çok büyük bir 
bölümü 201  yılı itibariyle başlasa da 
proje geliştirme süreci 2014 ve 2015 
yıllarında başlıyor. strich’in de as-
lında güneş enerjisi sektörüne girdiği 
yıllara denk geliyor bu tarihler. 2014�
2015 yılları arasında strich ekibinde 
bulunan bir mühendis olarak daha 
önce diğer enerji santrallerinde lisans 
süreçleri, sözleşme süreci, finans sü-
reçlerinde edinmiş olduğumuz tec-
rübe ve birikimi bu alana yansıtma 
isteğimiz oldu. Her ne kadar diğer 
ülkelerden veya ülkemizde yapılan 
yatırımlardan güneş enerjisi sektö-
rünü yoğun bir şekilde takip etsek 
de o yıllardaki yatırım maliyetlerinin 
yüksek oluşu sektörün gelişmesini 
engelliyordu. Yatırım maliyetlerinin 
düşmesi, proje yapılabilirliklerinin 
artmasıyla iş yükümüzün çoğunu gü-
neş enerjisi santralleri oluşturdu.
2015 yılında açmış olduğumuz Teknik 
Ofis birimimizle de sahalarda yapmış 
olduğumuz test, denetim ve muayene 
hizmetlerimizi daha da genişletmeyi 
amaçladık. Hem kendi bünyemizde ye-
tiştirmiş olduğumuz hem de zamanla 
aramıza katılarak bilgi ve birikimimizi 
artıran mühendis arkadaşlarımızla ol-
dukça başarılı bir ekip kurmayı başar-
dık. Şu ana kadar vermiş olduğumuz 
hizmetleri artırarak yatırımı yapılmış 
veya yapılacak güneş enerjisi santralle-
rine daha faydalı olmak, sektörü daha 
büyütmek niyetindeyiz.

Son olarak özellikle geçtiğimiz sene ve 
bu sene içerisinde oldukça yoğun geçen 
süreçte sağlamış olduğumuz ve bugün 
itibariyle 350 MW’a ulaştığımız test, 
denetim ve muayene hizmetleridir. Bu 
çalışma müteahhit firmanın saha gir-
mesiyle yapılacak tam zamanlı denetim 
gibi, santral kurulumun herhangi bir 
yerinde dahil olduğumuz ya da santral 
kurulumu tamamlandıktan sonra yap-
mış olduğumuz elektriksel ve meka-
niksel testlerden oluşmaktadır. Olduk-
ça yoğun çalışmaları içeren bu hizmet 
iş yükümüzün de yarısından fazlasını 
oluşturmaktadır.
Kendime gelecek olursak, strich 
Enerji’nin İş Geliştirme Müdürüyüm 
ve sağlamış olduğumuz mühendislik 
ve test, denetim ve muayene hizmet-
lerinden sorumluyum. Yaklaşık  yıldır 
enerji sektöründe çalışmaktayım ve bu 

 yılın son 4 senesinde strich Enerji’de 
görev aldım. Çalışmış olduğum işlerin 
büyük bir kısmını güneş enerjisi proje-
leri geri kalanını da hidroelektrik ve bi-
yogaz projeleri oluşturuyor.

Y n  ar ı a ı ını ı n-
 r r  n  r  

S n an a ı n r
Hemen hemen her yerde bu soruyla 
karşılaştığımızı söyleyebilirim. Hatta 
karşılaştığım herkes anlamı ile yorumda 
bulunmaktan kendini alamıyor. strich 
aslında bir tür gürgen ağacıdır. Şirketin 
kurulma zamanı yenilenebilir enerjiyi, 
doğayı, sürdürülebilirliği temsil etmesi 
amacıyla şirket ismi düşünülürken or-
taya çıkmış bu isim. Aslında bu ağaç 
istriç  diye yazılır fakat o an şirketimi-

zin kurucusu Kutay Bey strich olarak 
düzenleyip şirketin temellerini atmış. 
ogomuz da aynı ağaçtır.

S  En r n n p r n  n -
  a ını ın n  n r  

r n  n a ı ını r r  
 r n  p r  a ın-

a n r  apar ı ını  A rı-
a r a ara  r  n  p an arı-

nı an a r n

Son yasal değişiklik ile birlikte vatandaşlarımız için 
fatura kesme ve vergi gibi sorunlar da ortadan 
kalkmış olacak ve 2018 yılı ortalarında itibaren 
10kW altı çatı kurulumlarını da sıklıkla görmeye 
başlayacağız.

”
“
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tirdi. Bu modelde hem teknolojiyi üreti-
yor hem Ar�Ge yapıyor hem de büyük 
kapasiteli santraller kuruyor olacağız. 
Güneş YEKA’sı için fabrika çalışmaları 
devam ediyor. Panel üretimi ve tedariki 
anlamında bölgede önemli bir pozisyo-
na geleceğimizi düşünüyorum. Bunlara 
ek olarak yeni güneş enerjisi kaynakları 
YEKA’ların da bu sene içerisinde açık-
lanabileceğini biliyoruz. Rüzg r pro-
jelerinde de aynı gelişme ve modeller 
mevcut. Güneş enerjisi kaynaklı YEKA 
modelinde olduğu gibi 1.000 MW’lık 
kapasite ve 5 yerli üretim olacak. 
Oldukça başarılı bir model olduğunu 
düşünüyorum yatırımcı ve Türkiye adı-
na.
Bu gibi büyük, kapsamlı ve geleceğe 
ışık tutacak projeleri desteklemenin 
yanı sıra küçük ve orta ölçekli yatırımcı-
lar için farklı model ve mekanizmaların 
geliştirilmesi için de vakit kaybedilme-
melidir. Ülkemiz güneş ışınımı açısın-
dan oldukça verimli. Doğru yönlendir-
me ve çalışmalarla bu potansiyeli en iyi 
şekilde değerlendirmeliyiz.

En r  r n  a a a a r a-
nın aa r n  a   

n YEKA n  r  
apı a r   r n   
a a r r ara a a ır

YEKA modeli Türkiye için faydalıdır. 
1.000 MW kapasite aynı alan içerisin-
de mi olmalıdır sorusunu tartışmalıyız 
burada. Ar�Ge çalışmalarının ve yatı-
rımlarının her YEKA’da aranması gere-
kir. Milli Enerji politikamız için kendi 
teknolojimizi kendi bireylerimizle sağ-
lamalı ve bu teknolojiyi ülkemizde kul-
landığımız gibi dış ülkelere ihracatını 
yapabilir pozisyonuna gelmeliyiz.  

dariki zorluğu, bazı EP  firmaların ka-
pasitelerinden daha çok iş alması yine 
bazı yatırımcıların içindeki bulundukla-
rı zorluk nedeniyle bir takım yanlış ka-
rarlar vermesiyle hem mekaniksel hem 
elektriksel anlamda problemli sahalar 
ortaya çıktı. Birtakım santrallerde bu 
durum geri dönülebilir, onarılabilir du-
rumda olmakla beraber birtakım sant-
rallerde zaman içerisinde problem ya-
şayacağını düşünmekteyim. Yaptığımız 
denetimlerde de bu gibi durumlar ile 
sıklıkça rastlıyoruz. Uzmanlarımız ile 
beraber bu santrallere gerekli çözümleri 
bulma uğraşı içerisindeyiz. 

r  n n r n r  r  
a ırı arın a r a a a a a a ı-

nı n r n
Yatırımlar durmayacaktır. Büyüyen bir 
Türkiye var ve enerji sektörü de bu du-
rumu takip etmeli. Hali hazırda oldukça 
büyük yatırımlar yapılıyor ülkemizde. 
Bunun yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynak-
lar Bakanlığı’mız YEKA modelini geliş-

1  ı ın a  an  p r -
n r 1  ı ın a n  apa a ar  
a ı r  a ı a ıra  

r
2017 yılı gerçekten hareketliydi. Hem 
mevcut personeller kendilerini geliştir-
diler ve sektör tecrübeli personeller art-
tı hem de sektöre yeni giren personel-
ler bu alanda kendilerine yatırım yaptı-
lar. isanssız GES sektörünün mevcut 
kapasitelerin tükenmesi, lisanssız GES 
yatırımlarının izin süreçlerinin uzun 
sürmesi ve yeni bir mekanizmanın 
açılmaması nedeniyle sektörün bir süre 
daralacağını düşünmekteyim. Çatı sek-
törü de her ne kadar açılmaya başlasa 
da mevcut istihdamı kaldıramayacak-
tır. Yeni bir kapasitenin ya da meka-
nizmanın devreye girmesi hem ülke-
miz için hem de yetişmiş personeller 
için şarttır.

S  En r  ara    -
n  r  r r n   

n r na ın a ar ı a ı ını  
ı ın ı ar an   n r n 
a r n  r  1  ı  
nra  an ra r n a ana ı ı arı-

nın n  a a ını n r   r 
an ara   r   n -
 r

Bildiğiniz üzere 2017 yılı gerçek bir S -
ar a  olarak geçti. Dağıtım sistemi 

kullanım bedellerinin içinde bulundu-
ğumuz sene için 4 kat artacağının açık-
lanması ile yatırımcılar ve EP  firmaları 
bir panik havasında 31.12.2017 tarihine 
kadar santrallerini devreye almaya çalış-
tılar. 2017 senesinde de devreye alınan 
santrallerin büyük bir bölümü de 2017 
son çeyrek yılı içerisinde tamamlandı. 
Süreç içerisinde karşılaşılan ekipman te-

Güneş YEKA’sı için 
fabrika çalışmaları 
devam ediyor. Panel 
üretimi ve tedariki 
anlamında bölgede 
önemli bir pozisyona 
geleceğimizi 
düşünüyorum. 
Ayrıca yeni güneş 
enerjisi kaynakları 
YEKA’ların da bu sene 
açıklanabileceğini 
biliyoruz. ”

“
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sağlayabilir hale geldiler.
Ayrıca bankalarda karşılığı olması ge-
reken ’Düşük Solar Radyasyona Bağlı 
Gelir Kaybı Sigortası’’ hizmetini de su�igortası’’ hizmetini de su-
nabilmekteyiz. Bu poliçe ile santral sa-
hibi finansman kuruluşuna karşı daha 
güçlü bir pozisyona gelmektedir.
Yine enerji santrallerinin kurulumu ve 
sonrasındaki işletme devresi için karşı-
laşılabilecek riskler için de sigorta ürün� için de sigorta ürün�de sigorta ürün-
lerimiz ile sektör ortalamasının altındaki 
muafiyetler ile çözümler üretebiliyoruz.

 r  a nı a ar  a ırı ı-
ara ı n r n  a r  
a ırı ı ar a r n n a-

rar ana r 
Ticari gelir anlamında bu yatırımları bü-
yük ölçekli gerçekleştirenler için sigorta-
nın finansman geri dönüşünün kesintiye 
uğramaması hayati önem arz etmektedir. 
Bu gerekçe ile kredili sistemlerin sigorta 
ürünleri daha çok finansal kayıplara  ha-
sara bağlı kar kayıpları, performans ka-
yıpları, güneşlenme süresine bağlı gelir 
kayıpları vb.  yönelik yapılmaktadır. 
Ayrıca bu yapılardaki ana riskler büyük 
ölçekli oluşabilecek hasarlardır. Dolu, 
fırtına, kar ağırlığı, yangın vb. 
Diğer yandan evinin üzerinde bireysel 
tüketim ihtiyacına yönelik santral ku-
rulumu yaptıran kişilerde hassasiyetler 
farklı gelişmektedir. Bu yatırımcı mo-
delinde hırsızlık, yıldırım, voltaj, arıza 
teminatları ön plana çıkmaktadır. O has-
sasiyetleri karşılayan içerikte ürünleri de 
sunmaktayız.

 ana a ar a  ı  r  -
r a a a ını  n a ar   -

r  a ırı ı a rı ı ran a  ara  
n r
Biz tüm süreçlerde tüm sektör mensup-
larına çözümler ürettiğimiz için sistem 
içindeki tüm kişi ve kurumları referans 
ağımıza ekleyerek yolumuza devam 

n  K ra S r a nın  
 a ı a a an arı a ın a  -

r r n
Antalya ilinde faaliyet gösteren ve Türki-
ye genelinde çoğunluğu enerji sektörün�çoğunluğu enerji sektörün�enerji sektörün-
de yer alan firmalara hizmet sağlayan 
bir sigorta acentesiyiz. Portföyümüzde 
ağırlıklı olarak kurumsal firmaların bu�kurumsal firmaların bu-
lunmakta ve çalıştığımız firmaların ticari 
anlamda büyümesine hizmet etmeyi 
amaçlayan bir kurumuz. Başta mühen-
dislik branşı poliçeleri olmak üzere, nak-
liyat, yangın, sağlık sigortaları ve sorum-
luluk sigortaları branşları ağırlıklı olarak 
çalışmalar yapmaktayız. Gelir kaybı 
sigortaları üzerine de ayrıca çalışmalar 
yapmaktayız. 12 yıllık sigorta deneyi-
mimizle müşterilerimize özel sigorta çö-
zümleri bulmaya gayret ediyoruz.

K ra S r a n  n r  r n  
n  ara  n  r r n -
r

Kotra Sigorta olarak daha temiz bir dün-
ya isteğimizle çalışırken güneş enerjisi 
sistemleri ile tanıştık. Sistemleri tanıdık-
ça başlarda ülkemizdeki sigorta sistemi-
nin fotovoltaik sistemlerin gelişimi için 
yeterli desteği göstermediğini fark ettik. 
Sistemleri bilen sigortacıların az olduğu-
nu ve bu sistemleri riskli sigorta konusu 
olarak değerlendirildiğini, bu durumun 
da sistemlerin yaygınlaşması önünde 
büyük engel teşkil ettiğine şahit olduk. 
Bu öngörü ile sistemlerin kurulumlarının 
özellikle finans kuruluşlarınca ve yatırım 
maliyetleri bakımından hızlandırılması 
adına kendimizi bu işe adadık. Sigorta 
şirketleri ile yaptığımız görüşmeler neti-
cesinde net olarak söyleyebiliriz ki daha 
fazla sigorta şirketinin güneş enerjisi sis-
temlerine teminat vermesini sağladığı�ğı-
mıza inanmaktayız. En basiti çalıştığımız 
sigorta şirketleri bu sistemlere teminat 
sağlamazken yaptığımız teknik toplantı-
lar ile sistemlere uygun poliçeleri şu an 

SI ORTANIN NEMI KON S NDA I TIYA  E 
  EREKLILIK KA RAMLARI DA A AZLA ELI TI

Türkiye güneş enerjisi 
sektöründe özellikle son iki 
yılda gerçekleşen sıçrama ile 
milyarlarca dolarlık yatırım 
hayata geçti  ok hızlı bir 
şekilde gelişen sektör ile 
birlikte yaşanan bazı sorunlar 
güneş enerjisi yatırımlarına 
yönelik risk yönetimi ve 
öngörülebilirlik konusundaki 
hassasiyeti de artırdı  Bu yıl 
yürürlüğe girmesi beklenen 
çatı üstü düzenlemeleri ile de 
güneş enerjisi sistemlerine 
yönelik risk yönetimi kavramı 
bireysel yatırımcılar düzeyinde 
de yaygınlaşacak  
Güneş enerjisi yatırımlarının 
sağlıklı bir şekilde gelişmesi 
için sektörde risk yönetimi 
ve öngörülebilirlik adına 
hangi adımların atılması 
gerektiğini güneş enerjisi 
sektörüne sağladığı hizmetler 
ile bu alanda öncü olan Kotra 
Sigorta’nın sahibi sman 
Tüken’e sorduk
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kirse şayet asıl riskin bağlantılardan veya 
ürünlerden çıkabilecek yangın hadisele-
rinin ev tipi kurulumlarda binada mad-
di hasar oluşturması ve evde yaşayan 
insanlar için hayati tehlikeler oluşması 
riski olduğunu söyleyebiliriz. 
İşte tam da bu konuda yatırımcıların 
kurulum firmalarından sorumluluk si-
gortası talep etmesi gereklidir. Sigortalı 
bir yaşamın, tüm sektörde güvenli ve 
istikrarlı bir büyüme sağlayacağını unut� unut-
mamalıyız.
Kotra Sigorta olarak ev tipi santral yatı-
rımcılarına bahsettiğimiz hassasiyetlerde 
poliçe tanzim edebildiğimiz gibi, bu ev-
lere kurulum yapan EP  firmalarına da 
sorumluluk teminatlarını içeren ürünleri 
sunabilmekteyiz. Hatta EP  irmalarına 
bu konuda sigorta sertifikası vermekte-
yiz. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere sek-
törün büyümesi için sektörde faaliyet 
gösteren firmalarımıza tüketici nezdinde 
güven oluşturmalıyız. Bu güven unsuru-
nun en önemli parçası sigorta ürünleri-
dir.

G n  n r  r n  a ırı ı a-
rın r a ı ı  n  a a ı ı  
an na ı    a a ı a n  ı ı  

n  na ı  r   -
r r n  
Sigorta sektörü ifade ettiğim üzere güneş 
enerjisi sistemleri için ürünlerini pazar 
büyüdükçe geliştirdi. Bu durumda fazla 
bir alternatifi olmayan yatırımcılar az sa-
yıdaki sigorta şirketinin sunduğu ürünle-
ri almak durumundaydı.
Sektöre ürün sunan sigorta şirketlerinin 
artması ile birlikte yatırımcılar sigorta 
ürünlerini birbiri arasında kıyaslama fır-
satı yakaladı. Haliyle teminatları, poliçe 
şartlarını da daha iyi analiz edebilir hale 
geldiler.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 201  
yılında yaşanan aşırı kar yağışı hasarları 
ile birlikte sigortanın önemi hususunda 
yatırımcılarda ihtiyaç ve gereklilik kav-
ramları daha fazla gelişti. Neticede si-
gorta ürünü hasardır. Hasarın ödendiği 
tecrübe edildiğinde sigorta tüketicilere 
daha somut gelmektedir.  

yaptığımız görüşmelerde doğal afetler 
ve sonrasında oluşabilecek kar kayıpla-
rı bacağında hassasiyetlerin oluştuğunu 
gördük. 
Yatırımcılarımız sigorta poliçelerinin ha-
sarı karşıladığını öğrendi ve sonrasında 
oluşan kar kayıpları için arayış içine gidi. 
Maalesef sigorta sektöründe tüketicileri-
mizdeki algılar başlarına kötü bir hadise 
gelmesi sonrası gelişiyor. 
Biz sigortacıların görevi ise bu hasarlar 
oluşmadan müşterilerinde yatırımlarının 
lokasyonu için hasarlara yönelik farkın-
dalık oluşturmak ve bu risk için en doğru 
sigorta modelini geliştirmektir.
Kurulum devresini değerlendirecek olur-
sak şayet bu aşamada en büyük risk 
maalesef kablo hırsızlığı hasarlarıdır. 
Hatta bu konuda oluşan organize şebe-
keler bile bulunmakta. En yoğun hasarı 
bizler kablo hırsızlıklarından almaktayız.

a ı n r n n r  r-
  an  n  n r n n a ana 

a a a a a ı a ının r a -
r n  na ı  r an ı a ı a a ını n-

r r n  K ra S r a ara  
 a ana n   r n  

ar ı a n a ı p an ı r -
n
Bildiğiniz gibi özellikle hedeflenen 10 
kW altı çatı kurulumlarının birkaç farklı 
bacağı var. Üretici, EP  şirketi ve yatı�ı var. Üretici, EP  şirketi ve yatı�var. Üretici, EP  şirketi ve yatı-
rımcı. Daha önce kısaca bahsettiğim 
üzere bireysel tüketim amacı ile kurulan 
santraller için yatırımcıdaki sigorta has� yatırımcıdaki sigorta has-
sasiyetleri hırsızlık ve doğal afetlerde 
oluşmaktadır. 
Asli görevimizi yerine getirmemiz gere-

etmekteyiz. Haliyle çalıştığımız EP  
firmalarının kurduğu santraller için ya-
tırımcıları referans almamız daha kolay 
olmakta, açık uçlu iletişim gerçekleştire-
bilmekteyiz. Bu sayede şu an için tüm 
devrelerde sigortasını yaptığımız sant-
rallerin kurulu güç toplamı 250 MW dü-
zeyini geçti. 

izyonumuz gereği pazar payını bü-
yütme hedefinden ziyade pazar payını 
koruyup sektörü büyütme hedefine 
sahibiz. Dileğimiz güneş enerjisi yatı�üneş enerjisi yatı�si yatı-
rımlarının arttırılmasıdır. Biz çalışma 
sistemimiz ve sunduğumuz hizmetler 
ile sektörümüz büyüdükçe büyüyeceği-
mize inanmaktayız.

r pr  r a  a a a-
an n  an  r r r  r  r-
n r  n r n

Bildiğiniz gibi ülkemizde ve dün�ün-
yada yatırımlar için bölgesel riskler 
bulunmaktadır. Karasal iklim, deniz ik�. Karasal iklim, deniz ik-
limi, deprem bölgeleri, terör riski, doğal 
afet riskleri bölgesel olarak değişmekte-
dir. Bu nedenle bir santralin bulundu-
ğu bölgedeki özgün risk faktörü santral 
özelinde değerlendirilmektedir.  
Kaldı ki kurulumda kullanılan ekipman-
ların yetkinliği ile kurulumu yapan EP  
firması da sigorta işlemleri açısından po-
zitif referans teşkil etmektedir.

G n  n r  a ırı ı arı a ı ın an  
n r n  r ap a ın a 

a a a an  r r n n p ana 
ı ı ını r n  rn n  

a ırı a a a arı ı  r  a a-
a ın an a na anan n  
r n arı ı a pan   a  

hırsızlığı gibi konular mı
Bildiğiniz gibi 201  yılındaki aşırı kar 
yağışları sektör için imtihan teşkil etti. 
Hem sigorta şirketleri, hem üreticiler 
hem de EP  Şirketleri açısından durum 
bu şekilde geçti. Konu hakkında yatırım�geçti. Konu hakkında yatırım-
cılarda da bu durum algıda seçicilik oluş-
turdu. Kendi santralinin lokasyonu için 
çoğu yatırımcının en azından inceleme 
boyutunda risk analizi yaptığını gördük. 
Bu hasarların sonrasında yatırımcılar ile 
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santrali ihalesinin yapılmış olması da 
sektörümüzün 2017 yılındaki en önem-
li olayıdır.
Türkiye’de solar enerjinin geleceğine 
yön verecek en önemli dönüm noktası 
ise YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak 
A an arı  yatırımlarının devamıdır. 
Sayın Enerji Bakanımız Berat Albayrak 
2018 yılında 2. YEKA ihalesinin yapı-
lacağını ve güneş enerjisi sektöründeki 
yatırımların devamının geleceğini ifade 
ederek müjde vermişlerdir.

lkemiz e e  e er i i le il ili 
eler a ıla ilir  

Her geçen gün gelişme ivmesi artan gü-
neş enerjisi santrali yatırımları ile güneş 
enerjisi sektörünün doğru ve ülke men-
faatlerimiz doğrultusunda büyümesini 
sağlamak için kamunun doğru kararlar 
alması ve enerji altyapı sorunlarını bitir-
mesi gerekmektedir.

toplam gücü 7 GW civarında olup 
TEDAŞ’a yapılan proje başvurularının 
gücü ,5 GW, onaylanan projelerin 
gücü ise 4,5 GW civarındadır. Bu bize 
önümüzdeki 1�2 yıl içinde lisanssız ya-
tırımlarda 5 ila  GW arasında kurulum 
hedefi göstermektedir.
00 MW’lık kapasite için 2015 yılın-

da tamamlanan yarışmalar sonrasında 
2018’in Şubat ayı sonu itibarıyla lisans-
lı yatırımlar için sağlanan kapasitenin 
22,  MW’lık bölümü devreye girmiştir. 
Maalesef lisanslı yatırımlar için yapılan 
yarışmaların sonucu arz�talep nedeniy�talep nedeniy-
le ekonomik olmayan bir durum mey-
dana getirmiş olup kamunun bu ko-
nuyu bir şekilde çözüme kavuşturması 
sektörümüz için önem arz etmektedir.
Yatırım şartlarında ‘’Yerli Ürün’’ mad-
desi ile ülkemizde teknolojik yatırımla-
rın yapılması ve Ar�Ge çalışmaları bu-
lunan ilk 1.000 MW’lık güneş enerjisi 

1
7 Mayıs 2005 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan 5348 
Sa ı ı Y n n r En r  
Kanunu ile ülkemizde yeni-
lenebilir enerji yatırımlarının 

yolu açılmış olup ancak uzun yıllar son-
ra 8 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan  Sa ı ı Y n n r 
En r  Ka na arının E r  En r-

 r  A a ı K anı ına -
n Kan n a  Yapı a ına 

Dair Kanun ile uygulanabilir noktaya 
gelinmiştir.
2017 yılı sonu itibarıyla ülkemizde-
ki güneş enerjisi santrallerinin kurulu 
gücü, 2. 47 MW’lık bölümü geçici 
kabulü yapılarak devreye giren, 774 
MW’lık bölümü ise geçici kabul tutana-
ğı almış tesisler olmak üzere toplamda 
3.421 MW’a ulaşmıştır.
Ülkemizde elektrik dağıtım şirketlerine 
yapılan lisanssız yatırım başvurularının 

Yazı Osman ÖZBERK, Solartürk Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

LKEMIZ SOLAR ENERJI SEKT R N N 
D R M DE ERLENDIRMESI
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3 ila 10 kW arası güce sahip bir siste-
min kurulumunun Avrupa ve ABD’de 
olduğu gibi bir hafta içinde ve beyana 
esas mühendis firmalarının kontrolü 
ve güvencesiyle yapılabilmesi gerek-
mektedir. Böylelikle güneş enerjisinin 
konutların öz tüketiminde kullanımının 
önünü açılacaktır.
Çatılarda diğer önemli bir yatırım alanı 
ise Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yazlık 
sitelerdir. Genellikle yazları kullanılan ve 
enerji tüketimi de yazın olan bu sitelerde 
üyelerin birleşerek tek sistem ile güneş 
enerjisi yatırımı yapması öz tüketime 
uygun olacak ve atıl çatıların ülke eko-
nomisine katkısı sağlanabilecektir.
K   a ı arı  50�100 kW ara-
sı güce sahip sistemlerin küçük işletme-
ler, petrol istasyonları, yazlık ve diğer 
siteler, toplu konutlar ve sosyal amaçlı 
binalarda kurulması solar enerjinin kul-
lanımının artması sektöre ciddi bir ivme 
sağlayacaktır. Bu alanlardaki TİP proje 
onayında EMO, İMO ve TEDAŞ ile ko-
ordineli bir yol haritası çıkarılabilir.
Büyük ve Organize Sanayi Bölgesi 

a ı arı  Organize Sanayi Bölgesi dışın-
daki sanayi ve çiftliklerin çatılarında çok 
rahatlıkla öz tüketime uygun ve tüketi-
minin belirli bir oran fazlası düzeyinde 
elektrik üretilebilecek GES kurulumla-
rında ciddi artışlar sağlanabilir.
Organize Sanayi Bölgelerinde kullanılan 
mevcut fiyat avantajı nedeniyle bu alan-
lara ayrı bir alım fiyatı verilerek bu yapı-
lardaki çatıların ülke ekonomisine büyük 
katkı sağlaması mümkün olacaktır. Arazi 
geliştirme ve enerji nakil hattı inşa gereği 
olmaması ayrıca güvenlik ve bakım ko-
laylıkları nedeniyle bu alanlardaki kuru-
lumlar daha avantajlı olacaktır. 
Ka  Ya ırı arı  Belediyeler başta 
olmak üzere üniversiteler, hastaneler 
ve diğer kamu binalarının yanında DSİ 
gibi kurumların solar enerji yatırımla-
rında öncelik yapmaları bu sektörün 
gelişimi ve ülke ekonomisine katkısını 
sağlayacaktır.
Gelecek nesillerimizin, temiz bir dünya-
da yaşayabilmesi ve “Türkiye’nin güne-

 n r  n  temennisiyle.  

oluşmuş olsa dahi güneş enerjisi yatı-
rımları ülkemiz için hala en ekonomik 
ve cazip yatırım sınıfındadır.

o u  olarak, e a malı ız  
z m erileri e oli ikalar 

eler olmalı ır
Ülke olarak güneşte 2023 yılında 15�
20 GW kurulu güce ulaşarak, elektrik 
tüketimimizin 5’inin güneşten karşı�güneşten karşı-
lanması milli hedefimiz olmalıdır. Her 
ne kadar lisanssız yatırımların önü bir 
nevi kapanmış ise de bu yıl yapılacak 
1.000 MW kapasiteli 2. YEKA ihalesi 
ve son aylarda 10 kW’a kadar yapıla-
cak sistemlerin önündeki engellerin 
kalkmasıyla sektördeki canlılık devam 
edecektir. 
Bu sonuç itibarıyla ülkemizin elektrik 
ihtiyacının karşılanması için önümüz-
deki 10�15 yıl içinde ülkemizde güneş 
enerjisi alanında 15�20 milyar dolar ya� 15�20 milyar dolar ya-
tırım yapılması beklenmektedir.

u eler oğrul u u a, 
eler a ılmalı ır
arı   a a  Tarımsal sulama-

da ve işletmelerde en büyük sorun 
enerjidir. Sulama kooperatifleri des�ooperatifleri des-
teklenerek bu alanda kurulacak güneş 
enerjisi santralleri tarım sektörüne ve 
ülkemiz çiftçisine ciddi katkılar sağlaya-
bilecektir.
Sulama pompalarının enerji maliyeti 
nedeniyle bireysel çiftçiler dar boğazda 
olup bu konuda verilecek destek ülke 
ekonomisine zincirleme katkı sağlaya-
caktır.
Kayıtlı sulama amaçlı pompaların 10 
maliyet fazlası ile kurulacak hibeli GES 
sistemlerinin yılda bir sefer mahsuplaş-
ması ve kamunun fazla enerjiye ödeme 
yapmaması şeklindeki uygulama ile 
ülkemizdeki çiftçilerin faydalanması ve 
kayıt altına alınması sağlanmalıdır.
Çatılardaki uygulamalar; EPDK’nın 
yayınladığı 10kW altı kurulumlara dair 
yönetmelik ve Maliye Bakanlığı tarafın-
dan bu kurulumlar için getirilen olumlu 
yeniliklere rağmen bu alan için uygula-
mada hala zorluklar mevcuttur. 

Maalesef güneş enerjisindeki yatırım-
lar arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. 
Bu nedenle kamu, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşları yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması ve ya-
tırımların artması için  r  içinde 
olmalıdırlar.
Dünyada teknolojik olarak geri kaldığı-
mız solar enerji yatırımlarında ilk başta 
yerli sanayi olarak korunmadan öte bir 
ivme kazanmamız ve ölçek ekonomi-
si yönünden geçici bir süre, kaliteden 
ödün verilmemek şartıyla yerli sanayi-
nin, sanayicinin ve yatırımcının korun-
ması ve güvence altına alınması gerek-
mektedir. 
10. Kalkınma Programı içinde yer alan 
enerji kaynaklı cari açık ve enerjide it-
halata bağlı olmamız nedeniyle, yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanılmasının artması ve yerli sanayinin 
desteklenmesi hedefi ülke ekonomisi ve 
sanayisi için önem arz etmektedir. 
Ülke kaynaklarının boşa gitmemesi ve 
katma değerin ülkemizde kalması elbet-
te önemlidir. Kaliteden ve bir sorun ya-
şanması durumunda sorumlu sanayici-
lik anlayışından vazgeçmemek şartıyla 
uluslararası standartlarda üretim yapan 
ve bunu geçerli kalite belgeleri ile ispat 
edebilen bir sanayi de hepimizin gurur 
kaynağıdır.

lkemiz e e  e er i i e  
re ile  elek riği  eko omik 

kar ılığı
İlk alım garantisindeki 13,3 dolar�sent
kWh fiyatın üzerinde yerli ürün katkısı 
lisanssız yatırımlarda kalkmış olmasına 
rağmen, yatırım maliyetlerindeki gerile-
me 2017 yılının ikinci yarısından son-
ra ivme kazanmıştır. Bugün itibarıyla 
ülkemizdeki YEKA ihalesi ,  dolar�
sent kWh ile kazanıldığına göre 2020 
yılının sonuna kadar devam edecek 
alım garantisi cazip gözükmektedir. 
Her ne kadar 2018 yılı başından itiba-
ren iletim ücretinde ciddi artış olmasına 
rağmen ve bu bedel ile güneş enerjisi 
santrali yatırımlarında alım garantisi 
10,5 dolar�sent kWh fiyatı civarında 
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Açıklamada GÜNDER Proje Koordinatörü n r r a ı’nın 
ise şu değerlendirmesi yer aldı;
Türkiye’deki ABB Solar Akademi ve Solar Servis Atölyesi, 

GÜNDER’in İstanbul’da Kasım ve Aralık 2017’de düzenlediği 
solar eğitimlerinin bir parçası olarak saha ziyaretlerinde 
GÜNDER’e ev sahipliği yaptı. ABB’nin de yardımıyla 
katılımcıların solar inverterleri uygulamalı bir şekilde 
görmelerini sağladık. Bu uygulamalı eğitim aynı zamanda 
teorik eğitimlerin de bir kısmını oluşturdu. GÜNDER’in amacı 
halkı bilgilendirmek ve eğitimler aracılığıyla yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dair yanlış bilgileri ortadan kaldırmaktır. Bu 
ziyaret ve nazik misafirperverlikleri için ABB’ye çok teşekkür 
ediyoruz.

Türkiye güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren EP  
şirketlerinin çalışanlarına, yatırımcılara ve teknik ekiplere 
güneş enerjisi alanında teorik ve uygulamalı eğitim hizmeti 
sunma amacı ile kurulan ABB Solar Akademi, merkezi 
inverterlere yönelik ilk eğitimleri gerçekleştirdi.
GÜNDER işbirliği ile Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen 
eğitimlere katılan toplamda 0 kişi ABB Solar Akademi’de 
GES projelerinin en önemli ekipmanlarından olan dizi ve 
merkezi solar inverterlerin teknik özellikleri ve çalışma 
prensipleri hakkında uygulamalı olarak bilgi sahibi oldular.
ABB Solar Ürün Grubu Pazarlama Direktörü Hakan 
Örsçelik, ABB’den konu ile ilgili yapılan açıklamada şunları 
kaydetti;
Geçtiğimiz yıl ABB P S800 merkezi inverterlerinin 

satışında büyük bir artış gördük ve yaklaşık 50MW’lık bir 
satış hacmi elde ettik. Bu hacim, Türkiye’de kurulu GES 
kapasitesinin büyük bir kısmına tekabül ediyor. Bununla 
birlikte biz de endüstrinin tüm paydaşlarından gelen kaliteli 
ürün eğitimi talebini gördük ve uygulamaya koyduk. İki 
GÜNDER oturumunu da sunmaktan memnuniyet duyduk. 
Umarız paylaştığımız bilgiler müşterilerimiz için hem dizi 
hem de merkezi inverterlerin kurulumunu ve işletimini daha 
da kolaylaştırır.

ABB S LAR AKADEM  MERKEZ  
N ERTER E T MLER NE BA LADI

ASUN M K NC  L SANSLI R EYE DE BA LADI
Türkiye’nin lisanslı alanda devreye 
giren ilk güneş enerjisi santrali projesi 
Solentegre GES’in EP  hizmetlerini 
gerçekleştiren Asunim Türkiye, ikinci 
bir lisanslı proje için de aynı hizmeti 
sağlayacak.
Asunim Türkiye’den konu ile ilgili 
yapılan açıklamaya göre YBT Enerji tarafından Sivas’ta 
gerçekleştirilecek 10,8 MW gücündeki Hamal GES 
projesi için EP  sözleşmesi imzaladı.
Asunim Türkiye Genel Müdürü Umut Gürbüz konu ile 
ilgili olarak şunları kaydetti;
Türkiye’nin ilk lisanslı projesi Solentegre GES’in yanı 

sıra Türkiye’de 140 MW’lara varan tecrübelerimizden 
faydalanarak aynı başarıyı Hamal GES’te de yakalamayı 
amaçlıyoruz. Diğer projelerimiz gibi bu projemizde 
de mevcut olan en üstün ürünler, en iyi mühendislik 

uygulamaları ve bakım�
onarım hizmetleri ile Avrupa 
normlarında bir sistemi bu 
değerli yatırımcımıza teslim 
edeceğiz. Sisteme entegre 
edilecek olan uzaktan izleme 
sistemi sayesinde her bir 

inverterin üretim değerine erişebileceğiz ve bu bize 
üretim değerleri arasındaki farkı tespit etme ve potansiyel 
sorunlara hızlı ve etkili şekilde müdahale etme şansı 
tanıyacak.
Yıllık yaklaşık 17 milyon kilovat�saat elektrik üretimi 
gerçekleştirmesi öngörülen projenin planlama, 
mühendislik ve sistem kurulumu çalışmalarının Haziran 
ayında tamamlanması bekleniyor. Projenin bakım onarım 
faaliyetleri de Asunim’in iştiraki olan Maxima Enerji 
tarafından yürütülecek.
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Türkiye’nin en yüksek üretim kapasitesine sahip güneş paneli 
üreticisi CW Enerji  Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nden iki 
önemli ödül kazandı. 

W Enerji Antalya OSB tarafından 14 kategoride verilen 
ödüllerin En  a  ar ı ı a a an r a  
kategorisinde birinci, En  a ırı  apan r a  
kategorisinde de beşinci oldu.
Aralık ayında Antalya’da düzenlenen törende W Enerji’nin 
ödüllerini şirketin Yönetim Kurulu Başkanı arı  Sar an ve 
Genel Müdürü an Yı a  aldı.

W Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ödül 
töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi;
Antalya’nın ve ülkemizin istihdam, sanayi ve ihracatına 

önemli katkılar yapmaktan dolayı gururluyuz. Bu bir ekip işidir. 
AOSB tarafından verilen, yılın en başarılı firmalar ödülüne layık 
görülen tüm firmaları kutluyor, Antalya’nın, ülkemizin daha da 
iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum.
Halihazırda bin kişiye istihdam sağlayan W Enerji, yeni 
fabrika ve kapasite artırım yatırımları ile 2018’nin ilk aylarında 
yıllık 20 MW’lık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 
İstihdam rakamını iki bine çıkarmak ve üretiminin yüzde 
50’sini ihraç etmek de şirketin hedefleri arasında.

CW ENER ’YE ST HDAM DÜLÜ

CAUTHA TÜRK YE F S N  A TI
İngiltere merkezli 
uluslararası yenilenebilir 
enerji mühendislik şirketi 
Cautha Türkiye ofisini açtı. 
Güneş enerjisi santrali projeleri için EP  ve Bakım�
Onarım hizmetleri sunan şirket halihazırda Romanya, 
ABD, Ekvodor, Meksika, Brezilya ve Panama’da da 
faaliyet gösteriyor.
Şirketin şimdiye kadar gerçekleştirdiği proje portföyü 350 
MW iken, devreye aldığı projelerin toplam gücü ise 235 
MW. Şirket halihazırda 73 MW gücündeki güneş enerjisi 
projesine de bakım ve onarım hizmetleri sağlamakta. 

10 MW kurulu gücü ile Türkiye’de çatı üstü güneş 
enerjisi alanında gerçekleştirilen en büyük projede Zorlu 
Solar tarafından tedarik edilen ince filmli güneş panelleri 
kullanıldı.

orlu Solar tarafından yapılan açıklamada Osmaniye’deki 
Tosçelik ERW Boru Üretim Tesisleri çatısında inşa 
edilen santralde 85 bin adet ince filmli güneş paneli 
kullanıldığı bildirildi. 
Açıklamada tesisin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 
30’unu karşılaması öngörülen projenin aynı zamanda 
dünyada bu tür panellerin kullanıldığı en büyük 
projelerden biri olduğunun da altı çizildi.
Şirketin açıklamasında değerlendirmesi yer alan orlu 
Solar Direktörü E r n E ’in şunları kaydetti;
Güneş enerjisi sistemleri ülkemizde de gelişmeye 

devam ediyor. Türkiye’de güneş ışıması çok daha 
fazla olduğu için bu konuda dünyadaki birçok ülkeden 
daha avantajlıyız. Bu potansiyeli değerlendirmek için 
güneş enerjisine yönelik farklı çözümlerin geliştirilmesi 
gerekiyor. Biz orlu Solar olarak bu konuda önemli 
yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Amacımız, 
önümüzdeki dönemde çatılara güneş enerjisi 
sistemlerinin yerleştirilmesini de içeren çok güçlü bir 
güneş enerjisi ekosisteminin oluşturulması. Osmaniye 
Organize Bölgesi’nde gerçekleştirilen bu proje bize 
bu yolda cesaret verdi ve güç kattı. Güneş enerjisi 
konusunda bir farkındalık yaratacağına inandığımız bu 
projede en başta doğru ekipmanı tercih ettikleri için proje 
sahibi Tosçelik ERW Boru Üretim Tesisleri’ne ve projede 
emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

orlu Solar geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük güneş 
paneli üreticilerinden olan ABD’li irst Solar ile işbirliği 
anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma ile orlu Solar irst 
Solar’ın ince filmli güneş panellerini Türkiye dahil 2  
ülkede ana distribütörü olmuştu.

EN BÜYÜK NCE 
F LML  ATI R ES  
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konusunda 100 yıllık geçmişe sahip olan DE O’nun orlu 
Enerji ile gerçekleştirdiği bu anlaşma sayesinde güneş enerjisi 
üretimi ve dağıtımında lider konuma yürüyerek uygun 
maliyetli, sürdürülebilir enerji kaynakları arayan ilistin’e ve 
çevresindeki bölgelere alternatif bir enerji çözümü sağlayacağız. 

orlu Enerji’ye, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve Türkiye 
umhuriyeti hükümetine bu stratejik ortaklıkta bize destek 

sağladığı için teşekkür ederiz.
ilistin’in önde gelen elektrik dağıtım şirketi olan ve geçmişi 100 

yıl öncesine dayanan, Osmanlı Devleti zamanında kurulan ve 
günümüzde ilistin elektrik dağıtımının dörtte birini sağlayan 
DE O erusalem District Electricity ompany  Kudüs, 

Beithlehem, Ramallah ve ericho bölgelerine elektrik dağıtım 
hizmeti veriyor. ilistin bölgesinde elektrik hizmeti sunan dört 
dağıtımcı şirketten biri olan DE O, belediyelerin de hissedarı 
olduğu özel bir elektrik tedarik ve dağıtım şirketi konumunda.
Güneş enerjisi alanda Türkiye’de çözüm ve hizmetlerini 
çeşitlendiren orlu Enerji ise Pakistan’da 300 MW kurulu 
güce sahip olacak güneş santralleri için kurulum çalışmalarını 
sürdürüyor. orlu Enerji, ayrıca, rüzg r ve güneş enerjisi bir arada 
çalışacak Pakistan’ın ilk hibrit santrali için de ön lisansa sahip.

Türkiye’nin en önemli enerji yatırımcılarından Zorlu Enerji 
ilistin’in ana elektrik dağıtıcısı olan JDECO eruselam District 

Electricity ompany  ile Ortak Girişim Anlaşması  imzaladı. 
Şirketler tarafından 8 Şubat 2018, Perşembe günü imzalanan 
anlaşma ilk etapta 30 MW olmak üzere toplamda 100 MW 
kurulu güce erişecek güneş enerjisi projelerinin yapılmasını 
öngörüyor.
Anlaşmanın imzalanması dolayısı ile gerçekleştiren imza 
töreninde konuşan orlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Zorlu şunları kaydetti;

orlu Grubu olarak enerji alanında 25 yıla dayanan bilgi 
birikimi ve deneyimimizi yenilenebilir enerji projeleriyle yurt 
dışına taşımaya devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 
geçen yıl bölgenin enerji ihtiyacını güneş santralleriyle 
karşılamak üzere DE O ile imzaladığımız iyi niyet 
anlaşmasını daha somut adımlar atmak üzere Ortak Girişim 
Anlaşması’ ile devam ettirmekten mutluluk duyuyoruz. 
Bölgede şu anda 18 MW’lık bir güneş santrali bulunuyor. 
DE O ile işbirliğimiz sayesinde bunu 100 MW’a çıkarmayı 

hedefliyoruz. Güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir 
enerji projelerine yurtdışında yapacağımız yatırımlarla 
enerjideki uluslararası gücümüzü artırmak istiyoruz.  
DE O Başkanı Y  a an  ise aynı toplantıda şunları 

söyledi;
DE O Yönetim Kurulu Üyeleri, hissedarlar ve çalışma 

arkadaşlarım adına orlu Enerji ile gerçekleştirilen bu 
ortak girişimin stratejik öneminin altını çizmek isterim. Bu 
ortaklık DE O’ya ilistin’de sektörel bilgi, ortak kaynak 
mobilizasyonu ve güneş enerjisi sektörüne odaklanma 
olanağı sağlayacak. ilistin halkına elektrik sağlama 

Z RLU ENER  F L ST N’DE GÜNE  ENER S  
SANTRAL  KURACAK

ST UBL  ALMANYA’DAK  ÜRET M TES S N  TÜRK YE’YE GET RD
İsviçre merkezli küresel mekatronik çözüm şirketi 
Stäubli Almanya’daki n n  bağlantı kutusu  
üretim tesisini İstanbul, Tuzla’daki fabrikasına taşıdığını 
ve 2018’in Mart ayı itibari ile üretime başladığını 
açıkladı. 
Şirket tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada 
kararın Türkiye güneş enerji sektörüne duyulan güven ve 
Türkiye’nin yerli üretim politikalarını desteklemek adına 
verildiği bildirildi. 
Açıklamadaki bilgilere göre St ubli Elektrik Konnektörleri 
eski adıyla Multi� ontact , fotovoltaik endüstrisinde 

20 yılı aşkın deneyime sahip ve bugüne kadar küresel 

ölçekte orjinal M 4 kullanılarak kurulmuş güneş enerjisi 
santrallerinin toplam gücü, mevcut küresel gücün 

50’sine denk şekilde 200 GW’a ulaşmış durumda.
18 2 yılında ürih’te küçük bir atölye olarak kurulan 
St ubli halihazırda İsviçre, Pf ffikon merkezli olarak 2  
ülkede konnektörler, robotik ve tekstil olmak üzere üç 
alanda, 4.500 çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Şirketin dört 
kıtada 50 farklı ülkede de temsilcisi bulunuyor.
Türkiye’de de 1  yılından beri faaliyet gösteren 
St ubli’nin İstanbul’daki merkez ofisi ile Bursa, Gaziantep, 
ve Denizli’deki şubelerinde 100’den fazla çalışanı 
bulunmakta.





66
MART 2018

Rİ İ

Yenilenebilir enerji yatırımcısı EkoRe Ukrayna’da güneş enerjisi projeleri 
gerçekleştirmek üzere önemli bir adım attı.
EkoRe, Ukrayna’nın a  şehir konseyi ile 15 MW kurulu gücünde 
zemine monte güneş enerjisi projesi gerçekleştirmek üzere iyi niyet 
anlaşması imzaladı.
Ukrayna’daki mevcut yasal düzenlemeler 2017 � 201  yılları arasında 
devreye girecek olan güneş enerjisi santrallerine 2030 yılına kadar 
kilovat�saat başına 15 avro�sentlik alım garantisi sağlıyor.
Ukrayna’nın halihazırda enerji tüketiminde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı neredeyse sıfır düzeyinde bulunuyor.
Ukrayna Enerji ve Kömür Endüstrisi Bakanlığı verilerine göre bu 
tüketimde kömür yüzde 30 ile ilk sırada gelirken, doğal gaz yüzde 28,  
ile ikinci, nükleer enerji ise yüzde 25,5 ile üçüncü sırada bulunuyor. 
Rüzgar ve güneşin payı ise yalnızca yüzde 0,1 düzeyinde.
Bununla birlikte Ukrayna yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji 
tüketimindeki payını 2020 yılında yüzde 10, 2035 yılında ise yüzde 25 
seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

EK RE UKRAYNA’DA  
GES N A EDECEK

kısaca bahsedecek olursak; 
YG OG omurga topolojisinin 
belirlenmesi için özellikle 
aktif güç, reaktif güç, 
kompanzasyon, yük akışı gibi 
önemli parametreleri içeren 
detaylı bir güç sistemleri analizi 
çalışmaları yaptık, 1.000 MWe 
kapasiteli üretimin 154 k  ve 
380 k  gerilim seviyelerinde 
ulusal şebekeye bağlantısı ve 
bu bağlantının etkilerine dair 
analizlerini çalıştık, teknik 

şartnamelerini ve keşif listelerini oluşturduk. Tüm bu 
çalışmaların neticesinde de, tesisin uzun dönemde teknik ve 
ticari açıdan değerlendirme rapor çalışmalarını tamamladık. 
Program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor.
Bu ve bundan sonraki YEKA projelerinin ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlayacağı kesindir. Büyük bir heyecanla 
çalışmaların tamamlanmasını ve ardından tesisin işletmeye 
alınmasını bekliyoruz.

Türkiye’nin lider mühendislik 
şirketlerinden Eltemtek YEKA�
1 GES projesinin elektrik iletim 
altyapısı için mühendislik 
danışmanlığı hizmeti sağlayacağını 
açıkladı.
Eltemtek Elektrik Üretim Hizmetleri 
Müdürü Ya ar r  konu ile 
ilgili açıklamasında şunları kaydetti;
’E TEMTEK olarak elektriğin 
üretim, iletim, dağıtım ve trafo 
merkezi tasarım projelendirme 
alanlarında 35 yıllık ciddi bir 
bilgi birikimi ve tecrübeye sahibiz. Şu an işletmede olan 
birçok önemli elektrik üretim�iletim�dağıtım projelerinde 
mühendislik anlamında katkımız oldu. akat tek sahada 
1.000 MWe kapasiteli Karapınar YEKA GES projesi 
oldukça önemli. Böylesine önemli bir projenin mühendislik 
anlamında, kritik safhalarında yer almak bizi oldukça 
mutlu ediyor. Bu projede başlangıç olarak şalt merkezine 
dair hizmetlerimiz söz konusu. Bu hizmetlerimizden 

ELTEMTEK KARA INAR YEKA-1 GES’E MÜHEND SL K 
DANI MANLI I H ZMET  SA LAYACAK
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plakaları, uzun ömürlü olması, bakım gerektirmemesi ve iç 
tasarım mükemmelliği özellikleri sayesinde deniz araçlarında 
maksimum düzeyde performans sağlıyor.

Yiğit Akü deniz araçlarında güneş enerjisi sistemlerine bağlı 
olarak kullanılabilecek yeni enerji depolama çözümü olan 

ar n  G  A r n ar  A r  1      
ah ürünlerini tanıttı.
10 Mart 2018 tarihinde Bodrum Azka Otel’de düzenlenen 
lansmanda Yiğit Akü Endüstriyel Grup Müdürü E p 
Erdem marin akü ve jel akülerin kullanım alanları hakkında, 
Yiğit Akü Ege Bölge Yöneticisi arı  Ya  ise Yiğit 
Akü’nün geliştirdiği endüstriyel ürünler hakkında sunum 
gerçekleştirdi.
Yiğit Akü Endüstriyel Grup Müdürü Eyyüp Erdem’in 
sunumunda verdiği bilgilere göre solar sistemlerde 
donatılmış marin, gemi, yat, tekne ve deniz araçları için 
özel olarak geliştirilmiş olan Marine Gel R A Derin Deşarj 
Aküleri 12  200 ve 235 ah ürünleri maksimum korozyon 
direnci,  yüksek çevrim ömrü, düşük iç dirence sahip 
glass mat seperatörleri, vibrasyona karşı güçlendirilmiş 
tasarıma sahip ve ağır hizmet koşullarına uygun güçlü 

Y T AKÜ’DEN DEN ZC L K SEKT RÜ N YEN  ÜRÜN

GTC 2018 S NUNDA HÜCRE ÜRET M NE BA LAYACAK
Türkiye güneş sektörünün ilk özel Ar�Ge merkezini 
kurmuş olan yerli güneş paneli üreticisi GT , yerli 
güneş hücreleriyle cam cam panellerini üretebilmek için 
2 Ar�Ge projesi üzerinde çalıştığını ve 2018 sonunda 
hücre üretimine başlamayı hedeflediğini açıkladı. 
Açıklamaya göre halihazırda Adıyaman’daki 
fabrikasında 135 MW’lık kapasite ile güneş paneli 
üretimi gerçekleştirilen şirket 100 MW’lık kapasiteye 
sahip olacak hücre üretim fabrikasını ise Niğde, Bor’da 
kuracak. 
GT  2018 sonunda başlayacağı 21’lik verimlilik 
oranına sahip hücre üretiminin ve  ay içinde tam 
kapasiteye ulaşmanın ardından, hücre teknolojisini 
geliştirmeyi ve hücre verimini arttırarak kapasitesini 
arttırmayı amaçlıyor.
Şirketin kurucusu ve EO’su Çiğdem Besen konu ile 
ilgili açıklamasında şunları söyledi;
’GT  mono PER  hücre üretimi sadece ithalin muadili 
değil, bir üst evresi olacak çünkü burada üretilecek 
hücrelerin en başından çift yüzlü olması tasarlanıyor. Bu 

21 verimdeki hücrelerin en az 23 verimde elektrik 
üretmesi demek.
GT  ileriki yıllarda  SH  teknolojisine dayanan, n�tipi 
mono pul afer  ve mikromorf ince film katmanlarını 

birlikte kombine eden Hibrit Hücre teknolojisinin 
kullanarak  arka plandaki yansımadan yararlanarak 
modül veriminin 10 değil, 20 arttırılmasına olanak 
sağlayan yüksek yansımalı modülleri de şu an yürüttüğü 
yeni TÜBİTAK projesinin çıktısı olarak ek yatırımla 
üretmeyi hedefliyor.
Halihazırda am am fotovoltaik modülün Türkiye 
deki patent sahibi ve Türkiye güneş sektörünün ilk özel 
Ar�Ge merkezini kurmuş olan GT ,  2013’den beri 
yürüttüğü TÜBİTAK onaylı araştırmalarla Türkiye de ilk 
defa cam cam modül üreterek TÜ  standardı 1.000 saat 
testlerinin  kat zorluğundaki .000 saat testlerinden 
ABD deki akredite laboratuvarlarda başarıyla geçti ve 
hem cam� cam,  hem de cam�seramik modül patentlerini 
Türkiye de kendi adına tescil etti.’’
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Güneş enerjisi şirketi Seiso Enerji’nin EP  hizmeti verdiği 
projelerin toplam kurulu gücü 2017 sonu itibari ile 100 
MW’ı aştı. 
Şirketin devreye aldığı proje portföyü arasında zorlu 
koşullar altında gerçekleştirilen özellikli projeler de yer 
alıyor. 
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bunlar arasında 
en dikkat çekici olanlardan biri ise Antalya’nın Elmalı 
ilçesi Akbağlar mevkiinde 30 derece eğime sahip bir 
alanda hayata geçirilen ve geçtiğimiz yılın Ağustos 
ayında devreye alınan  MW’lık proje oldu. 
Konuya ilişkin bilgi veren Seiso Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Dağ şunları söyledi;
Santrali devreye aldıktan sonra elde ettiğimiz verim 

çok yüksek. Günlük ortalama 8�  MWh’lik bir elektrik 
üretimi gerçekleşiyor. Burada Panasonic panellerinin 
verimliliği de yadsınamaz. Eğime rağmen ciddi anlamda 
mühendislik çalışmamız ve azmimiz bu başarıyı getirdi 
bize. 5.000�70.000 m2 alanda kurulu projemiz, 
güneşlenme süresinin çok iyi ama uygulamaların zor 
olduğu bir bölgede yer alıyor. Bu proje, Avrupa’da da bu 
alanda kurulan ilk ve en büyük kurulum

SE S ’NIN DE REYE 
ALDI I GÜ  100 MW’I A TI

S L M EKS A RU A 
Ü ÜNCÜLÜ ÜNE YÜKSELD  
Türkiye’nin güneş enerjisi 
sanayisindeki öncü 
firmalarından Solimpeks’in 
düz camlı kollektör üretiminde 
dünya sıralamasındaki 
konumu yükseldi. 
Pazar araştırma kuruluşu Solrico tarafından yapılan 
çalışmaya göre 201 ’da dünyada 12’inci, Avrupa’da 
ise 8’inci sırada olan şirket 2017 yılında ise dünya 
sıralamasında 7’nci, Avrupa’da ise 3’üncü sıraya yükseldi. 

Tarımsal sulamada ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmada 
güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaşmasına yönelik 
teşviklerin de artması ile örnek uygulamalar da hayata geçmeye 
başladı. 
Şimdiye kadar bu alanda toplam güçleri 50 kW olan yedi 
projeyi hayata geçiren Akkaşoğlu Grup Muğla’nın Seydikemer 
ilçesinde geliştireceği proje ile bir seranın elektrik tüketim 
maliyetlerini sıfıra indirirken aynı zamanda serada elde edilen 
mahsülün artmasına da katkı sağlamayı hedefliyor.
Şirket cam cam olarak tasarlanacak ve depolama sistemleri ile 
desteklenecek 250 kW’lık kurulum sayesinde seranın gerek 
işletimi gerek ise seranın sıcaklığının sabit kalmasını sağlayacak 
iklimlendirme sisteminin ihtiyaç duyacağı elektriğin güneş 
enerjisinden sağlamasının mümkün olabilecek. Projeyi 2018’in 
yaz aylarında tamamlamayı planlayan şirket, Afyon’un Sandıklı 
ilçesinde de benzer bir başka projede daha geliştiriyor.

TARIMDA GÜNE  ENER S  
KULLANIMI N N AT F 

ZÜMLER GEL T R L Y R










	gundergi 11 kapak.pdf
	01
	02-03
	04-19
	20-27
	28-29
	30-33
	34-37
	38-39
	40-43
	44-45
	46-49
	50-53
	54-57
	58-59
	60-61
	62-72
	gundergi 11 kapak arka

