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15-17 Nisan 2020 tarihlerinde birlikte olalım

Yeryüzünde
Yenilenebilir Enerji ile
Yeni Bir Yaşam Kuruluyor

• Dünyada ve ülkemizdeki yenilenebilir 
enerji konusundaki uygulamalar, 
teknolojik gelişmeler hakkında bilgi 
almak için,

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir 
enerjiye geçiş süreçlerini belirlemek 
için,

• Ülkemizde yenilenebilir enerjiye 
geçişin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini tartışacağımız atölye 
çalışmalarına katılmak için,

• Konferansın sonuçlarını hayata 
geçirmek üzere iş birliği yapmak için,

• Topluluk Enerjisi esasına dayanılarak 
%100 yenilenebilir enerjiye 
küresel geçiş için bireylerin, karar 
vericilerin, akademik kuruluşların, 
kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin 
üzerine düşen görevler ve 
sorumlulukları tespit etmek için,
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Değerli okurlarımız,

Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü ve tek ulusla-
rarası sektör birliği olan GÜNDER’in yayın organlarından 
GÜNDERGİ’nin 14. sayısından herkese merhaba. 

Enerji tüketicilerinin aynı zamanda enerji yatırımcısı ol-
masının önünü açan aylık mahsuplaşma yönet-
meliğini içeren “Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretim Yönetmeliği” sayesinde, çatı 
tipi uygulamalarını etkin ve verimli kılacak olan 
süreç başladı. Türkiye’de çatı tipi güneş enerjisi 
sistemlerinin geleceğini kurgulayan ana tema ola-
rak görülmesi gereken bu süreç ile birlikte güneş 
enerjisine dayalı elektrik üretimi yapabilecek atıl 
haldeki çatı, cephe gibi alanlar değerlendirilecek, 
üretim ve tüketim noktası aynı olmak şartıyla 
mevcut bağlantı gücünü aşmamak üzere, güneş 
santrali kurulabilecek.

GÜNDER olarak, kamu temsilcilerimiz, sektör 
paydaşlarımız ve üyelerimiz ile birlikte yeni yö-
netmeliğin daha uygulanabilir hale getirilmesi 
ve yönetmelik değişikliği ile birlikte gelen olası 
mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için görüş-
melerimiz ve yönetmeliğe katkı sunma çalışma-
larımız sürüyor. Sektörümüzün önünü açan yeni yönetmelik 
için detaylı incelemeler, görüşmeler yapılması ve ortak akıl 
geliştirilmesi gereken önemli noktaları bulunuyor. 

GÜNDERGİ’nin 14. sayısını da bu doğrultuda planlayarak 
ülkemizde ve dünyada her geçen gün artan güneş enerjisi 
sistemlerine yönelik yeni mevzuata, finansman olanaklarına 
ve uygulamalara odaklandık. Güçlerine güç katmaya devam 
eden üye firmalarımızdan haberlere, konuk yazarlarımızın 
değerlendirmelerine ve enerji sektörünün etkinlik başlıklarına 
kadar pek çok haber, ilerleyen sayfalarda sizleri bekliyor. 

Güneş enerjisi politikalarının geliştirilmesinde öncü sivil 
toplum kuruluşu olmanın verdiği ağırlık ile faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Fuar ve konferans sezonu için geri sayıma 
başladığımız bugünlerde, ülkemizin tüm illerinde organize 
edilen ve edilecek olan yenilenebilir enerji sektörüne yönelik 
etkinlikleri destekliyor ve hepsine eşit uzaklıkta yer alarak 
sektörümüze katkı sunmak için her zaman yanlarında yer 
aldığımızın altını çizmek istiyoruz. GÜNDER olarak, ana 
hedefimiz her zaman sektörümüzün bilinirliği ve görünür-
lüğü için çalışmak. İlk kez Türkçe ve İngilizce olarak hazır-
ladığımız GÜNDERGİ ile ulusal ve uluslararası medya ve 
etkinliklerde, Türkiye’nin güneşini temsil etmeye hep birlikte 
devam edeceğiz.

Herkese keyifli okumalar dileriz.

Dear readers,
Greetings to everyone from the 14th issue of GÜNDER Mag-
azine, the publication of GÜNDER, the longest-established 
and single international sectorial organization of Turkey in 
the field of solar power. 
Containing the monthly offsetting regulation that paves the 

way for the consumers of energy to be-
come energy investors, the “Electricity 
Market Unlicensed Generation Directive” 
has started a process that will make 
rooftop applications effective and effi-
cient. Considered as the main theme that 
shapes the future of rooftop solar power 
systems in Turkey, this process will allow 
utilization of such areas as roofs and ex-
terior walls of buildings which are in an 
idle state but can be used to generate 
solar power, and to establish power plants 
provided that the points of generation and 
consumption are the same and the exist-
ing connection power is not exceeded.
GÜNDER maintains its negotiations 
and contributions to the directive with 
its public representatives, stakeholders 

in the industry and members to make the new directive more 
practical and relieve the problems that may be caused by the 
new directive. There are important points for making detailed 
studies and negotiations and developing a common mindset 
on the new directive that paves the way for our industry. 
We planned the 14th issue of the GÜNDER Magazine in this 
direction, and focused on the new legislation, funding oppor-
tunities and practices related to the solar power systems that 
are gaining popularity in Turkey and worldwide. You can find 
many news articles ranging from our member companies that 
continue to gain more power, comments of our guest authors 
and energy industry events in this volume. 
We maintain our operations with the consciousness that we 
are the leading non-governmental organization in developing 
solar power policies. As we draw closer to the season of trade 
shows and conferences, we support the energy industry events 
that are and will be organized across Turkey and we would 
like to emphasize that we always stand with them to be at 
equal distance to each of them and to make contributions to 
our industry. The main objective of GÜNDER is to work for 
recognition and visibility of our industry. Prepared in English 
for the first time along with Turkish, GÜNDER Magazine will 
continue to represent the solar power of Turkey in national 
and international media and events.
We wish you a good reading.

Kutay Kaleli
Günder Başkanı

 FOREWORD 
   

3
Eylül•Ekim•Kasım / Sept.•Oct.•Nov. 2019



İmtiyaz Sahibi • Publisher on behalf of 
GÜNDER
ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ
DERNEĞİ TÜRKİYE BÖLÜMÜ
(GÜNDER) adına
Kutay KALELİ / Başkan

Sorumlu Yazı İş. Müd. • Managing Editor
Esengül ERKAN
info@gunder.org.tr

Yayın Yön. & Editör • Editor in Chief
Esen ERKAN
iletisim@gunder.org.tr

Akademik Editör • Academic Editor
Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA

Yayın İdare Merkezi • Place of Mana-
gement
Bestekar Sok. Çimen Apt. No: 15/12
Kavaklıdere, Ankara
Tel-Faks: +90 312 4181887

Tasarım • Design
Kasım HALİS

Reklam Rezervasyon • Advertising
Tel: +90 312 418 18 87

Yayın Türü • Type of Journal
YAYGIN SÜRELİ YAYIN / TÜM TÜRKİYE’DE
3 AYLIK
TÜRKÇE & İNGİLİZCE
ISSN No: 2147-4907

Basım Yeri • Print Place
Güngörler Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
İvedik Mahallesi 1323. Cadde No: 28/4
Yenimahalle-ANKARA
Tel: +90 312 394 28 82

Basım Tarihi • Print Date
Ekim 2019

Çeviri Ortağı • Translation Partner
Linguin
Tel.: 0 216 747 77 76
www.linguinceviri.com

Yayımlanan yazı ve fotoğrafların tüm 
hakları GÜNDERGİ’ye aittir. Kaynak gös-
terilmeden iktibas edilemez. Yayımla-
nan ilanların sorumluluğu ilan sahipleri-
ne, yazıların sorumluluğu da ilgili yazara 
ve firmaya aittir.
The contents of this publication are the 
sole responsibility of GÜNDERGİ. Copying 
is not allowed except for reasonable 
citations. The responsibility of the publis-
hed ads belongs to the advertisers and 
the responsibility of the articles belongs 
to the relevant author and company.

İ Ç İ NDEK İ L ER
İÇİNDEKİLER

6 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES
22 GÜNDER’DEN / FROM GÜNDER

 ❂ GÜNDER, Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri Programına katıldı / 
GÜNDER Participated in the Photovoltaic Power Systems Program of the International 
Energy Agency

 ❂ Güneşin Derneklerinden Enerji Bakanı Dönmez’e Ziyaret / Solar Power Associations 
Visit the Minister of Energy, Fatih Dönmez

 ❂ GÜNDER ve IBESA enerji depolamada işbirliği protokolü imzaladı / GÜNDER and 
IBESA has signed a cooperation protocol for power storage

 ❂ Lisanssız üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 5 MW’ye çıkarıldı / The upper limit 
of installed capacity for unlicensed power generation plants is raised to 5 MW

28 MEVZUAT / LEGISLATION

40 RÖPORTAJ / INTERVIEW
 ❂ “Güneş enerji sektörü diğer sektör-
lerin de büyümesine hizmet edecek” 
/ Solar energy sector will serve the 
growth of other sectors



44 ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS
 ❂ Güneş enerjisi sektörü için bir ilk olan Naturel 
Enerji’nin halka arzı tamamlandı / Public Offering 
of Naturel Enerji, the first of its kind for the solar 
power industry, is complete

 ❂ Akkaşoğlu Grup, güneş enerjisi sektörüne özel AR-
GE merkezi kuruyor / Akkaşoğlu Group establishes 
an R&D center for the solar power industry

 ❂ Technicall Yenilenebilir Enerji, uygulama alanının 
çatısına GES kurdu / Technicall Renewable Energy 
installs an SPP on the roof of the application area

 ❂ Zorlu Enerji, İsrailli GES işletmecisi Adnit Real 
Estate Ltd’in %42,15’ini satın aldı / Zorlu Enerji 
acquires 42.15% of the Israeli SPP operator Adnit 
Real Estate Ltd.

 ❂ ABB, solar inverter sektöründen çıktı / ABB leaves 
the solar inverter industry

 ❂ Petrol Ofisi’nin ilk güneş enerjili istasyonu Solar-
Çatı’dan / The first solar powered fuel station of 
Petrol Ofisi built by SolarÇatı

 ❂ Kotra Sigorta, Güneş Enerjisi Sektöründe Bir 
Yeniliğe Daha İmza Attı / Kotra Insurance Blazes 
Another Trail in Solar Energy Industry

 ❂ YP Enerji’nin Yüklenici Firma Olduğu YASKİ Güneş 
Enerji Santrali Projesinin İnşası Tamamlandı / 
YASKİ Solar Power Plant Contracted to YP Enerji Is 
Complete

 ❂ Akfen Yenilenebilir Enerji, Van Gölü kıyısındaki 3 
güneş santralinde 37 MW’lık kurulu güce ulaştı 
/ Akfen Renewable Energy has reached 37 MW 
installed capacity with 3 solar power plants on the 
shore of Lake Van

 ❂ Göktekin Enerji, Vodafone Adana Bulut Teknoloji 
Merkezi’nin GES kurulumunu yaptı / Göktekin 
Enerji installs an SPP for Vodafone Adana Cloud 
Technology Center

 ❂ ‘’ENERJİ DEVİ CW ENERJİ’DEN BURSA ÇIKAR-
MASI’’ / “ENERGY GIANT CW ENERGY LEAPS TO 
BURSA”

58 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
 ❂ “Güneş elektriğinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor” / “There is a big transforma-
tion in solar electricity”

60 RÖPORTAJ / INTERVIEW
 ❂ ELİN Enerji, yurtiçinde ve yurtdışında iş geliştirmelerine devam ediyor  / ELİN 
Energy continues to develop business at home and abroad

62 RAPOR / REPORT
 ❂ “Yenilenebilir Enerji Artık En Ucuz Seçenek” / “Renewable Energy Is the Chea-
pest Alternative Now”

68 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
 ❂ ENERJİ ve FİNANSMAN / ENERGY and FINANCING

72 GÜNEŞ TAKVİMİ / SOLAR CALENDAR



Solar power may replace 
all dams in the United 
States covering 13 percent 
of their area.
According to an article published in the Nature 
Sustainability magazine, installing solar panels on 
only 13 percent of the area covered by hydroelectric 
power plants can generate 3.5 times more electricity.
Hydroelectric power plants are defined as a key 
component that offers the flexibility that cannot 
always be provided by renewable resources. 
Contributing to more than 6 percent of the energy 
mixture of the United States, hydroelectric power 
plants are thought to have completed their life cycle 
and may be removed from service for increasing 
concerns about their environmental impact.
The world’s first hydroelectric power plant was put 
into operation in Wisconsin in 1882, and the United 
States have used dams to generate power in the 
US for more than a century. By 1940, hydroelectric 
power plants accounted for 40 percent of power 

Güneş enerjisi yüzde 
13’lük bir alan 
kullanarak ABD’deki 
tüm barajların yerini 
alabilir
Nature Sustainability dergisinde yayınlanan makaleye 
göre, ABD’deki hidroelektrik santrallerin kapladığı 
alanın sadece yüzde 13’üne güneş panelleri kurularak 
üç buçuk kat fazla elektrik üretilebilir.
Hidroelektrik santraller pek çok ülke için yenilenebilir 
kaynaklar tarafından her zaman sağlanamayan 
esnekliği sunan önemli bir bileşen olarak tanımlanır. 
Ancak, ABD’deki elektrik karmasının yüzde 6’sından 
fazlasına katkı sağlayan hidroelektrik santrallerin, 
mevcut altyapısı ile ömrünü tamamladığı ve çevresel 
etkileri ile ilgili artan endişeler nedeniyle hizmetten 
tamamen kaldırılabileceği düşünülüyor.
Dünyanın ilk hidroelektrik santralinin 1882’de 
Wisconsin’de faaliyete geçmesiyle birlikte ABD’de 
bir asırdan fazla bir süredir elektrik üretmek için 
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generation in the US. Today, most of the developing 
world takes this rapid growth as an example. 
Many countries from Angola to Myanmar invest in 
large hydroelectric projects that are considered a 
greener alternative to fossil fuels. On the other hand, 
there is an increasing reaction to dams due to the 
environmental destruction they cause in areas with 
an intensive population of hydroelectric power plants.
“Removing a dam can increase local biodiversity by 
100 times”
Leading the study, Dr. John Waldman, a Water 
Preservation Biologist from the New York City 
University, dams cause compressed sediments, 
changes in temperatures of rivers due to the 
rising temperature of water held in reservoirs, and 
ultimately reduce biodiversity. Since submersion of 
soil give rise to the formation of aquatic microbes 
that release methane and other greenhouse gases 
out of water, gas emissions arise.
With the rapid rise of renewable energy technologies 
and in response to these problems, more than 1,000 
dams have been disassembled and significant 
developments made in biodiversity in the US in the 
last 30 years. Removal of dams is advocated as 
one of the most effective means of recovering fresh 
water species in the US and the fish population has 
increased by 100 times in some areas where dams 
are removed.
“Solar panels will cover an area equal to only 13 
percent of reservoirs”
Waldman and his team used the data of the American 
National Inventory of Dams to figure out how many 
hectares of photovoltaic (PV) cells are required to 
generate an equal amount of power to the current 
dams. If all of the 2,603 dams, i.e. all states except 
Hawaii and Alaska, were removed, solar panels would 
cover only 13 percent of the area covered by the 
existing reservoirs to generate the same amount of 
power. It is estimated that if half of the area cleared 
receives sunshine at industrial scale, approximately 
3.5 times the power currently generated in those 
areas can be generated. For instance, a solar farm 
sized equal to the Central Park in New York can 
replace four Florida dams covering 26,520 hectares.
Researchers emphasize that they ignored the 
installation costs since they are “site-specific” and 
the positive impact of this kind of change would not 
be limited to the increased use of renewable energy 
but it would also “help to recover free-flowing rivers”.

barajlar kullanılıyor. 1940’a kadar, ABD’deki elektrik 
üretiminin yüzde 40’ı hidroelektrik santrallerden 
sağlanıyordu. Bugün gelişmekte olan dünyanın çoğu 
bu hızlı büyümeyi örnek alıyor. Angola’dan Myanmar’a 
kadar pek çok ülke, fosil yakıtlara daha yeşil bir 
alternatif olarak görülen büyük hidroelektrik projelere 
yatırım yapıyor. Öte yandan, hidroelektrik tesislerin 
yoğun olduğu bölgelerde, çevresel tahribat nedeniyle 
barajlara karşı artan bir tepki de var.
“Barajların kaldırıldığı yerlerde biyoçeşitlilik 100 kat 
artabilir”
Araştırmaya öncülük eden New York City 
Üniversitesi’nden Su Koruma Biyoloğu olan Dr. 
John Waldman’a göre, barajlar sıkışan tortulara, 
rezervuarlarda biriken suyun ısınması ile nehir 
sıcaklığındaki değişikliklere ve sonuç olarak yerel 
biyolojik çeşitlilikte düşüşlere neden oluyor. Büyük 
toprak alanlarının su altında kalması, metan ve diğer 
sera gazlarını dışarı aktaran suda yaşayan mikrop 
türlerine yol açtığı için emisyon ortaya çıkıyor.
Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı yükselişle 
birlikte bu sorunlara karşılık olarak, ABD’de son otuz 
yılda 1.000’den fazla baraj söküldü ve biyoçeşitlilikte 
belirgin gelişmeler kaydedildi. ABD’de barajların 
kaldırılması, tatlı su türlerini geri kazanmanın en etkili 
yollarından biri olarak savunuluyor ve neredeyse 100 
kat balık artışının gözlemlendiği yerler bulunuyor.
“Güneş panelleri rezervuarların sadece %13’ünü 
kaplayacak”
Waldman ve ekibi, mevcut barajlar tarafından 
üretilen elektriğe eş değer kaç hektarlık bir alana 
fotovoltaik (PV) hücre gerekeceğini belirlemek için 
ABD Ulusal Baraj Envanterinden elde edilen verileri 
kullandı. ABD’deki 2.603 adet hidro barajın tamamı 
– yani Hawaii ve Alaska dışındaki tüm eyaletler- 
söküldüğü takdirde, güneş panellerinin mevcut 
rezervuarların kapladığı alanın sadece yüzde 13’ünü 
kaplayacağı hesaplandı. Tahliye edilen arazinin yarısı 
endüstriyel ölçekte güneşlenmeye uygunsa, şu anda 
bu bölgelerde üretilen gücün yaklaşık üç buçuk katı 
elektrik üretebileceği tahmin ediliyor. Örneğin, Florida 
eyaletinde şu anda 26,520 hektar alana yayılan dört 
baraj, New York’taki Central Park büyüklüğünde bir 
güneş paneli alanıyla değiştirebilir.
Araştırmacılar, “sahaya özgü” olması nedeniyle 
analizlerinde güneş enerjisi kurulum maliyetlerini göz 
önünde bulundurmadıklarını ve böyle bir değişimin 
olumlu etkisinin sadece yenilenebilir enerjinin 
artan kullanımı ile sınırlı kalmayacağını, “serbest 
akan nehirlerin geri kazanılmasını sağlayacağını” 
vurguluyor.

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

7
Eylül•Ekim•Kasım / Sept.•Oct.•Nov. 2019



The United Kingdom 
intensifies solar power efforts 
in railway lines
Some trains in the UK have started to use railway lines 
powered by solar panel farms.
About a hundred solar panels power the lights and 
signalization system of the line near Aldershot, 
Hampshire. Some train stations in the UK were already 
powered by solar panels. Managing most of the railway 
infrastructure in the UK, the Network Rail company has 
intensified its efforts to supply solar power to railway 
lines. The UK aims to cease the use of diesel fuel in 
railroads by 2040.
The project is expected to supply power to 20 percent 
of the Merseyrail network in Liverpool as well as the 
trains powered by solar energy in the suburbs of Kent, 
Sussex and Wessex in addition to Edinburgh, Glasgow, 
Nottingham, London and Manchester, and it is cost-
effective in addition to providing green energy.

İngiltere demiryolu 
hatlarında güneş 
enerjisi çalışmalarını 
hızlandırdı
İngiltere’deki bazı trenler enerjisini güneş paneli 
çiftliklerinden alan demiryolu hatlarını kullanmaya 
başladı.
Yüz civarı güneş paneli Hampshire’deki Aldershot 
şehrinin yakınlarındaki hattın ışıklarına ve 
sinyalizasyon sistemine güç veriyor. İngiltere’deki bazı 
tren istasyonları zaten enerjilerini güneş panellerinden 
elde ediyordu. İngiltere’deki demiryolu altyapılarının 
çoğunu yöneten Network Rail şirketi demiryolu 
hatlarına bu yolla enerji sağlamak için çalışmalarını 
hızlandırdı. İngiltere Hükümeti demiryollarındaki dizel 
kullanımını 2040 yılına kadar durdurmak istiyor.
Liverpool’daki Merseyrail ağının %20’ni karşılamasının 
yanı sıra Kent, Sussex ve Wessex bölgelerindeki 
banliyöler ile birlikte Edinburgh, Glasgow, Nottingham, 
Londra ve Manchester’daki güneş enerjili trenlerin 
enerjilerini karşılayabileceği öngörülen proje, yeşil 
enerji olmasının yanı sıra maliyet açısından da uygun.

The solar-powered 
Hyundai Sonata Hybrid 
has been released in 
Korea.
According to Webtekno, Hyundai announced its plans 
to equip its vehicles with solar panels last fall. The 
company’s first vehicle equipped with solar panels, 
Sonata Hybrid is now on sale in Korea. Set to be released 
in North America soon, the vehicle’s roof is equipped 
with solar panels to assist its electric power unit so that 
carbondioxide emission of the vehicle can be reduced. It 
is planned that the solar panels will meet 30% to 60% of 
the daily energy consumption of the vehicle and it will be 
capable of running extra 1,300 km per year by six-hour 
charging per day.

Hyundai’nin Sonata 
Hybrid isimli güneş 
enerjili otomobili, 
Kore’de satışa çıktı.
Webtekno’da yer alan habere göre, Hyundai, geçtiğimiz 
sonbahar döneminde araçlarına güneş panelleri 
yerleştirme konusundaki planlarını açıklamıştı. 
Otomotiv firmasının ilk güneş panelli aracı Sonata 
Hybrid isimli araç, şu anda Kore’de satışa çıktı. Yakın 
zamanda Kuzey Amerika’da da satışa sunulacağı 
belirtilen aracın elektrik güç kaynağına yardımcı 
olması için tavanına güneş panellerHyundai’nin güneş 
enerjili otomobili Kore’de satışa çıktıi yerleştirilirken 
karbondioksit salınımını da düşürmesi hedefleniyor. 
Güneş panelleri ile aracın günlük enerji ihtiyacının %30 
ila %60’ını karşılaması ve günlük altı saatlik bir şarjla 
yılda 1.300 km daha fazla gitmesi planlanıyor.
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Solar power will 
lose efficiency on a 
warmer planet
Leading the renewable energy sources and 
representing an important way of reducing 
dependence on fossil fuels, solar power loses its 
efficiency with the climate crisis. Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) emphasizes that global 
warming could significantly decrease the amount of 
power generated by photovoltaic cells in some areas 
and this should be kept in mind in energy planning in 
the future.
The changes in the amount of solar power caused by 
the climate crisis in different parts of the world have 
important implications for solar power generation. 
While some areas receive less or more sunshine due 
to the changes in cloud cover and gas environment 
such as the water vapor in the atmosphere and 
aerosol, variability increases everywhere. Scientists, 
policy makers and energy suppliers have difficulty 
estimating how different areas will be affected by 
those changes.
While photovoltaic cells lose efficiency while heating, 
the consequences of this phenomenon in the context 
of global warming are not clear. Another study 
by Massachussetts Institute of Technology (MIT) 
specialists Ian Peters and Tonio Buonassisi argues 
that another factor should be taken into account: 

Daha sıcak bir 
gezegende, güneş 
enerjisi daha az verimli 
hale gelecek
Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncülük eden ve 
fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmanın önemli bir 
yolu olan güneş enerjisi, iklim krizi ile birlikte daha az 
verimli hale geliyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
(MIT), küresel ısınma nedeniyle fotovoltaik hücrelerin 
bazı bölgelerde üretebileceği güç miktarının önemli 
ölçüde azalacağına ve bunun gelecekteki enerji 
planlamalarında mutlaka göz önünde bulundurulması 
gerektiğine dikkat çekiyor.
İklim krizinin dünyanın farklı yerlerinde yarattığı güneş 
ışığı miktarındaki değişiklikler, güneş enerjisinden 
elektrik üretimi için önemli etkilere sahip. Bazı 
alanlar, bulut örtüsündeki değişiklikler, atmosferdeki 
su buharı, aerosol gibi gaz ortamındaki dağılımlar 
nedeniyle daha az ya da fazla güneş ışığı alırken 
değişkenlik de her bölgede artıyor. Bilim insanları, 
politika yapıcılar ve enerji tedarikçileri belirli 
bölgelerin bu değişimlerden nasıl etkileneceğini 
tahmin etmekte ve kesin değişiklikleri hesaplamakta 
zorlanıyor.
Fotovoltaik hücrelerin verimliliği ısındıkça düşüş 
kaydederken gezegen ısınırken bunun nasıl 
sonuçlanacağı henüz netlik kazanmadı. Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları Ian Peters ve 
Tonio Buonassisi tarafından yapılan yeni bir araştırma, 
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“Temperature”.
 “Each degree of temperature increase reduces the 
efficiency of PVs by 0.45%”
Current forms when sunlight transfers energy to the 
electrons in the photovoltaic material. This process 
also creates positively-charged “holes” that flow in 
opposite direction to the electrons. An important 
factor of the efficiency of photovoltaic cells depends 
on the speed at which electrons meet these holes. 
This takes electrons out of the transmission line, 
hence reduces output. This rate is very sensitive to 
temperature and the recombination rate is directly 
proportional to temperature.
The study conducted by Peters and Buonassisi 
reveals that global warming will play a critical role 
in the efficiency of photovoltaics. It is estimated that 
each degree of increase in the temperature reduces 
power output of photovoltaics by 0.45% (-0.45% / 
Kelvin) on average.
“While temperatures rise, power generation falls 
everywhere”
Experts studying the impact of the change in 
temperature predicted by the International Panel 
on Climate Change (IPCC) made certain estimations 
based on the greenhouse gas estimations of the 
IPCC. The scenario 4.5 where emissions peak in 
2040 and the average global temperature increases 
by 1.8 Kelvin by 2100 is used. Making a statement 
about the matter, Peters and Buonassisi said: 
“While temperatures increase almost everywhere 
on the land mass of our planet, generation of power 
declines everywhere. However, certain areas will 
be worse than others. South America, South Africa 
and Central Asia will be the most severely affected 
areas.”
Experts are working to draw a global map that 
shows the local impact of this change. They also 
underline that there are also be other factors 
that will continue to affect the power output of 
photovoltaic cells. Particularly the amount of 
sunlight reaching the earth will continue to change 
based on the cloud cover and the water content of 
the atmosphere.
According to the experts, future breakthroughs 
in material science may significantly counter 
such losses. For instance, thin-film solar panel 
technologies such as cadmium telluride may 
minimize the reduction in the efficiency of materials 
with a higher line spacing.

başka bir faktörün daha dikkate alınması gerektiğini 
belirtiyor: “Sıcaklık”.
“Her bir derece artış PV’lerin verimini %0.45 oranında 
azaltıyor”
Güneş ışığı fotovoltaik malzemedeki elektronlara 
enerji aktardığında akım oluşturuyor. Bu işlem aynı 
zamanda yapının içinde elektronlara ters yönde akan 
pozitif yüklü “delikler” meydana getiriyor. Fotovoltaik 
hücrelerin verimliliğindeki önemli bir faktör, 
elektronların bu deliklerle bir araya gelme hızına 
bağlıdır. Bu durum, elektronları iletim bandından 
çıkarır ve böylece çıkışı azaltır. Bu oran sıcaklığa karşı 
oldukça hassastır ve ne kadar sıcaksa, rekombinasyon 
oranı da o kadar yüksek olur.
Peters ve Buonassisi tarafından yapılan çalışma, 
gezegenin ısınmasının fotovoltaiklerin verimliliğinde 
önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Ortalama 
olarak, fotovoltaiklerdeki güç çıkışının sıcaklıktaki her 
bir derece artış için %0.45 (-0.45% / Kelvin) oranında 
azaldığı hesaplanıyor.
“Sıcaklıklar yükselirken, enerji üretimi her yerde 
azalıyor”
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin 
öngördüğü sıcaklık değişimini kullanarak bu değişimin 
etkisini araştıran uzmanlar, IPCC’nin gelecekteki 
sera gazı emisyonları tahminlerine dayanarak çeşitli 
hesaplamalarda bulundu. 2040 yılında emisyonların 
zirve yaptığı ve 2100’de ortalama küresel sıcaklığın 
1.8 derece Kelvin arttığı 4.5 senaryosu kullanılıyor. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Peters ve 
Buonassisi, “Gezegenimizin kara kütlesinde neredeyse 
her yerde sıcaklıklar yükselirken, enerji üretimi de 
her yerde azalıyor. Ancak bazı bölgeler diğerlerinden 
daha kötü durumda olacak. Özellikle etkilenen bölgeler 
arasında Güney Amerika, Güney Afrika ve Orta Asya 
yer alıyor.” dedi.
Uzmanlar bu değişimin bölgesel olarak etkilerini 
gösteren küresel bir harita çıkarmaya çalışıyor. Diğer 
faktörlerin de fotovoltaik hücrelerden gelen güç 
çıkışını etkilemeye devam edeceğinin ise altı çiziliyor. 
Özellikle, gelen güneş ışığının miktarı bulut örtüsüne 
ve atmosferik su içeriğine yani neme bağlı olarak 
değişim göstermeye devam edecek.
Uzmanlara göre, gelecekte malzeme bilimindeki 
atılımlar bu kayıpları önemli ölçüde önleyebilir. 
Örneğin, kadmiyum tellürid gibi ince film solar panel 
teknolojileri daha yüksek bir bant boşluğuna sahip 
malzemelerin verimde önemli ölçüde daha az düşüş 
sağlayabileceği tahmin ediliyor.
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Apple is the top user of 
solar power in the United 
States
Apple has the highest solar power capacity among 
the companies in the US. The Cupertino tech giant 
has been using solar power for seven years, and 
meets 100 percent of its energy needs including 
the Apple Park and its data centers from renewable 
energy.
According to a report published by the American 
solar power non-profit Solar Energy Industries 
Association (SEIA), Apple’s carbon footprint is 
disappearing.
According to the report, Apple tops this category 
with 393 megawatts (MW) of solar power capacity, 
followed by the retail giant Amazon with 329.8 MW. 
Another retailer, Target, is in the third place with 
242.4 MW.
Noting that global companies investing in 
renewable energy is a good step in economic and 
environmental terms, SEIA Chairman Abigail Ross 
Hopper said: “Corporate investments in solar power 
are crucial to fight climate change, create new jobs 
and enhance local economies.”
In 2018, Apple announced that the company met 
100 percent of its energy needs including the Apple 
Park and data centers from renewable energy 
sources. Thanks to its renewable energy projects, the 
company has reduced its greenhouse gas emissions 
by 54 percent and prevented 2.1 million tons of 
greenhouse gas from releasing into the atmosphere 
in its plants worldwide.

ABD’nin en fazla güneş 
enerjisi kullanan şirketi 
Apple oldu
Apple, ABD’de en fazla güneş enerjisi kapasitesine 
sahip şirket oldu. Son yedi yıldır güneş enerjisi 
kullanan Cupertinolu teknoloji devi, Apple Park ve veri 
merkezleri dahil olmak üzere enerji ihtiyacının yüzde 
100’ünü yenilenebilir enerjilerden karşılıyor.
ABD’deki güneş enerjisi endüstrisinin ulusal kar 
amacı gütmeyen ticaret birliği Solar Energy Industries 
Association (SEIA) tarafından yayınlanan yeni bir 
rapora göre, Apple’ın doğadaki karbon ayak izini 
günden güne yok oluyor.
Rapora göre Apple, 393 megawatt (MW) güneş enerjisi 
kapasitesi ile bu alanda lider konumda yer alırken 
online perakende devi Amazon 329.8 MW kapasite ile 
ikinci sırada; üçüncü sırada ise 242.4 MW ile bir başka 
perakende şirketi olan Target bulunuyor.
Küresel şirketlerin yenilenebilir enerjilere yatırım 
yapmasının ekonomik ve çevresel olarak yerinde 
bir adım olacağını belirten SEIA Başkanı Abigail 
Ross Hopper, “Kurumsal güneş enerjisi yatırımları, 
iklim değişikliğiyle mücadele etmek, yeni iş alanları 
yaratmak ve yerel ekonomileri güçlendirmek için 
hayati bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
Apple, 2018 yılında yaptığı açıklamada, Apple Park ve 
veri merkezleri dahil olmak üzere enerji ihtiyacının 
yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjilerden karşıladığını 
duyurmuştu. Şirket, 2011 yılından bu yana 
yenilenebilir enerji projeleri sayesinde tüm dünyadaki 
tesislerinde sera gazı emisyonlarını yüzde 54 azalttı 
ve yaklaşık 2,1 milyon ton sera gazının atmosfere 
salınmasını engelledi.
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Unlicensed solar and 
cogeneration plants 
spread in power 
generation
The Turkish Ministry of Energy and Natural Resources 
published the National Energy Efficiency Action Plan Report 
on July 31. According to the report, cogeneration plants 
with an installed capacity of 198 MW in 2017 and 2018 
were awarded certificates of high efficiency and the rate of 
leakages was reduced from 15 percent to 11.8 percent.
According to the 2018 data presented in the report, 
distributed sources of power generation such as unlicensed 
solar and cogeneration plants have become more common 
in Turkey. 2.583-MW and 1.578-MW unlicensed solar power 
plants were established in 2017 and 2018 respectively, and 
cogeneration plants with an installed capacity of 1987 MW 
were awarded certificates of high efficiency in the same 
period. The rate of leakages was reduced from 15 percent 
to 11.8 percent.
Initiating an efficiency movement in public power plants, 
EÜAŞ has set its power plant energy efficiency objective 
for 2023 as 1-percent increase per year and 5-percent 
increase in total by an organization focusing on energy 
efficiency. EU-supported projects have enabled energy 
efficiency efforts not only in the electricity grid but also in 
the natural gas network. Legislation has been made for the 
power storage and demand side participation. The efforts 
of heating legislation, cost-benefit analyses and CBS-
based heat demand mapping have been done to popularize 
efficient local heating and cooling systems.
2.583-MW and 1.578-MW unlicensed solar power plants 
were established, and cogeneration plants with an installed 
capacity of 111 MW and 87 MW were awarded certificates 
of high efficiency in 2017 and 2018 respectively.
“Credit facility for energy efficiency for buildings has been 
enabled”
According to the Construction and Services industry data, 
an amendment in the Zoning Directive for Planned Areas 
paves the way for compliance of the energy efficiency 
practices for buildings with the relevant standards and for 
credit facilitation by domestic and international financial 
organizations for such practices. Furthermore, thermal 
insulation applications that do not affect the load-bearing 
system and certified with a minimum energy identity class 
of “C” as well as solar energy systems to be installed for the 
building’s own need are exempt from license requirement.

Elektrik üretiminde 
lisanssız güneş ve 
kojenerasyon tesisleri 
yaygınlaşıyor
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı Gelişim Raporu’nu 31 
Temmuz tarihinde yayımladı. Yayımlanan raporda, 
2017- 2018 yıllarında toplamda 198 MW kurulu güce 
sahip kojenerasyon tesislerinin yüksek verimlilik 
belgesi aldığına ve %15 seviyelerinde olan kayıp kaçak 
oranlarının %11.8’ e kadar düşürüldüğü belirtildi.
Raporda yer alan 2018 verilerine göre, elektrik 
üretiminde lisanssız güneş ve kojenerasyon tesisleri 
gibi dağıtık üretim kaynakları ülke genelinde artarak 
yaygınlaştı. 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 2,583 MW 
ve 1,578 MW lisanssız güneş kuruldu; aynı dönemde 
toplamda 198 MW kurulu gücüne sahip kojenerasyon 
tesisleri yüksek verim belgesi aldı. %15 seviyelerinde 
olan kayıp-kaçak oranları %11.8’e kadar düşürüldü.
Kamu santrallerinde verimlilik hareketi başlatan EÜAŞ, 
enerji verimliliği odaklı bir yapılanma ile 2023 hedefini 
elektrik üretim tesislerindeki verimlilikte 5 yıl içinde 
yıllık %1, toplamda %5 oranında artış sağlanması 
olarak belirledi. AB destekli projeler ile sadece elektrik 
şebekesinde değil aynı zamanda doğal gaz şebekesinde 
de enerji verimliliği çalışmalarına başlandı. Elektrik 
depolama ve talep tarafı katılımına yönelik mevzuat 
düzenlemeleri gerçekleştirildi. Verimli bölgesel ısıtma 
ve soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 
ısı mevzuatı çalışmaları, fayda-maliyet analizleri ve CBS 
tabanlı ısı talebi haritalandırması çalışmaları yürütüldü.
2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 2,583 MW ve 1,578 
MW lisanssız güneş tesisi kuruldu; 111 MW ve 87 MW 
kojenerasyon tesisleri yüksek verim belgesi aldı.
“Binalarda enerji verimliliği için kredilendirmenin önü 
açıldı”
Bina ve Hizmetler sektörü verilerine göre, Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile binalarda 
yapılacak enerji verimliliği uygulamalarının standartlara 
uygun yapılması ve ulusal ve uluslararası finans kuruluşları 
tarafından binalarda enerji verimliliği uygulamalarına 
verilen kredilerin önünün açılması sağlandı. İlaveten, taşıyıcı 
sistemi etkilemeyen ve enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” 
olacak şekilde yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın 
kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir 
enerji sistemleri ruhsattan muaf tutuldu.

 KISA-KISA 
 BRIEF ARTICLES 

14
Eylül•Ekim•Kasım / Sept.•Oct.•Nov. 2019



Türkiye’ye Enerji Katıyoruz

Ahmet Rasim Sokak No:20/2 06550

Çankaya – ANKARA / TÜRKİYE

T: +90 312 438 15 15

F: +90 312 438 15 38

enerji@ypenerji.com.tr

Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde uzmanlaşmış ekibimiz ile, inovatif çözümler
ışığında yatırımlarınıza hayat veriyoruz. Fizibilite sürecinden başlayıp, izin ve onay
süreçlerinin yönetimi, projelendirme, yapım, bakım, işletme ve ekspertiz
hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

-Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yapım Hizmetleri

Fark yaratan projelere imza atıyoruz...

-Mühendislik, Tasarım, Projelendirme, Fizibilite ve Optimizasyon

5+2+3 MW 

KAYSERİ

Ş.URFA7 MW

NALLIHAN

-Çatı Üstü GES Yapım Hizmetleri

30 KW TANAP MCC ÇATI ÜSTÜ GES

Türkiye’nin ilk, Dünyanın en büyük atık su arıtma üzerine kurulu güneş enerjisi santrali 

www.ypenerji.com.tr
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Europe’s largest SPP will be 
established in Spain.
Spain-based energy company Iberdrola is preparing to 
establish a 590-megawatt solar power plant that will be 
the largest in Europe.
Spanish renewable energy company Iberdrola is 
preparing to establish the largest solar power plant in 
Europe. The company announced in its official statement 
that it planned to establish the Francisco Pizarro solar 
power plant on 13 hectares in Extremadura, Spain.
According to the statement, the power plant will be 
completed in 2022 and cost €300 million. The plant 
will meet the yearly energy demand of 375,000 people. 
Iberdrola aims to
install solar and wind power plants with an overall 
capacity of 3,000 MW in Spain by 2022.

Avrupa’nın en büyük GES’i 
İspanya’da kurulacak
İspanya merkezli enerji şirketi Iberdrola, Avrupa’nın en 
büyüğü olma özelliğini taşıyan 590 megavatlık bir güneş 
enerjisi santralini kurmaya hazırlanıyor.
İspanyol yenilenebilir enerji şirketi Iberdrvola, Avrupa’nın 
en büyük güneş enerjisi santralini kurmaya hazırlanıyor. 
Şirket yaptığı açıklamada, İspanya’nın Extremadura 
bölgesinde 13 hektarlık alanda Francisco Pizarro güneş 
enerjisi projesini gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.
Açıklamaya göre, 300 milyon euro yatırımla kurulacak 
olan santral 2022 yılında tamamlanacak ve yaklaşık 375 
bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Iberdrola 
2022 yılına kadar
İspanya’da 3 bin MW kapasiteli güneş ve rüzgar enerji 
santralleri kurulumu hedefliyor.

Female entrepreneur generates 
power from solar energy on a field.
Aysel Bakır from Şenpazar, Kastamonu, meets the daily 
electricity demand of a district of 2,000 with a solar 
power plant. Bakır leased a 1.23-acre idle land for 25 
years and decided to generate solar power there.
She received a grant from the Agriculture and Rural 
Development Support Institution (TKDK) to finance 
the 1.6-million-TL investment. Bakır told the Anatolian 
News Agency correspondent that she and her family 
had been a beekeeper in the district. She stated that 
they needed a solar power system to protect bees from 
wild animals, so they started to protect their bees with 
a few panels.
Bakır also said: “We heard about state subsidy 
and wanted to further our efforts by taking a grant 
from TKDK. I decided to extend our project with my 
husband’s support.” Bakır leased a 1.23-acre idle land 
in Harmangeriş village.
Generating enough power to meet the daily power 
demand of Şenpazar district of 2,000 residents, Bakır 
said: “All women should use the support that our state 
offers to women. It takes courage to do this. I hope that 
all women in Turkey will show the same courage.”
Aysel Bakır’s husband Ahmet Bakır stated that he 
supported his wife’s idea of establishing a solar power 
plant, and that TKDK financed 700,000 TL of the panels 
and inverter that cost 1.2 million TL.

Kadın girişimci ‘tarlada’ 
elektriğini güneşten üretiyor
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde yaşayan Aysel Bakır, 
güneş enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçenin günlük 
elektrik ihtiyacını karşılıyor. İlçede atıl vaziyetteki 5 
dönümlük tarlayı 25 yıllığına kiralayan Bakır, burada güneş 
enerjisi üretmeye karar verdi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan 
(TKDK) hibe alarak 1,6 milyon liralık yatırımı hayata geçiren 
Aysel Bakır, AA muhabirine, ilçede ailesiyle birlikte uzun 
yıllar arıcılık yaptığını belirtti. Arılarını yabani hayvanlardan 
korumak için güneş enerjisi sistemine ihtiyaç duyduklarını 
ifade eden Bakır, birkaç panelle arılarını korumaya 
aldıklarını söyledi.
Bakır, “Devlet desteğinin de olduğunu duyduğumuz için 
TKDK’den destek alarak bunu ilerletmek istedik. Eşimin 
de desteğiyle bunu büyütmeye karar verdik.” dedi. 
Harmangeriş köyünden 5 dönümlük bir arazi kiraladıklarını 
dile getiren Bakır, arazinin atıl durumda olduğuna işaret etti.
Bakır, tarlaya kurdukları güneş panelleriyle 2 bin 
nüfuslu Şenpazar ilçesinin günlük ihtiyacını karşılayacak 
kadar elektrik ürettiklerini ifade ederek, “Devletimizin 
kadınlarımıza verdiği desteği bütün kadınlarımızın 
değerlendirmesini arzu ederim. Bu cesaret işidir. Bütün 
kadınlardan aynı cesareti sergilemelerini temenni 
ediyorum.” dedi.
Aysel Bakır’ın eşi Ahmet Bakır, eşinin güneş enerjisi sistemi 
kurma fikrine destek verdiğini belirterek, TKDK’nin 1,2 
milyon lira değerindeki paneller ve invertörün (güç çevirici) 
700 bin lirasına hibe verdiğini söyledi.
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TEİAŞ publishes the 10-
year power generation 
capacity of Turkey
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. has published the 
capacity figures that can be connected to the power 
transmission system in the next five and ten years.
According to the estimations in the 5- and 10-Year 
(2024-2029) Regional Connectible Capacity Report 
published by TEİAŞ, 27,271-MW regional capacity - 
20,818 MW by 2024 and 6,453 MW by 2029 - will be 
made available in 9 out of 15 transmission areas.
For 58 areas where regional capacities have not 
formed, 2,900 MW total capacity will be made 
available with 50 MW per province for 2019 to 2024 
for certain power generation investments such as 
small power generation investments, power plants 
in OIZs and minor capacity increases. Furthermore, 
applications for rooftop SPP investments will not be 
included in the capacities announced in the report.
The estimated installed capacity for the power 
generation capacity in Turkey is 111,710 MW 
for 2024 and 127,754 MW for 2029. The power 
generation capacity of power generation in Turkey 
reached 90,420.9 MW at the end of the last month.

TEİAŞ, Türkiye’nin 10 
yıllık elektrik üretim 
kapasitesi planlamasını 
yayınladı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye elektrik iletim 
sistemine gelecek beş ve on yıllık dönemlerde 
bağlanabilecek kapasite rakamlarını yayınladı.
TEİAŞ tarafından yayınlanan 5 ve 10 Yıllık (2024-2029) 
Bölgesel Bağlanabilir Kapasite Raporu’nda yer alan 
hesaplamalara göre, 2024 sonuna kadar 20.818 MW, 
2029 sonuna kadar da 6.453 MW olmak üzere 15 
iletim bölgesinin 9’unda toplamda 27.271 MW bölgesel 
kapasite sağlanacak.
Bölgesel kapasitelerin oluşmadığı 58 bölge ilinde ise 
küçük üretim yatırımları, OSB bünyelerindeki üretim 
tesisleri, cüzi miktarda kapasite artışları gibi bazı 
olası üretim yatırımları için 2019-2024 yılları için il 
bazlı olarak 50’şer MW olmak üzere toplamda 2.900 
MW’lık kapasite sağlanabilecek. Bununla birlikte çatı 
tipi GES yatırımları başvuruları ise raporda açıklanan 
kapasitelerin dışında olacak.
Türkiye elektrik üretim kapasitesi için kurulu güç 
tahmini 2024 yılı için 111.710 MW, 2029 yılı için ise 
127.754 MW olarak yer aldı. Türkiye’nin elektrik üretim 
kapasitesi geçtiğimiz ay sonunda 90.420,9 MW’a ulaştı.
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Küresel güneş paneli 
talebi 2019 yılında 
125,5 GW’ye ulaşacak
TEİAŞ, Türkiye’nin 10 yıllık elektrik üretim 
kapasitesi planlamasıTayvanlı araştırma şirketi 
TrendForce, küresel fotovoltaik (PV) talebinin 2018 
yılına göre 2019 yılında %16 artışla 125.5 GW’ye 
ulaşacağını tahmin ediyor.
PV Magazine’den yapılan habere göre, küresel PV 
talebi 2019 yılında %16’lık bir büyüme oranı ile 
bu yıl yaklaşık 125.5 GW’ye ulaşacak. Araştırma, 
küresel pazar genişlemesinin 2020 yılında da 
devam edeceğini ve güneş paneli talebinde yüzde 
10 artış gerçekleşeceğini öngörüyor.
Tayvanlı analistlerin EnergyTrend adlı araştırması, 
küresel pazardaki bu genişlemenin temel nedenini, 
panel talebinin coğrafi olarak daha çeşitlendirilmiş 
hale gelmesine bağlıyor. Analistler, bu yılın 3. 
çeyreğinde talepte çekilme yaşanmasını ancak 
bunun pazar için geçici bir dinlenme durumu 
olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Global solar panel demand 
will reach 125.5 GW by 
2019
TEİAŞ, 10-year power generation capacity planning of 
Turkey Taiwan-based research company TrendForce 
estimates that the global demand of photovoltaics 
(PV) will reach 125.5 GW in 2019 with a 16-percent 
increase compared to the 2018 figures.
According to an article that appeared in PV Magazine, 
the global PV demand will reach 125.5 GW in 2019 
with a 16-percent growth over the previous year. It 
is expected in the study that the global market will 
continue to grow until 2020 and a 10-percent increase 
will occur in solar panel demand.
The “Energy Trend” study of the Taiwanese analysts 
associate this growth in the global market with further 
diversification of the panel demand geographically. 
Analysts state that the demand will lose momentum 
in the 3rd quarter of this year but this should be 
considered a temporary resting time for the market.
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GÜNDER PARTICIPATED 
IN THE PHOTOVOLTAIC 
POWER SYSTEMS 
PROGRAM OF THE 
INTERNATIONAL ENERGY 
AGENCY
Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA, the International Organizations 
Representative from the Board of Directors of the Turkey 
Division of Solar Power International (GÜNDER), participated 
in the IEA PVPS ExCo - International Energy Agency Photovol-
taic Power Systems Program held in Finland’s capital Helsinki.
Convened under the coordination of the International Energy 
Agency, in which operating plans were drawn up and about 30 
countries were represented, the Photovoltaic Power Systems 
Program was held in Finland’s capital Helsinki on May 8 to 
10, 2019. Prof. Dr. Bülent Yeşilata represented GÜNDER in 
the convention where technical tours were organized in the 
Suvilahti Solar Power Plant (Capacity: 360 kWp), Suvilahti 
Battery Energy Storage (Capacity: 600 kWh) and Katri Vala 
Heat Pump Plant (District heating capacity: 105 MW) of 
Helen Ltd.
Country representatives were assigned the missions below 
and a road map was designed in the Photovoltaic Power 
Systems Program:

GÜNDER, 
ULUSLARARASI ENERJİ 
AJANSI FOTOVOLTAİK 
GÜÇ SİSTEMLERİ 
PROGRAMINA KATILDI
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü 
GÜNDER Yönetim Kurulu Uluslararası Organizasyonlar 
Temsilcisi Prof  Dr. Bülent YEŞİLATA, 8-10 Mayıs tarihleri 
arasında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen 
IEA PVPS ExCo-Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik 
Güç Sistemleri Programı’na katıldı.
Fotovoltaik Sistemler konusunda çalışma planlarının belirlen-
diği ve yaklaşık 30 ülke temsilcisinin yer aldığı Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın koordinasyonunda toplanan Fotovoltaik 
Güç Sistemleri Programı 8-10 Mayıs 2019’da Finlandiya’nın 
başkenti Helsinki’de gerçekleştirildi. GÜNDER’i temsilen 
Prof. Dr. Bülent Yeşilata’nın katılım gösterdiği toplantı kap-
samında düzenlenen teknik gezilerde Helen Ltd. şirketine 
ait Suvilahti Solar Power Plant (Capacity: 360 kWp), Suvi-
lahti Battery Energy Storage (Capacity: 600 kWh) ve Katri 
Vala Heat Pump Plant (District heating capacity: 105 MW) 
tesisleri ziyaret edildi.
Ülke temsilcileri için görevlendirmelerin yapıldığı ve yol 
haritasının belirlendiği Fotovoltaik Güç Sistemleri Progra-
mındaki görev başlıkları şöyle:

  Görev 1 – Stratejik PV Analizi ve Sosyal Yardım
  Görev 12 – PV Sürdürülebilirliği
  Görev 13 – PV Sistemlerinin Performansı ve Güve-

nilirliği
  Görev 14 – %100 RES Bazlı Solar PV Sistemleri

IEA PVPS ExCo-Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç 
Sistemleri Programı Kapsamında Yapılan Teknik Gezi

Technical Tours under the IEA PVPS ExCo - International Energy 
Agency Photovoltaic Power Systems Program

IEA PVPS ExCo-Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç 
Sistemleri Programı Ülke Temsilcileri

Country Representatives of the IEA PVPS ExCo - International 
Energy Agency Photovoltaic Power Systems Program
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  Mission 1 - Strategic Analysis of PV Systems, and So-
cial Aid

  Mission 12 - Sustainability of PV Systems
  Mission 13 - Performance and Reliability of PV Systems
  Mission 14 - 100% WPP-based Solar PV Systems
  Mission 15 - Activation of a Framework for Acceleration 

of BIPV
  Mission 16 - Solar Resource for High-penetration and 

Large-scale Applications
  Mission 17 - PV and Transport

“A Road Map Will Be Designed for the Distributed 
Electricity Generation Systems of Turkey”
Development reports of countries and Turkey’s agenda for the 
missions 17, 16, 15, 14 and 13 that were in progress were 
addressed at the meeting day 1 on May 9. The presentations 
made during the meeting emphasized that Turkey had been 
among the top 10 countries of photovoltaic solar power plant 
installations with a capacity of 1.6 GW in 2018.
Another remark was that Turkey being only second to Ger-
many among the the countries with the most installations 
in 2018 was a significant indication that the photovoltaic 
market would be directed by Turkish investors in upcoming 
years.

  Görev 15 – BIPV’nin Hızlandırılması için Çerçevenin 
Etkinleştirilmesi

  Görev 16 – Yüksek Penetrasyon ve Büyük Ölçekli Uy-
gulamalar için Güneş Kaynağı

  Görev 17 – PV ve Ulaştırma

“Türkiye’nin Dağıtık Elektrik Üretim Sistemleri 
için Yol Haritası belirlenecek”
09 Mayıs tarihinde düzenlenen 1. Gün toplantısında ülkelerin 
gelişme raporları ve haliz hazırda yürütülmekte olan 17, 16, 
15, 14 ve 13. görevler için Türkiye’nin gündemine ilişkin 
konular değerlendirildi. Toplantıda yapılan sunumlarda, 
Türkiye’nin 2018 yılında Fotovoltaik güneş santrali kurulu-
munda 1.6 GW güç kapasitesi ile dünyada en fazla kurulum 
yapan ilk on ülke arasında bulunmasının önemine değinildi.
Türkiye’nin 2018 yılında Avrupa ölçeğinde Almanya’dan 
sonra en çok kurulum yapan ikinci ülke olmasının gelecek 
yıllardaki fotovoltaik pazarının Türk yatırımcılar tarafından 
yönlendirilebilmesi adına önemli bir gösterge olduğuna 
dikkat çekildi.

2018 yılında PV Kaynaklı Toplam Kurulu Güç Bakımından İlk 10 Ülke Sıralaması

Top 10 Countries by Total Installed Capacity of PV in 2018
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SOLAR POWER ASSOCIATIONS 
VISIT THE MINISTER OF 
ENERGY, FATIH DÖNMEZ
Solar Power Associations GÜNSER, GENSED and GÜYAD 
visited the Minister of Energy, Fatih DÖNMEZ, in his office, for 
his comments on the latest developments, expectations and 
efforts at planning stage in the Turkish solar power industry.
Kutay KALELİ, the Chairman of the Turkey Division of Solar 
Power International (GÜNDER); Halil DEMİRDAĞ, the Chair-
man of the Association of Solar Power Industrialists and 
Industry (GENSED); and Cem ÖZKÖK, the Chairman of the 
Solar Power Investors Association, visited Fatih DÖNMEZ, 
the Minister of Energy and Natural Resources, in his office. 
They exchanged their views on the current matters on the 
development of the Turkish solar power industry and increas-
ing the investments.

“YEKDEM should be extended with the same 
conditions”
The Chairmen of GÜNDER, GENSED and GÜYAD brought 
up their opinions on the extension of the Renewable Energy 
Resources Subsidy Mechanism (YEKDEM) introduced to in-
centivize generation of electricity on renewable resources. The 
Chairmen of the Associations shared the view that YEKDEM 
should be extended with the same conditions and mentioned 
some problems that the authorities may encounter in 2020, 
the last year of the program. It was also stated that the 

GÜNEŞİN DERNEKLERİNDEN 
ENERJİ BAKANI DÖNMEZ’E 
ZİYARET
Güneş Enerjisi Sektörünün Dernekleri GÜNDER, GENSED 
ve GÜYAD, Türkiye’nin güneş enerjisi sektöründeki son 
gelişmeleri, sektörün beklentilerini ve planlanan çalışmaları 
değerlendirmek üzere, Enerji Bakanı Fatih DÖNMEZ’i 
makamında ziyaret etti.
GÜNDER- Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Tür-
kiye Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Kutay KALELİ, 
GENSED-Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Halil DEMİRDAĞ ve GÜ-
YAD-Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem ÖZKÖK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sn. Fatih DÖNMEZ’i makamında ziyaret etti. Türkiye güneş 
enerjisi sektörün geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması için 
yapılacak çalışmalara ilişkin güncel konular hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

“YEKDEM aynı şartlar ile uzatılmalı”
GÜNDER, GENSED ve GÜYAD Yönetim Kurulu Başkan-
ları, Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi 
üretiminin teşvik edilmesi amacıyla getirilen Yenilenebi-
lir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEK-
DEM)’in uzatılması yönünde görüşlerini gündeme taşıdı. 
Mevcut YEKDEM’in aynı şartlar ile uzatılması yönünde 
ortak görüşlerini ileten Dernek Başkanları, uygulamanın 
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industry should be informed about how unlicensed projects 
that have completed their operating period of 10 years would 
be integrated in the system after the 10th year.
Noting that they worked to facilitate a fully competitive and 
free market in the industry, the Chairmen stated that they 
would offer their resources and knowledge to spread new 
technologies and improve the legislation.

“Mini-Renewable Energy Resource Areas (RERA) 
projects will be carried out in the last quarter of 2019”
The long-anticipated RERA (Renewable Energy Resource 
Areas) projects were also discussed during the visit to the 
ministry. It was heralded that mini-RERA procurements for 
installations with capacities ranging from 10 to 50 megawatts 
in 35 to 40 provinces across Turkey were scheduled to the 
last quarter of 2019. Each investor may find their respec-
tive land and complete the rest of the procedures under the 
RERA-3 projects that investors will be allowed to carry out 
with their own resources thanks to smaller capacities. For the 
canceled RERA-2, division of the projects into 20, 30, 50, 
and 100-MW fragments in line with the common view of the 
associations of the industry was welcomed by the Ministry.

“Three Associations Will Be Asked for Their Opinions 
on the Funding of Solar Power”
The Minister of Energy, Mr. Dönmez, emphasized that meet-
ings would be set between banks and private sector as-
sociations for the funding of solar power projects, and the 
three associations would act in coordination to overcome the 
problems experienced with rooftop installations in particular.

“Distribution Fee Should Not Be Paid under the Article 
5.1.ç”
The Regulation of Unlicensed Power Consumption, which 
paved the way for rooftop solar power applications and put 
into effect netting off on a monthly basis was also discussed 
during the visit. The associations presented to Minister Dön-
mez the common view on non-payment of distribution fees 
for the projects that applied as per the Article 5, Paragraph 
1, Item ç, which has recently been found to cause problems 
in the industry.

Recommendations for Land Type SPPs 
The associations presented their common view on clearing the 
way for installation of SPPs on non-agricultural land, where 
a sufficient rooftop space is not available. Consultations were 
held to allow to build SPPs on non-agricultural lands which 
are capable of generating 15% more efficient energy than 
rooftop systems.

son senesi olan 2020 yılında ilgililerin karşılaşması muhte-
mel birtakım problemlere de değindi. Bununla beraber, 10 
yıllık işletim süresini dolduran lisanssız projelerin 10. yıldan 
sonra sisteme nasıl entegre edileceğine ilişkin olarak sektörün 
bilgilendirilmesi arz edildi.
Sektörde tam rekabetçi ve serbest bir piyasa yapısının oluş-
ması için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Dernek Baş-
kanları, yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve mevzuatın 
geliştirilmesi konusunda da tüm kaynak ve bilgi birikimleriyle 
destek vereceklerini dile getirdiler.

“Mini YEKA’lar 2019’un son çeyreğinde 
yapılacak”
Bakanlık ziyareti kapsamında, güneş enerjisi sektörünün uzun 
süredir beklediği YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) 
projeleri görüşüldü. Türkiye’nin en doğusundan batısına 
35-40 ilde, kapasiteleri 10 ila 50 megavat arasında değişecek 
kurulumlar için mini YEKA ihalelerinin, 2019 yılının son çey-
reğinde yapılacağı müjdesi verildi. Küçük kapasiteler sayesinde 
yatırımcıların kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirebileceği 
YEKA-3 projeleri kapsamında, her yatırımcı kendi arazisini 
bularak diğer süreçleri tamamlayabilecek. İptal edilen YEKA-2 
için ise sektör derneklerinin ortak görüşü olan 20-30-50-100 
MW’lık parçalar halinde bölünerek daha uygulanabilir hale 
getirilecek projeler, Bakanlık tarafından olumlu karşılandı.

“Güneşin Finansmanı için 3 Dernekten Görüş 
Alınacak”
Enerji Bakanı Sn. Dönmez, güneş enerjisi projelerinin fi-
nansmanı konusunda bankalar ile sektör derneklerinin gö-
rüştürüleceğini ve özellikle çatı tipi kurulumlarda yaşanan 
finansman sıkıntılarının aşılması noktasında üç derneğin de 
birlikte hareket edeceğini vurguladı.

“5.1.ç’de Dağıtım Bedeli Ödenmemeli”
Ziyaret kapsamında, çatı tipi güneş enerjisi uygulamaları-
nın önünü açan ve aylık mahsuplaşmanın hayata geçirildiği 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 
görüşüldü. Dernekler tarafından, son dönemde sektörde sorun-
ların yaşandığı belirlenen 5. Maddenin 1. Fıkrasının ç bendine 
göre başvuru yapan projelerin, dağıtım bedelleri ödememesi 
konusundaki ortak görüş Bakan Dönmez’e arz edildi.

Derneklerden Arazi tipi GES’ler için öneri
Dernekler, çatısında gerekli yer olmayan tesis kurulumları 
için GES’lerin tarım arazisi olmayan sahaya yapılabilme-
sinin önünün açılması için ortak görüşlerini sundu. Tarım 
vasfı olmayan, çatıya göre %15 daha verimli ve fazla enerji 
üretebilecek arazilere GES yapılma imkanının tanınması 
için istişarelerde bulunuldu.
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GÜNDER AND IBESA HAS 
SIGNED A COOPERATION 
PROTOCOL FOR POWER 
STORAGE
GÜNDER and International Battery and Energy Storage 
Association (IBESA) signed a cooperation protocol for co-
operation in power storage technologies.
Founded as the first international association to transfer 
knowledge on international practices in power storage in 
2013, IBESA operates worldwide for storage of electricity 
and development of smart home technologies.
President of IBESA Turkey and MEA, Eren ENGÜR, and 
GÜNDER Chairman, Kutay KALELİ, signed a protocol to 
engage in joint efforts in making publications, projects and 
events on storage and smart technologies.

GÜNDER VE IBESA ENERJİ 
DEPOLAMADA İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALADI
GÜNDER ve Uluslararası Batarya ve Enerji Depolama Birliği 
IBESA, enerji depolama teknolojileri alanında ortak çalışmalar 
geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzaladı.
2013 yılında enerji depolama alanında uluslararası uygulama-
lara yönelik bilgi aktarımı sağlayan ilk uluslararası birlik olarak 
kurulan IBESA, elektrik enerjisinin depolanması ve akıllı ev 
teknolojilerinin geliştirilmesi için dünya çapında çalışmalar 
gerçekleştiriyor.
IBESA Türkiye ve MEA Başkanı Eren ENGÜR ve GÜNDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Kutay KALELİ tarafından imzalanan 
protokol kapsamında, depolama ve akıllı teknolojiler alanında 
yayınlar, projeler ve etkinlikler düzenlemek için çalışmalar 
yapılacak.

 GÜNDER’DEN 
 FROM GÜNDER 
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HER SOLAR (PV) KABLO AYNI DEĞİLDİR...

Prysmian Group, Solar (PV) kablolar için Prysmian Performans Testi (PPT)’ni sunar: PPT, kabloları güvenlik, yüksek 

performans ve toplam proje maliyetinde sağladığı avantajlar açısından değerlendiren, sektörün tek kapsamlı testidir. 

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

seçerek, elle tutulur farklar yaratmak mümkün. PPT sonuçlarına göre, EN50618 standardının çok üzerinde performans gösteren 

ve kullandığımız malzeme teknolojisi ile (Çapraz bağlı EVA elastomer) EN50618’in belirlediği standart ömür süresi 25 yıldan daha 

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

sertifikalandırıyoruz. Bu sertifikasyonlarla birlikte, gerçek saha şartlarında test edilmiş ürünlerimiz ve tecrübemizle, Türk kablo 

sektöründe farklılaşıyoruz. İşte Prysmian Group farkı...

DİKKAT!



THE UPPER LIMIT OF 
INSTALLED CAPACITY FOR 
UNLICENSED POWER 
GENERATION PLANTS IS 
RAISED TO 5 MW
The Decree on the Amendment of the Decree on the Prices and 
Periods Applicable to the Plants That Operate on Renewable 
Power Sources and the Amount of Domestic Contribution 
(Decree no. 1044) was published in the Official Gazette on 
May 10, 2019. 
The Decree on the amendment of the decree on the prices 
and periods applicable to the plants that operate on renew-
able power sources and the amount of domestic contribution 
was published in the official gazette dated May 10, 2019. 
The installed capacity cap for unlicensed power generation 
plants was raised from 1 MW to 5 MW, and it was resolved 
that the excess electricity generated be charged by the active 
electricity fee for the relevant respective subscriber group 
announced by the EMRA.

  It was also resolved that the single-time active energy fee 
for the relevant subscriber group defined by the EMRA 

LISANSSIZ ÜRETIM 
TESISLERINDE 
KURULU GÜÇ ÜST 
SINIRI 5 MW’YE 
ÇIKARILDI
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti 
Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile 
Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1044) 10 Mayıs 2019 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı üretim faaliyeti 
gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli 
katkı ilavesine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhur-
başkanı Kararı Resmi Gazete’nin 10 Mayıs 2019 tarihli 
sayısında yayımlandı. Lisanssız üretim tesislerinde kurulu 
güç üst sınırı 1 MW’den 5 MW’ye yükseltilerek üretilen 
ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi üretiminin EPDK tarafından 
ilan edilen kendi abone grubuna ait aktif   elektrik enerjisi 
bedeli üzerinden ücretlendirileceği belirlendi.

  YEK Destekleme Mekanizması’na tabi üretim tesisle-
rinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için, EP-
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be applicable to the energy surplus generated by the 
power plants subject to the YEK Subsidy Mechanism for 
10 years from the commissioning of the relevant plant,

  The 1,000-MW cap imposed on the rooftop and facade 
solar power systems installed for industrial, commercial 
and illumination subscribers as well as other renewable 
power generation plants be repealed,

  Renewable power generation systems installed on roof-
tops, facades and land by public bodies to meet the 
needs of agricultural irrigation subscribers, potable water 
plants, waste treatment plants or multiple consumption 
plants be covered by this regulation.

DK’nın belirlediği kendi abone grubuna ait perakende 
tek zamanlı aktif  enerji bedelinin ilgili tesisin işletmeye 
giriş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli olması 
uygulamasına,

  Sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için kurulan 
çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi kaynaklı üretim 
tesisleri ile diğer yenilenebilir elektrik üretim tesislerine 
getirilen 1,000 MW’lik sınırın kaldırılmasına,

  Tarımsal sulama aboneleri ile içme suyu tesisleri ve atık 
artıma tesisleri ile birden fazla tüketim tesisinin ihtiyacını 
karşılamak üzere kamu kurumları tarafından kurulan 
çatı, cephe ve arazi uygulamalı yenilenebilir elektrik 
üretim tesislerinin de bu uygulama kapsamına dahil 
edilmesine karar verildi.

LISANSSIZ ELEKTRIK 
ÜRETIM TESISLERI IÇIN 
AYLIK MAHSUPLAŞMA 
DÜZENLEMESI 
YAYIMLANDI
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 12 
Mayıs 2019 tarifli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Lisanssız elektrik üretim tesisleriyle ilgili olarak özellikle 
güneş enerjisi sektörünün merakla beklediği aylık mahsup-

THE REGULATION ON 
MONTHLY OFFSETTING 
FOR UNLICENSED 
POWER PLANTS IS 
PUBLISHED
The Regulation on Unlicensed Electricity Generation in Elec-
tricity Market has taken effect upon publication in the Official 
Gazette dated May 12, 2019, by the Energy Market Reg-
ulatory Authority (EMRA). Enthusiastically expected by the 
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solar power industry in connection with unlicensed power 
generation plants, the monthly offsetting regulation was 
also addressed in the updated regulation.
The new regulation on unlicensed power generation allows 
natural and legal entities to generate power without obtaining 
a license or establishing a company and give surplus electricity 
to the grid. The electricity that is supplied to the grid will be 
considered under YEKDEM. The practice of “monthly setting 
off” has taken effect in the article 26 of the regulation.
For those power plants running on renewable energy, which 
are entitled to receive a letter of invitation for connection 
agreement upon the applications to be made from the effective 
date of this Regulation and whose generation and consump-
tion are at the same location, the relevant grid operator will 
identify on an hourly basis the amount of electricity generated 
and supplied to the grid from the readings of the meter in-
stalled at the location specified in the connection agreement.
The relevant grid operator will gather the hourly data by 
subscriber group and resource to determine the electricity 
supplied to the network and drawn from it, and report such 
data to the supply company in charge by the sixth day of 
each month. They will use the Market Management System 
to report on an hourly basis each month according to the 
schedule made for reporting the reading of the meters lo-
cated on the supply-draw unit configurations based on the 
settlement as per the relevant provisions of the legislation 
that regulates the settlement operations.

Under the monthly offsetting;
  Generation and consumption plants will have to be in the 

same distribution area for the plants to be established 
under the regulation.

  The surplus electricity will not be supplied to the grid be-
fore the generation plant has actually started generation.

  The energy supplied to the grid and drawn from the grid 
will be subject to monthly offsetting on the sixth day of 
each month.

  A system utilization agreement (SUA) will have to be 
signed within a month for the plants that have been 
granted provisional acceptance and put into operation.

  The grid operator will issue a Generation Resource Certifi-
cate to the producers that signed a connection agreement 
and system utilization agreement with the relevant grid 
operator to engage in generation on renewable energy 
resources. Only one Generation Resource Certificate will 
be issued for s given billing period.

Surplus Electricity Purchase Guarantee of 10 Years 
The surplus electricity following the monthly offsetting, which 
is generated on renewable energy resources and supplied 

laşma düzenlemesi de yenilenen yönetmelikte belirlendi.
Yeni lisanssız yönetmeliği ile birlikte artık gerçek veya tüzel 
kişilikler, lisans alma veya şirket kurma yükümlülüğü olmak-
sızın elektrik enerjisi üretebilecek, ihtiyaç fazlası üretimlerini 
şebekeye verebilecek ve şebekeye verilen elektrik enerjisi 
YEKDEM kapsamında değerlendirilecek. “Aylık mahsup-
laşma” olarak ifade edilen uygulama, yönetmeliğin 26’ıncı 
maddesi ile yürürlüğe girdi.
İlgili şebeke işletmecisi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla yapılacak başvurular neticesinde bağlantı 
anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan ve üretimi 
ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için, üretilerek şebekeye 
verilen elektrik enerjisi miktarını bağlantı anlaşmasında be-
lirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda tespit 
edecek.
İlgili şebeke işletmecisi, elde edilen saatlik verileri abone 
grupları ve kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi 
bazında şebekeye verilen ve şebekeden çekilen elektrik enerjisi 
miktarını belirleyecek ve her ayın altıncı gününe kadar ilgili 
görevli tedarik şirketine bildirecek. Piyasa Yönetim Siste-
mi vasıtası ile her ay saatlik bazda, uzlaştırma işlemlerini 
düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas 
veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların 
değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun 
olarak bildirecek.

Aylık mahsuplaşma uygulamasında;
  Yönetmelik kapsamında kurulacak tesislerde üretim ve 

tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içinde olması 
gerekecek.

  Üretim tesisi fiili olarak üretim faaliyetine geçmeden 
önce ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi şebekeye verile-
meyecek.

  Şebekeye verilecek enerji ile şebekeden çekilen ener-
ji, her ayın 6’ncı günü yapılacak hesaplamalarla aylık 
mahsuplaşmaya tabi olacak.

  Geçici kabul alan ve İşletmeye giren tesislerde bir ay 
içinde sistem kullanım anlaşması (SKA) imzalanması 
gerekecek.

  Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmak 
amacıyla ilgili şebeke işletmecisi ile bağlantı anlaşması 
ve sistem kullanım anlaşmasını imzalayan üreticilere, 
talep etmeleri halinde şebeke işletmecisi tarafından 
Üretim Kaynak Belgesi alabilecek. Aynı fatura dönemine 
ilişkin sadece bir kez Üretim Kaynak Belgesi verilecek.

İhtiyaç Fazlası Elektriğin Alım Garantisi 10 Yıl 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçek veya 
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to the grid by natural or legal entities at each billing period, 
will be purchased by the supply company in charge for 10 
years. This period will start on the date on which the relevant 
generation plant supplies energy to the grid as per the article 
19, second paragraph.
The supply company in charge will estimate the amount 
collected at source to be paid for the said electricity surplus 
that it is liable to purchase for 10 years and add it to the total 
amount to be paid to the unlicensed producers (LÜYTOP) 
which it will notify to the market operator for the relevant 
billing period. The supply companies in charge will pay the 
producers the amount estimated for the electricity surplus 
from the payment made to them by the market operator by 
the fifth day of the month following the one in which the 
former was made the payment. If the amount of electricity 
drawn from the system by producers is higher than the one 
which is supplied to the grid, the difference will be paid to the 
suppliers by the producers by by the fifth day of the month 
following the one in which the latter was made the payment.

tüzel kişiler tarafından kurulan ve işletilen üretim tesisle-
rinde aylık mahsuplaşma sonucunda her fatura dönemin-
de şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi görevli 
tedarik şirketi tarafından, on yıl süreyle satın alınacak. Bu 
süre ilgili üretim tesisinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrası 
çerçevesinde şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten 
itibaren hesaplanacak.
Görevli tedarik şirketi on yıl süre ile satın almakla yükümlü 
olduğu bu ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için kaynak bazında 
toplayarak yapılacak ödemeyi belirleyecek ve ilgili fatura 
dönemi için piyasa işletmecisine bildireceği lisanssız üretici-
lere ödenecek toplam bedele (LÜYTOP) ekleyecek. Görevli 
tedarik şirketleri piyasa işletmecisi tarafından kendilerine 
yapılan ödemeden, gerçekleştirdikleri ihtiyaç fazlası elektrik 
üretimi için hesaplanan tutarı üreticilere kendilerine ödeme 
yapılan ayı takip eden ayın beşinci gününe kadar ödeyecek. 
Üreticiler tarafından sistemden alınan elektrik miktarının 
şebekeye verilenden daha yüksek olması halinde ise aradaki 
fark üreticiler tarafından kendilerine ödeme yapılan ayı 
izleyen ayın beşinci gününe kadar tedarikçilere ödenecek.

LISANSSIZ 
ELEKTRIK ÜRETIM 
BAŞVURULARINDA 
SUNULMASI GEREKEN 
BILGI VE BELGELER 
YAYINLANDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Lisanssız Elektrik 
Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belge-
ler ile ilgili Kurul Kararı Resmi Gazete’nin 21 Mayıs 2019 
tarihli sayısında yayınlandı.
Lisanssız üretim yapmak isteyenlerin, başvuru yaparken 
EPDK’ya ibraz etmeleri gereken bilgi ve belgeler şöyle:
1. Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu.
2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs veya şahısların 
yetki belgeleri.
3. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikle doğru-
dan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin 
ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya 
koyan bilgi ve belgeler.
4. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu, asgari iki yıl 
süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan 

THE INFORMATION 
AND DOCUMENTS TO 
BE SUBMITTED FOR 
APPLICATIONS FOR 
UNLICENSED POWER 
GENERATION IS ANNOUNCED
The Board Resolution of the Energy Market Regulatory Au-
thority on the Information and Documents to Be Submitted for 
Applications for Unlicensed Power Generation was published 
in the Official Gazette dated May 21, 2019.
The information and documents to be submitted to the EMRA 
by the applicants of unlicensed power generation are as 
follows:
1. Unlicensed generation connection application form.
2. Certificates of authority of the individual(s) authorized to 
represent and bind the legal entity.
3. Information and documents indicating the shareholding 
structure and control relations, if any, of the applying legal 
entity, and natural or legal entities directly or indirectly holding 
the shares of the legal entity.
4. Title deed of the land on which the power generation plant 
is to be established, a rental contract of minimum two years, 
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accompanied by a signatory circular or a statement of signa-
ture as annexed, or another document that certifies tenancy.
5. For applications other than rooftop systems: Absolute 
agricultural lands. Special product lands. Sown agricultural 
lands. Irrigated agricultural lands. A certificate issued by the 
Ministry of Agriculture and Forestry, or provincial directorates 
thereof, stating that areas that break the integrity of agricul-
tural use in surrounding lands.
6. Details of consumption plant(s). For those consumption 
plants which are planned to be established under a singular 
code for the existing consumption plants; a construction 
license issued as per the Zoning Law no. 3194 dated May 3, 
1987, and/or an equivalent document. Approved electricity 
project cover.
7. The document required by the Environmental Impact As-
sessment for those projects which are above the threshold 
except for rooftop applications.
8. A bank receipt of the application fee paid to the account 
of the relevant grid operator.
9. A single-line diagram that shows the technical specifica-
tions of the plant to be established.
10. A technical assessment form in the format prepared 
by the Ministry of Energy and Natural Resources, General 
Directorate of Energy Works. (It must also be submitted in 
Excel format in a CD).
11. A boundary survey approved by the association of li-
censed survey engineers and offices or a survey engineer.
12. A declaration titled “Declaration on operation ban” which 
shall be submitted under the paragraph 10 of the article 37 
of the regulation.
13. A document on the overall efficiency of the plant.
14. A document on the entitlement to the utilization of the 
renewable energy resources.
a) No document shall be required for the generation plants 
running on wind or solar power, biomass or gas derived from 
biomass (including landfill gas).
b) an operating license obtained as per the Law no. 5686 
dated June 3, 2007, on Geothermal Resources and Natural 
Mineral Waters and the secondary legislation on its applica-
tion for geothermal resources used for generation plants to be 
established to run on geothermal energy, and an exploration 
license for geothermal resources that are not at the stage of 
operation yet, shall be submitted.
c) If a generation plant established on a public or treasury land 
is one that is closed to a hydraulic resource, a document indi-
cating entitlement to utilization of water shall be submitted.
15. A certificate of approval issued under the legislation 
in effect by DSİ for the plants to be established under the 
paragraph 4 of the article 11 of the regulation.

kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair 
tevsik edici belge.
5. Çatı uygulaması dışındaki başvurular için: Mutlak tarım 
arazileri. Özel ürün arazileri. Dikili tarım arazileri. Sulu 
tarım arazileri. Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlü-
ğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman 
Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden 
alınacak belge.
6. Tüketim tesis(ler)ine ilişkin bilgiler. Mevcut tüketim te-
sisleri için tekil kod kurulması planlanan tüketim tesisi için; 
03 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre 
verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen 
belge. Onaylı elektrik proje kapağı.
7. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin 
üzerinde olan projeler için Çevresel Etki değerlendirmesi 
Yönetmeliği kapsamındaki belge.
8. Başvuru ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına 
yatırıldığına dair makbuz veya dekont.
9. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren tek hat 
şeması.
10. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta teknik değerlen-
dirme formu. (Bir CD ile excel formatında da sunulması 
gerekiyor).
11. Lihkab veya harita mühendisi onaylı, koordinatlı apli-
kasyon krokisi.
12. Yönetmeliğin 37 maddesinin onuncu fıkrası kapsamında 
sunulacak olan ve “Faaliyet yasağına ilişkin beyan” başlığını 
taşıyan beyan belgesi.
13. Tesisin toplam verimliliğine ilişkin belge.
14. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının 
elde edildiğine dair belge.
a) Rüzgar ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde 
edilen gaza (çöp gazı dahil) dayalı olarak kurulacak üretim 
tesisleri için herhangi bir belge istenmeyecek.
b) Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim 
tesisleri için işletilmekte olan jeotermal kaynaklarda, 03 
Haziran 2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 
ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na ve uygulanmasına 
ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme ruhsatı, henüz 
işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için ise 
arama ruhsatı sunulacak.
c) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar 
üzerine kurulacak üretim tesisinin hidrolik kaynağa dayalı 
üretim tesisi olması halinde su kullanım hakkının elde edil-
diğine ilişkin belge sunulacak.
15. Yönetmeliğin 11. maddesi 4. fıkrası kapsamında kurula-
cak tesisler için DSİ tarafından mer’i mevzuat kapsamında 
verilen onay belgesi.

 MEVZUAT 
 LEGISLATION 

32
Eylül•Ekim•Kasım / Sept.•Oct.•Nov. 2019



ÇATI VE CEPHE TIPI 
GES’LER IÇIN AYLIK 
MAHSUPLAŞMAYLA 
ILGILI DAĞITIM 
TARIFELERI 
YAYINLANDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) güneş ener-
jisinde dayalı çatı ve cephe uygulamaları için aylık mah-
suplaşmayla ilgili dağıtım tarifelerini Resmi Gazete’nin 26 
Haziran 2019 tarihli sayısında yayınladı.
Söz konusu kurul kararı, bağlantı anlaşmasına çağrı mek-
tubu almaya hak kazanan ve tüketim tesisi ile aynı ölçüm 
noktasında olan, kurulu gücü bağlantı anlaşması sözleşme 
gücü ile sınırlı 5 MW’a kadar olan lisanssız elektrik üretim 
tesisleri ve 10 kW’a kadar (10 kW dahil) yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim 
tesisleri için uygulanacak.

  Mahsuplaşma kapsamındaki tüketim karşılığı üretim için 
tüketim tesisinin abone grubuna özgü tüketici dağıtım 
tarifesinden %50 indirim,

  Mahsuplaşma sonucu tüketimin fazla olduğu kısım için 
tüketim tesisinin abone grubuna özgü tüketici dağıtım 
tarifesi,

  Mahsuplaşma sonucu, tüketimin üretime eşit veya tü-
ketimin üretimden fazla veya az olduğu durumlarda 
veriş yönünde dağıtım bedeli üretim tesisinin işletmeye 
giriş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile %100 indirimli 
uygulanacak.

Çatı ve Cephe Uygulamaları için Onay ve Kabul İşlem 
Bedelleri Belirlendi
Konuya ilişkin kurul kararında, Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 kilovat ve altı 
çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektrik 
üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından ya-
pılacak onay ve kabul işlemlerinin bedeli belirlendi. Elektrik 
dağıtım şirketlerinin ilgili başvuru sahiplerinden söz konusu 
tesislerin onayı için 120 lira, kabulü için 159 lira tahakkuk 
etmesine karar verildi.
İlgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerine yapıla-
cak başvurular ile sonuçlandırılan taleplerde, pay devri için 
ücret alınmayacak, diğer işlemler için ise 500 lira ödenecek.

THE DISTRIBUTION 
TARIFFS OF MONTHLY 
OFFSETTING FOR 
ROOFTOP AND FACADE 
TYPE SPPS
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) published 
its distribution tariffs of monthly offsetting for rooftop and 
facade applications of solar power in the Official Gazette 
dated June 26, 2019.
This decision will be applicable to the unlicensed electricity 
generation plants up to 5 MW entitled to receive a letter of 
invitation to the connection agreement, located at the same 
metering point as the consumption plant, whose installed 
power is limited to the power specified in the connection 
agreement, and rooftop and facade type electricity generation 
plants up to 10 kW (including 10 kW) running on renewable 
resources of energy.

  50% discount on the consumer distribution tariff specific 
to the subscriber group of the consumption plant for 
generation against consumption under the offsetting,

  The consumer distribution tariff specific to the subscriber 
group of the consumption plant for higher consumption 
as the result of the offsetting,

  Distribution fee in direction of supply where consumption 
is equal to generation or consumption is higher or lower 
than generation shall be set with 100% discount for 10 
years from the commissioning of the generation plant.

Approval and Acceptance Fees for Rooftop and 
Facade Applications Are Announced
The decision on the matter defines the fees of approval and 
acceptance to be made by electricity distribution companies 
for electricity generation plants running on rooftop and facade 
type solar power systems rated 10 kilowatts or below under 
the Regulation on Electricity Market Unlicensed Generation 
Directive. It was resolved that electricity distribution compa-
nies charge relevant applicants 120 Turkish lira for approval 
and 159 Turkish lira for acceptance of the said plants.
Transfer of shares shall not be charged for the applications 
made to the relevant grid operator and the supply companies 
in charge as well as concluded demands, and other operations 
shall be charged 500 Turkish lira.
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EPDK, LISANSSIZ 
ELEKTRIK 
ÜRETIMINE ILIŞKIN 
DUYURU YAYINLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisanssız elektrik 
üretimine ilişkin duyuru yayınladı. Lisanssız elektrik üreti-
mine ilişkin mevzuat kapsamında 5000’den fazla üretim 
tesisinin geçici kabulünün tamamlandığı ve yaklaşık 5800 
MW kurulu gücün işletmeye alındığı bildirildi.
EPDK’nın lisanssız elektrik üretimine ilişkin duyurusunda, 
yönetmeliğin nihai amacının tüketilen enerjinin yerinde 
üretilmesi ve şebekeye olan ihtiyaçların en aza indirilmesi 
olduğu ve lisanssız üretimin esasen tüketime özgüleşmiş 
üretim haline gelmesinin amaçlandığı belirtildi.

Aylık mahsuplaşma ile ilgili düzenlemeler şöyle;
Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarih öncesinde bağlantı 
anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan ve üretim 
ile tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer almadığı 
üretim tesislerinin iç tüketim miktarı (üretim tesisi ve üretim 
tesis sahasında yer alan her türlü yapı, ekipman), tüketim 
tesisinin saatlik mahsuplaşmasına dahil edilerek hesaplama-
larda dikkate alınacaktır. Bahse konu tüketim için perakende 
satış sözleşmesi imzalanan (abonelik tesis edilen) durumlar 
için Geçici 3 üncü madde kapsamında işlem tesis edilmesi 
gerekmektedir.
Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlantı 
anlaşmasına çağrı mektubu alan tesisler ve Yönetmelik’in 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlantı anlaşmasına çağrı 
mektubu alan yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olma-
yan tesisler için saatlik mahsuplaşma (Geciçi 1 inci madde 
kapsamındaki düzenleme hariç olmak üzere), Yönetmelik’in 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlantı anlaşmasına çağrı 
mektubu alan yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesisler 
için aylık mahsuplaşma hükümleri uygulanacaktır.
Üretim faaliyeti göstermek isteyen kişilerce, çatı ve cephe 
uygulamalı olma şartı aranmaksızın, tüketim tesisiyle aynı 
ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 
kapsamında kurulacak üretim tesislerine de aylık mahsuplaş-
ma hükümleri uygulanacaktır. Aylık mahsuplaşma sisteminde 
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar üretim tesisi 
kurulmasına imkan tanınıyor olmakla birlikte mevcut yatırım 
maliyetleri ve elektrik fiyatları dikkate alındığında özellikle 
güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için kişilerin aylık tü-

EMRA MAKES AN 
ANNOUNCEMENT ABOUT 
UNLICENSED ELECTRICITY 
GENERATION
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) has made an 
announcement about unlicensed electricity generation. It 
is reported that provisional acceptance of more than 5000 
generation plants have been completed and an installed 
capacity of approximately 5800 MW has been commissioned 
under the legislation on unlicensed electricity generation.
According to the EMRA announcement on unlicensed elec-
tricity generation, the ultimate purpose of the regulation is 
to ensure that the consumed energy is generated on site, the 
need for the grid is minimized and unlicensed generation is 
made specific to consumption.

The regulations on monthly offsetting are as follows:
The amount of internal consumption (for the generation plant 
and any structure and equipment located therein) of those 
plants which were entitled to receive a letter of invitation 
before the effective date of the regulation and whose gen-
eration and consumption plants are not located at the same 
metering point shall be included in the hourly offsetting of the 
consumption plant and taken into account for estimations. 
The provisional article 3 shall be applicable to the cases where 
a retail sales agreement is signed (a subscription is initiated) 
for the said consumption.
The plants which receive a letter of invitation to the connec-
tion agreement before the effective date of the regulation 
and the plants running on non-renewable energy resources 
which receive a letter of invitation after the effective date of 
the regulation shall be subject to hourly offsetting (except 
for the clause in the provisional article 1), and the plants 
running on renewable energy resources which receive a letter 
of invitation to the connection agreement after the effective 
date of the regulation shall be subject to monthly offsetting.
Regardless of rooftop or facade application, generation plants 
to be established at the same metering point as the con-
sumption plant under the item (ç) of the article 5 by those 
who want to generate electricity shall also be subject to 
monthly offsetting. While the monthly offsetting system 
allows establishment of generation plants up to the contract 
power in the connection agreement, considering the current 
investment costs and electricity prices, one should remember 
particularly for the generation plants running on solar energy 
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that establishment of a generation large enough to meet 
monthly consumption of their owners will be advantageous 
in terms of return on investment.
While the monthly offsetting system allows establishment of 
generation plants up to the contract power in the connection 
agreement, considering the current investment costs and 
electricity prices, one should remember particularly for the 
generation plants running on solar energy that establishment 
of a generation large enough to meet monthly consumption 
of their owners will be advantageous in terms of return on 
investment.
System utilization fees for the generation and consumption 
plants subject to monthly offsetting are defined in the Board 
Decision no. 8666 dated June 20, 2019. Accordingly, system 
utilization fees in supply direction shall not be applicable to 
the generation plants under the first, second and third para-
graphs of the article 11. For system utilization fees in draw 
direction, the cases of equal generation and consumption or 
lower consumption than generation shall be subject to 50% 
discount while the the part of consumption exceeding gen-
eration shall not be subject to any discount in draw direction 
defined for the relevant consumer group.

ketimlerini karşılayacak büyüklükte üretim tesisi kurmasının 
yatırımın geri dönüş süresi açısından avantaj sağlayacağının 
hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
Aylık mahsuplaşma sisteminde bağlantı anlaşmasındaki 
sözleşme gücüne kadar üretim tesisi kurulmasına imkan tanı-
nıyor olmakla birlikte mevcut yatırım maliyetleri ve elektrik 
fiyatları dikkate alındığında özellikle güneş enerjisine dayalı 
üretim tesisleri için kişilerin aylık tüketimlerini karşılayacak 
büyüklükte üretim tesisi kurmasının yatırımın geri dönüş 
süresi açısından avantaj sağlayacağının hatırlatılmasında 
fayda görülmektedir.
Aylık mahsuplaşma uygulanacak üretim ve tüketim tesisle-
rine ilişkin sistem kullanım bedelleri 20/06/2019 tarihli ve 
8666 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre, 11 
inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamındaki 
üretim tesisleri için veriş yönlü sistem kullanım bedeli uy-
gulanmayacaktır. Çekiş yönlü sistem kullanım bedellerinde 
ise tüketimin üretime eşit veya tüketimin üretimden düşük 
olduğu durumlar için % 50 indirim uygulanacak iken, tü-
ketimin üretimi aşan kısmı için ise ilgili tüketici grubu için 
belirlenmiş çekiş yönlü tüketici dağıtım bedelinde herhangi 
bir indirim uygulanmayacaktır.

2020 YILI YEKDEM 
BAŞVURULARI IÇIN 
SON TARIH 31 EKIM 
2019
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2020 yılında 
YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanmak isteyen 
elektrik üretim yatırımcıları için duyuru yayınladı.
YEKDEM destekleri için son başvuru tarihi 31 Ekim 2019 
olarak bildirilirken yerli aksam desteğinden yararlanmak 
isteyen yatırımcılar için son başvuru tarihi 1 Ağustos 2019 
olarak belirlendi.
Başvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğüne yapılacak.

THE DEADLINE FOR 
YEKDEM APPLICATIONS 
FOR 2020 IS OCTOBER 
31, 2019
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) has made an 
announcement for the investors of electricity generation that 
intend to benefit from the YEK Subsidy Mechanism in 2020.
According to the announcement, the application deadline for 
YEKDEM subsidies is October 31, 2019, and the investors 
who would like to benefit from domestic components subsidy 
should apply by August 1, 2019.
The applications shall be made to the Ministry of Energy and 
Natural Resources, General Directorate of Energy Works.
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TEIAŞ, RES/GES GÜÇ 
ARTIRIM TALEPLERI 
IÇIN KAPASITE 
KARARI YAYINLADI
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, 
rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için yapılan elektriksel ka-
pasite artırım başvuruları için 12 ayrı bölgede 2.870 MW’lık 
ek kapasite tahsis edilebileceğini açıkladı.
TEİAŞ’ın web sitesinden yapılan duyuruda, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla 
alınan lisanslar ve/veya bu lisanslar kapsamındaki tesisler 
için lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması 
ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil 
kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde 
kapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve ta-
dilatlara izin verilecek.

TEİAŞ PUBLISHES A 
CAPACITY DECISION 
FOR WPP/SPP POWER 
INCREASE REQUESTS
The General Directorate of Turkish Electricity Transmission 
Corporation (TEİAŞ) has announced that it could assign an 
additional capacity of 2,870 MW in 12 different areas for 
applications of capacity increase for wind and solar power 
plants.
According to the announcement on the TEİAŞ website, invest-
ments and modifications of capacity increase, modernization 
and renewal will be allowed if the boundaries of areas for 
the licenses obtained to establish generation plants running 
on renewable energy resources and/or plants under such 
licenses are not violated and the connection opinion of TEİAŞ 
and/or the relevant distribution company taken under the 
modification is positive.

TARIMA DAYALI 
YATIRIMLARIN 
DESTEKLENMESI 
KAPSAMINDA 
YENILENEBILIR ENERJI 
HIBE DESTEKLERI 
BELIRLENDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, “Kırsal Kalkınma Destekleri 
13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Destek-
lenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/30)” 2 Ağustos tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Tarımsal faaliyetlerde bulunacak tesislerin yenilenebilir enerji 
yatırımlarına yönelik hibe destek şartlarını belirleyen tebliğde 
yenilenebilir enerjiye yönelik başlıklar şöyle:
Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal 
faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, 
toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatif-

RENEWABLE ENERGY 
GRANTS ARE 
DEFINED UNDER THE 
SUBSIDIZATION OF 
INVESTMENTS BASED ON 
AGRICULTURE
The Ministry of Agriculture and Forestry Communiqué (No. 
2019/30) on Subsidization of Agricultural Investments under 
the Phase 13 of Rural Development Subsidies have taken 
effect upon publication in the Official Gazette dated August 2.
The communiqué defines the conditions of the subsidy for 
the renewable energy investments of the plants that will 
engage in agricultural activities, and the following parts of 
the communiqué are about renewable energy.
Construction of solar and wind power plants designed to 
supply the electricity required for the irrigation services of 
irrigation cooperatives and parent unions of irrigation coop-
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leri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin 
gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr 
enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan küçük 
olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern 
seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından 
jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş 
ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı.
Mevcut seralarda ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların 
üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini 
temin etmek amaçlı yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu baş-
vurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin 
açıklanması durumunda, paneller yatırım mülkiyeti veya kullanım 
hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere bitişik birden fazla parsel-
lerde yer alabilir.
Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi 
kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi 
mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kurulu güç 
üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en 
fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe 
desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerji, mevcut veya bu Tebliğ 
kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması 
durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan 
enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan 
kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.
Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanarak 
elektrik üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye 
bağlanması şarttır. Hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen 
kurulu güç üzerinden yapılır. Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, 
bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle 
projesinde öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu du-
rumun da resmî belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir enerji 
üretim tesisi başvurularında hibe sözleşmesi tasfiye edilerek teminat 
yatırımcıya iade edilir. Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas 
yatırım projesinin bir ünitesi ise bu durumda projede enerji ünitesine 
ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri 
kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

eratives for pressurized mass irrigation systems 
in those plants which were and/or will be built for 
agricultural activities provided in this Communiqué, 
and construction of plants that generate heat and/
or electricity from the renewable resources of geo-
thermal energy and biogas, and solar and wind 
power plants for use in existing modern greenhous-
es covering a minimum area of three decares and 
registered in the greenhouse registered system.
If solar energy is used for the applications made for 
the renewable energy generation plants to supply 
the electricity required for the irrigation services of 
the existing greenhouses and agricultural cooper-
atives, unions and their parent unions, panels may 
be located in multiple adjacent sections with the 
property or utilization right of the investment held by 
the applicant, provided that it is technically justified.
For any investment subject that will use geother-
mal, biogas, solar and wind energy as renewable 
energy, a renewable energy generation plant that 
exists or will be established under this Communiqué 
shall be awarded a grant if it is designed to meet 
minimum 51% and maximum 110% of the yearly 
energy need to be estimated on the basis of installed 
capacity. If the generated energy is higher than 
110% of the yearly energy need of the plant that 
exists or will be established under this Communiqué, 
the grant shall be paid based on the ratio of total 
energy generated and the energy required by the 
plant. The amount that is not covered by this ratio 
shall be paid as contributions in kind.
It is compulsory to connect the energy to the national 
grid for any investment subject that will use biogas, 
solar power or wind power as renewable energy. 
Grants shall be paid on the basis of the installed 
capacity specified in the connection agreement. If 
the power specified in the connection agreement 
falls below 51% of the installed capacity stipulated 
in the relevant project design for reasons attribut-
able to the organization that issued the connection 
permit and license and this is verifiable by official 
documents, the grant agreement for renewable en-
ergy generation plant applications shall be liquidat-
ed with the guarantee repaid to the investor. If the 
generation of renewable energy is performed by a 
unit of the investment project under the application, 
expenditures of the energy unit shall be deducted 
from the project amount subject to the grant with 
the rest of the investment considered for the grant.

 MEVZUAT 
 LEGISLATION 

37
Eylül•Ekim•Kasım / Sept.•Oct.•Nov. 2019



OSB’LER 
YENILENEBILIR ENERJI 
YATIRIMLARINDA 
SADECE ÇATI 
ÜSTÜ KURULUM 
YAPABILECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından “Organize Sanayi Böl-
geleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yeni yönetmelik ile Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçek-
leştirilebilecek yenilenebilir enerji yatırımlarında sadece çatı 
ve cephe üstü kurulumlar yapılabilecek.
Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin (9) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
“9) Katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar hariç 
olmak üzere, sanayi parselleri ile hizmet destek alanında 
güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,”
Düzenleme ile birlikte OSB’lerin yenilenebilir enerji yatı-
rımları, çatı üstü kurulumlar ile sınırlandırıldı.

ORGANIZED INDUSTRIAL 
ZONES (OIZS) ARE 
PERMITTED TO INSTALL 
ROOFTOP SYSTEMS ONLY
The “Regulation on Amendment of the Organized Industrial 
Zones Application Directive” of the Ministry of Industry and 
Technology was published in the Official Gazette.
The new regulation authorizes installation of only rooftop 
and facade type systems in renewable energy investments 
to be made in Organized Industrial Zones.
The item (9) of the subsection (b) of the first paragraph of 
the article 54 of the same Directive was amended as follows:
“9) Plants which generate electricity from solar and wind 
energy at industrial sections and service support areas except 
for those which are installed on the rooftop or facade of the 
participant’s plant,”
The amendment restricts the renewable energy investments 
of OIZs to rooftop installations.

EPDK LISANSSIZ 
YATIRIMLARININ 
SÜRE UZATIMI IÇIN 
AÇIKLAMA YAYINLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bağlantı anlaşması süresi 
kopmuş lisanssız elektrik üretim yatırımlarına süre uzatım 
hakkı tanıyan düzenleme ile ilgili bir açıklama yayınlandı.
4 Eylül 2019 tarihli açıklamada, bağlantı anlaşması süresi 
sona ermiş ya da tüketim-üretim bağı kopmuş olan tüzel 
kişilerin sona erme ya da abonelik kopması tarihinden sonra 
birleşme, bölünme ya da pay devri yapılmış olan tüzel kişilerin 
düzenlemeden yararlanabileceği; tasfiye durumuna girmiş 
şirketlerin ise yararlanamayacağı bildirildi.
19 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan dü-
zenleme ile Elektrik Piyasası Kanunu’na Geçici 25. Madde 
ile eklenen hüküm yapılamayan bazı lisanssız projelere 120 
günlük ek süre hakkı tanınmıştı.

EMRA PUBLISHED 
A STATEMENT FOR 
TIME EXTENSION FOR 
UNLICENSED INVESTMENTS
The Energy Market Regulatory Authority has published a 
statement on a directive that gives an extension of time to 
the unlicensed electricity generation investments whose 
connection agreement period has broken.
According to the statement published on September 4, 2019, 
those legal entities whose connection agreement has expired 
or whose generation-consumption link has broken, or which 
have merged, spun off or transferred its shares after such 
expiration or break may benefit, and the companies that are 
in liquidation may not benefit, from the directive.
The directive published in the Official Gazette dated July 19, 
2019, gave a time extension of 120 days to some unlicensed 
projects that could not be carried out because of the Provi-
sional Article 25 of the Electricity Market Law.
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SIFIR ATIK 
YÖNETMELIĞI 
RESMI GAZETE’DE 
YAYINLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sıfır Atık 
Yönetmeliği ile sıfır atık yönetim sistemine ilişkin ilke ve esaslar 
belirlendi. Yönetmelik, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, 
yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, 
kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin ilke ve esasları 
belirliyor.
Yönetmelik ile hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi 
ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi 
süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların ko-
runmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, 
yaygınlaştırılmasına, geliştirilme-
sine, izlenmesine, finansmanına, 
kayıt altına alınarak belgelendiril-
mesine ilişkin genel ilke ve esaslar 
belirlendi.
Üretim, tüketim ve hizmet süreçle-
rinde kaynakların verimli kullanıl-
ması amacıyla; yönetmelik EK-2’de 
verilen esaslar da dikkate alınarak 
atık oluşumunun önlenmesi, Atık 
oluşumunun önlenmesinin müm-
kün olmadığı durumlarda atıkların 
azaltılması, Ürün ve malzemelerin yeniden kullanım olanaklarının 
değerlendirilmesi esas olacak.
Sıfır atık yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetler ve bu faali-
yetlere ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeler için Sıfır Atık Bilgi 
Sistemi kullanılacak.
Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü yönetmelik ekinde 
yer alan listedeki yerler, temel seviyede sıfır atık belgesi almak 
zorunda olacaklar. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde temel 
seviyede belge almak için müracaatta bulunabilecekler.
Sıfır atık belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört 
seviyede düzenlenecek. Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip 
yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe 
belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, ha-
valimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 50 oda ve 
üstü konaklama kapasiteli işletmeler gümüş, altın veya platin sıfır 
atık belgesini almakla yükümlü olacaklar. Temel seviyede sıfır 
atık belgesine sahip diğer yerler ise talep etmeleri halinde gümüş, 
altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilecekler.

THE ZERO WASTE 
DIRECTIVE IS 
PUBLISHED IN THE 
OFFICIAL GAZETTE
The Zero Waste Directive prepared by the Ministry of 
Environment and Urbanization defines the principles of 
zero waste. The Directive defines the principles of estab-
lishment, propagation, development, monitoring, financing 
and certification of a zero-waste management system.
The Directive defines the principles of establishment, 
propagation, development, monitoring, financing and 
certification of a zero-waste management system that 
is intended to protect environmental and human health 
and all resources in the waste management processes in 

line with the effective management of raw 
materials and natural resources and with 
sustainable development principles.
Taking into consideration the principles 
specified in the Annex-2 of the Directive, 
prevention of the formation waste, reduction 
of waste where it is not possible to prevent 
formation of waste, and assessment of the 
reuse potential of products and materials 
will be essential for efficient use of resourc-
es in generation, consumption and service 
processes.

The Zero Waste Information System will be used for the 
activities under the zero-waste management system 
and the information and documents required for those 
activities.
The places listed in the annex of the directive, which are 
liable to establish a zero-waste management system will 
have to obtain a zero-waste certificate. Other places may 
apply for a basic certificate if they want.
The zero-waste certificate will be issued at four levels: 
basic, silver, gold and platinum. Of the places that hold a 
basic zero-waste certificate, provincial municipalities and 
district municipalities populated above 50,000, organized 
industrial zones, shopping malls, airports, train stations 
and bus terminals, seaports, accommodation facilities with 
minimum 50 rooms will be liable to obtain a silver, gold 
or platinum zero-waste certificate. Other holders of basic 
zero-waste certificate will be allowed to apply for a silver, 
gold and platinum zero-waste certificate if they want.
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GÜNDER Üyesi Kotra Sigorta ile güneş 
enerjisi sektörüne özel yeni sigorta 
teminatlarını görüştük. GES’ler için Güç 
Aşımına (Demant Sorununa), Şebeke Güç 
Kesintilerine, Dağıtım Şirketi İflası gibi 
sorunların neticesinde yapılacak masraflara 
ve güneşlenme eksikliklerine teminat 
sağlamaya başladıklarını duyuran Kotra 
Sigorta Genel Müdürü Osman TÜKEN, 
sigorta sektörünün tüm sektörlerin teminatı 
olduğunu belirtiyor.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
İsmim Osman Tüken, 1980 Eskişehir doğumluyum. Selçuk 
Üniversitesi, Teknik eğitim fakültesi mezunuyum. Sigor-
tacılık sektörüne 2003 yılında saha hasar hizmetlerinden 
başlamış olup 16 yıldır sektörde hizmet vermekteyim. Sırası 
ile Otomotiv hasar onarım hizmetlerinde, Sigorta Ekspertiz 
Hizmetlerinde, Sigorta şirketlerinde ki hasar, teknik ve satış 
departmanlarında çalışmalar yaptım. Kariyerime Kotra 

We discussed the new insurance guarantees 
for the solar power industry with Kotra 
Insurance Services, a Member of GÜNDER. 
Noting that they cover Excessive Power 
(Demand Problem) for SPPs, Grid Outages, 
costs that may be incurred after Bankruptcy 
of Distribution Companies, and insufficient 
sunshine, Osman TÜKEN, the General Director 
of Kotra Insurance Services, states that the 
insurance industry is the guarantee of all 
industries.

Can you introduce yourself?
My name is Osman Tüken. I was born in Eskişehir in 1980. I 
graduated from Selçuk University, Faculty of Technical Edu-
cation. I entered the insurance industry with damage services 
in 2003, and I have been in the industry for 16 years. I 
operated in the field of automotive damage repair services, 
insurance expertise services, and technical works and sales 
departments in insurance companies. I continue my career as 

Röportaj: Esen ERKAN

“GÜNEŞ ENERJI SEKTÖRÜ DIĞER SEKTÖRLERIN 
DE BÜYÜMESINE HIZMET EDECEK”

SOLAR ENERGY SECTOR WILL SERVE THE GROWTH OF 
OTHER SECTORS

Osman TÜKEN
KOTRA Sigorta Genel Müdürü 

General Director of KOTRA Insurance Services
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the founder and general director of Kotra Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Ltd. Şti.

Can you tell us more about the foundation and opera-
tions of KOTRA Sigorta?
Our company was founded in the Central District of Antalya 
on April 9, 2015.
We are registered in Antalya Chamber of Commerce, and 
we mainly serve the entities in the Energy Industry na-
tionwide. Our portfolio is mainly made up of corporate 
entities and we aim to serve commercial growth of our 
clients. We operate primarily on policies in engineering 
branch, as well as shipping, fire, commercial claim, health 
and liability insurance policies. Revenue loss coverage has 
become a focus for us, and we provide our clients with 
different solutions in that field as well. With 16 years 

of experience, we try to find special 
solutions for our clients.

What are the details of your new 
insurance policies that cover solar 
power investors against financial 
risks?
As you know, we really had to per-
suade the insurance industry to cover 
solar systems and inform them thor-
oughly when the solar power indus-
try just started to thrive in Turkey. In 
fact, we had a hard time drawing up 
policies. However, now that the insur-
ance pool has grown enough and the 
systems of insurance companies are 
now familiar with solar technologies, 
it is easier for us now.

Kotra insurance services covers SPPs in operation against 
natural disasters, product failures, fire and theft damages, 
etc. and offers assurance against financial losses. We 
cover losses of profit due to damages, losses of revenue 
due to sunshine duration, energy generation losses due 
to grid outages, financial losses due to excessive power, 
and costs incurred due to the bankruptcy of a distribution 
company. We have designed and put into our invetors’ 
service new types of coverage particularly for the financial 
losses I have mentioned.

What is your comment on the new Unlicensed Electricity 
Regulation and the road map designed for the solar 
power industry? What is the significance of the invest-
ments in rooftop and facade systems for the insurance 
industry in particular?
There is a concept called penetration rate in the insurance 

Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’ nin kurucusu ve müdürü 
olarak devam etmekteyim.

KOTRA Sigorta’nın kuruluş süreci ve çalışmaları hak-
kında bilgi alabilir miyiz?
Şirketimiz 09/04/2015 Tarihinde Antalya Merkez’de faaliyete 
başlamıştır.
Antalya Tic. Odasına kayıtlı ve Türkiye genelinde, çoğunluğu 
Enerji Sektöründe faaliyet göstermekte olan sigortalılarına hizmet 
veren bir sigorta acentesiyiz. Portföyünde, ağırlıkla kurumsal firma-
lar olan ve çalıştığı firmaların ticari anlamda büyümesine hizmet 
etmeyi amaç edinen bir kurumuz. Öncelikle mühendislik branşı 
poliçeleri olmak üzere, Nakliyat, Yangın, Ticari Alacak Sigortaları, 
Sağlık Sigortaları ve Sorumluluk sigortaları branşlarında çalışmalar 
yapmaktayız. Gelir kaybı sigortaları da odak noktalarımızdan biri 
haline gelmiş olup bu konuda da müşterilerimize farklı çözümler 
sunmaktayız. 16 yıllık sigortacılık 
deneyimimizle müşterilerimize 
özel sigorta çözümleri bulmaya 
gayret etmekteyiz.
Güneş enerjisi yatırımcılarını 
finansal risklere karşı koruma 
altına alan yeni sigorta teminat-
larınızın detayları nedir?
Bildiğiniz gibi Solar sektörü-
nün ülkemizde yaygınlaşmaya 
ve hızlı gelişmeye başladığı za-
manlarda sigorta sektörünü bu 
sistemlerin sigortalarını yapabil-
meleri için epey zorlamamız ve 
bilgilendirmemiz gerekiyordu. 
Açıkçası poliçe yaparken zor-
lanıyorduk. Fakat şu an sigorta 
havuzu yeteri kadar büyüdüğü 
ve sigorta şirketlerinin sistemleri artık tanıdığı için sigorta işlem-
lerinde fazla zorlanmıyoruz.
Kotra sigorta olarak Faaliyette olan GES lerin doğal afetler, ürün 
arızaları, yangın ve hırsızlık hasarları vb. hasar türleri için teminat 
sağlayabildiğimiz gibi finansal kayıplarına da güvence sunabilmek-
teyiz. Hasara bağlı kar kayıpları, güneşlenme süresine bağlı gelir 
kayıpları, şebeke güç kesintisi nedeni ile yaşanan enerji üretim 
kayıpları, Güş aşımı neticesinde yaşanan finansal kayıplar ve 
dağıtım şirketinin iflası neticesinde yapılan masraflara teminat 
sağlayabilmekteyiz. Özellikle bahsettiğim bu finansal kayıplar 
için teminatları yeni oluşturmuş ve yatırımcılarımızın hizmetine 
sunmuş durumdayız.

Yeni Lisanssız Elektrik Yönetmeliği ve güneş enerjisi 
sektörüne yönelik çizilen yol haritasını nasıl değerlendi-
riyorsunuz? Özellikle, çatı ve cephe sistemlerine yönelen 
yatırımlar, sigortacılık sektörü açısından ne ifade ediyor?

 Çatı ve cephe enerji sistemlerinin 
yapılması, tüketicilerde sigorta 
ihtiyaçlarının oluşmasına vesile 
olacaktır. Çatısındaki enerji sisteminin 
sigortasını yaptırmak isteyen tüketici, 
çatısı bulunan yapısının da sigortasını 
yaptırmak isteyecektir. 

Rooftop and facade energy systems 
will create insurance needs for 
consumers. A consumer who wants 
to insure their rooftop energy system 
will also want to insure the structure 
that carries that roof.  
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industry. It signifies the rate of insurance coverage. First of 
all, rooftop and facade energy systems will create insurance 
needs for consumers. A consumer who wants to insure their 
rooftop energy system will also want to insure the structure 
that carries that roof. This road map for the solar power in-
dustry will serve for the growth of other industries as well as 
the insurance industry. In this sense, insurers contribute to 
and desire for the growth of all industries.

What do you think Turkey needs for a healthy growth en-
vironment for the solar power industry? What are your 
expectations from the industry representatives, regulatory 
bodies and the government?
As you know, all investments are made according to a fea-
sibility survey, i.e. investment planning. They are based on 
redemption periods and cost - benefit relations. Installation of 
these systems by investors in the easiest way will yield the best 

result for economic independence 
in energy. Of course the issues of 
social good, and the security of life 
and property will be determined 
prior to each investment. However, 
all other matters are secondary in 
nature. Minimizing bureaucracy is 
particularly essential. 

What do you think the global rise 
of renewable energy investments 
and technological developments 
promise for the future of electrici-
ty and insurance industries? 
The insurance industry is the guar-
antee of all industries. It is essen-

tial for the pace and stability of investments. In this sense, 
development of energy systems and technology imply that 
the insurance industry is able to cover such systems at more 
reasonable premiums. This means that investments with 
lower costs and risks of financial loss become more feasible 
and sustainable. For this reason, insurance considerations are 
studied before an investment is made in development countries.

What are your sensitivities with regard to the use of renew-
able energy and climate change in your daily life?
As you know, we have a lot of commercial and individual 
clients. Kotra Insurance Services encourages its clients in in-
dustries other than the energy industry to invest in renewable 
energy based on the concept of self-consumption. We even 
employ an energy systems engineer for this purpose.
We must fully support each individual in their modeling ef-
forts and transition to zero waste and fully renewable energy 
consumption.

Sigorta sektöründe penetrasyon oranı isminde bir kavram vardır. Bu 
kavramda sigortalılık oranını ifade etmektedir. Her şeyden önce çatı ve 
cephe enerji sistemlerinin yapılması, tüketicilerde sigorta ihtiyaçlarının 
oluşmasına vesile olacaktır. Çatısındaki enerji sisteminin sigortasını 
yaptırmak isteyen tüketici, çatısı bulunan yapısının da sigortasını yap-
tırmak isteyecektir. Güneş enerji sektörüne çizilen bu yol haritası enerji 
sektörü ile birlikte diğer sektörlerin de büyümesine hizmet edecektir. 
Bu gözle bakıldığında biz sigortacılar tüm sektörlerin büyümesine bu 
nedenle hizmet eder ve istek duyarız.

Ülkemiz güneş enerjisi sektörünün sağlıklı bir büyüme 
ortamına kavuşması için sizce nelere ihtiyaç var? Sektör 
temsilcilerinden, düzenleyici kurumlardan ve hükümetten 
beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?
Bildiğiniz gibi tüm yatırımlar fizibiliteye yani yatırım planlamasına göre 
yapılır. Amortisman süreleri ve fayda – maliyet ilişkisi temel teşkil eder. 
Yatırımcılar için ve özellikle enerjide eko-
nomik bağımsızlık adına yatırımcıların bu 
sistemleri en kolay kurabilmesi en sağlıklı 
sonucu doğuracaktır. Elbette her yatırım 
öncesinde toplumsal fayda, toplum can ve 
mal güvenliği konuları kuralları belirleye-
cektir. Fakat bu konuların dışındaki tüm 
etkenler tali unsurlardır. Özellikle bürokra-
tik işlemlerin minimuma indirilmesi hayati 
öneme sahiptir. 

Yenilenebilir enerji yatırımlarının 
küresel çapta yükselişi ve tekno-
lojik gelişmeler elektrik ve sigorta 
sektörünün geleceği için sizce ne 
vadediyor? 
Sigorta sektörü tüm sektörlerin teminatıdır. Yatırımların hız kesmemesi 
ve istikrarı için temel ihtiyaçtır. Bu gözle bakıldığında enerji sistemleri-
nin ve teknolojisinin gelişmesi demek sigorta sektörünün bu sistemlerin 
sigortasını daha uygun primler ile yapabilmesi anlamına gelmektedir. 
Bu durumda da özellikle finansal kayıplar konusunda maliyetleri ve 
riskleri azalan yatırımlar daha fazla ve sürekli yapılabilir hale gelir. 
Bu nedenle gelişmiş ülkelerde önce sigorta hassasiyetleri araştırılır ve 
sonrasında yatırımlar yapılır.

Gündelik hayatınızda yenilenebilir enerji kullanımı ve ik-
lim değişikliği ile mücadele konusundaki hassasiyetleriniz 
nelerdir?
Bizim çok sayıda ticari ve bireysel müşterimiz var biliyorsunuz. Biz 
korta sigorta olarak enerji sektörü haricindeki sektörlerde faaliyet 
gösteren müşterilerimizi de öz tüketim mantığı ile yenilenebilir enerji 
yatırımları yapmaya telkin etmekteyiz. Hatta bu konuda bünyemize 
enerji sistemleri mühendisi istihdam ettik.
Her bir bireyin sıfır atık ve tamamen yenilenebilir enerji tüketimine 
geçmesi ve modelleme yapması konusuna tam destek olmaktayız.

 Finansal kayıplar konusunda 
maliyetleri ve riskleri azalan yatırımlar 
daha fazla ve sürekli yapılabilir hale 
gelir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde 
önce sigorta hassasiyetleri araştırılır 
ve sonrasında yatırımlar yapılır. 

Investments with lower costs and risks of 
financial loss become more feasible and 
sustainable. For this reason, insurance 
considerations are studied before an 
investment is made in development 
countries.  
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Adres: Via Flat İş Merkezi Kat:3 No:87 Söğütözü/Ankara
Tel: 0(312) 248 1394
E-Mail: info@turecon.com
Web: www.turecon.com

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ İÇİN TEMİZ ENERJİ & TEMİZ ULAŞIM

 Belediyelerin giderlerini azaltması için 
ihtiyacı olan ekonomik ve çevreci 
projeleri hayata geçiriyoruz. 

 Avantajlı dış finansmana erişim için tüm 
süreci yönetiyoruz.

 Plan lama  ve  fiz ib i l i t eden  saha 
uygulamalarına kadar her adımda 
yanınızdayız.



PUBLIC OFFERING OF 
NATUREL ENERJI, THE 
FIRST OF ITS KIND FOR 
THE SOLAR POWER 
INDUSTRY, IS COMPLETE
The public offering of 12,000,000 shares of Natural Enerji, 
a member of GÜNDER, was completed on August 1, 2019, 
with more demands than the offering received. 12,000,000 
shares offered to the public has made Naturel Enerji the first 
and only company listed in Borsa İstanbul whose investments 
are entirely in Solar Power Plants.
According to the press release made by the company, Na-
turel Enerji, which established Solar Power Plants in various 
provinces across Turkey from the day it was founded, was 
one of the three fastest-growing companies in Turkey from 
2015 to 2017. Naturel Enerji earns its income from building 
Solar Power Plants and the sales of the electricity generated 
by its Solar Power Plants.
The company has 9 companies operating in the field of solar 
power generation. The electricity generated in accordance 
with the Law no. 5346 on YEKDEM (Renewable Energy 
Resources Subsidy Mechanism) is subject to a purchase 
guarantee by the state for 10 years (at a rate of 13.3 USD 
cents per “kWh” generated).
Stating that this offering, the first of its kind in Turkey, was 
crucial for the future of the energy industry, the company 
officials thanked all investors that contributed to this achieve-
ment and expressed their best wishes for the solar power 
industry and the future.

GÜNEŞ ENERJİSİ 
SEKTÖRÜ İÇİN BİR 
İLK OLAN NATUREL 
ENERJİ’NİN HALKA ARZI 
TAMAMLANDI
GÜNDER üyesi Naturel Enerji’nin halka arz ettiği 
12.000.000 milyon adet hisse senedinin satışı 1 Ağustos 
2019 tarihinde, arz tutarından daha fazla talebin gelmesiyle 
tamamlandı. Halka arz edilen 12.000.000 milyon adet hisse 
senedi ile Borsa İstanbul’da yatırımlarının tamamı Güneş 
Enerjisi Santrali olan ilk ve tek şirket Naturel Enerji oldu.
Şirketten yaılan basın açıklamasında, kurulduğu günden bu 
yana Türkiye’nin farklı illerinde Güneş Enerjisi Santralleri 
kurmuş olan Naturel Enerji’nin  2015-2017 yılları arasında 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 3. şirketi olduğu belirtildi. 
Naturel Enerji, gelirlerini Güneş Enerjisi Santrallerinden 
ürettiği elektrik enerjisi satışından ve yapımını üstlendiği 
güneş enerjisi santrallerinden elde ediyor.
Şirketin 9 adet güneş enerjisi üretimi alanında faaliyet gös-
teren bağlı ortaklığı bulunuyor. Güneş enerjisinden elektrik 
üretimine ilişkin 5346 sayılı YEKDEM (Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) kanunu ile üretilen 
elektrik, 10 yıl süresince (her kilowattsaat,”kWh” elektrik 
üretimi için 13,3 usdcent) devlet alım garantisi bulunuyor.
Türkiye’de bir ilk olan bu arzın, güneş enerjisi sektörünün 
geleceği için de çok önemli bir adım olduğunu belirten şirket 
yetkilileri, bu başarıya ortak olan bütün yatırımcılara teşekkür 
ederek güneş enerjisi sektörüne ve geleceğe hayırlı olmasını 
temenni ettiklerini belirtti.
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AKKAŞOĞLU GROUP 
ESTABLISHES AN R&D 
CENTER FOR THE SOLAR 
POWER INDUSTRY
A GÜNDER member, Akkaşoğlu Group Energy Industry and 
Global Investment company establishes a Research & De-
velopment (R&D) Center in Fethiye, Muğla, to expand its 
operations in the energy industry.
Akkaşoğlu Group CEO Tevfik AKKAŞ noted in his press state-
ment that they initiated an effort to establish an R&D center in 
Fethiye, Muğla, to make more contributions to the renewable 
energy industry that is developing in our country and further 
expand the scope of the efforts across Turkey.
The center will feature an extensive engineering staff to 
guide investors and citizens, and also serve as a monitoring 
and coordination center for the Solar Power Plants installed 
on sites, residences and businesses of the customers and 
investment partners for which Akkaşoğlu makes investments.
It will include the first green building in Fethiye
Noting that the R&D center would be the only local center 
for business development activities of the industry, Tevfik 
AKKAŞ said: “We are rightfully proud of aiming to bring vigor 
to our industry with our motto ‘Our Activities Are Our Future” 
and contribute to our country in line with the national energy 
vision of our state”.
The center will host the first green building in Fethiye, and 
employ 65 engineers and 38 technical employees. Designed 
to feature a showroom area to showcase solar power products 
and equipment, the R&D center will provide service for the 
Mediterranean and Aegean regions.

AKKAŞOĞLU GRUP, GÜNEŞ 
ENERJİSİ SEKTÖRÜNE ÖZEL 
AR-GE MERKEZİ KURUYOR
GÜNDER Üyesi Akkaşoğlu Grup Enerji Sanayi ve Global 
Yatırım, enerji sektörüne yönelik çalışmalarını genişletmek 
üzere Muğla Fethiye bölgesinde Araştırma-Geliştirme (Ar-
Ge) Merkezi kuruyor.
Akkaşoğlu Grup CEO’su Tevfik AKKAŞ tarafından yapılan 
basın açıklamasında, ülkemizde gelişmekte olan yenilene-
bilir enerji sektörüne daha fazla katkı sağlamak ve Türkiye 
genelinde yapılan çalışmaların kapsamını daha da artırmak 
adına Muğla Fethiye bölgesinde Ar-Ge merkezi kurma ça-
lışmalarına başladığı bildirildi.
Yatırımcılara ve vatandaşlara yön gösterebilmek için geniş bir 
mühendislik kadrosuna sahip olacak merkezde aynı zamanda 
Akkaşoğlu şirketi tarafından yatırımı yapılan müşteriler ve 
yatırım ortakları için saha, konut ve iş yerlerindeki kurulmuş 
olan Güneş Enerji Santrallerinin izleme, takip ve koordin
Fethiye’nin ilk yeşil binasına ev sahipliği yapacak
Merkezin sektörün iş geliştirme faaliyetleri için bölgedeki 
tek merkez olacağını belirten Tevfik AKKAŞ, “Hedefimiz 
ve idallerimizin yegane sloganı olan “İşimiz Geleceğimiz” 
sloganı ile sektörümüze güzel bir canlılık katmayı devleti-
mizin milli enerji vizyonuna bağlı kalarak ülkemize katkı 
sağlamayı hedeflemenin haklı gururunu yaşamaktayız.” 
açıklamasında bulundu.
Fethiye bölgesindeki ilk yeşil binaya da ev sahipliği yapacak 
olan merkezde 65 Mühendis ve 38 teknik personel istih-
dam edilecek. Güneş enerjisi teknolojilerine yönelik ürün 
ve ekipmanların da sergileneceği showroom alanına sahip 
olacak merkez, Akdeniz ve Ege bölgesi için hizmet sunacak.
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TECHNICALL 
RENEWABLE 
ENERGY INSTALLS 
AN SPP ON THE 
ROOF OF THE 
APPLICATION AREA
A GÜNDER member that offers individual applied 
training programs on solar power systems, Techni-
call Renewable Energy carries its field of practice 
one step further with a 6-kWe solar power plant 
that it has installed on its roof.
One of the three projects approved by Sedaş in 
2018, the system plays an important role in un-
derstanding and comparing the operating principle 
of both disciplines with a structure that features 
a 3-kWe serial inverter and a 3-kWe optimizer. 
Not designed as a single type for solar panels 
either, the system provides valuable information 
about the comparison of production with different 
panels and price/performance ratio.
This training covers all stages of installation and 
selection of materials and equipment to be used. It 
evolves into a different quality with the monitoring 
and analysis of real system data. Furthermore, the 
data collected by the radiation sensor, ambient 
and sub-panel temperature sensor and wind sen-
sor offers integrity with regard to how generation 
of power is affected by external factors.
The sharing of paperwork and experiences offers 
advantages in terms of informing investors of 
solar energy in advance, preventing potential mal-
functions, and concluding the processes rapidly.
Technicall offers practical and result-oriented 
training programs that appeal to every segment. 
It does not leave participants alone on site by 
making a technical information hotline available 
to our participants after the training.
Free seminars and social responsibility projects to 
popularize solar power properly continue. Our You-
tube channel “technicall_tr” prepares simple tech-
nical videos to provide information free of charge.

TECHNİCALL YENİLENEBİLİR 
ENERJİ, UYGULAMA ALANININ 
ÇATISINA GES KURDU
Güneş enerji sistemleri hakkında kişiye özel uygulamalı eğitimler veren 
GÜNDER üyesi Technicall Yenilenebilir Enerji, uygulama alanını çatısına 
kurduğu 6 kWe kapasiteli güneş enerji santrali ile bir adım ileriye taşıyor.
Sedaş’ın 2018 yılında onay verdiği üç projeden biri olma özelliğini taşıyan 
sistem, 3 kWe dizi inverter ve 3 kWe optimizerli yapısı ile her iki disipli-
nin çalışma mantığının anlaşılması ve karşılaştırılması adına önemli bir 
rol üstleniyor. Solar panellerde de tek tip olarak tasarlanmayan sistem, 
monokristal ve polikristal yapıda farklı paneller ile üretim karşılaştırması, 
fiyat/performans değerlendirmesi adına kıymetli bilgiler sağlıyor.
Kurulumun tüm aşamalarının, kullanılan malzeme ve ekipmanların 
seçiminin anlatıldığı bu eğitim, gerçek sistem verilerinin takibi analizi 
ile çok farklı bir boyuta evriliyor. Ayrıca kullanılan ışınım sensörü ortam 
ve panel altı sıcaklık sensörü ve rüzgar sensöründen elde edilen veriler, 
üretimin dış etkenlerden ne kadar etkilendiğini gerçek değerlerle öğre-
nebilmek adına bir bütünlük sağlıyor.
Evrak süreçleri ve yaşanılan tecrübelerin paylaşımı ise, güneş enerjisi 
yatırımcısını önceden bilgilendirmek ve oluşabilecek aksaklıkların önüne 
geçmek, süreçlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması adına çok yararlı 
oluyor.
Technicall oluşturduğu yeni eğitim paketleri ile her kesime hitap eden 
uygulama ağırlıklı ve sonuç odaklı bir eğitim sunuyor. Eğitim sonrasında 
teknik destek hattı ile her zaman katılımcılarımızın ulaşabileceği bir bilgi 
hattı hizmeti sunarak katılımcılarımızı sahada yalnız bırakmıyor.
Güneş Enerjisinin doğru bir biçimde yaygınlaştırılması adına ücretsiz 
seminerler ve sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Ayrıca youtube 
kanalımız “technicall_tr” basit anlaşılır teknik videolar üreterek ücretsiz 
bilgilendirme sağlıyor.
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ZORLU ENERJI 
ACQUIRES 
42.15% OF THE 
ISRAELI SPP 
OPERATOR ADNIT 
REAL ESTATE LTD.
A member of GÜNDER, Zorlu Enerji Elek-
trik Üretim A.Ş. has announced that it 
acquired 42.15% of the shares of the 
Israeli SPP operator Adnit Real Estate 
Ltd. and completed the transfer of shares.
Zorlu Enerji made the following an-
nouncement on the Public Disclosure Plat-
form (KAP): “It was resolved that 42.15 
percent of the shares of Adnit Real Estate 
Ltd. based in Israel whose capital is fully 
held by Edeltech Ltd., one of our affiliated 
parties based in Israel which was awarded 
the contract for a 13-MW solar power 
project organized by the Israeli Electrical 
Authority, and the transfer of shares was 
concluded.”

ZORLU ENERJİ, İSRAİLLİ GES 
İŞLETMECİSİ ADNİT REAL ESTATE 
LTD’İN %42,15’İNİ SATIN ALDI
GÜNDER üyesi Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, İsrail’de kurulu GES işlet-
mecisi Adnit Real Estate Ltd şirketinin paylarının %42,15’ini satın alındığını 
ve pay devri işleminin gerçekleştiğini açıkladı.
Zorlu Enerji’den KAP’a yapılan açıklamada, “İsrail Elektrik Kurumu tarafından 
düzenlenmiş 13 MW gücünde bir güneş enerjisi santralı ihalesini kazanan ve 
sermayesinin tamamına İsrail’de kurulu ilişkili taraflarımızdan Edeltech Ltd.’nin 
sahip olduğu, İsrail’de kurulu Adnit Real Estate Ltd. şirketinin paylarının yüzde 
42.15’inin satın alınmasına karar verilmiş olup söz konusu pay devir işlemleri 
gerçekleşmiştir.” ifadelerine yer verildi.

ABB LEAVES THE 
SOLAR INVERTER 
INDUSTRY
It is reported that GÜNDER member ABB 
signed a contract for selling its solar in-
verter operations to the Italian company 
FIMER S.p.A.
According to the press release made by 
the company, ABB will leave the solar 
inverter industry and focus of different 
industries to expand its business portfolio.
75 percent of the sales price of $430 mil-
lion will be paid in cash and completed in 
the first quarter of 2020.

ABB, SOLAR İNVERTER 
SEKTÖRÜNDEN ÇIKTI
GÜNDER üyesi ABB’nin solar invertör işletmesini İtalyan FIMER S.p.A 
şirketine satmak için anlaşma imzaladığı bildirildi.
Şirketten yapılan basın açıklamasında satış ile birlikte, ABB solar invertör 
alanından çıkarak iş portföyünü geliştirmek için farklı sektörlere odaklanacağı 
belirtildi.
Yaklaşık 430 milyon dolarlık bir bedel ile yapılacak olan satış işlemlerinin yüzde 
75’i nakit olarak ödenecek ve 2020’nin ilk çeyreğinde tamamlanacak.
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PETROL OFİSİ’NİN İLK 
GÜNEŞ ENERJİLİ İSTASYONU 
SOLARÇATI’DAN
GÜNDER Üyesi Solarçatı firmasının uygulamasını yaptı-
ğı, Petrol Ofisi’nin ilk güneş enerjili çatıya sahip istasyonu 
Bodrum Ortakent’te hizmete girdi.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, 153 adet yüksek 
verimli güneş paneli bulunan Petrol Ofisi bayisi Paşalılar 
Petrol’ün solar sistemi 42,075 kWp kurulu güçle, istasyonun 
tüm elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayacağı 
açıklandı. Yaklaşık 30 evin senelik elektrik ihtiyacını karşıla-
şabilecek kapasitedeki sistem ile yılda 180 ağaç kurtarılıyor 
ve 32 ton karbon salımı engelleniyor.
Solar çatılı istasyon, Petrol Ofisi’nin yanı sıra Türkiye’nin 
de bazı ilklerini oluşturuyor. İstasyon, yeni yönetmelik kap-
samında ön kabulü yapılarak, şebekeye elektrik sağlayan 
Türkiye’deki ilk akaryakıt istasyonu oldu. Ayrıca, yeni yönet-
melik kapsamında aylık mahsuplaşma yapan Türkiye’deki 
ilk akaryakıt istasyonu unvanını da elinde bulunduruyor.

THE FIRST SOLAR POWERED 
FUEL STATION OF PETROL 
OFISI BUILT BY SOLARÇATI
The first Petrol Ofisi fuel station equipped with a solar panel 
roof applied by a member of GÜNDER, SolarÇatı, has started 
its operations in Ortakent, Bodrum.
According to a statement made by the company, the solar 
power system of Paşalılar Petrol, a vendor of Petrol Ofisi, 
which is made up of 153 high-efficiency solar panels, will 
meet 70 percent of the entire electricity demand of the fuel 
station with an installed capacity of 42.075 kWp. The sys-
tem is capable of meeting the yearly electricity demand of 
approximately 30 households, saves 180 trees and prevents 
32 tons of carbon release per year.
The solar-rooftop station is the first of its kind in several 
respects in Turkey as well as in Petrol Ofisi. The station is 
the first fuel station in Turkey to supply electricity to the grid 
upon preliminary acceptance. It is also the first fuel station 
in Turkey to do monthly offsetting under the new regulation.

KOTRA SİGORTA, GÜNEŞ 
ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE BİR 
YENİLİĞE DAHA İMZA ATTI
GÜNDER Üyesi Kotra Sigorta, artık GES’ler için Güç Aşı-
mına (Demant Sorunu), Şebeke Güç Kesintilerine, Dağıtım 
Şirketi İflası gibi sorunların neticesinde yapılacak masraflara 
ve güneşlenme eksikliklerine teminat sağlandığını duyurdu.
Kotra Sigorta Genel Müdürü Osman TÜKEN, uzun süredir 
sürdürdükleri ürün geliştirme çalışmaları sonunda güneş 
enerjisi yatırımcılarını finansal baskı altına alan bu risklere 
karşı koruma sağladıklarını ifade etti. Müşterilerinden gelen 
geri bildirimler doğrultusunda sigortalanabilir riskleri daha 
kolay belirleyebilmek için Kotra Sigorta bünyesine Enerji 
Sistemleri Mühendisi istihdam ettiklerini ve bu sayede yatı-
rımcıların sorunlarını daha net belirleyebildiklerini bildirdi. 
Aynı zamanda bu gelişme sonrası müşterilerinin yaşadıkları 
hasarlar için kendilerine daha teknik hizmet sunabildiklerini 
de iletti.
Kotra Sigorta’dan yapılan açıklamada; GES yatırımcılarının 
mevcut santral sigorta poliçelerine bu kazanımları ekledikleri-
ni belirtti. Son derece rekabetçi fiyatlar ile sundukları sigorta 
ürünleri içerisinde alınacak bu yeni sigorta teminatlarının, 
yatırımcılara ek bir külfet getirmediği, finans kuruluşlarına 
karşı yatırımcıların elini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

KOTRA INSURANCE BLAZES 
ANOTHER TRAIL IN SOLAR 
ENERGY INDUSTRY
A member of GÜNDER, Kotra Insurance has announced that 
they now offered policies covering expenses related to such 
problems as Excess Power (Demand Problem), Grid Power 
Outages and Distribution Company Bankruptcy, or to short-
ages of sunshine.
Kotra Insurance General Director Osman TÜKEN stated that 
they did product development for a long time and ended up 
providing coverage against the said risks which put solar 
power investors under financial pressure. Tüken noted that 
they employed an Energy Systems Engineer at Kotra Insur-
ance in line with customer feedback to identify insurable risks 
more effectively so that they could identify the problems of 
investors more precisely. He also pointed out that this allowed 
them to provide a better technical service for the damages 
incurred by their customers.
According to the statement made by Kotra Insurance, SPP 
investors added those gains to their plant insurance pol-
icies in place. Offered at highly competitive prices, these 
new insurance packages do not put an additional burden 
on investors but give them advantage in their applications 
to financial organizations.
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YP ENERJİ’NİN YÜKLENİCİ 
FİRMA OLDUĞU YASKİ GÜNEŞ 
ENERJİ SANTRALİ PROJESİNİN 
İNŞASI TAMAMLANDI
Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği 
(YASKİ) ve YP Enerji tarafından gerçekleştirilen havuzlar üzerine 
kurulu güç bakımından dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi 
olan YASKİ GES projesi tamamlandı.
GÜNDER üyesi YP Enerji’nin yüklenici firma olduğu, YASKİ 
(Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği) 
Güneş Enerjisi Santrali Projesi tamamlandı. Yalova’nın bütün 
mesken atıklarının arıtmasını yaparak temizlenen suyu, derin de-
şarj sistemi ile denize veren YASKİ, en büyük gideri olan enerji 
maliyetlerini aşağıya çekebilmek için proje geliştirdi.
Türkiye’de bir ilk olan proje kapsamında, arıtma havuzlarının 
üzerine 3 bin 360 güneş paneli yerleştirildiği ve dünyada bir tek 
Amerika’da olduğu bilinen benzer bir tesisin, Yalova’daki tesisten 4 
kat küçük olduğu açıklandı. Panellerin kurulumu tamamlanan GES, 
1 MW kapasitesi ile tesisin enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacak.
Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olan tesis, Ağustos ayında törenle 
açılacak. Üretilen enerji ilk etapta ihtiyacın üçte birini karşılarken 
arazi üzerine kurulacak panellerle de tesisin enerji ihtiyacının 3’te 
2’si güneşten karşılanacak.

YASKİ SOLAR POWER 
PLANT CONTRACTED TO 
YP ENERJI IS COMPLETE
The YASKİ SPP project installed on pools with 
the world’s highest installed capacity, which is carried 
out by Yalova Sewerage Infrastructure Plants Operat-
ing Union (YASKİ) and YP Enerji has been completed.
Contracted to the GÜNDER member YP Enerji, YAS-
Kİ (Yalova Sewerage Infrastructure Plants Operating 
Union) Solar Power Plant Project has been complet-
ed. Deep discharging the water treated to remove all 
domestic waste to the sea, YASKİ developed a project 
to reduce its highest expenditure item - energy costs.
It is reported that 3,360 solar panels were installed on 
the treatment pools in a project that is the first of its 
kind in Turkey. The only counterpart of the project is 
located in the United States and sized 4 times smaller. 
The 1-MW SPP will meet a third of the energy demand 
of the plant.
The plant cost 6 million TL and will be opened with a 
ceremony in August. The energy generated will meet a 
third of the demand at first, and another set of panels 
installed on land will meet two-thirds of the plant’s 
energy demand.
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AKFEN RENEWABLE ENERGY 
HAS REACHED 37 MW 
INSTALLED CAPACITY WITH 3 
SOLAR POWER PLANTS ON 
THE SHORE OF LAKE VAN
Aiming to reach a power plant portfolio of 1000 MW using do-
mestic and renewable resources by 2020, GÜNDER member 
Akfen Renewable Energy has introduced 37 MW of power to 
Van, which has one of the longest sunshine periods in Turkey, 
when the company commissioned PSI Engil, the third licensed 
solar power plant on the shore of Lake Van. The power plants 
cost $66 million and will meet the power demand of 80,000 
people per year.
According to the press release made by the company, Akfen 
Renewable Energy has raised its its installed capacity made 
up of domestic and renewable resources to 480 MW with 108 
MW of it being made of solar power with the construction of 13 
domestic power plants with a total installed capacity of 377 
MW in 5 regions after taking out the highest amount of solar 
and wind power credit in Turkey.
Generating Power on the Shore of Lake Van
Omicron Erciş and Engil, and PSI Engil power plants to be operated 
in Van, which has one of the highest solar energy potentials in 
Turkey, are installed in an area of 150 acres on the side of Lake 
Van. Expected to generate 60 GWh of electricity per year, those 
power plants will reduce emission of 25,804 tons of carbon 
dioxide-equivalent greenhouse gases.
Three solar power plants with a total cost of $66 million will 
provide Van with a substantial economic value while the yearly 
energy demand of 80,000 people will be met fully by domestic 
and renewable resources.
The three power plants commissioned by Akfen Renewable 
Energy gave Van its first solar power plant investments despite 
the serious potential it holds as a source of solar energy.
The Total Installed Capacity Has Reached 480 MW
The General Director of Akfen Renewable Energy, Kayrıl Kara-
beyoğlu, Omicron Erciş and Engil, and PSI Engil power plants 
fulfilled the solar power potential of Van, which holds one of the 
highest potentials in sunshine duration in Turkey. Noting that 
they intended to raise the power generation portfolio of Akfen 
Renewable Energy from 480 MW to 1000 MW by the end of 
next year, Karabeyoğlu said: “Solar power accounts for 108 MW 
of our total installed capacity of 480 MW. Akfen Renewable 
Energy continues to create a balanced portfolio of domestic and 
renewable hydroelectric power, wind power and solar power.

AKFEN YENİLENEBİLİR 
ENERJİ, VAN GÖLÜ 
KIYISINDAKİ 3 GÜNEŞ 
SANTRALİNDE 37 MW’LIK 
KURULU GÜCE ULAŞTI
2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan 1000 MW’lık 
enerji üretim santrali portföyüne ulaşmayı hedefleyen GÜN-
DER üyesi Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Van Gölü kıyısındaki 
üçüncü lisanslı güneş santrali PSI Engil’in devreye alınmasıyla 
birlikte Türkiye’nin güneşlenme süresi en yüksek illerinden 
Van, tek seferde 37 MW’lık güce kavuştu. 66 milyon dolara mal 
olan santraller 80 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, Türkiye’nin en büyük 
güneş ve rüzgâr enerjisi kredisini aldıktan sonra 5 bölgede 377 
MW gücünde 13 yerli enerji santralinin yapımına hız veren 
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yerli ve yenilenebilir kaynaklar-
dan oluşan kurulu gücünün 480 MW’a ulaştığı ve bunun 108 
MW’lık önemli kısmını güneş enerjisinin oluşturduğu açıklandı.
Van Gölü Kıyısında Elektrik Üretiliyor
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek ille-
rinden Van’da işletilecek olan Omicron Erciş ve Engil ile PSI 
Engil santralleri Van Gölü’nün yanı başındaki toplam 600 
dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Yıllık 60 GWh elektrik 
üretmesi beklenen santraller, 25 bin 804 ton karbondioksit 
eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecek.
66 milyon dolara mal olan 3 güneş santrali sayesinde Van 
önemli bir ekonomik değere kavuşurken, 80 bin kişinin yıllık 
enerji ihtiyacı tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan 
karşılanacak.
Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından 3 santralin hayata ge-
çirilmesiyle birlikte Van, güneş enerjisi kaynağı bakımından 
ciddi bir potansiyele sahip olmasına rağmen ilk güneş enerji 
santrali yatırımlarına ev sahipliği yapmaya başladı.
Toplam Kurulu Güç 480 MW’a Ulaştı
Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, 
Omicron Erciş ve Engil ile PSI Engil santralleriyle güneşte 
Türkiye’nin güneşlenme süresi en yüksek illerinden Van’ın 
bu alandaki potansiyelini gerçeğe çevirdiklerini ifade etti. Şu 
anda 480 MW’a ulaşan Akfen Yenilenebilir Enerji üretim 
portföyünü gelecek yılın sonunda 1000 MW’a ulaştırmayı 
hedeflediklerini anlatan Karabeyoğlu, “480 MW’lık kurulu 
gücümüz içerisinde güneşin payı 108 MW’a ulaştı. Akfen 
Yenilenebilir Enerji olarak hidro, rüzgar ve güneşte yerli ve 
yenilenebilir alanda dengeli bir portföy oluşturmaya devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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GÖKTEKİN ENERJİ, 
VODAFONE ADANA BULUT 
TEKNOLOJİ MERKEZİ’NİN GES 
KURULUMUNU YAPTI
Vodafone, Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nde öz tüketim ama-
cıyla çatı tipi güneş enerjisi yatırımı gerçekleştirdi. GÜNDER 
üyesi Göktekin Enerji tarafından anahtar teslim gerçekleştirilen 
santralin, yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olması beklenen proje 
tamamlandığında, yılda ortalama 768 bin kWh elektrik enerjisi 
üretilecek ve merkezin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20’si ye-
nilenebilir enerjiden karşılanacak.
 Vodafone’dan yapılan basın açıklamasında, şirketin Türkiye’de 
önemli bir adım atarak, ülke genelindeki 5 büyük bulut teknoloji 
merkezinden biri olan Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nde çatı 
tipi güneş enerji sistemi yatırımını hayata geçirdiği duyuruldu.

Elektrik ihtiyacının yüzde 20’si güneş enerjisinden sağlanacak
Göktekin Enerji tarafından anahtar teslim yapılan Vodafone 
Adana Bulut Teknoloji Merkezi Güneş Enerjisi Santrali’nde öz 
tüketim amacıyla yıllık ortalama 768 bin kWh elektrik enerjisi üre-
tilmesi, 10 yıllık toplam üretimin ise 7,4 milyon kWh’ye ulaşması 
hedefleniyor. Toplamda yaklaşık 4 milyon TL’yeulaşması beklenen 
yatırım tamamlandığında, Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nin 
yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20’si güneş enerjisiyle karşılanacak. 
Gölgeleme, kablolama, ısı gibi nedenlerle oluşan kayıpların en 
düşük seviyeye indirildiği ve yüksek verimli panellerin kullanıldığı 
proje, Türkiye’de doğrudan bir veri merkezini enerjilendiren en 
büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor. 
Vodafone’un Yeşil Veri Merkezi stratejisini de destekleyen proje, 
yılda 389 ton karbondioksit azaltımı ile şirketin karbon ayak izi 
azaltımı hedefine de katkı sağlayacak.

GÖKTEKIN ENERJI INSTALLS 
AN SPP FOR VODAFONE 
ADANA CLOUD TECHNOLOGY 
CENTER
Vodafone has made an investment of rooftop type solar power 
plant for self consumption at its Cloud Technology Center in 
Adana. To be delivered on a turnkey basis by GÜNDER member 
Göktekin Enerji, the plant will cost approximately $4 million 
and generate 768,000 kWh of electricity per year and supply 
for 20 percent of the annual electricity demand of the center.
 According to the press release made by Vodafone, the compa-
ny took an important step in Turkey to realize an investment 
in a rooftop solar power system at Adana Cloud Technology 
Center, one of the five major cloud technology centers in Turkey.

20 percent of the power demand will be supplied by 
solar energy
The system will be delivered on a Turnkey basis by Göktekin 
Enerji, and will generate 768,000 kWh of electricity on aver-
age per year with 7.4 million kWh of total electricity generated 
over 10 years. Once the project is completed, it is expected to 
have a total cost of 4 million TL and meet 20 percent of the 
yearly electricity demand of Adana Cloud Technology Center. 
Minimizing losses caused by shading, cabling and heat and 
equipped with high-efficiency panels, the project is the high-
est-capacity solar power plant that supplies energy directly 
to a data center in Turkey. Also supporting the Green Data 
Center strategy of Vodafone, the project will contribute to the 
company’s carbon footprint reduction objective by reducing 
carbon dioxide emissions by 389,000 tons.
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“ENERGY GIANT CW 
ENERGY LEAPS TO 
BURSA”
After winning the contract for the 3.3-MW capacity of Demir-
taş Organized Industrial Zone (OIZ) in Bursa, which stands 
out with its powerful industry, CW Energy has started its 
operations to complete the project.
CW Energy will use 10,584 solar panels in the Demirataş OIZ 
rooftop SPP project that has an installed capacity of 3.3 MW.

Critical Cooperation in Solar Power Systems
Breaking another ground in the industry, CW Energy has 
started a cooperation with Koçfinans for convenient funding 
for solar energy systems. 
CW Energy General Director Volkan Yılmaz stated that favor-
able financing solutions would ve provided for solar power 
systems under the cooperation with Koçfinans. Yılmaz noted 
that the cooperation provided a key solution partner for the 
economy and the renewable energy industry.
Pointing out that this cooperation would offer a financing 
solution with a fast and convenient credit system for bee-

‘’ENERJİ DEVİ CW 
ENERJİ’DEN BURSA 
ÇIKARMASI’’
Güçlü sanayisi ile ön planda olan BURSA şehrine yaptığı 
atılım ile Bursa Demirtaş OSB’nin 3,3 MW’lık ihalesini 
kazanan CW ENERJİ projenin tamamlanması için çalış-
malara başladı.
CW ENERJİ 3,3 MW gücündeki Bursa Demirtaş OSB 
çatı tipi GES projesinde toplam 10.584 adet güneş paneli 
kullanılacak.

Güneş Enerjisi Sistemlerinde Önemli İş Birliği
Sektörde bir ilki daha başaran CW Enerji, Koçfinans ile 
birlikte güneş enerjisi sistemi ihtiyacı olanlar için uygun 
finansman konusunda işbirliğine imza attı. 
CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, Koçfinans ile 
yapılan iş birliği kapsamında, kullanıcıların güneş enerjisi 
sistemleri ihtiyaçlarına yönelik uygun finansman çözümle-
ri sağlanacağını söyledi. Volkan Yılmaz, iş birliğinin hem 
ekonomiye hem de yenilenebilir enerji sektörüne önemli 
bir çözüm ortağı olduğunu belirtti.
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keepers, agricultural irrigation systems, animal breeding and 
anyone who needs to generate power using solar energy 
wherever electricity is available or not available, Yılmaz said: 
“We aim to leave a greener world to the generations to come 
by encouraging an efficient use of natural resources with 
sustainable energy.”

CW Energy Listed One of the Largest 500 Industrial 
Organizations
CW Energy remained in the list in 2018 after ranking 413rd 
among the largest industrial organizations in Turkey in 2017.
A solar panel manufacturer operating in the Organized In-
dustrial Zone in Antalya, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve 
Sanayi Anonim Şirketi became Turkey’s 413rd largest in-
dustrial organization in the list “The 500 Largest Industrial 
Organizations in Turkey - 2017” which has been compiled 
by İstanbul Chamber of Industry (İSO) since 1968. 
With its investments and projects in 2018, CW Enerji 
Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, a solar panel 
manufacturer located in Antalya Organized Industrial Zone 
and affiliated with Antalya Chamber of Industry and Com-
merce, took the 449 place in the study “The 500 Largest 
Industrial Organizations in Turkey - 2018” which is based 
on such data as net sales, sales from production, exports, 
pretax period profit and loss, interest depreciation and pre-
tax profit and loss, total assets and liabilities, the number 
of employees, R&D expenditure on average per year, and 
factor revenues used in estimating the gross added value 
for industrial organizations.
The only company from the solar power industry that has 
managed to enter the İSO500 list, CW Energy continues to 
contribute to the national 
economy and employment with its motto “For a strong, pro-
ductive Turkey”.  Our company received two different awards 
from Antalya Organized Industrial Zone and Antalya Chamber 
of Commerce and Industry for entering the İSO500 list.

CW ENERJİ 

entered the list of “Top 500 Industrial Organizations in 
Turkey” in the fields of

PERIOD PROFIT AND LOSS

INTEREST DEPRECIATION PRETAX PROFIT AND 
LOSS

GROSS ADDED VALUE

AVERAGE PAID EMPLOYEES

Bu iş birliği ile arıcılara, tarımsal sulama sistemlerine, hay-
vancılık faaliyetlerine ve elektriğin olduğu veya olmadığı 
tüm alanlarda, güneş enerjisiyle elektrik üretimine ihtiyaç 
duyanlara hızlı ve kolay kredi sistemiyle finansman çözümü 
sunulacağını aktaran Volkan Yılmaz, “Bunların yanı sıra, sür-
dürülebilir enerjiyle doğal kaynakların verimli kullanılmasını 
teşvik ederek, yarınlara daha yeşil bir dünya bırakılmasını 
amaçlıyoruz” diye konuştu.

CW Enerji En Büyük 500 Sanayi Kuruluşları 
Listesinde
CW Enerji, 2017 yılında Türkiye’nin en büyük 413’üncü 
sanayi kuruluşu olduktan sonra ,2018 yılında da bu listede 
yerini almayı başardı.
Antalya’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve 
Sanayi Anonim Şirketi, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 
1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör 
için en değerli verileri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu-2017” araştırmasında Türkiye’nin en büyük 
413’üncü sanayi kuruluşu oldu. 
Sanayi kuruluşlarına ait net satışlar, üretimden satışlar, ih-
racat, vergi öncesi dönem kar ve zarar, faiz amortisman ve 
vergi öncesi kar ve zarar, aktif-pasif  toplamı, yıllık ortalama 
çalışan sayısı, ar-ge harcamaları ve brüt katma değerin he-
saplanmasında kullanılan faktör gelirleri ödemeler gibi tüm 
bu verileri kapsayan İSO 500 araştırmasında Antalya’da 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, Antalya Ti-
caret ve Sanayi Odası’na bağlı güneş paneli üreticisi CW 
Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 2018 
yılında da yaptığı yatırım ve projeler ile “Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu-2018” araştırmasında Türkiye’nin 
en büyük 449’uncu sanayi kuruluşu oldu.
İSO500 sıralamasına güneş enerjisi sektöründen  adını yaz-
dırmayı başaran tek firma olan CW Enerji, “Üreten güçlü 
Türkiye” hedefiyle ülke ekonomisine ve istihdamına katkı 
sağlamaya devam ediyor.  Firmamız İSO500 sıralamasında yer 
aldığı için Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odaları tarafından iki ayrı  ödülle onurlandırılmıştır.
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EQUITIES

TOTAL ASSETS

NET SALES

SALES FROM PRODUCTION

EXPORTS

and received awards in each field.
Climbing the ladders of success from the day it was founded, 
CW Energy received the “THE MOST INVESTING COMPANY” 
AND “THE HIGHEST NUMBER OF JOBS” 
from Antalya Organized Industrial Zone at the Most Successful 
Companies - 2016 Award Ceremony, and “THE LARGEST 
500 COMPANIES IN TURKEY” award in 2017.
CW Energy Chairman Tarık Sarvan received a Respect for 
Women award from the Antalya, Muratpaşa Municipality 
on March 8 for employment of 50 women.

REFERENCES INSIDE AND OUTSIDE TURKEY
CW Energy has installed on a turnkey basis, commissioned 
and is still operating solar power plants with an average 
installed capacity of 350 MW in Turkey so far. 
CW Energy is the world’s only solar energy company to per-
form land development, reconnaissance, engineering, de-
sign, solar panel production, installation and commissioning 
services on its own for the solar power plants that it installs 
with its specialized staff. Also having installed the highest 
number of solar power plants on a turnkey basis in Turkey, CW 
Energy continues its additional projects on solar power plants. 
CW Energy has completed, and contributed to commissioning 
of, solar power plants with an installed capacity of 650 MW in 
Europe. A global brand in our industry, CW Energy continues 
to new projects to its international portfolio. The company has 
also installed solar power plants in many different companies 
outside Europe. Determined to become a global brand in its 
industry, CW Energy aims to raise the number of companies 
that it exports to and contribute to the development of the 
Turkish economy. 

CW Energy Is in the 21st Place among the Fastest 
Growing 100 Companies in Turkey
Operating in Antalya Organized Industrial Zone (OIZ), CW 
Energy entered the “TOBB Turkey 100 - The fastest-grow-
ing 100 companies in Turkey” list compiled by the Union of 
Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) and 
Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAB), in 
the 21st place.
Prepared to attract attention to the achievements of the 

CW ENERJİ 

DÖNEM KARI VE ZARARI,

FAİZ AMORTİSMAN VERGİ ÖNCESİ KARI VE 
ZARARI

BRÜT KATMA DEĞER

ÜCRETLE ÇALIŞAN ORTALAMASI

ÖZKAYNAK

AKTİF TOPLAM

NET SATIŞLAR

ÜRETİMDEN SATIŞLAR

İHRACAT
Alanlarında da ‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu’’ listesine girerek her dalda ayrı ayrı ödül almaya layık 
görülmüştür.
Kurulduğu günden bu yana başarı basamaklarını bir bir 
tırmanan CW Enerji, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 
2016 Yılı En Başarılı Firmalar Ödül Töreni’nde 
“EN ÇOK YATIRIM YAPAN FİRMA” ve  “EN ÇOK İS-
TİHDAM ” ödüllerine, 2017 Yılında ise “TÜRKİYE’NİN 
BİRİNCİ 500 BÜYÜK FİRMASI” ödülüne layık görüldü.
CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Antalya 
Muratpaşa Belediyesi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü’n-
de, firmasındaki yüzde 50’lik kadın istihdamından dolayı 
Kadına Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.

REFERANS YURTİÇİ VE YURTDIŞI
CW Enerji, Türkiye’de bugüne kadar ortalama 350 MW 
gücünde güneş enerji santralini anahtar teslim kurarak, 
devreye almış ve hali hazırda işletmesini yürütmektedir. 
CW Enerji kurulumunu gerçekleştirdiği güneş enerji sant-
rallerinde arazi geliştirme, keşif, mühendislik, tasarım, güneş 
paneli üretimi, montaj ve devreye alma hizmetlerinin tama-
mını kendi bünyesinde yapmakta olup tüm bu alanlarda 
kendi uzman kadrosuyla hizmet verebilen dünyadaki tek 
güneş enerji firmasıdır. Ayrıca Türkiye’de en fazla anahtar 
teslim güneş enerjisi santrali kurulumu yapan lider firma 
konumunda olan CW Enerji’nin ilave güneş enerji santrali 
projeleri ile ilgili çalışmaları da devam etmektedir. 
CW Enerji Avrupa’da 650 MW gücünde güneş enerji 
santralini tamamlamış ve devreye alınmasına katkı sağla-
mıştır. Sektörümüzde bir dünya markası olan CW Enerji, 
uluslararası projelerine her geçen gün yenilerini eklemektedir. 
Avrupa ülkelerinin dışında birçok ayrı ülkeye de güneş enerji 
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fastest-growing companies in Turkey at a global scale and to 
enhance their global connections, and based on the two-year 
turnover increase of the applying companies from 2015 to 
2017, the fastest growing 100 companies of Turkey included 
7 companies from Antalya. Antalya was in the third place in 
terms of the number of companies after İstanbul and Ankara.
Entering the Turkey 100 list in the 21st place, CW Energy 
exports the solar panels that it produces and the technologies 
of power generation from solar resources to Europe, the Bal-
kans and Africa. Having started its operations in 2010, CW 
Energy gradually increased annual production capacity to 1 
GW as of the end of last year, inr esponse to the increasing 
market demand. The company switched to an automated 
production system in line with the norms of “Industry 4.0” 
and aims to increase its countries of export to 30 in 2019 
and 40 in 2020. Aiming to increase its yearly production 
capacity by 30 percent each year, the company continues to 
add a new distributor to its network of distributors abroad.

“INNOVATION UNDER THE R&D CENTER”
Acting with the awareness that the future will take shape in 
the hands of those who generate, process and own informa-
tion and absolute success depends on R&D and innovation, 
CW Energy has created many utility models. 
The company submitted the project “Development, and Pro-
duction of a Prototype of, a “Photovoltaic System with Con-
denser” in 2013, and completed and awarded it to the Turkish 
Science in 2015. Having recently established its own R&D 
Center, CW Energy contributes to the Turkish Science with 
new products designed and developed by Turkish engineers.  

  Waterproof solar panel for roof
  Industrial integrated BIPV solar panel 
  Thermally-Insulated Power-Generating Glass, 
  Current-Amplifying Solar Panel 

are among the products of the R&D activities of CW Ener-
gy in the field of energy storage made possible by Turkish 
engineering.     

santrali kurulumlarını gerçekleştirmiştir. Sektöründe dünya 
markası olma yolunda emin adımlarla yürüyen CW Enerji 
ihracat yaptığı ülke sayısını arttırarak Türkiye ekonomisini 
kalkındırmayı amaçlıyor. 

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi 
Arasında CW Enerji 21. Sırada Yerini Aldı
ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hizmet veren 
CW Enerji, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş 
birliğinde belirlenen ‘TOBB Türkiye 100- Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen 100 şirketi’ listesine 21’inci sıradan girdi.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel 
ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendir-
mek için düzenlenen ve başvuran şirketlerin 2015-2017 arası 
iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen 100 şirketi listesine Antalya’dan 7 şirket girdi. 
Antalya şirket sayısıyla İstanbul ve Ankara’nın ardından 
üçüncü sırada yer aldı.
TOBB Türkiye 100 listesine 21’inci sıradan giren CW Enerji, 
ürettiği güneş panellerini ve güneşten elektrik üretim nokta-
sında geliştirdiği teknolojileri Avrupa, Balkanlar ve Afrika 
kıtalarına ihraç ediyor. 2010 yılında faaliyete başlayan CW 
Enerji, artan pazar talepleri neticesinde kademeli olarak 
artırdığı yıllık üretim kapasitesini geçen yıl sonunda 1 GW’a 
çıkardı. ‘Sanayi 4.0’ normlarına uygun, otomasyon odaklı 
üretim sistemine geçiş sağlayan firma, dünyanın birçok 
ülkesine yaptığı ihracatı yıllık üretim kapasite artışları ile 
birlikte 2019 yılı itibariyle 30, 2020’de 40 ülkeye çıkartmayı 
hedefliyor. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesini her yıl yüzde 
30 artırmayı amaçlayan firma, yurt dışındaki distribütör 
ağına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

’’ARGE MERKEZİ ALTINDA İNOVASYON’’
Geleceğin bilgiyi üreten, işleyen ve ona sahip olanların ellerin-
de şekilleneceği ve mutlak başarının AR-GE ve inovasyonla 
mümkün olduğu bilinciyle hareket eden CW Enerji, pek 
çok faydalı modele imza atmıştır. 
2013 yılında TÜBİTAK’a sunmuş olduğu “Yoğunlaştı-
rıcılı Fotovoltaik Sistem Geliştirilmesi ve Prototip 
Üretimi” konulu projeyi 2015 yılında tamamlayarak Türk 
Bilimine kazandırmıştır. Şimdilerde kendi bünyesinde AR-
GE Merkezi’ni kurarak faaliyete geçiren CW Enerji, Türk 
mühendislerinin tasarlayıp geliştirdiği yeni ürünler üreterek 
Türk Bilimine katkı sağlamaktadır.  

  Çatıya uygun su sızdırmaz güneş paneli
  Sanayi Tipi BIPV entegre güneş paneli 
  Isı Yalıtımlı Elektrik Üreten Cam, 
  Akım Arttırıcı Güneş Paneli, 
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‘’165-million-TL Investment in Industry 4.0 
Norms’’
Having completed 95% of its new factory in industry 
4.0 norms, covering an area of 45 m2, with an invest-
ment of 165 million TL, and started test production 
by commissioning one of its lines, CW Energy con-
tinues to break new grounds in Turkey and Europe by 
making an investment that integrates the production 
processes of 1-GW solar panels, 500-MW cells, and 
250-MW wafers in a single facility. 

“A GIANT MOVE IN EXPORT”
CW Energy has increased its export capacity tenfolds 
in 2019 compared to 2018. It contributes to the 
national economy by exporting fully domestic solar 
panels to 30 countries. The company transfers its 
experience in EPC engineering and project design to 
its countries of export with main distributors estab-
lished in many countries.

“CW Energy Is Ready for the United States 
Market”
CW Energy has broken another ground by obtaining 
the UL Certificate that is valid in Europe, Turkey, 
Canada and the United States.

gibi tamamen Türk mühendisliğiyle, kendine özgü tasarımlarıyla 
ürün üreten CW ENERJİ, enerji depolama konusunda da AR-GE 
çalışmalarını sürdürmektedir.     

‘’Sanayi 4.0 Normlarında 165 Milyon Liralık Yatırım’’
165 milyon liralık yatırımla sanayi 4.0 normlarında 45 m² alan-
daki yeni fabrikasının % 95’lik kısmını tamamlayan ve  bir hattını 
devreye alarak deneme üretimlerini de yapan CW Enerji, yapmış 
olduğu fabrika yatırımı ile yine Türkiye ve Avrupa’da bir ilke imza 
atarak 1 GW güneş paneli üretimi, 500 MW hücre üretimi, 250 
MW wafer üretim proseslerini tek çatı altında toplayabilecek bir 
yatırıma imza atmış oldu. 

‘İHRACATTA DEV HAMLE’
CW Enerji 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu ihracat kapasitesini 
2018 yılı oranına kıyasla 2019 yılının ilk yarım döneminde 10 kat 
arttırmıştır. Yerli ve milli üretim güneş panellerini 30 ülkeye ihraç 
ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Birçok ülkede 
kurmuş olduğu Ana distribütörlükler ile CW Enerji; EPC, mühen-
dislik ve projelendirme deneyimini ihracat yaptığı ülkelere taşıyor.

‘CW Enerji Amerika Pazarına Hazır’
CW Enerji Avrupa’da, Türkiye’de, Kanada’da ve Amerika’da 
geçerli olan UL Sertifikasını alarak Solar Sektöründe bir ilke 
daha imza attı.
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D
ünyada sessiz bir enerji bağımsızlığı devri-
mi yaşanıyor, bunu artık sadece biz değil, 
rakamlar, yatırımlar ve talepler söylüyor. 
2017 ve 2018 yıllarında tüm dünyada ya-
tırım şampiyonu açık ara ile güneş elektriği 

oldu. 2017 yılında 98 GW ile tüm yatırımların %38’i güneş 
elektriğine yapıldı. 
Bu süreç ilk defa 1999 yılında Alman hükümetinin başlattığı 
10.000 çatı programı ile başlamıştı. Aradan geçen 18 yıllık 
süre içinde Almanya güneş elektriğinde açık ara yıllarca elin-
de tuttuğu şampiyonluğunun yanı sıra şimdi enerji depolama 
sistemlerini ve elektrikli arabaları devreye sokmaya başladı. 
2018 yılı haziran ayında Münih’de katıldığımız intersolar 
fuarında birçok kullanıcı ve firma bu konuda yoğunlaşmıştı. 
Bu süreç nasıl bu hale geldi, birçok faktörün yanı sıra elbette 
en ekonomik yatırım modeli haline gelmesi de bu süreci 
tetikledi. Güneş elektriği 2017 yılında ilk defa dünyanın en 
ucuz enerji kaynağı oldu. Ülkemizde yapılacak olan yeni 
ihalelerde de bunu göreceğiz, kwh değer için tahminen 5 
usdcent altında rakamları göreceğiz. Kwp Kurulum mali-
yetlerinde de 1 usd altına indik. 
Tüm dünyanın dört elle sarıldığı ve enerji bağımsızlığına 
giden bu yolda ülkemiz neden bu kadar duyarsız, mevzuat 
neden eksik ve neden devlet desteği yok. Özetle üzerinde 
çalışmamız gereken birçok husus var.  Bu konularda politik 
hususlara değinmek beraberinde birçok tartışmaya sebep 
oluyor, bu yüzden yapılması gereken en mantıklı şey, bizce 

Yazı: Deniz Selkan Polatkan
Güneş Elektriği Uzmanı / Solar Power Specialist 

A 
silent energy revolution is happening around the 
world. This is not only what we think but also 
what figures and investments tell. Solar power 
received the highest amount of investment by far 
worldwide in 2017 and 2018. With 98 GW, 38 

percent of all investments was made in solar power in 2017. 
This was started with the 10,000 rooftops program initiated 
by the German government in 1999. After a period of 18 
years, Germany started to put storage systems and electric 
cars into operation in addition to its top position by far in 
solar power. 
Many users and companies at the Intersolar fair that we 
attended in Munich in June 2018 focused on this. 
In addition to certain factors, the status of solar power as 
an economical investment model has triggered this process. 
Solar power became the world’s cheapest power source for 
the first time in 2017. We will see it in the procurements to 
be organized in Turkey with estimated amounts below 5 USD 
cents per kwh. Kwp Installation costs have gone below $1. 
One cannot help but wonder why our country is so insensitive, 
legislation inadequate and state support nonexistent in this 
field that is ardently championed around the world and that 
leads to independence in energy. In short, we have a lot to 
do.  Touching upon political issues in relation to such matters 
causes a great deal of controversy, so the most reasonable 
thing to do is serve as a model with various practices and 
uses throughout Turkey.   

“GÜNEŞ ELEKTRIĞINDE BÜYÜK 
BIR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR”
“THERE IS A BIG TRANSFORMATION 
IN SOLAR ELECTRICITY”
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For this reason, we generate our power, which we heavily 
rely on, from solar energy. Empty rooftops make a great 
infrastructure for this. Solar power has clearly become very 
attractive in residential, industrial and commercial use in 
the face of recent increases in power consumption prices. 
The organizations that use solar power systems achieve 
costless electricity in 5 or 6 years. Perhaps the single 
and major problem at this stage is the initial cost of in-
vestment. 
On the other hand, our country suffers from a great deal 
of defects in administrative sense. 
To sum up those defects: 

  In technical terms, the current electricity infrastructure 
can feed back at similar capacity without causing 
any imbalance on the grid. Nevertheless, transformer 
capacities of TEİAŞ are too low for this purpose. 
Therefore, transformer capacities should be raised.  

  The legislation should be updated for grid-connected 
self-consumption and the sales of surplus generation, 
and netting off should be made on a yearly basis. 

  Permission and project approval stages should be 
made easier.

  Electricity generation and sales should not be subject 
to a license and should be made free. 

There are certain impediments and privileges in countries 
where the conditions of free market are not established 
well. Unfortunately, Turkey is one of those countries be-
cause electricity sales are subject to a licensing process.
However, it is one of the fundamental requirements of 
civilization to allow each consumer to buy electricity from 
any entity, any resource and at any price. The quickest 
way to achieving this is by expanding the scope of un-
licensed electricity legislation. 
In the current state of affairs, beyond this liberal process, 
a major transformation is taking place in solar power 
with the technological transformation that we have ex-
perienced in the 21st century. 
To sum up those opportunities; 
1. Electric heating,
2. Electric transportation,
3. Storage of electricity, 
4. Generation and Consumption on Site. 
In short, the largest, cleanest and cheapest source of 
energy is in our service wherever we need electricity.  It 
must be our priority and responsibility to develop and 
advance such processes that will carry our country much 
further in economic terms.  
We have to join our forces and cooperate to be a part of 
this great transformation. 

Türkiye’nin her yerinde çeşitli uygulamalar ve kullanımlarla 
iyi örnekler olmak.   
Bu amaçla, artık her yerde kullandığımız ve tükettiğimiz 
kendi elektriğimizi güneş elektriğinden karşılıyoruz. Boş du-
ran çatılarımız bu işin için son derece uygun altyapı demek. 
Elektrik tüketim fiyatlarında yaşanan son zamlardan sonra 
işin açıkçası konut, sanayi ve ticari kullanımlarda güneş 
elektriği son derece cazip hale geldi. 
Bu sistemleri kullanan işletmeler en geç 5-6 sene içinde sıfır 
maliyet elektriğe kavuşuyorlar. Bu aşamada belki de en bü-
yük ve tek sıkıntı ilk yatırım maliyetlerini karşılamak oluyor. 
İdari anlamda ise ülkemizde bu kapsamda çok büyük ek-
sikler var. 
Şimdi bunları sıralayalım : 

  Teknik anlamda mevcut elektrik altyapısı aynı kapa-
sitede ve şebekeye dengesizlik vermeden geri besleme 
yapabilir. Ancak ülkemizde bu kapsamda TEİAŞ Trafo 
kapasiteleri çok düşük tutulmakta bu kapasiteler bu 
yüzden arttırılmalı.  

  Şebeke bağlantılı öz tüketim ve fazla üretim satışı için 
mevzuat yenilenmeli ve mahsuplaşma yıllık yapılmalı. 

  İzin ve proje onay aşamaları kolaylaştırılmalı
  Elektrik üretim ve satış ticareti lisansa tabi tutulmamalı 

ve serbest bırakılmalıdır. 
Özellikle serbest piyasa koşullarının tam olarak yerleşmemiş 
olduğu ülkelerde çeşitli engellemeler ve imtiyazlar söz konusu 
ve ne yazık ki ülkemiz de bu kapsam içinde yer alıyor çünkü 
ülkemizde elektrik satışı da lisanslamaya bağlı.
Oysaki her elektrik tüketicisinin elektriğini istediği yerden ve 
istediği fiyatla ve istediği kaynaktan satın alması medeniyetin 
temel gereksinimlerinden birisi. Bu hedefi en kısa süre içinde 
gerçekleştirmek ise ülkemiz için lisanssız elektrik mevzuatının 
genişlemesi ile mümkün. 
Dünyadaki güncel durumda ise, bu özgürlükçü sürecin daha 
da ötesinde özellikle 21. Yüzyıl içinde yaşamakta olduğumuz 
teknolojik dönüşümün beraberinde güneş elektriğinde büyük 
bir dönüşüm yaşanmakta. 
Bu fırsatları kısaca özetlemek gerekirse ; 
1. Elektrik ile ısınma,
2. Elektrik ile ulaşım,
3. Elektrik Depolama, 
4. Yerinde Üretim ve Tüketim. 
Kısaca enerjinin lazım olduğu her yerde artık en büyük, 
temiz ve ucuz enerji kaynağımız hizmetimizde.  Ülkemizi 
ekonomik anlamda çok daha ileri seviyelere taşıyacak olan 
bu süreçleri mutlaka geliştirmek ve önünü açmak bizler için 
bir öncelik ve sorumluluk olmalı.  
Yaşamamız gereken bu büyük değişimi, el birliği ve güç birliği 
ile değiştirmek dışında hiçbir şansımız bulunmamaktadır. 
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We discussed the lines of business and future 
operations of ELİN A.Ş. with the company’s 
Chairman Savaş Elgin YALI.

Can you introduce yourself? What are the lines of business 
operating in your company?
Our company was founded in 1981 and have remained 
continuously in operation since then. Our lines of business 
and completed projects are mainly as follows;

  City Mains Distribution and Transmission Works for the 
Provincial Bank, Turkish Electricity Administration,

  Engineering, Consultancy and Electricity Contracting 
Services for the United States Navy, American Military 
Bases,

  Installation of Highway Toll Collection Systems, Toll 
Booths, OGS, HGS, and Motorway Emergency Com-
munication Systems for Aselsan Electronics Industry,

ELİN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Savaş 
Elgin YALI ile şirketlerinin iş kollarını ve 
yakın zamanda planlanan faaliyetlerini 
görüştük.

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Şirketiniz bün-
yesinde faaliyet gösteren iş kolları nelerdir?
Firmamız 1981 yılında kurulmuş, kurulduğu günden gü-
nümüze kadar kesintisiz faaliyetini sürdürmektedir. Hizmet 
verdiğimiz alanlar ve bitirdiğimiz işleri özetleyecek olursak;

  İller Bankası ve Türkiye Elektrik Kurumundan, Şehir 
Şebekeleri Elektrik Dağıtım ve İletim İşleri,

  Amerikan Deniz Kuvvetlerine, Amerikan üsleri, Mühen-
dislik, Müşavirlik ve Elektrik Müteahhitlik hizmetleri,

  Aselsan Elektronik Sanayine, Karayolları Paralı Geçiş 
Sistemleri, Gişeler, OGS, HGS, Otobanlardaki Acil 
Haberleşme Sistemleri Kurulumu,

Savaş Elgin YALI, ELİN A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Savaş Elgin YALI, ELİN A.Ş. / Chairman

ELIN ENERJI, YURTIÇINDE VE YURTDIŞINDA 
IŞ GELIŞTIRMELERINE DEVAM EDIYOR
ELİN ENERGY CONTINUES TO DEVELOP BUSINESS AT 
HOME AND ABROAD
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  Entire Production Halls in Ostim Macunköy and Akyurt, 
and Contracting Services for Aselsan

  Major Shopping Malls, Electrical Contracting Services,
  High-rise Business Centers, Electrical Contracting Ser-

vices,
  Electrical Contracting Services for Government Buildings 

(Presidential Complex, Ankara Metropolitan Municipality),
  Electrical Contracting Services Abroad,
  Electrical Contracting Services for Private and Urban 

Hospitals,
  SPP and EPC Services above 250 MW (66 MW Licensed),
  Operating and Maintenance services for 180-MW SPP,

In addition to these contracts, we installed and put into op-
eration a Photovoltaic Solar Panel Factory with 400 MW 
capacity as the investor at the end of 2017.
We installed and put into operation the 17-MWp Afta and 
Solana SPPs as the investor in 2019. 100% of the shares 
of the plants were held by ELİN A.Ş.

What are your planned operations in near future?
The most significant project we are planning for the near 
future involves development of EPC services, and we have 
established ELİN Netherlands in the Netherlands, and we 
continue our market research and business development 
activities.
We have won a 2-MW contract from a public body abroad. 
We are awaiting approval of the contract. We continue our 
efforts for EPC services in the African market. We intend to 
develop projects and purchase developed projects for SPP 
investments in Turkey and abroad.

  Aselsan, Ostim Macunköy’de ve Akyurt’ta Komple 
Üretim Holleri, Müteahhitlik Hizmetleri,

  Büyük Alışveriş Merkezleri Elektrik Taahhüt İşleri,
  Yüksek Katlı İş Merkezleri Elektrik Taahhüt İşleri,
  Kamu Binaları Elektrik Taahhüt İşleri (Cumhurbaşkan-

lığı Külliyesi, Ankara Büyük Şehir Belediyesi),
  Yurtdışı Elektrik Taahhüt İşleri,
  Özel Hastaneler ve Şehir Hastaneleri Elektrik Taahhüt 

İşleri,
  250 MW üzerinde GES, EPC İşleri (66 MW Lisanslı),
  180 MW GES İşletme ve Bakım hizmetleri,

Bu taahhütlerimizden ayrı olarak; 2017 yılı sonunda 400 MW 
Kapasiteli Fotovoltage Güneş Paneli Fabrikasını, yatırımcı 
olarak kurduk ve üretime geçirdik.
Konya Karapınar’da,  2019 yılında Lisanslı 17 MWp %100 
Hisseleri ELİN A.Ş.’ye ait Afta ve Solana GES Santrallarını 
yatırımcı olarak kurduk ve üretime geçirdik.

Yakın zamandaki faaliyet planlarınız hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Yakın zamanda planladığımız projelerin en önemlisi yurt-
dışı EPC hizmetlerini geliştirmek olup, bu konuda ELİN 
Hollanda’yı, Hollanda’da kurduk ve pazar araştırmaları ve 
iş geliştirmemize devam ediyoruz.
Yurtdışında bir kamu idaresinin yaptığı 2 MW’lık bir ihaleyi 
kazandık, sözleşmesinin onayını beklemekteyiz. Yine yurtdı-
şında Afrika pazarında EPC hizmetleri için çalışmalarımız 
devam etmektedir. Hem yurtdışı, hem yurtiçi GES yatırımı 
yapabilmek için proje geliştirme ve geliştirilmiş projeleri 
satın alma arzusundayız. 
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“RENEWABLE ENERGY 
IS THE CHEAPEST 
ALTERNATIVE NOW”
The Policy Network “Renewable Energy for the 
Century” (REN21) has published this year’s 
issue of its detailed study “The Global Future 
of Renewable Energy”. Featuring the growth 
rates of renewable energy resources, global 
outlooks of investments and sustainability 
objectives, the study emphasizes that the 
installation and maintenance costs of the most 
frequently used and cheapest resources are 
on the decline.

W
hen we look back to the times that we prepared 
news for the energy industry, we see that the 
world gains momentum towards renewable 
energy in recent years. According to the study 
titled “Global Future of Renewable Energy” 

published by the International Renewable Energy Agency 
(IRENA), renewable energy has become the most frequently 
used and the cheapest means of generating energy. The 
report shows that installation and maintenance costs which 
are the major obstacles before mass adoption of renewable 
resources were on the decline. In addition to the current ef-
forts of governments and businesses, lower costs pave the 
way for the adoption of renewable resources in social terms.  
The other data gathered from the Renewable Energy Status 
Report of the REN21 indicate that renewable resources ac-
count for more than one-fifth of global electricity generation. 
Installation of wind and solar power systems is cheaper than 
any fossil fuel option without financial aids. Estimated costs 

“YENILENEBILIR 
ENERJI ARTIK EN 
UCUZ SEÇENEK”
Yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politika Ağı 
(REN21) her yıl olduğu gibi “Yenilebilir 
Enerjinin Küresel Geleceği” başlıklı 
ayrıntılı çalışmasını yayınladı. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının büyüme oranlarına, 
yatırımların küresel görünümüne ve 
sürdürülebilirlik hedeflerine yer veren 
çalışma, en sık kullanılan ve en ucuz enerji 
üretim kaynağı haline gelen yenilenebilir 
kaynakların kurulum ve bakım maliyetlerinin 
azalmaya devam ettiğini vurguluyor.

E
nerji sektörü için haber hazırladığımız bun-
ca zamana dönüp baktığımızda, son yıllarda 
dünyanın yenilenebilir enerjiye doğru ivme 
kazandığını net bir şekilde görüyoruz. Ulus-
lararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 

tarafından yayınlanan “Yenilebilir Enerjinin Küresel Gele-
ceği” çalışmasına göre, yenilenebilir enerji en sık kullanılan 
ve en ucuz enerji üretimi kaynağı haline geldi. Rapor, yeni-
lenebilir kaynakların kitlesel olarak benimsenmesindeki en 
büyük engeller olan kurulum ve bakım maliyetlerinin aşağı 
yönlü hareket ettiğini gösteriyor. Hükümetler ve işletmeler 
tarafından yapılan mevcut çabalara ek olarak, düşük mali-
yetler sayesinde yenilenebilir kaynakların toplumsal anlamda 
kabullenmesinin de önü açılıyor.  
REN21’in Yenilenebilir Küresel Durum Raporu’ndan elde 
edilen diğer veriler, küresel elektrik üretiminin beşte birinden 
fazlasının yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteri-

Yazı: Esen ERKAN
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for solar PV and onshore wind farms continue to be revised 
as new data appear, and the operating costs of current plants 
running on coal are on the increase compared to installations 
of new solar and wind power plants. The already-low and 
declining costs of technology make renewable energy the 
backbone of energy decarbonization and an indispensable 
part of climate objectives. 

“Photovoltaics as the Leading Actor of Renewable 
Growth”
The renewable transformation in the electricity industry is in 
progress. More renewable energy capacity than fossil fuels 
and nuclear power capacity has been built up globally in the 
last four years. 181 GW of new renewable energy capacity 
was established in 2018. This accounts for more than a third 
of the global installed capacity. 
While new additions have been consistently made to the wind 
and bioenergy capacity, the capacity of hydroelectricity has 
declined. The primary reason for the growth in the renewable 

yor. Rüzgar ve güneş enerjisi kurulumları, finansal yardım 
almadan herhangi bir fosil yakıt seçeneğinden daha ucuz 
konumda yer alıyor. Solar PV ve kara tipi rüzgar santralleri 
için maliyet tahminleri, yeni veriler ortaya çıktıkça revize 
edilmeye devam ederken yeni güneş ve rüzgar kurulumları 
karşısında, mevcutta kömür ile çalışan tesislerin işletme 
maliyetleri ise artıyor. Düşük ve düşme devam eden teknoloji 
maliyetleri yenilenebilir enerjiyi enerji dekarbonizasyonunun 
omurgası haline getirirken iklim hedeflerinin de ayrılmaz 
parçası yapıyor. 

“Yenilenebilir Büyümenin Başrol Oyuncusu 
Fotovoltaikler”
Elektrik sektöründeki yenilenebilir değişim etkili bir şekilde 
devam ediyor. Küresel çapta bakıldığında, dört yıl boyunca 
yeni fosil yakıt ve nükleer kapasiteden daha fazla yenilenebilir 
enerji kapasitesi kuruldu. 2018 yılında 181 GW’lık yeni ye-
nilenebilir enerji kapasitesi kurulurken ve bu miktar, küresel 

Yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politika Ağı (REN21) 
tarafından yeni yayınlanan “Yenilebilir Enerjinin 
Küresel Geleceği 2019 Raporunda, temiz enerjiye 
geçiş süreci 12 aşamada açıklanıyor:
1) Enerji sektöründe yenilenebilir ön plana çıkıyor.
2) Fotovoltaik, yenilenebilir enerji sektörünün 
liderliğini yapıyor.
3) Solar PV sektöründe Çin liderliğini koruyor.
4) Yenilenebilir kapasitesinde de Çin liderliğini 
koruyor.
5) Küresel elektrik üretiminde yenilenebilirin payı 
artıyor.
6) En fazla istihdamı güneş enerjisi sektörü 
sağlıyor.
7) Enerji tüketiminin sadece bir kısmını elektrik 
tüketimi oluşturuyor. En büyük kısım; Isıtma ve 
Soğutma.
8) Ulaştırma sektörü, elektrifikasyona doğru hızla 
ilerliyor.
9) Şehirler temiz enerji konusunda, ülkeleri geride 
bırakıyor.
10) Fosil yakıt sübvansiyonları ile ilerleme 
yavaşlıyor.
11) Enerji yoğunluğu azalıyor ancak yeterince hızlı 
değil.
12) Yenilenebilir enerjiyi kısa bir sürede ulaşılması 
gereken uzun bir yol bekliyor.

The Report “Global Future of Renewable Energy 
2019” that was recently published by the Policy 
Network Renewable Energy for the Century (REN21) 
names 12 stages for transition to clean energy:
1) Renewable energy gains prominence in the 
energy industry.
2) Photovoltaic energy leads the renewable energy 
industry.
3) China maintains its leadership in the solar PV 
industry.
4) China maintains its leadership in the renewable 
energy capacity.
5) The share of renewable energy in global electricity 
generation is on the increase.
6) Solar power creates the highest amount of jobs.
7) Generation of electricity constitutes only a portion 
of the energy consumption. The largest portion is 
made up of Heating and Cooling.
8) The transport industry rapidly advances towards 
electrification.
9) Cities are leaving countries behind in clean energy.
10) Subsidies for fossil fuels slows down progress.
11) Energy density is on the decline but not fast 
enough.
12) A long distance to be covered in a short time 
awaits renewable energy.
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energy capacity is the increase in photovoltaic (PV) energy 
installations.
The newly added renewable energy capacity in 2018 was 
55 percent PV (approximately 100 GW), 28 percent wind 
power and 11 percent hydroelectric power.
According to the report, the future of the world depends ulti-
mately on the growth in solar energy. While China maintains 
its leadership in the solar PV industry, PV installations in the 
United States, Japan (particularly due to the closed down 
nuclear plants after Fukushima) and India continue at a 
fast pace.

“26 percent of Global Electricity Is Renewable”
Having accounted for 32 percent of all investments in global 
renewable energy worldwide in 2018, China became the 
global leader in solar PV and wind power installed capacity. 
While the growth and investments in the renewable energy 
industry continue to rise, renewable energy accounts for 
more than a third of the installed capacity worldwide. More 
than 26 percent of the global electricity generated is supplied 
by renewable resources. The global power generation in 
hydroelectric power plants constitute more than a half (16 
percent) of that amount while wind and solar power combined 
account for 8 percent.
Another interesting part of the report is that solar and wind 
power have spread to countries with different levels of eco-
nomic strength in every continent. While Denmark supplies 50 
percent of its electricity demand from wind energy, this rate 
is 30 percent for Ireland and 35 percent for Uruguay. Greece 
and Honduras use solar power at a rate of 10 percent, and 
Portugal and Nicaragua use wind power at 20-percent rate. 

“Solar Power Industry Creates Most Jobs in Renewable 
Energy”
Renewable energy resources play a key role in political econ-
omy as well as generation of energy and environmental 
contributions. According to the REN21 data, while the solar 
PV industry, which is known for its labor-intensive nature, 

kurulu güç kapasitesinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. 
Rüzgar ve biyoenerji kapasitesine yeni eklenmeler oldukça 
istikrarlı ilerlerken hidroelektrik kapasitesinde düşüş yaşandı. 
Yenilenebilir kapasitesindeki büyümenin birincil nedeni 
fotovoltaik (PV) kurulumlarındaki artış.
2018 yılında yeni eklenen yenilenebilir enerji kapasitesi; yüz-
de 55 solar PV (yaklaşık 100 GW); yüzde 28 rüzgar enerjisi 
ve yüzde 11 hidroelektrik şeklinde gerçekleşti.
Raporda, dünyanın geleceği en temelde güneş enerjisinin 
büyümeye devam etmesine bağlı görünüyor. Solar PV sektö-
ründe Çin liderliğini korurken ABD’de, Japonya’da (Fukus-
hima sonrası nükleer kapanma sayesinde) ve Hindistan’da 
PV kurulumları hız kesmeden devam ediyor.

“Küresel Elektriğin Yüzde 26’sı Yenilenebilir”
Çin, 2018 yılında tüm küresel yenilenebilir yatırımların yüzde 
32’sini gerçekleştirirken hidroelektrik, solar PV ve rüzgarın 
kurulu gücü alanında küresel lider oldu. Yenilenebilir elektrik 
sektöründeki büyüme ve yatırımlar artmaya devam ederken 
dünyadaki kurulu kapasitenin de üçte birinden fazlasını 
temsil ediyor. Üretilen küresel elektriğin yüzde 26’sından 
fazlası yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Hidroelekt-
rik santrallerindeki küresel elektrik üretimi, yenilenebilir 
enerji ile sağlanan bu üretimin yarısından fazlasını (yüzde 
16’sını) oluştururken rüzgâr ve güneş toplamı ise yüzde 8’i 
oluşturuyor.
Raporun ilgi çekici noktalarından biri de, güneş ve rüzgar 
enerjisinin ekonomileri büyük farklılıklar gösteren her kıta-
dan ülkeye yayılmış olması. Danimarka elektrik ihtiyacının 
yüzde 50’ye yakınını rüzgardan sağlarken İrlanda’da bu oran 
yüzde 30 ve Uruguay ise yüzde 35’lere ulaşmış durumda. 
Yunanistan, Honduras yüzde 10’a yakın güneş enerjisi kul-
lanırken Portekiz ve Nikaragua ise yüzde 20 civarı rüzgar 
enerji kullanan ülkeler arasında yer alıyor. 

“Yenilenebilir Enerjide En Fazla İstihdamı 
Güneş Enerjisi Sektörü Sağlıyor”
Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimi ve çevresel 
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creates most jobs in the global renewable energy industry, 
the majority of energy jobs come from renewable energy. The 
global employment in renewable energy, which was 10.3 
million in 2017, rose to 11 million in 2018. Asian countries 
have the biggest share in the increasing number of jobs in 
the renewable energy industry, the photovoltaic (PV) energy 
industry is in the first place with one-third of those jobs.
Despite the recent slowing down in growth in key renewable 
energy markets including China, renewable energy jobs in-
crease. More and more countries start to produce, install and 
sell renewable energy technologies. Thanks to this global 
diversification in the renewable energy supply chain, the 
geographical footprint of the industry is also changing.
Concentrating on major markets such as China, the United 
States and the European Union, the renewable energy in-
dustry is expanding with the export of photovoltaic systems 
to East and Southeast Asian countries such as Malaysia, 
Thailand and Vietnam. Another reason for countries to make 
renewable energy commitments as the global energy trans-
formation gains momentum is the social aspect of sustainable 
growth.
The photovoltaic energy industry accounted for a third of 
the global renewable energy business flow in 2018. It was 
followed by biofuel, hydroelectricity and wind. Asian countries 
host more than three million PV projects which is equivalent 

katkılarının yanı sıra politik ekonomide de önemli bir payı 
var. REN21 analizlerine göre, küresel yenilenebilir istih-
damında en fazla iş yaratan alan emek yoğun boyutu ile 
bilinen Solar PV sektörü olurken enerji işlerinin büyük bir 
bölümü yenilenebilirden geliyor. 2017 yılında 10,3 milyon 
olan yenilenebilir enerji küresel istihdamı, 2018 yılında 11 
milyona ulaştı. Yenilenebilir enerji istihdam artışında en 
büyük pay sahibi Asya ülkeleri olurken fotovoltaik (PV) 
sektörü üçte birlik oran ile başı çekiyor.
Son yıllarda, Çin dahil olmak üzere kilit yenilenebilir enerji 
pazarlarındaki yavaşlayan büyümeye rağmen, yenilenebilir 
enerji işleri artış gösteriyor. Her geçen gün daha fazla ülke 
yenilenebilir enerji teknolojileri üretmeye, kurmaya ve ticaret 
yapmaya yöneliyor. Yenilenebilir enerji tedarik zincirindeki 
bu küresel çeşitlendirme sayesinde sektörün coğrafi ayak izi 
de değişiyor.
Çin, ABD ve Avrupa Birliği gibi büyük pazarlarda yoğunlaşan 
yenilenebilir enerji sektörü, özellikle Malezya, Tayland ve 
Vietnam gibi Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde artan 
fotovoltaik ihracatı ile birlikte genişleme kaydediyor. Küresel 
enerji dönüşümü hız kazandıkça, artan istihdam boyutu ile 
birlikte ülkelerin yenilenebilir enerjiye yönelik taahhütte bu-
lunmasının bir başka nedeni de sürdürülebilir kalkınmanın 
sosyal yönüne işaret ediyor.
2018 yılıda küresel yenilenebilir enerji iş akışının üçte birini 
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to one-tenth of global employment.

 “The Biggest Share in Energy Consumption: Heating 
and Cooling”
While 17 percent of global electricity is used for electricity 
consumption, 32 percent is used for transport, and 51 percent 
for heating and cooling. While heating and cooling industry 
that makes up the biggest share of global energy consumption 
mostly uses natural gas and petroleum, transport operates 
on gasoline and diesel engines. At this point, it is seen that 
26 percent of the global electricity supplied by renewable 
energy is used for consumption, 10 percent for heating and 
cooling, and only 3.3 percent for transport.

“Cities are leaving countries behind in clean energy”
According to the report, 169 countries have put their renew-
able energy objectives into practice at national or provincial 
level. While only 47 of those countries have renewable heat-
ing and cooling objectives in place, the number of countries 
with regulatory policies in the industry fell from 21 to 20. Less 
than a third of all countries implement compulsory energy 
efficiency building codes, and 60 percent of the total energy 
used for buildings was consumed by the territories where 
there are no energy efficiency policies in place. 
Accounting for 65 percent of the global energy demand and 
hosting more than a half of the world’s population, cities tend 
to use more renewable electricity than countries. 100 cities 
around the world use renewable electricity by 90 to 100 
percent. 230 cities have set an objective of 100-percent 
renewable energy in at least one industry.

“Time to Take Action”
Harmful effects of climate change, including denser heat 
waves, rising sea levels and loss of glaciers, are becoming 
more clear worldwide. According to the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), if greenhouse gas emissions 
continue at a similar rate, global warming will exceed the 
1.5ºC hallmark between 2030 and 2052. While promis-

karşılayan fotovoltaik sektörünü biyoyakıt, hidroelektrik ve 
rüzgar takip ediyor. Asya ülkeleri küresel istihdamın onda 
birine denk düşen 3 milyondan fazla PV işine ev sahipliği 
yapıyor.

“Enerji Tüketiminde En Büyük Pay: Isıtma ve 
Soğutma”
Küresel elektriğin yüzde 17’lik kısmı elektrik tüketiminde; 
yüzde 32’lük kısmı ulaşımda ve yüzde 51’i ise en büyük 
payı alan ısıtma ve soğutmada kullanılıyor. Küresel enerji 
kullanımında aslan paya sahip ısıtma ve soğutma sektörü 
çoğunlukla doğal gaz ve petrol kaynaklı ilerlerken ulaşım ise 
benzinli ve dizel motorlar ile çalışmaya devam ediyor. Bu 
noktada, yenilenebilir enerji ile sağlanan küresel elektriğin 
yüzde 26’sının elektrik tüketiminde, yüzde 10’unun ısıtma ve 
soğutma alanlarında ve sadece yüzde 3,3’ünün ise ulaşımda 
kullanıldığı görülüyor.

“Şehirler temiz enerji konusunda, ülkeleri 
geride bırakıyor”
Raporda, ulusal veya il düzeyinde, yenilenebilir enerji he-
deflerini hayata geçiren 169 ülke bulunuyor. Bunlardan 
yalnızca 47 ülkede yenilenebilir ısıtma ve soğutma hedefleri 
belirlenirken sektörde düzenleyici politikalara sahip olan 
ülkelerin sayısı 21’den 20’ye düşüş gösterdi. Dünyadaki tüm 
ülkelerin üçte birinden daha azında zorunlu enerji verim-
liliği bina kodları bulunurken 2018’de binalarda kullanılan 
toplam enerjinin %60’ı enerji verimliliği politikalarından 
yoksun bölgelerde tüketildi. 
Ortalama olarak, küresel enerji talebinin yüzde 65’ini tem-
sil eden ve dünyadaki insanların yarısından fazlasına ev 
sahipliği yapan şehirler, ülkelere göre daha yüksek oranda 
yenilenebilir elektrik kullanıyor. Dünya genelinde yüzde 90 
ila 100 arasında yenilenebilir elektrik kullanan en az 100 
şehir bulunuyor. 230 şehirde, en az bir sektörde yüzde 100 
yenilenebilir enerji hedefi belirlemiş durumda.

“Harekete Geçme Zamanı”
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es made under the Paris Agreement were not 
enough to limit global warming to 1.5ºC, the 
countries have to update their promises as soon 
as possible. It is an imperative to take action 
to prevent many permanent impacts on the 
ecological systems and habitats.
According to REN21, it is necessary to take 
action for heating-cooling and transport in-
dustries which consume most of the global 
energy and apply global subsidy policies for 
fast electrification of energy systems. In short, 
a very long distance has to be covered by the 
renewable energy sources since they have to 
become the primary source of energy to fight 
climate change.

Daha yoğun ısı dalgaları, yükselen deniz seviyeleri ve buzulların kaybı 
dahil iklim değişikliğinin zararlı etkileri, dünya çapında hızla daha be-
lirgin hale geliyor. Bu endişe verici eğilimlerin, Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, seragazı emisyonları mevcut şekilde 
devam ederse, küresel ısınma 2030 ile 2052 yılları arasında 1,5ºC sınırını 
geçecek. Paris Anlaşması kapsamında verilen taahhütler, küresel ısın-
mayı 1,5°C’de sınırlandırmaya yetmezken ülkelerin, en kısa zamanda 
taahhütlerini yenilemesi gerekiyor. Ekolojik sistemler ve yaşam alanları 
üzerindeki birçok kalıcı etkinin önlenmesi için harekete geçmek şart.
REN21’e göre, özellikle küresel enerjinin çoğunu tükenmekte olan 
ısıtma-soğutma ve ulaştırma sektörleri için eyleme geçilmesi ve enerji 
sistemlerinin hızlı elektrifikasyonu için küresel destekleme politikaları şart. 
Kısacası, iklim değişikliği ile mücadele etmek için dünyanın birincil enerji 
kaynağı olması gerektiği savunulan yenilenebilir enerji kaynaklarını, kısa 
bir sürede ulaşması gereken oldukça uzun bir yol bekliyor.

“Karbon fiyatlandırması henüz yeterince kullanılmıyor”
“2018 yılının sonuna kadar, yalnızca 44 ulusal hükümet, 21 
eyalet / il ve 7 şehir, küresel CO2 emisyonlarının sadece 
%13’ünü denk düşen karbon fiyatlandırma politikaları 
uyguladı.”

“Carbon pricing is still not used sufficiently”
“Only 44 national governments, 21 states and 
7 cities have implemented carbon pricing 
policies equivalent to only 13 percent of 
global CO2 emissions by the end of 2018.”
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ENERGY AND FINANCING
“Energy” and “Financing”... While these two 
important words were mentioned separately 
until recently, they have come together and 
suited well to each other in terms of both form 
and essence. I would like to start my article 
from the past, with the definition of the word 
“Financing”. 

S
ince the time I entered the finance industry as a 
banker, many concepts have changed, and new 
terms entered our functions and statements. While 
you had to deal with accounting directors in com-
panies to access financial information and monitor 

procedures, the department of “Financing” detached from 
accounting and had different authorities and responsibilities 
over time. This new unit was responsible for finding and 
managing money, and its primary responsibilities were to:

ENERJI VE 
FINANSMAN
“Enerji” ve “Finansman”..Bu iki önemli 
kelime yakın geçmişte ayrı ayrı anılırken 
artık yanyana geldiler ve birbirlerine 
de bayağı yakıştılar..Hem görselde hem 
de içerikte…Ben yazıma biraz geriden, 
“Finansman”kelimesinin tanımı ile 
başlamayı tercih ediyorum. 

B
ankacı olarak finans sektörüne girdiğimden 
bugüne aslında birçok kavram değişti, yeni 
terimler işleyişimizde ve ifadelerimizde yeraldı. 
Finansal bilgilere ulaşmak ve işleri takip etmek 
adına şirketlerdeki muhataplarımız muhasebe 

müdürleri iken zaman içerisinde muhasebeden ayrılan “Fi-
nansman” departmanı ayrı kimlikle yetki ve sorumluluklarını 

Yazı: Seyran HATİPOĞLU
Enerji Finansmanı Danışmanı
Energy Financing Consultant
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  Calculate the total cost of the investments planned and 
determine the need for total funds

  Making a distinction between internal and external funds 
and estimating the need for external funds

  Identifying the best (least costly) external funds and 
offering access to such funds

  Managing the funds in an optimal (profitable) manner, 
and budgeting.

While the department of finance turned into a cool and popular 
unit, finance became a department in higher education and 
eventually a separate field of specialization. They were all 
positive developments. If costs and investment amounts are 
not estimated correctly, funds are not identified correctly and 
accessed, and the available funds are not managed correctly, 
even the best project will become difficult to carry out or have a 
shorter life cycle than expected. This makes it a highly effective 
unit on the life cycle of a company. One should appreciate all 
employees of the industry who fulfill those responsibilities 
correctly because one cannot underestimate the difficulty of 
managing your own, and usually others’, money.
In this context, the word “Energy” that has been crucial since 
very old times and determined the international policies of 
countries is deeply embedded in the lives of both individ-
uals and organizations, and now sits on the top of our life 
and agenda. The “Energy Industry” receives a great deal of 
attention from domestic and foreign investors around the 
world and particularly in developing countries as a result of 
urbanization and the increase in population. As renewable 
energy investment projects gain prominence in Turkey, we 
have met another concept: “Project Financing”, i.e. those 
projects which are conducted by a separate company where 
cash flow is provided for an economically separable and 
isolated project and the return to sponsors is not unlimited.
I do not prefer to give figures in my article because I think 
the figures and indicators of expectations for the world and 
Turkey differ so much that it would be better if you checked 
them in sources that you find most reliable. The only common 
knowledge is that the most critical industry today and in the 
future is “Energy” and there are large figures with respect to 
potential and funding.
As an investor who worked in the finance industry for sev-
eral years, I have the chance to take a broader perspective. 
In addition, I would like to share with you my experience as 
a specialist consultant in “Energy Finance”. This article will 
present a rather chronological story of “Energy Finance”. It 
helped me learn a lot of things. 
First, the word “Energy” is split into the segments of Renew-
able and Efficiency in the simplest sense, and this article is 
mainly about renewable energy. The concept of Renewable 

aldı. Artık bu yeni birim en basit hali ile parayı bulmak ve 
yönetmekten sorumlu idi ve başlıca sorumlulukları da;

  Yapılması planlanan yatırımların toplam maliyetlerini 
hesaplamak ve toplam kaynak ihtiyacını belirlemek

  İç ve dış kaynakları ayrıştırmak ve dış kaynak ihtiyacını 
belirlemek

  En doğru (düşük maliyetli) dış kaynağı tespit ve bu kay-
nağa ulaşımı sağlamak

  Bulunan kaynakları en optimum (karlı) şekilde yönetmek 
ve bütçeleme

“Finansman” departmanı zamanla havalı ve çalışılması tercih 
edilen bir birim haline gelirken, yüksek öğrenim içinde de 
bir bölüm haline geldi ve en nihayetinde ayrı bir uzmanlık 
alanı oldu. Bunların hepsi son derece olumlu gelişmelerdi. 
Zira doğru maliyet, yatırım tutarları hesaplanmaz, doğru 
kaynaklar tespit edilmez ve onlara ulaşılamaz ve elde edilen 
kaynaklar doğru yönetilemezse en doğru proje dahi hayata 
geçmekte zorlanır ya da ömrü beklenen uzunlukta olamaz 
hatta daha da ötesi şirketlerin ömründe bu birim hayli et-
kilidir. Böylesi sorumluluğu ağır bir birimde hakkı ile işini 
yapan tüm sektör çalışanlarımızı takdir etmek lazım zira 
bazen kendinizin, fakat çok zaman başkalarının parasını 
yönetmekle sorumlu olmak pek de hafife alınacak iş değil.
Derken, aslında çok eski geçmişten günümüze değin önem 
arzeden, ülkelerin ciddi uluslararası politikalarının belirleyi-
cisi olan “Enerji” kelimesi hızla kurumlardan bireylere kadar 
hayatımızda ve gündemimizde baş sıraya oturuverdi. “Enerji 
Sektörü” kentleşmenin ve nüfusun artması ile dünyada ve 
özellikle gelişmekte olan ekonomilerde ve Türkiye’de yerli 
ve yabancı yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği sektörlerin 
başında yeraldı. Özellikle ülkemizde yenilenebilir enerji yatı-
rım projelerinin öne çıkmasıyla bu kez de yeni bir kavramla 
tanıştık “Proje Finansmanı”..Yani; ayrı kurulmuş bir şirket 
üzerinden yürütülen, ekonomik olarak ayrıştırılabilen, izole 
edilmiş bir proje nakit akışının bulunduğu, sponsorlara geri 
dönüşünün de sınırsız olmadığı projeler.
Yazımda rakam bilgileri paylaşmayı tercih etmiyorum zira 
bana göre, dünya ve ülkemiz adına ileriye dönük beklenti 
rakamları ve indikatörler öylesine farklılık göstermekte ki 
sizler en güvendiğiniz kaynaklardan bunu temin edebilirsiniz. 
Ortak tek bildiğimiz ise günümüzün ve geleceğin en önemli 
sektörü “Enerji” ve gerek potansiyel olarak gerekse finans-
manda büyük hacimlerin konuşulduğu ve öngörüldüğü…
Kendim hem finans sektöründe uzun yıllar çalışmış olmama 
ve hem de yatırımcı olmama bağlı geniş perspektiften bakma 
şansına sahibim. İlave, 6 yılı aşkındır “Enerji Finansmanı” 
konusunda uzman danışman olarak edindiğim tecrübeleri 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu yazımda “Enerji Finans-
manının” biraz da kronolojik hikayesini anlatacağım. Zira 
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Energy first appeared with the investments in SPP in a pro-
cess that started in 2014 and gained momentum thereafter. 
I think it was a good process since the state-backed medium 
and long-term investments revived the markets after tour-
ism. The industry gained a great deal of dynamism with 
new actors, new perceptions and new regulations. Investors 
acting sometimes gropingly and sometimes professionally 
in a community of very excited and crowded stakeholders 
entered the market and started to negotiate with creditors. All 
parties had to speak each other’s language and understand 
each other better because the industry required technical 
knowledge and had international actors that followed the 
technology closely. At this stage, they failed to communicate 
effectively and they pushed our creditors too far, unfairly in 
my opinion. As you know, officials of financial organizations 
finance all industries, therefore they have to know them well, 
but such familiarity develops with transactions. Due to the lack 
of energy financing experience at grassroots level for SMEs 
on the side of creditors, negotiations were often abandoned 
without due recognition between parties. Unfortunately, our 
investors also made mistakes since long-term, high-volume 
investment should not be structured with inexperienced actors 
but it happened. And since creditors were not sufficiently 
familiar with the market, they approached the transactions 
with extra caution. When I started my career in the finance 
industry, one of our masters argued that the best banker was 
the one that generates bad loans. Sadly, industries mature 
with bad stories and then everyone start to do their homework. 
However, the SPP industry had neither positive nor negative 
stories. For this reason, our regulatory stakeholders including 
primarily our associations had crucial tasks. I would like to 
thank GÜNDER for its technical and awareness support. 
The relationship between investors and creditors proceeded 
like a true relationship: first, a lack of harmony, communica-
tion problems arising from the failure to speak each other’s 
language, and failure to meet the expectations, then they 
started to understand each other, everyone understood their 
task and started to meet on common ground. There was a 
common objective. One side wanted to make investments, 
and the other side wanted to allocate its funds, i.e. extend 
credits. Thus, the concept of “Renewable Energy Financing” 
made its own equation. They received training programs for 
the teams of financial organizations with vision, and got to 
know the industry and the actors by external subsidies. The 
risk is never zero but they set up a mechanism by including 
relevant stakeholders in the process.
Nevertheless, the complaint I have been hearing since 2014 
continues albeit decreasingly: “Project financing is not avail-
able”. Yes, non-recourse funding where the project itself is an 

ben çok şey öğrendim. 
Öncelikle “Enerji” kelimesi kendi içerisinde basitçe Yeni-
lenebilir ve Verimlilik olarak ayrışıyor bu yazımın içeriğini 
de yenilebilir teşkil ediyor. Yenilenebilir Enerji kavramı ile 
özellikle 2014 yılı ile başlayan ve artan ivme devam eden 
süreçte GES yatırımları ile tanıştık. Bence keyifli bir süreç 
oldu zira piyasalar turizmden sonra, devlet destekli orta ve 
uzun vadeli yatırımlarla tekrar canlandı. Yeni oyuncular, 
yeni algılar, yeni düzenlemeler ile sektör ciddi dinamizm 
kazandı. Çok heyecanlı ve kalabalık paydaşlar topluluğu 
içerisinde kimi zaman el yordamı ile kimi zaman da son 
derece profesyonelce hareket eden yatırımcılar piyasaya indi 
ve kreditörlerle masaya oturdular. Artık tüm taraflar aynı 
dilden konuşmak ve birbirini çok iyi anlamak durumunda 
idi zira sektör, teknik bilginin gerektiği, teknolojiyi yakından 
takip eden ve uluslararası oyuncuların da bulunduğu bir 
sektördü. İşte bu aşamada maalesef  aynı dilden konuşu-
lamadı kreditörlerimize bana göre haksızca yüklenildi. Siz 
de bilirsiniz ki finans kuruluşlarında çalışan yetkililer tüm 
sektörleri finanse etmekte yani tanımak durumunda ancak 
bu tanışıklık işlem yaparak gelişir. Enerji Finansmanında 
kreditör tarafında henüz KOBI ölçeğinde, bu denli tabana 
yayılmış enerji finansmanı tecrübesi olmadığı için masadan 
çok zaman taraflar birbirlerini tam anlayamadan kalktılar. 
Bu süreçte maalesef  yatırımcılarımızda da hatalar oldu 
zira uzun vadeli, yüksek hacimli bir yatırım el yordamı ile 
deneyimsiz kişilerle kurgulanacak yatırımlar değildir ancak 
maalesef  yaptılar. Ve kreditörler, zaten de piyasayı yeterince 
tanımadıkları için bu durumdan rahatsız olarak işlemlere 
ekstra hassasiyetle yaklaştılar. Finans sektörüne başladığımda 
üstadlarımızdan biri en iyi bankacı kredi batıran bankacıdır 
demişti, maalesef  sektörler de kötü hikayeler yaşadığında 
olgunlaşıyor, herkes dersine daha iyi çalışır hale geliyor. Oysa 
ki GES sektörü henüz ne olumlu ne de olumsuz hikayeye 
sahipti. İşte bu yüzden başta derneklerimiz olmak üzere 
piyasa düzenleyici paydaşlarımıza önemli görevler düştü. 
Bu vesile ile de GÜNDER’e sağladığı teknik ve farkındalık 
destekleri için teşekkür etmek isterim. 
Yatırımcı kreditör ilişkisi gerçek bir ilişki gibi ilerledi yani 
önce bazı uyumsuzluklar, aynı dilden konuşamamanın ile-
tişim sorunları, beklentilerin karşılanmaması gibi sorunlar 
varken zamanla birbirlerini anlar hale geldiler herkes üzerine 
düşenin ne olduğunu anladı ve karşısındaki yargılamadan 
ortak noktada buluşmaya başladı. Zira ortak hedef  vardı; 
bir taraf  yatırım yapmak istiyor finansman ihtiyacında diğer 
taraf  da zaten hedefleri doğrultusunda kaynaklarını plase 
etmek yani kredi kullandırmak durumunda. Böylece “Yenile-
nebilir Enerji Finansmanı” kavramı kendi denklemini kurdu. 
Vizyonu olan finans kuruluşları ekipleri için eğitimler aldılar, 
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asset and the payments for the investment are based 
on the cash flow is not popular in Turkey. I personally 
believe in the power of Turkish finance industry but 
not many investors know that the finance industry 
has to achieve certain ratios and the more controlled 
those ratios are managed, the higher the credibility 
will be. In this respect, since a provision has to be 
made for loans, our creditors have to stay on the 
safe side due to the dynamism of our markets and 
regulations. 
The concept of “Energy Financing” is where it should 
be after the last 5 years, and some more expertise has 
been gained with the current period of “rooftop solar 
panel funding”. Creditors must understand the route 
of the market well and take action accordingly for 
energy financing. In addition, all stakeholders must 
come together personally rather than through inter-
mediaries, break prejudices and design the present 
day and tomorrow. One must also hear the creditor’s 
story while considering the investor’s complaint “I’ve 
done my part but creditors do not give credit”. You 
know what they say: “Listening to a side misleads; 
listening to both sides enlightens.” 
I think I have never felt more useful in my career of 
a quarter century than when I brought together our 
valuable investors and stakeholders, see them com-
municate with each other and say that “apparently I 
had so many prejudices”. A creditor wants an investor 
to have a feasibility survey done for the investor, see 
the big picture and make a decision of investment and 
financing it. On the creditor’s side, a project executor 
with strong references and experience is all the more 
important in the investments in rooftop solar systems 
because one cannot risk the top of an operating plant. 
Please meet your financing official after making these 
preparations and sparing some resource. Creditors 
should not try to avoid financing such projects due 
to inexperience but learn more about it because you 
will face more of such investments.
Dear readers of GÜNDER Magazine,
The actors of the industry have a lot to do on behalf 
of the energy industry. We have a lot of things to 
do. My expectation is that just as there are fields 
of specialization such as Corporate Banking, Com-
mercial Banking, SME Banking, Private Individual 
Banking and Agricultural Banking among financial 
organizations, the next field will be “Energy Banking”. 
I am sure of that.
I wish you a high energy... with our financing.

dış desteklerle de sektörü ve oyuncuları tanıdılar. Hiçbir zaman 
risk sıfırlanmaz ancak minimize etmek adına ilgili paydaşları 
işin içerisine alarak mekanizmayı kurdular.
Ancak hala 2014 yılından bugüne duyduğum serzeniş azalarak 
da olsa devam ediyor. “ama proje finansmanı yapılmıyor ki” 
evet yurtdışında uygulanan “ non-recourse funding” denilen 
yani projenin kendisinin bir asset olduğu ve nakit akışına bağlı 
yatırımının ödemelerini yaptığı sistem bizde pek yaygın değil. 
Şahsen ben Türk finans sektörünün gücüne inananlardanım 
ancak pek çok yatırımcımız bilmez ki finans sektörünün de belli 
oranda tutturmakla sorumlu olduğu rasyolar bulunmakta ve bu 
rasyoları ne denli kontrollü yönetirse ona göre kredibilite gücü 
artacaktır. Bu bağlamda kredilerine karşılık ayırmak zorunlulu-
ğundan, piyasalarımızın ve düzenlemelerinizin dinamikliğinden 
de kaynaklı kreditörlerimiz güvenli alanda kalmak durumdalar. 
Geçen yaklaşık 5 yıl içerisinde artık “Enerji Finansmanı” kavra-
mı taraflarca olması gereken yerde olup, içinde bulunduğumuz 
“çatı solar finansmanı” dönemi ile bir miktar daha uzmanlık 
kazanılmıştır. Enerji finansmanında, kreditörlerin ben de varım 
demesi için pazarın rotasını iyi anlaması ve buna göre öngörülü 
aksiyon alması gerekli şart. Yanısıra tüm paydaşların aracılarla 
değil bizzat biraraya gelerek, önyargılarını yıkarak, bugünü ve 
yarını dizayn etmeleri gerekiyor. Yatırımcının “ben üzerime dü-
şeni yaptım ama kreditör kredi vermiyor ki” serzenişini dikkate 
alırken mutlaka kreditör tarafını dinlemek lazım. Ne demişler “ 
tek tarafı dinlersen yanılırsın, iki tarafı dinlersen aydınlanırsın”. 
Kıymetli yatırımcılarımızı ve paydaşlarımızı kreditörlerimizle 
biraraya getirmek ve onları başbaşa bırakıp dertleşmelerine tanık 
olmak, “ben meğer çok önyargılı bakmışım” dediklerini duymak 
sanırım çeyrek asırlık iş hayatımda kendimin en işe yaradığını 
hissettiğim anlar oldu. Kreditör ister ki; yatırımcı fizibilite rapo-
runu önce kendisi için yaptırsın büyük fotoğrafı görsün kendisi 
olsa bu yatırıma inanır ve  finanse eder mi ? Kreditör tarafında, 
referansları ve tecrübesi kuvvetli proje uygulayıcısı özellikle çatı 
solar yatırımlarında daha da önem kazanıyor zira çalışan bir 
tesisin üzeri riske atılma lüksü taşımaz. Lütfen bu hazırlıkları 
yaptıktan ve bir miktar da özkaynak ayırdıktan sonra finans-
çınızla buluşun. Sevgili kreditör sen de lütfen daha önce bu işi 
yapmadım çekingenliği gösterme, öğren araştır ve eliden yap 
geleni zira artık karşına bol bol bu yatırımlar gelecek..
Sevgili GÜNDERGİ okuyucuları;
Sektör oyuncularının Enerji sektörü adına birlikte daha ya-
pacakları çok iş var..İşimiz çok..Benim de beklentim; finans 
kurumları içerisinde nasıl ki  piyasanın ihtiyacına göre Ku-
rumsal Bankacılık, Ticari Bankacılık, KOBI Bankacılığı, Özel 
Bireysel Bankacılık ve Tarım Bankacılığı gibi uzmanlık birimleri 
ayrıştırıldı şimdi sırada “ Enerji Bankacılığı” var..Eminim bu 
da olacaktır..
Hepiniz güzel ve yüksek enerjinizle kalın..Finansmanı da bizden..
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Kentlerde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi 
Semineri, 24 Eylül 2019, Gaziantep
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GÜNDER iş birliği 
ile düzenlenen “Kentlerde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi 
Semineri” 24 Eylül’de Gaziantep Ekolojik Bina’da gerçek-
leştirilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GÜNDER 
işbirliği ile 24 Eylül 2019 tarihinde sürdürülebilir kentleşme 
için yenilenebilir enerji uygulamaları tanıtılacak.
Ayrıntılı bilgi için: https://www.gunder.org.tr/kentlerde-surdu-
rulebilir-enerji-yonetimi-semineri/

Sustainable Urban Energy Management Seminar, 
Gaziantep, September 24, 2019
The “Sustainable Urban Energy Management Seminar” orga-
nized by Gaziantep Metropolitan Municipality and GÜNDER 
will be held in Gaziantep Ekolojik Bina on September 24. Ga-
ziantep Metropolitan Municipality and GÜNDER will introduce 
renewable energy practices for a sustainable urbanization on 
September 24, 2019.

For further information: https://www.gunder.org.tr/kentle-
rde-surdurulebilir-enerji-yonetimi-semineri/

2. Ulusal Blokzincir Çalıştayı, 25-26 Eylül 
2019, İstanbul
TÜBİTAK BİLGEM tarafından ilki 2018 yılında Ankara’da 
düzenlenen Blokzincir Çalıştayı’nın 2.si bu yıl 25-26 Eylül’de 
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. “Blokzin-
cirde Dijital Kimlik” ana temasıyla düzenlenecek olan 2. 
Ulusal Blokzincir Çalıştayı bu defa blokzincir teknolojisinin 
vatandaşın hayatını nasıl değiştirebileceğini masaya yatırıyor.
Ayrıntılı bilgi için: https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/

2nd National Blockchain Workshop, İstanbul, 
September 25-26, 2019
After the first event organized in Ankara in 2018, the 2nd 
Blockchain Workshop organized by TÜBİTAK BİLGEM will be 
held in Lütfi Kırdar Convention Center on September 25, 26. 
Organized with the main theme “Digital Identity in Blockchain”, 
the 2nd Blockchain Workshop deals with how the blockchain 
technology may change the lives of citizens this time.

For further information: https://blokzincir.bilgem.tubitak.
gov.tr/

RE-Source 2019, 2-3 Ekim 2019, Amsterdam
SolarPower Europe ve WindEurope tarafından RE100 ve 
WBCSD ortaklığında düzenlenen RE-Source 2019, enerji 
satın alma anlaşmalarındaki (PPA) son trendleri ve yenilene-
bilir enerjinin kurumsal kaynağını tartışmak için önde gelen 
uzmanları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelik kurumsal enerji tedarik etkinliği 
olan RE-Source 2019, rekabetçi ve sürdürülebilir bir pazar 
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10. Türkiye Enerji Zirvesi, 6-8 Ekim 2019, 
Antalya
Türkiye enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak 
gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi; elektrik, doğal gaz, 
akaryakıt ve LPG piyasalarını tek çatı altında toplayan ilk 
ve tek organizasyondur.
Ayrıntılı bilgi için: https://turkeyenergysummit.com/tr/index.
html

10th Turkish Energy Summit, Antalya, October 
6-8, 2019
Traditionalized as the “Largest Family Reunion” of the Turkish 
energy market, the Turkish Energy Summit is the first and 
only event to bring together electricity, natural gas, fuel and 
LPG markets.

For further information: https://turkeyenergysummit.com/
tr/index.html

hedefi ile endüstri uzmanlarını, potansiyel iş ortaklarını ve 
politika yapıcıları buluşturacak.
Ayrıntılı bilgi için: http://resource-event.eu/

RE-Source 2019, Amsterdam, October 2-3, 2019
Organized by SolarPower Europe and WindEurope in co-
operation with RE100 and WBCSD, the Re-Source 2019 
prepares to gather leading experts to discuss the latest trends 
in power purchasing agreements (PPA) and the corporate 
source of renewable energy. A corporate energy supply event 
for renewable energy sources, RE-Source 2019 will bring 
together the industry specialists, potential business partners 
and policy makers for a competitive and sustainable market.

For further information: http://resource-event.eu/

5. Gana Yenilenebilir Enerji Konferans ve 
Fuarı, 7-11 Ekim 2019, Akra
Gana Yenilenebilir Gana Enerji Bakanlığı ile Enerji Komis-
yonu’nun işbirliğinde 7-11 Ekim 2019 tarihlerinde, 5. Gana 
Yenilenebilir Enerji Konferans ve Fuarı düzenlenecek.  Her 
yıl yenilenebilir enerji projeleri ve altyapısını geliştirmek için 
Afrika bölgesinden enerji uzmanlarını ve liderleri bir araya 
getiren etkinlik, Akra Uluslararası Konferans Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. 
Ayrıntılı bilgi için: http://www.ghanarefair.energycom.gov.gh/en/

5th Ghana Renewable Energy Conference and 
Fair, Accra, October 7-11, 2019
The 5th Ghana Renewable Energy Conference and Fair will 
be held on October 7-11, 2019, by the cooperation of the 
Ministry of Renewable Energy, and the Energy Commission 
of Ghana.  Bringing together energy experts and leaders in 
Africa to develop renewable energy projects and infrastruc-
ture every year, the event will be held in Accra International 
Convention Center. 

For further information: http://www.ghanarefair.energycom.
gov.gh/en/
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12. Energy Storage World Forum , 8-10 Ekim 
2019, Roma
Avrupa ve Asya’da Enerji Depolama konulu ilk konferans 
olma özelliğini taşıyan “Energy Storage World Forum” 12. 
yılında 8-10 Ekim 2019 tarihleri arasında İtalya’nın başkenti 
Roma’da düzenlenecek. GÜNDER’in de destekçileri arasın-
da yer aldığı “12. Energy Storage World Forum”, depolama 
konusunda çalışan altyapı sağlayıcı firmaları, kamu otoritele-
rini ve depolama konusunda çalışan uzmanları ağırlayacak.
Ayrıntılı bilgi için: https://energystorageforum.com/

12th Energy Storage World Forum, Roma, 
October 8-10, 2019
The first conference on energy storage in Europe and Asia, 
the 12th “Energy Storage World Forum” will be held in Italy’s 
Capital, Rome, on October 8-10, 2019. Also sponsored by 
GÜNDER, the “12th Energy Storage World Forum” will host 
storage infrastructure providers, public authorities and energy 
storage specialists.

For further information: https://energystorageforum.com/

SEF 2019 KYIV-11. Sürdürülebilir Enerji 
Forumu ve Orta ve Doğu Avrupa Ticaret 
Fuarı, 16-18 Ekim 2019, Kiev
SEF 2019 KYIV-11. Sürdürülebilir Enerji Forumu ve Orta 
ve Doğu Avrupa Ticaret Fuarı 16-18 Ekim 2019 tarihleri 
arasında Ukrayna’nın başkenti ve en büyük kenti Kiev’de 
düzenlenecek.
Ayrıntılı bilgi için: https://sefkyiv.com/

SEF 2019 KYIV-11th Sustainable Energy Forum, 
and Middle East and Europe Trade Show, Kiev, 
October 16-18, 2019
The SEF 2019 KYIV-11th Sustainable Energy Forum, and 
Middle East and Europe Trade Show will be held in Ukraine’s 
capital and largest city, Kiev, on October 16-18, 2019.

For further information: https://sefkyiv.com/

Energy Taiwan 2019, 16-18 Ekim 2019, 
Taipei
Güneş, rüzgar enerjisi, yeşil finansman ve sigorta, hidrojen 
enerjisi, yakıt hücresi, akıllı enerji ve depolama alanları-
na özel konular ile 16-18 Ekim 2019 tarihinde Tayvan’ın 
başkenti Taipei’de “Energy Taiwan 2019” Forum ve Fuarı 
gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi için: https://www.energytaiwan.com.tw/
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Energy Taiwan 2019, Taipei, October 16-18, 
2019
The “Energy Taiwan 2019” Forum and Fair that focus on 
solar power, wind power, green financing and insurance, 
hydrogen power, fuel cells, smart energy and storage will 
be held in Taiwan’s capital Taipei on October 16-18, 2019.

For further information: https://www.energytaiwan.com.tw/

Dubai Solar Show 2019, 21-23 Ekim 2019, 
Dubai-BAE
Dünyanın yenilenebilir enerji endüstrisi hızla büyümeye 
devam ederken, 21-23 Ekim 2019 tarihlerinde Dubai Ulusla-
rarası Kongre ve Sergi Merkezi’nde bölgedeki güneş enerjisi 
işinin ideal geçidini sunmaktan gurur duyuyoruz. Sergi 
14.000 ‘den fazla metrekareyi kapsayacak. dünya genelinde 
kilit endüstri liderleri, hükümetler, üreticiler, tedarikçiler, 
tüccarlar, yükleniciler ve ortakları ağırlamaktan memnu-
niyet duyarız.
Ayrıntılı bilgi için: https://www.wetex.ae/

Dubai Solar Show 2019, Dubai, UAE, October 
21-23, 2019
While the global renewable energy industry is growing rapidly, 
we are proud to present the ideal parade of solar power at 
Dubai International Convention Center on October 21-23, 
2019. The exhibition will cover an area larger than 14,000 
square meters, and we will be glad to host key industry lead-
ers, governments, manufacturers, suppliers, merchants, con-
tractors and partners from around the world.

For further information: https://www.wetex.ae/

Dünya Güneş Kongresi 2019 (SWC 2019), 4-7 
Kasım 2019, Santiago
Dünya Güneş Kongresi (Solar World Congress - SWC 2019) 
4-7 Kasım 2019 tarihlerinde Şili’nin başkenti Santiago’da 
gerçekleştirilecek. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu 
(ISES), Uluslararası Enerji Ajansı Güneş Enerjisiyle Isıtma 
ve Soğutma Programı (IEA-SHC) ve Güneş Enerjisi Araş-
tırma Merkezi (SERC-Şili) ortaklığı ile düzenlenen kongre, 
enerji sistemlerini ve pazarlarını %100 yenilenebilir enerjiye 
dönüştürmek teması ile yola çıkıyor. SWC 2019 kapsamında 
yapılacak sunumlar, forumlar ve sergi alanı tüm katılımcıların 
ziyaretine açık olacak.
Ayrıntılı bilgi için: https://www.swc2019.org/home.html

Solar World Congress 2019 (SWC 2019), 
Santiago, November 4-7, 2019
The Solar World Congress (SWC 2019) will be held in Chile’s 
capital Santiago on November 4-7, 2019. Organized in co-
operation with the International Solar Energy Society (ISES), 
International Energy Agency Solar Heating and Cooling Pro-
gram (IEA - SHC) and Solar Energy Research Center (SERC 
- Chile), the congress sets out to convert energy systems 
and markets into 100% renewable energy. Presentations, 
forums and exhibitions to be made under SWC 2019 will be 
open to all visitors.

For further information: https://www.swc2019.org/home.
html
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12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı 
(EIF), 6-8 Kasım 2019, Ankara
EIF Enerji Kongresi, 06 – 08 Kasım 2019 tarihlerinde 12. kez 
gerçekleştirilecek. Ankara’da düzenlenen kongre, Türkiye’nin 
en büyük karma enerji etkinliği olarak, yerel ve yabancı 
sektör lideri profesyonelleri, dışişleri bakanlarını ve yabancı 
yatırımcıları uluslararası bir platformda bir araya getirecek.
Ayrıntılı bilgi için: https://www.enerjikongresi.com/

12th International Energy Congress and Fair 
(EIF), Ankara, November 6-8, 2019
EIF Energy Congress will be held for the 12th time on No-
vember 6-8, 2019. The congress will be held in Ankara and 
bring together the domestic and foreign industry leader pro-
fessionals, ministers of the exterior and foreign investors on 
an international platform.

For further information: https://www.enerjikongresi.com/

13. Uluslararası Şehircilik ve Çevre Fuarı 
CITYTECH 2019, 7-9 Kasım 2019, Ankara
13. Uluslararası Şehircilik ve Çevre Fuarı CITYTECH 2019, 
Hacettepe Kongre ve Kültür Merkezinde 7-9 Kasım 2019 
tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Bir kenti yaşanabilir 
kılmak için gereken teknolojinin alıcısıyla buluşmasını amaç-
layan CITYTECH aynı zamanda idari ve mali sıkıntılar 
yaşamakta olan yerel yönetim yetkilileri ile sorunlara çözüm 
üretebilecek olan firmaların bir araya gelerek tartışma, çözüm 
üretme platformu olma hedefi ile düzenleniyor.
Ayrıntılı bilgi için: http://citytechankara.com/tr

13th International Urbanization and 
Environment Fair CITYTECH 2019, Ankara, 
November 7-9, 2019
13. The International Urbanization and Environment Fair 
CITYTECH 2019 will be held in Hacettepe Congress and 
Culture Center, Ankara, on November 7-9, 2019. Aiming to 
bring together the technology required to make a city habitable 
with the buyers of such technology, CITYTECH is organized as 
a solution platform that brings together the local government 
authorities that are in administrative and financial problems 
with the companies that may solve such problems.

For further information: http://citytechankara.com/tr
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10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Sempozyumu ve Sergisi (YEKSEM), 12-14 
Aralık 2019, Antalya
Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından 
12-13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da Nazım Hik-
met Kongre ve Fuar Merkezi’nde X. Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi (YEKSEM 2019) ger-
çekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi için: http://yeksem.org/

10th Renewable Energy Resources Symposium 
and Exhibition (YEKSEM), Antalya, December 
12-14, 2019
The 10th Renewable Energy Resources Symposium and 
Exhibition (YEKSEM) is organized by the Chamber of Elec-
trical Engineers, Antalya Branch, in Antalya Nazım Hikmet 
Convention Center on December 12, 13, 14, 2019.

For further information: http://yeksem.org/

The Big 5 Solar, 25-28 Kasım 2019, Dubai-BAE
Güneş enerjisi endüstrisinin önde gelen etkinliği olan Big 5 
Solar 2019, yüzlerce etkili karar vericiyi ve yerel, uluslararası 
markalardan profesyonelleri, Dubai’de bir araya getirecek.
Ayrıntılı bilgi için: https://www.thebig5solar.ae/

The Big 5 Solar, Dubai, UAE, November 25-28, 
2019
The leading event of the solar energy industry, the Big 5 Solar 
2019 will bring together hundreds of influential decision makers 
and professionals of international brands in Dubai.

For further information: https://www.thebig5solar.ae/
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Mersin Şubesi “Güneş Enerjisi 
Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi”, 08-09 
Kasım 2019, Mersin
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Mersin Şube-
si “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” 08-09 
Kasım 2019 tarihlerinde Mersin’de düzenlenecek. Sekizincisi 
Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde 
düzenlenecek olan Sempozyum ve Sergide amaç, özellikle 
yılda ortalama 1311 kWh/m2 ışınım alan ülkemizde, güneş 
enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak 
uygulamaları tanıtmak, yerli ve yeni teknolojilerin ülkemizde 
üretimini ve kullanılmasını sağlamak olarak açıklandı.
Ayrıntılı bilgi için: https://www.mmo.org.tr/etkinlik/8-gunes-e-
nerjisi-sistemleri-sempozyumu-ve-sergisi

TMMOB Chamber of Mechanical Engineers 
(MMO) Mersin Branch, “Solar Power Systems 
Symposium and Exhibition”, Mersin, November 
8-9, 2019
TMMOB Chamber of Mechanical Engineers (MMO) Mersin 
Branch, “Solar Power Systems Symposium and Exhibition” 
will be held in Mersin on November 8-9, 2019. Organized for 
the eighth time in Atatürk Cultural Center in Yenişehir, Mersin, 
the Symposium and Exhibition are intended to introduce the 
practices that will expand the utilization of solar power and 
help manufacture new domestic technologies in Turkey which 
receives 1311 kWh/m2 of sunshine on average per year.

For further information: https://www.mmo.org.tr/etkin-
lik/8-gunes-enerjisi-sistemleri-sempozyumu-ve-sergisi
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The World’s Leading Exhibition 
for the Solar Industry
MESSE MÜNCHEN, GERMANY

  From solar cells and solar power plants to inverters
 Access international markets and new business models
 Key technological innovations and industry trends
  Meet 50,000+ energy experts from over 160 countries and 
1,450 exhibitors at four parallel exhibitions

THE MOST 
INTERNATIONAL 
CONNECTION TO 

THE MARKET
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w w w. irenec .org  •  w w w.eurosol ar.org .tr   •  w w w.power ingcommuni t ies .org

15-17 Nisan 2020 tarihlerinde birlikte olalım

Yeryüzünde
Yenilenebilir Enerji ile
Yeni Bir Yaşam Kuruluyor

• Dünyada ve ülkemizdeki yenilenebilir 
enerji konusundaki uygulamalar, 
teknolojik gelişmeler hakkında bilgi 
almak için,

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir 
enerjiye geçiş süreçlerini belirlemek 
için,

• Ülkemizde yenilenebilir enerjiye 
geçişin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini tartışacağımız atölye 
çalışmalarına katılmak için,

• Konferansın sonuçlarını hayata 
geçirmek üzere iş birliği yapmak için,

• Topluluk Enerjisi esasına dayanılarak 
%100 yenilenebilir enerjiye 
küresel geçiş için bireylerin, karar 
vericilerin, akademik kuruluşların, 
kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin 
üzerine düşen görevler ve 
sorumlulukları tespit etmek için,

IRENEC 2020
10. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
15-17 NİSAN 2020

10.
 YIL
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Güneşin Derneklerinden Enerji 
Bakanı Dönmez’e Ziyaret 
Solar Power Associations Visit the 
Minister of Energy, Fatih Dönmez

Güneş Enerji Sektörü Diğer 
Sektörlerin De Büyümesine 
Hizmet Edecek
Solar energy sector will serve the 
growth of other sectors

Güneş Elektriğinde Büyük  
Bir Dönüşüm Yaşanıyor
“There is a big transformation in 
solar electricity”

Yenilenebilir Enerji Artık  
En Ucuz Seçenek
“Renewable Energy Is the 
Cheapest Alternative Now”
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TÜRKİYE’NİN 
GÜNEŞİ 

ÇATIDAN 
YÜKSELECEK

Turkey’s 
Sun Will 

Shine From 
The Roof




