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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 15. sayısından herkese merhaba.
Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü ve tek uluslararası 
derneği olan GÜNDER, güneş enerjisi ile ilgili farkındalığın 
artması ve uygulamaların etkili hale gelmesi için 1992 yılında 
çıktığı bu yoldaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 
Üyelerimiz ile birlikte, güneş enerjisi sistemlerinin 
üretimi, uygulamalarının yaygınlaştırılması ve poli-
tikalarının sektörün sağlıklı büyümesini teşvik ede-
cek yapıya gelmesi için destek sunmakta, ulusal ve 
uluslararası projelere katılarak değer yaratmaktayız.
Güneş enerjisi sektörü 2019 yılını toplam 5.995 
MW kurulu güç ile tamamlamış oldu. Yine 2019’un 
ilk 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik 
üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu. Bu 
rakamın yüzde 46’sı yenilenebilir enerjiden geliyor. 
39 ilde yapılması planlanan 10 MW x 100 toplamda 
1000 MW’lik mini YEKA ihaleleri ile yeni kapasite 
kullanımlarının tahsis edilecek.
Biz, GÜNDER olarak yerlilik şartının zorunlu tu-
tulduğu bu YEKA projeleri ile yerli sanayinin ge-
lişimini sürdüreceğini her fırsatta vurguladık. Tüm 
sektörel oyuncuların ortak talebi ve beklentileri 
doğrultusunda, birden fazla firmanın kazanabile-
ceği, dağıtık ve küçük ve orta ölçekli yeni saha uygulamalarının 
önü 2020 yılında açılacak. Hücre fiyatlarının gelecekte daha 
da düşebilme ihtimaline karşı, yüzde 60’lık yerlilik oranının 
tutturulamama riskini halen mevcut görmekteyiz. Bu noktada, 
yerlilik oranlarının Enerji Bakanlığımız tarafından uluslararası 
finansman koşulları da dikkate alınarak yeniden değerlendiril-
mesi ihale öncesinde büyük önem arz ediyor.
Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik fuar ve konferans sezonu 
için geri sayıma başladığımız bugünlerde, yurt dışı ortaklıkları-
mız ile Avrupa’dan Hindistan’a Dubai’den Afrika’ya kadar pek 
çok ülkedeki etkinliğe katılım göstereceğimiz bir yıla hazırlanı-
yoruz. Ülkemizin tüm illerinde organize edilen ve edilecek olan 
yenilenebilir enerji sektörüne yönelik etkinlikleri de destekliyor 
ve sektörümüzü tanıtmaya devam etmek için çalışıyoruz.
İklim krizinin alarm verdiği, geleceğin en ucuz ve sürdürülebilir 
kaynağının yenilenebilir enerji olduğu günümüzde, bilmeliyiz 
ki atacağımız her adım güneşten izler taşıyor. Bizler tüm bu 
süreçte, etkinliklerimiz, projelerimiz ve ülkemizin de desteği ile 
“GELECEK GÜNEŞTİR, ENERJİMİZ GÜNEŞ OLSUN!” 
demeye devam edeceğiz. 
Üç ayda bir, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan, 2000 adet 
basılı kopya yapılan; online olarak sosyal medya hesaplarımız-
dan yaklaşık 20.000 takipçiye, mailing yoluyla 30.000 e-posta 
adresi ile kişi ve kurumlara ulaştırılan dergimiz, artık Esenboğa 
Havalimanı CIP ve VIP salonlarında da sergileniyor. GÜN-
DERGİ’nin dopdolu yeni sayısı sizleri bekliyor. Keyifli okumalar.
Herkese sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir yıl dilerim.

Dear readers,
Greetings to everyone from the 15th issue of GÜNDER Magazine, the 
publication of GÜNDER, the longest-established and single international 
sectorial organization of Turkey in the field of solar power.
The longest-established and single international organization of Turkey 
in the field of solar power, GÜNDER has been putting every effort to 
raise awareness of solar power and make solar power practices effective 
since 1992. We provide support to spread production and practices of 

solar systems and to ensure that policies encourage 
healthy growth of the industry with our members, 
and take part in national and international projects 
to create value.
Solar energy sector reached a cumulative 5,995 
MW of installed solar generation capacity in 2019. 
Again, in the first 10 months of 2019, the share of 
electricity generated from domestic and renewable 
energy sources set a new record with 64 percent. 46 
percent of this share comes from renewable energy. 
New capacities will be allocated by mini YEKA tenders 
for 1000 MW (100 x 10 MW) that are planned to 
be built in 39 provinces.
GÜNDER has always emphasized at every opportu-
nity that such YEKA projects which require domestic 
production would sustain the development of domes-

tic industry. In line with the demands and expectations of all actors of 
the industry, new field implementations that are distributed, and small 
and large scale, which can be contracted to any company, will be made 
possible in 2020. We see the risk of failure to achieve 60-percent domestic 
production as relevant in the event that cell prices may drop further in the 
future. At this point, reassessment of the rates of domestic production by 
the Ministry of Energy, taking into consideration the international funding 
conditions, is very important before the procurement.
We are getting ready for a year during which we will take part in events 
in a lot of countries from Europe to India, Dubai to Africa, in cooperation 
with our partners overseas, as we are counting down for the season 
of fairs and conferences for the renewable energy industry. We also 
support the renewable energy events that are and will be organized in 
every province of Turkey and we are working to continue to promote the 
solar power industry.
In today’s world where the climate crisis is alarming and renewable energy 
is the cheapest and most sustainable resource of the future, we have to 
know that every step we take bears traces of the sun. Throughout this 
process, we will continue to say “THE SUN IS THE FUTURE, LET IT BECOME 
OUR ENERGY!” with our activities, projects and the support of our country. 
Our quarterly magazine that is published in Turkish and English with 
2,000 printed copies, reaches about 20,000 followers through our social 
media accounts 30,000 people and organizations through email is now 
on display in the CIP and VIP halls of Esenboğa Airport. The new issue 
of GÜNDER MAGAZINE is waiting for you to enjoy it.
I wish everyone a healthy, successful and happy new year.

Kutay Kaleli
Günder Başkanı
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Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yapılan 
elektrik enerjisi üretimi 
yüzde 41 artış gösterdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik 
piyasası Eylül raporunu açıkladı. Raporda 2018 yılının 
Eylül ayı ile 2019 yılının Eylül ayı karşılaştırıldı.
Yapılan basın açıklamasında, en çok elektrik tüketen 
şehirler İstanbul, İzmir ve Ankara olurken elektrik 
tüketiminde listenin sonunda yer alan şehirler 
Bayburt, Iğdır ve Tunceli olarak sıralandı. Faturalanan 
toplam elektrik tüketimine bakıldığında 2018 ve 2019 
yıllarının Eylül ayı karşılaştırmasında yüzde 1,48’lik 
bir düşüş gözlemleniyor. Bu düşüşte yüzde 21’lik bir 
gerilemeyle tarımsal sulama öne çıkıyor.
Raporda dikkat çeken bir diğer analiz ise yenilenebilir 
enerjinin toplam üretimdeki payının artması. 2018 
yılının Eylül ayında yenilenebilir enerjinin toplam 
üretimdeki payı yüzde 18,15 iken bu sene yüzde 
35,45’e çıktı. Bu da yenilenebilir enerji kaynaklarından 
yapılan elektrik enerjisi üretiminde yüzde 41’lik bir 
artış anlamına geliyor. Bu artışta da güneşten üretim 
etkili oluyor. Güneşten elektrik üretimi yüzde 145, 
rüzgardan yüzde 16,46 barajlı HES kaynaklı üretim ise 
yüzde 61 artış gösterdi.

41-percent increase 
in power generated 
from renewable energy 
sources in Turkey
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) 
published its electricity market report for September. 
The report offered a comparison between September 
2019 and September 2018.
According to the press conference, while Istanbul, Izmir 
and Ankara consumed the highest amount of electricity, 
Bayburt, Iğdır and Tunceli were at the bottom of the list. 
The billed amount of total power consumption reveals a 
1.48-percent drop from September 2018 to September 
2019. Agricultural irrigation stands out in this drop with 
a 21-percent decline.
Another significant analysis in the report is that the 
share of renewable energy in total power generation 
increased. The share of renewable energy in total power 
generation increased from 18.15 percent in September 
2018 to 35.45 percent in September 2019. This marks 
a 41-percent increase in the power generation from 
renewable energy sources. Solar power accounts for a 
significant part of it. Solar power generation increased 
by 145 percent, wind power generation increased by 
16.46 percent, and HPP power generation increased by 
61 percent.
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2050 yılına kadar 
küresel elektriğin 
dörtte biri güneş 
enerjisinden 
karşılanacak
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 
tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 
küresel güneş enerjisi kapasitesi 2018-2050 
arasında her yıl %9 artacak. “Future of Solar 
Photovoltaic-Solar PV’nin Geleceği” adlı çalışma, 
küresel güneş kapasitesinin 2018’de 480 GW’den 
2050’ye kadar 8.000 GW’ye çıkacağını öngörüyor.
IRENA, 2050 yılına kadar dünya çapında yeni 
pazarlar ortaya çıktıkça, küresel elektriğin 
dörtte birinin güneş enerjisinden karşılanacağını 
belirtiyor. Özellikle, Latin Amerika ve 
Karayipler’deki pazarın 2050 yılına kadar 40 
kattan fazla büyümesi bekleniyor.
Çalışmanın diğer bulguları şöyle:

 � Güneş enerjisi dağıtımını hızlandırmak, enerji 
kaynaklı karbon emisyonlarını 2050’de %21 
oranında azaltabilir.

 � 2050’ye kadar Asya, küresel kurulu güneş 
enerjisi kapasitesinin %50’sinden fazlasını; 
Kuzey Amerika %20’sini, Avrupa %10’unu 
karşılayacak.

 � Tahminlere ulaşmak için, yıllık güneş enerjisi 
yatırımlarının 2018’de 114 milyar dolardan 
2050’de 192 milyar dolara çıkması gerekiyor.

 � Solar PV için küresel seviyelendirilmiş elektrik 
maliyeti (LCOE), 2018’de kWh başına ortalama 
0,85 $ ‘dan 2050’ye kadar kWh başına 5-14 
sent arasında düşmeye devam edecek.

 � Güneş enerjisi pazarı, endüstrideki yenilikler 
sayesinde hızla gelişen bir endüstri olmaya 
devam edecek.

 � Küresel güneş enerjisi endüstrisi, bugün 
4,4 milyon olan istihdam etme kapasitesini, 
2050 yılına kadar 4 katına yükselterek 18 
milyondan fazla kişiye ulaşma potansiyeline 
sahip.

 � Son on yılda, şebekeden bağımsız solar PV 
kurulu gücü, 2008’de yaklaşık 0.25 GW’den 
2018’de dünya çapında yaklaşık 3 GW’ye 
çıkarak on kattan fazla artış gösterdi.

Solar power will account 
for a quarter of global 
power generation by 2050
According to a new study published by the International 
Renewable Energy Agency (IRENA), the global solar power 
capacity will increase by 9 percent each year from 2018 
to 2050. It is predicted in the study titled “Future of Solar 
Photovoltaic” that global solar power capacity will increase 
from 480 GW in 2018 to 8,000 GW by 2050.
According to IRENA, solar power will account for a quarter 
of the global power generation by 2050 as new markets 
emerge worldwide. The market is expected to grow by more 
than 40 times by 2050 particularly in Latin America and the 
Caribbean.
Other findings of the study are as follows:

 � Accelerating the distribution of solar power may reduce 
energy-based carbon emissions by 21 percent by 2050.

 � Asia will account for more than 50 percent, North 
America, 20 percent, and Europe, 10 percent, of the 
global solar power installed capacity by 2050.

 � To achieve these estimates, annual investments in solar 
power has to increase from $114 billion in 2018 to $192 
billion in 2050.

 � The global leveled cost of electricity (LCOE) for solar PV 
will continue to fall from $0.85 per kWh in 2018 to 5 to 
14 cents per kWh by 2050.

 � Solar power market will continue its rapid growth thanks 
to the innovations in the industry.

 � The global solar power industry has the potential to 
raise its employment capacity of 4.4 million today four 
times to more than 18 million jobs by 2050.

 � In the last ten years, network-independent solar PV 
installed capacity rose over tenfold from 0.25 GW in 
2008 to 3 GW in 2018.
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Yerli güneş paneli 
üretimine 30 Nisan 
2020’de Ankara’da 
başlanacak
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, 
Başkent OSB’de kurulan Entegre Güneş Enerjisi 
Fotovoltaik Panel Üretim Fabrikası için düzenlenen İşe 
Başlama Töreni’nde, tesisin tüm bölümlerinin 2020 
haziran ayında tamamlanacağını söyledi.
Kalyoncu, ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) güneş enerjisi ihalesinde en düşük teklifi veren 
şirketin Kalyon Enerji Grubu olduğunu belirterek, 
“Bu fabrikada senelik 500 megavat kapasiteli 
güneş paneli üretimi gerçekleşecek. Avrupa’nın 
nadir fabrikalarından biri olacağız. Türkiye’nin 
Orta Doğu’daki ilk entegre fabrikası olacağız. Tüm 
aşamalarına kadar her bir hücrenin ekipmanı 
üretilecek. Burada 1300 kişiye istihdam sağlanacak.” 
ifadelerini kullandı.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ Genel Müdürü 
Ahmet Taşkın da fabrikada ilk entegre panel üretimine 
30 Nisan 2020’de başlanacağını söyledi. Çin’in en 
büyük teknoloji firmalarından China Electronic 
Technology Corporation ile birlikte çalışacaklarını 
belirten Taşkın, “Fabrikamızda kullanacağımız 
ekipmanların bir kısmını Çin’de üreteceğiz bir kısmını 
da Japonya ve Avrupa’da üreteceğiz.” dedi.

Domestic production 
of solar panels to 
start in Ankara on 
April 30, 2020
Kalyon Holding Board Member Haluk Kalyoncu 
stated at the Initiation Ceremony organized for 
the Integrated Solar Power Photovoltaic Panel 
Manufacturing Plant established in Başkent 
Organized Industrial Zone (OIZ) that all parts of the 
plant would be completed by June 2020.
Noting that Kalyon Energy Group made the lowest 
bid in the first solar power tender for Renewable 
Energy Resource Areas (YEKA), Kalyoncu said: 
“Solar panels with 500 megawatts of capacity per 
year will be manufactured in this plant. It will be 
one of the exceptional factories in Europe, and 
Turkey’s first integrated factory in Middle East. 
Equipment of each cell down to all phases will be 
manufactured. The factory will create 1,300 jobs.”
The General Director of Kalyon Güneş Teknolojileri 
Üretim A.Ş., Ahmet Taşkın, stated that the first 
integrated panel will be manufactured on April 30, 
2020. Pointing out that they would work with China 
Electronic Technology Corporation, one of China’s 
major technology companies, Taşkın said: “We will 
manufacture the equipment that we will use in our 
plant partly in China, Japan and Europe.”
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Google, Avrupa’da 
Toplam 800 MW’lik 
PPA’ya İmza Attı
Google, dünya genelinde uzun dönemli yenilenebilir 
anlaşmaları kapsamında Avrupa kıtasında toplam 793 
MW’lık elektrik alım anlaşması imzaladı.
Google CEO’su Sundar Pichai yaptığı açıklamada, 
“İ̇skandinav ülkeleri internetin ekonomik bümümeye 
nasıl destek olabileceğinin harika örnekleri” dedi. 
Pinchai, şirketin önümüzdeki iki yıl içerisinde veri 
merkezlerine ise 3 milyar Euro yatırım yapacağını da 
ekledi.
Google’ın Avrupa’daki en büyük PPA anlaşmaları 
(Power Purchasing Agreement-Elektrik Alım 
Anlaşmaları) İsveç’te 286 MW, Finlandiya’da 255 MW, 
Danimarka’da 160 MW ve Belçika’da 93 MW olarak 
kaydedildi. Finlandiya’da yapılan anlaşmada alınacak 
elektrik iki rüzgar santralinden, Danimarka’da ise 
beş güneş enerjisi santralinden sağlanacak. Fransız 
enerji firması Engie’nin Benelux birimi de yaptığı 
açıklamada Google ile beş yıllık enerji alım anlaşması 
imzaladığını söyledi. 370 MW’lık anlaşmanın 93 MW’ı, 
Belçika kıyılarında bulunan Norther Offshore rüzgar 
santralinden tedarik edilecek.

AB’nin “Yeşil 
Anlaşma”sı Açıklandı
Avrupa Birliği Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula 
von der Leyen, “Yeşil Anlaşma“ (European Green 
Deal) olarak bilinen eylem planını açıkladı. Plan 
Avrupa Birliği ülkelerini 2050’ye kadar “iklim-nötr” 
hâle getirmeyi amaçlarken açıklanan hedefler 
arasında AB’nin karbon emisyonlarını 2030’a kadar 
yüzde 50 oranında azaltması da yer alıyor. Plan bu 
hedeflere ulaşmak amacıyla yapılan reformlardan 
etkilenecek ülkeleri desteklemek amacıyla 35 
milyar avroluk bir fonun kurulmasını da öngörüyor. 
Von der Leyen, AB’de 2050 yılına kadar karbon 
emisyonunun mümkün olduğunca azaltılması 
amacıyla 100 milyar Euro’luk fon ayırmayı planlıyor.

Google Signs PPAs 
of 800 MW in Total in 
Europe
Google has signed power purchase agreements 
of 793 MW in total in Europe as part of long-term 
renewable energy agreements worldwide.
“Scandinavian countries are wonderful 
examples of how the Internet can support 
economic growth,” said Sundar Pichai, the CEO 
of Google. Pinchai added that the company 
would invest €3 billion in datacenters in 
upcoming two years.
The biggest PPAs (Power Purchasing 
Agreements) of Google in Europe involve 
286 MW in Sweden, 255 MW in Finland, 160 
MW in Denmark, and 93 MW in Belgium. The 
power purchased will be supplied by two wind 
power plants in Finland and five solar farms in 
Denmark. The Benelux division of the France-
based energy company Engie announced that 
the company signed a five-year power purchase 
agreement with Google. 93 MW of the 370-MW 
deal will be supplied by the Norther Offshore 
wind farm located off the coast of Belgium.

EU Announces the 
“Green Deal”
The new head of the European Union Commission, 
Ursula von der Leyen, has announced the action 
plan “European Green Deal”. While the plan aims to 
make EU member states “climate-neutral” by 2050, 
one of the objectives announced involves reducing 
carbon emissions of the EU by 50 percent by 2030. 
The plan also projects that a €35-billion fund be 
created to subsidize the countries to be affected 
by the reforms to be made to achieve the said 
objectives. Von der Leyen plans to allocate €100 
billion to the efforts to minimize carbon emission in 
the EU by 2050.
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Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi’nde güneş 
hücrelerinin verimliliğini 
artıran nano malzeme 
geliştirildi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde kurulan 
Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 
(NÖHÜNAM), 2014’ten beri karbon temelli nano 
malzemeler üzerine çalışma yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında, yerli imkanlarla geliştirilen nano 
boyuttaki grafen film sayesinde, silisyum tabanlı güneş 
hücrelerinin verimliliğinde yaklaşık yüzde 20 oranında 
artış sağlandı.
NÖHÜNAM’da grafen üzerinde çalışmalar yürüten Fen 
Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Recep Zan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin 
altyapısıyla ulusal ve uluslararası birçok araştırma 
merkeziyle yarışacak düzeyde ve yenilenebilir enerji 
üzerine endüstriyel Ar-Ge kapasitesine sahip ender 
merkezlerden biri olduğunu söyledi.
Zan, çalışmalarını üniversitenin katkısıyla yerli imkanlarla 
gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, “Çalışmalarımız 
TÜBİTAK ve TÜBA tarafından da desteklenmektedir ayrıca 
laboratuvarlarımızda grafenin farklı tür güneş hücreleri, 
yakıt pilleri, zırh kaplamaları, organik ve inorganik 
atık geri dönüşümü alanlarında kullanımı üzerine 
çalışmalarımız devam ediyor.” bilgisini paylaştı.

A nano-material to 
raise efficiency of solar 
cells was developed in 
Niğde Ömer Halisdemir 
University
The Nanotechnology Research and Application 
Center (NÖHÜNAM) established in Niğde Ömer 
Halisdemir University has been studying carbon-
based nano-materials since 2014.
The nano-sized graphene film developed by 
domestic means as part of the study increases 
efficiency of silicon-based solar cells approximately 
by 20 percent.
Studying graphene at NÖHÜNAM, Assoc. Prof. Dr. 
Recep Zan. from the Faculty of Science and Letters, 
Department of Physics, said in his statement to an 
AA correspondent that the center was one of the 
exceptional centers with industrial R&D capacity 
for renewable energy that can compete with many 
research centers located in Turkey and overseas.
Underlining that they conducted their studies with 
the contribution of the university and by domestic 
means, Zan said: “Our studies are sponsored by 
TÜBİTAK and TÜBA. Moreover, our efforts on the 
use of graphene for different types of solar cells, 
fuel cells, armor plating, and organic and inorganic 
waste recycling are in progress in our labs.”
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Türkiye’nin en büyük 
lisanslı güneş enerjisi 
santrali üretime başladı
Polat Enerji, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı ve 
Türkiye’nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santrali 
olan Cıngıllı GES’i hayata geçirdi.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, Niğde’nin Bor 
ilçesinde tek bir sahada, 520 bin metrekare alanda 
kurulan Cıngıllı Güneş Enerjisi Santralinin, yılda 60 
milyon kWh yenilenebilir elektrik enerjisi üreteceği 
belirtildi.
Türkiye’nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santrali 
36,4 MWp kurulu gücündeki Cıngıllı GES’te üretilecek 
elektrik miktarıyla yaklaşık 20 bin kişinin yıllık elektrik 
ihtiyacının karşılanması ve 35 bin ton karbondioksit 
azaltımı hedefleniyor. Santralden sağlanacak karbon 
emisyonu azaltımıyla, yılda yaklaşık 10 bin adet ağaç 
dikimine eşdeğer bir fayda sağlanıyor. Cıngıllı GES, 
yaklaşık 200 kişilik ekiple, toplamda 21 km enerji nakil 
hattı ile birlikte 150 günde tamamlandı.

The largest licensed 
solar power plant in 
Turkey starts production
Polat Enerji has commissioned the Cıngıllı SPP, the 
company’s first investment in solar plants and the 
largest licensed solar power plant in Turkey.
According to the press statement made by the company, 
the Cıngıllı Solar Power Plant, which covers an area of 
520,000 square meters in a single field in Bor, Niğde, will 
generate 60 million kWh of renewable power per year.
The largest licensed solar power plant in Turkey with an 
installed capacity of 36.4 MWp, Cıngıllı SPP is expected 
to meet the annual power demand of 20,000 people and 
reduce carbondioxide emissions by 35,000 tons. The 
reduction of carbon emission by the plant is equivalent 
to planting of 10,000 trees pear year. Cıngıllı SPP was 
completed in 150 days with a team of approximately 200 
people and 21 km of energy transmission line in total.
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ABD Güneş Endüstrileri Birliği (SEIA) tarafından 
yayınlanan rapora göre, Trump yönetiminin yaklaşık 
iki yıl önce ithal güneş panelleri üzerinde uygulattığı 
tarifeler, ulusal güneş enerjisi sektörünün büyümesini 
engelliyor. Tarifeler devam ettiği takdirde, yaklaşık 
62.000 istihdam olanağı ve 19 milyar dolarlık yatırım 
gerçekleşmeyebilir.
SEIA, Trump yönetiminin ithal panellerdeki tarifeleri 
nedeniyle yaklaşık 1,8 milyon konutun ihtiyacını 
karşılayabilecek 10,5 GW’lik yatırımın kaybedildiğini 
açıkladı. Başkan Donald Trump, 2018’in başında ithal 
panellere dört yıllık tarife programını uyguladı ve 
%30’dan başlayan tarifeler her yıl beş puan azaldı. 
SEIA raporu, kasvetli tahminlere dayanarak, sektörün 
2017 ve 2021 yılları arasında 62 bin daha az iş 
yaratacağını ve değişmeden kalacağını öngörüyor.
ABD kömür madenciliğinde çalışan sayısının 53.000 
olduğunu ve zararın büyüklüğünü vurgulayan SEIA 
Başkanı Abigail Ross Hopper, “Solar, bu yönetimin 
tarife politikasına maruz kalan ilk endüstriydi ve iki 
yıl önce uyardığımız etkileri artık hissediyoruz” dedi. 
ABD’deki güneş enerjisi kurulum firmaları, tarife 
hareketine ilk günden bu yana karşı çıktılar ve fosil 
yakıtlarla rekabet etmek için ucuz ithal panellere 
güvendiler. ABD’de monte edilen panellerin çoğunun 
Asya’da yapıldığı biliniyor.
“Güneşin rekabet etmesi gittikçe zorlaşıyor”
Trump’ın ticaret ve üretim danışmanı Peter Navarro 
ise SEIA raporunun “klasik sahte haberler”den 
olduğunu söyleyerek ülkenin en büyük güneş 
enerjisi birliğini şu sözlerle tanımladı: “ABD’li güneş 
tesisatçılarını tahrip etmek isteyen ve Çin’in yoğun 
olarak sübvanse edilen endüstrisi tarafından kaç 
Amerikan işinin tahrip edileceğini umursamayan Çinli 
güneş enerjisi şirketleri konfederasyonu.”
Tartışmalar devam ederken SEIA’nın raporu, ABD’deki 
panel fiyatlarının dünyadaki en yüksek fiyatlar 
arasında olduğunu belirtiyor. SEIA’ya göre bu durum, 
güneşin, rüzgar ve doğal gaz gibi diğer elektrik üretim 
kaynakları ile rekabet etmesini gittikçe zorlaştırıyor.

The solar tariff in the 
United States to cost 62,000 
jobs and $19 billion of 
investment
According to a report published by the Solar Energy 
Industries Association (SEIA) of the United States, the 
tariffs imposed on import solar panels by the Trump 
administration about two years ago hinder the growth 
of the national solar power industry. The tariffs could 
preclude creation of 62,000 jobs and $19 billion of 
investment if they remain in effect.
The SEIA has announced that Trump administration’s 
tariffs on import panels caused a loss of 10.5 GW 
worth of investments that could meet the demand 
of 1.8 million households. President Donald Trump 
imposed a four-year tariff program on import panels in 
early 2018, and the tariffs started with 30 percent and 
diminished by five percent each year. Based on bleak 
estimates, the SEIA report foresees that the industry 
would create 62,000 less jobs from 2017 to 2021 and 
make no progress.
Reminding that coal mining employed 53,000 people in 
the United States to illustrate the magnitude of the loss, 
the SEIA Chairman, Abigail Ross Hopper, said: “Solar 
power was the first industry to face the tariff policy of 
this administration, and we are now feeling the effects 
for which we made a warning a couple of years ago.” 
The solar power installation companies in the United 
States have opposed to the tariff movement from the 
first day, and relied on cheap import panels to compete 
with fossil fuels. It is known that most of the panels 
assembled in the United States are made in Asia.
“It is getting more difficult for solar power to compete”
Peter Navarro, the trade and customs advisor of Donald 
Trump, argued that the SEIA report was a “classic fake 
news”, describing the nation’s largest solar power 
association as follows: “A confederation of Chinese 
solar power companies that want to destroy American 
solar power installers and do not care about how many 
American jobs will be destroyed by the intensively 
subsidized industry of China.”
While debates continue, the SEIA report states that 
panel prices in the United States are the world’s 
highest. According to the SEIA, this makes solar 
power to compete with the other sources of electricity 
generation such as wind and natural gas.

ABD’deki solar tarife, ABD’deki solar tarife, 
62.000 işe ve 19 milyar 62.000 işe ve 19 milyar 
dolar yatırıma mal olacakdolar yatırıma mal olacak
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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

6 MW

POLATLI

150 KW KOORDİNAT ÇATI ÜSTÜ GES

1 MW

YALOVA-YASKİ GES

BEYPAZARI NALLIHAN

3 MW 

4 MW 

3 MW 
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 IMF: “A heavy carbon tax 
is needed to limit climate 
change”
According to a report prepared by the International 
Monetary Fund (IMF), the most effective way to combat 
climate change is to impose an urgent and global 
taxation that will make utilization of fossil fuels more 
expensive. It is stated in the report that financial 
bodies should limit rising sea levels, extreme weather 
conditions and warming while combating more 
intensively with the risks related to the climate change 
including billions of fossil fuel reserves.
The report argues that a global tax of $75 per ton in 2030 
could limit the warming of the planet with 2 degrees 
Celsius (2°C), otherwise the warming could double. 
According to the IMF, the tax-based economic disruption 
that will largely raise the price of fossil-fuel-based 
energy derived from burning coal could be compensated 
by redirecting the money to citizens.
 “Emissions are falling while energy costs are rapidly 
increasing”
Focusing on the risks of climate change for economic 
stability of countries in particular, the report shows 
that a $75 tax would reduce emissions in the United 
States by about 30 percent while causing a 53-percent 
increase in power prices and a 20-percent increase in 
gasoline prices in 2030. However, fair redistribution of 
the tax that is estimated to provide a revenue equal to 1 
percent of the GDP of the United States could result in a 
progressive policy.
“IMF calls for an aggressive climate action”
The tax will affect most severely the countries that 
create carbon emission and rely on burning or exporting 
fuel. IMF estimates that a $75 carbon tax would reduce 

emissions by up to 45 percent in developing countries 
such as China, India and South Africa, and provide a 

revenue of up to 3.5 percent of the GDP in the case 
of South Africa.
Making it expensive to create greenhouse gas 
emissions is not a new idea. Despite major political 

obstacles before imposing such taxes, such taxes 
are widely advocated by environmental economists in 
particular. On the other hand, bringing along the most 

challenging financial burdens for a segment of the 
society, such policies raise awareness of oppression. 
For instance, the tax increase on gasoline and diesel fuel 
triggered the yellow vest demonstrations this year.

Even though the taxes will be discussed more, more 
people think that IMF supports the civil society that 
calls for a more aggressive climate action.

IMF: “Dünyanın iklim değişikliğini 
sınırlandırmak için büyük bir 
karbon vergisine ihtiyacı var”
Uluslararası Para Fonu-IMF’nin hazırladığı çalışmaya göre, 
iklim değişikliğiyle mücadelenin en etkili yolu, fosil yakıtların 
kullanımını daha pahalı hale getirecek acil ve küresel bir 
vergi uygulamasından geçiyor. Rapor, deniz seviyesinin 
yükselmesi, aşırı hava olayları ve ısınmayı sınırlarken fosil yakıt 
rezervlerindeki milyarlarca rezerv de dahil olmak üzere, finansal 
kurumların iklim değişikliği ile ilgili risklerle giderek daha fazla 
mücadele etmesi gerektiğini vurguluyor.
Çalışma, 2030 yılında ton başına 75 dolarlık bir küresel 
verginin gezegenin ısınmasını 2 santigrat derece (2°C) ile 
sınırlayabileceğini, aksi halde iki katına çıkabileceğini belirtiyor. 
IMF’ye göre, kömürün yakılmasından kaynaklanan fosil yakıt 
bazlı enerjinin fiyatını büyük ölçüde artıracak olan vergi kaynaklı 
ekonomik bozulma ise parayı doğrudan vatandaşlara geri 
yönlendirerek dengelenebilir.
 “Emisyonlar azalırken enerji maliyetleri hızla artıyor”
İklim değişikliğinin özellikle ülkelerin ekonomik istikrarı için 
nasıl bir risk taşıdığını inceleyen çalışma, 75 dolarlık bir vergi 
uygulamasının ABD’deki emisyonları yaklaşık yüzde 30 oranında 
azaltacağını ancak elektrik maliyetlerinde ortalama yüzde 53 
artış ve 2030 için öngörülen benzin fiyatlarında ise yüzde 20’lik 
bir artışa neden olacağını gösteriyor. Ancak, ABD’de GSYİH’nın 
yüzde 1’ine eşdeğer bir gelir getireceği tahmin edilen verginin adil 
bir şekilde yeniden dağıtılması ile mali açıdan ilerici bir politika 
olarak sonuçlanabileceği düşünülüyor.
“IMF, agresif bir iklim eylemi için çağrıda bulunuyor”
Verginin etkisi, en fazla karbon emisyonu üreten ve kömür yakma 
veya ihraç etmeye bağımlı ülkelere ise daha farklı şekilde etki 
edecek. IMF, Çin, Hindistan ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan 
ülkelerde, 75 dolarlık bir karbon vergisinin emisyonları yüzde 
45’e varan oranlarda azaltacağını ve Güney Afrika’nın 
durumunda ise GSYİH’nın yüzde 3,5’e varan 
oranlarda gelir sağlayacağını tahmin ediyor.
Sera gazı emisyonları üretmeyi pahalı hale 
getirme fikri yeni değil. Bu tür vergilerin 
uygulanmasındaki büyük siyasi zorluklara 
rağmen, özellikle çevre ekonomistleri 
tarafından yaygın olarak savunuluyor. Öte 
yandan, toplumun belirli bir kesimi için en zor 
mali yükleri getiren bu tür politikalar ile baskıya 
yönelik farkındalık da artıyor. Örneğin; Fransa’da 
benzin ve dizel üzerindeki vergi artışı bu yılki sarı 
yelek protestolarının tetikleyicisi olmuştu.
Vergi daha çok tartışılacak olsa da, IMF’nin bu 
önerisi ile daha agresif bir iklim eylemi için çağrıda 
bulunan sivil topluma destek olduğunu düşünenler 
çoğunlukta yer alıyor.
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PURE LIKE THE SUN

Müşterilerimize ve Kaliteye
Değer Veriyoruz

Akredite laboratuvar standartlarında 100% güneş simülasyon
ölçümleriyle A + kalitede “Güneş Gibi Saf” fotovoltaik güneş paneli
üreten çevre dostu ve güvenilir çözüm ortağınız.

GSE is your ecofriendly and reliable partner manufacturing A+ quality photovoltaic
modules that are tested under Accredited laboratory standards.



Farming under solar panels 
helps save water and 
provide efficiency
A study that appeared in the magazine Nature suggests that the 
existing cultivation areas are the “land cover with the highest 
photovoltaic potential,” based on the incoming sunlight, air 
temperature and relative humidity. The study showed that such 
plants as peppers and cherry tomatoes grew more efficiently. 
Researchers used sensors installed on the soil surface to 
observe the surface temperature, air humidity and incoming 
light levels for three months of summer on average. 
PV panels helped to achieve lower daytime temperatures and 
higher nighttime temperatures during the projects that involved 
the use of agrivoltaic systems which involve installation of solar 
panels in farming areas. Comparing traditional cultivation areas 
to agrivoltaic areas with equal irrigation rates, researchers 
discovered that agrivoltaic systems provided a lower steam 
pressure and gave more humidity to the air in two different 
irrigation scenarios (irrigation everyday and every two days).
“Reduced water use and increased productivity”
While food products grow more efficiently in the shadow 
of solar panels, the productivity tripled for chiltepin pepper 
tripled and doubled for tomato. It was also found that each 
irrigation activity did not need to take too long as is the case in 
the existing agricultural activities, and that water use could be 
reduced while productivity was increased.
Continuing their studies in Arizona, the research team 
cooperates with the National Renewable Energy Laboratory of 
the United States Department of Energy to figure out how well 
the agrivoltaic approach could be applied to the other parts 
of the country and how adoption of new approaches could be 
promoted in regional policies.

Güneş panelleri 
altında çiftçilik, 
su tasarrufu ve 
verimlilik sağlıyor
Nature dergisinde yer alan araştırmaya göre, 
gelen güneş ışığı, hava sıcaklığı ve bağıl nem 
oranına dayanarak, mevcut ekim alanlarının 
“en yüksek fotovoltaik potansiyeline sahip arazi 
örtüsü” olduğu tespit edildi. Çalışma, PV dizisi 
altında ekilen biber, kiraz domatesi gibi bitkilerin 
daha verimli yetiştiğini gösterdi. Araştırmacılar, 
ortalama üç aylık yaz mevsimi boyunca, toprak 
yüzeyinin üzerine monte edilen sensörler 
aracılığıyla, toprağın yüzey sıcaklığını, havanın 
nemini ve gelen ışık seviyelerini gözlemledi. 
Agrivoltaik sistem olarak adlandırılan ve tarım 
alanlarına güneş panellerinin yerleştirildiği 
uygulamalarda, PV panelleri ile daha soğuk 
gündüz sıcaklıkları ve daha sıcak gece 
sıcaklıklarına ulaşıldı. Eşit sulama oranlarına 
sahip olan geleneksel ekim alanı ile agrivoltaik 
alanı karşılaştıran araştırmacılar, iki farklı 
sulama senaryosu (günlük sulama ve her iki 
günde bir sulama) ile agrivoltaik sistemlerin 
daha düşük buhar basıncı sağladığını ve havada 
daha fazla nem bulunduğunu tespit etti.
“Su kullanımı azalırken üretimde artış 
sağlandı”
Gıda mahsulleri güneş panellerinin gölgesinde 
daha verimli büyürken PV panelleri altındaki 
chiltepin biberinin üretimi üç kat; domates 
üretimi ise iki kat daha fazla gerçekleşti. Aynı 
zamanda, her sulama etkinliğinin mevcut tarım 
uygulamalarında olduğu gibi uzun sürelere 
ulaşmasına gerek olmadığı ve su kullanımı 
azaltılırken gıda üretim düzeylerinin ise 
korunabileceği belirlendi.
ABD’nin Arizona eyaletinde çalışmalarını 
sürdüren araştırma ekibi, agrivoltaik yaklaşımın 
ülkenin diğer bölgelerinde ne kadar iyi 
çalışabileceğini ve bölgesel politikalarda 
yeni yaklaşımların benimsenmesinin nasıl 
teşvik edileceğini değerlendirmek üzere, ABD 
Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji 
Laboratuvarı ile birlikte çalışmalarına devam 
ediyor”
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Staubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland and other countries. © Stäubli 2020. Photocredits: Stäubli

En küçük detaylara dikkat etmek önemlidir. Stäubli’yi seçerek,kapsamlı bir uzmanlığın ve 

eğitimli personelin desteğinden yararlanırsınız. Uzun ömürlü bileşenler PV kurulumlarınızı 

verimli ve emniyetli olmasını sağlar. Stäubli uzun vadede sürdürülebilir bir yatırım getirisini 

garanti eder ve kredilendirilebilirliğin gerçeklerini yerine getirmede güvenilir ortağınızdır.

Ocak 2017’den itibaren MC4 yaratıcısı Multi Contact faaliyetini ve servisini 

Stäubli Electrical Connectors olarak yürütmektedir.

Kredilendirilebilir partneriniz

www.staubli-alternative-energies.com

Stäubli‘nin orijinal MC4 konnektörüne güvenin

Orijinal MC4 Konnektör



“GÜNDER, ÖZEL 
GÜNDEMLİ OLAĞANÜSTÜ 
GENEL KURUL 
TOPLANTISI DÜZENLEDİ”
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölü-
mü GÜNDER, Tüzük Değişikliği için Özel Gündemli 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenledi.
GÜNDER, Tüzük Değişikliği için Özel Gündemli Olağa-
nüstü Genel Kurul yapma kararı aldı.  Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısı için ilk buluşma tarihi 5 Kasım 2019 olarak 
belirlenmiş olup yeterli çoğunluğa ulaşılmadığı için toplantı 
19 Kasım 2019 Salı günü gerçekleştirildi.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 19 Kasım 2019 Salı günü 
saat 14.00’da, çoğunluk şartı aranmaksızın, Tunus Caddesi, 
No:7 Kavaklıdere Ankara adresinde bulunan Holiday Inn 
Ankara otelinde yapıldı.

Oy birliği ile kabul edilen tüzük değişiklikleri 
şöyle:
“Üç yılda bir Şubat ayında, Genel Kurula katılma hakkı 
bulunan asıl üyelerin katılımı ile genel kurul ilanında belir-
tilen yerde yapılır. (Geçici Madde: 19 Kasım 2019 tarihli 
Özel Gündemli Olağanüstü Genel Kurul’da alınan karar ile 
15. Olağan Genel Kurul’da seçilmiş olan mevcut yönetimin 
görev süresinin 1 yıl daha uzatılması ve bir sonraki Genel 
Kurul Toplantısının Şubat 2022’de yapılmasına oy birliği 
ile karar verilmiştir.)
Yıllık aidatların belirlenmesinde, Genel Kurul tarafından 
Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar 
verilmiştir.”

“GÜNDER HOLDS 
EXTRAORDINARY 
GENERAL ASSEMBLY 
WITH SPECIAL AGENDA”
The Turkey Division of Solar Power International, 
GÜNDER, held an Extraordinary General Assembly 
with a Special Agenda to amend its Charter.
GÜNDER resolved to hold an Extraordinary General Assembly 
with a Special Agenda for amendment of its Charter.  The 
General Assembly was originally scheduled to convene on 
November 5, 2019, however it was pushed back to Tuesday, 
November 19, 2019, since quorum was not met.
The Extraordinary General Assembly was held in Holiday 
Inn Ankara located at Tunus Caddesi, No:7 Kavaklıdere, An-
kara, at 14:00, on Tuesday, November 19, 2019, without 
a requirement of quorum.

The following amendments to the charter were 
unanimously resolved:
“It shall convene in February every three years at the location 
specified in the general assembly announcement with the 
participation of full members that are entitled to participate in 
the General Assembly. (Provisional Article: It was unanimously 
resolved in the General Assembly with Special Agenda dated 
November 19, 2019, that the term of the current management 
elected in the 15th General Assembly be extended 1 year 
and the next General Assembly convene in February 2022.)
It was unanimously resolved that the Board of Directors be 
authorized by the General Assembly to determine the amount 
of yearly contribution.”
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GÜNDER, YEKA GES-
3 YARIŞMASI İÇİN 
GÖRÜŞLERİ TOPLUYOR!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisine dayalı 
yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin 
tahsisine ilişkin yarışma dokümanlarını hazırlamak üzere, 
güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren ekipman üretici-
leri, EPC firmaları, yatırımcılar ile birlikte 20 Kasım 2019 
tarihinde “YEKA Görüş Toplantısı” düzenledi.
GÜNDER, 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanan 
YEKA GES-3 ihalelerinin taslak şartnamesi için görüşleri 
topluyor.

 � Mevcut kanun ve yönetmeliklere göre hazırlanmış me-
todoloji için öneriniz / önerileriniz nedir?

 � Mevcut kanun ve yönetmeliklerin hangi madde / mad-
deleri için değişiklik öneriniz / önerileriniz var?

Görüş ve önerilerinizi mevzuat@gunder.org.tr e-posta ad-
resine iletebilirsiniz.

GÜNDER COLLECTS 
OPINIONS FOR YEKA 
SPP-3 COMPETITION!
On November 20, 2019, the Ministry of Energy and Natural 
Resources held a “YEKA Opinions Meeting” with the equipment 
manufacturers, EPC companies and investors operating in the 
solar power industry, to draw up competition documents for 
allocation of renewable energy resource areas (YEKA) and 
connection capacities.
GÜNDER is collecting opinions for the draft specifications of 
the tenders for YEKA SPP-3 that are planned to be held in 
the first quarter of 2020.

 � What are your suggestions / recommendations for the 
methodology prepared as per the laws and regulations 
in effect?

 � For which article(s) of the laws and regulations in effect 
do you suggest/recommend amendments?

Please send your views and suggestions to mevzuat@gun-
der.org.tr.
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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!



SEKTÖR, EIF 2019 
GÜNDER ÖZEL 
OTURUMUNDA BİR 
ARAYA GELDİ
12’nci EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, 
6-8 Kasım tarihlerinde Ankara ATO Congresium 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Bu yıl 12’nci 
kez düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük karma 
enerji etkinliği olma özelliği taşıyan kongre ve fuar 
dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini 
bir araya getirdi. 

EIF 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın 2. günü 
olan 7 Kasım 2019’da “GÜNDER Özel Oturumu” düzen-
lendi. Güneş enerjisi sektörüne dair merak edilen mevzuat, 
finansman, yatırım ve çatı projelerinin gelişimi konuları, 
GÜNDER Yönetim Kurulu’ndan temsilcilerin katıldığı 
panelde görüşüldü.

Oturum Başkanlığını GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Kutay Kaleli’nin yaptığı panelde; EİGM Genel Müdür 

GÜNDER EXCLUSIVE 
SESSION AT EIF 2019 
BROUGHT THE INDUSTRY 
TOGETHER
The 12th EIF International Energy Congress and 
Expo was held in ATO Congresium Convention and 
Exhibition Center on November 6-8. The largest mixed 
energy event in Turkey, which was organized for the 
12th time this year, the congress and expo brought 
together the industry representatives from around the 
world. 

“GÜNDER Exclusive Session” was held on November 7, 2019, 
the second day of the EIF 12th International Energy Con-
gress and Expo. The hot topics of the solar power industry, 
including legislation, funding, investment and development 
of rooftop projects, were discussed at the panel attended 
by the representatives of the GÜNDER Board of Directors.

EİGM Acting Deputy General Manager Sebahattin Öz, Schmid 
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Yardımcısı Vekili Sebahattin Öz, Schmid Pekintaş Enerji 
CEO’su Özhan Olcay, ERL Yönetim Kurulu Başkanı Halit 
Erol, Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç 
Harmanlı, Bereket Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Elif  Yağlı 
Ece yer aldı.

GÜNDER Özel Oturumundan Önemli başlıklar:

EİGM GM Yard. Vekili Sebahattin ÖZ: “YEKA ilanları 
sene sonunda yayınlanacak. Yerlilik şartları getirilerek mevcut 
tesislere destek sunulacak. YEKA’ların toplamda 1000 MW 
olması ve 40-50 MW olarak ilana çıkılması planlanıyor. 
Hangi illerin olacağı henüz belli değil ama belirlemek için 
çalışmalar sürüyor.”

Schmid Pekintaş CEO’sun Özhan Olcay: “Yerlilik 
oranlarında yüzde 65’e ulaşmak için farklı açılardan yerli 
üretim sürecini değerlendirmemiz ve daha çok yol kat et-
memiz gerekiyor.”

ERL Solar YK Başk. Halit Erol: “YEKA’lardan sonra 
üretimimizin %80’i ihracata yönelik olacak şekilde çalışmayı 
hedefliyoruz.”

Europower Enerji YK Başk. Behiç Harmanlı: “İh-
racat için gelişime açık olmanız, girişimci ruhunuzu ortaya 
koymanız, AR-GE merkezi destekli  bir üretimle, yatırım 
yapacağınız ülkenin yerel ihtiyaçlarına yönelmeniz önemli 
faktörler.

Bereket Enerji YK üyesi Elif  Yağlı Ece: “Hücre üretim 
sürecinde piyasa ile rekabet için henüz erken aşamadayız 
ama hızla ilerliyoruz. Ceylanpınar’daki 10 MW’lik santrale 
odaklandık.

Pekintaş Enerji CEO Özhan Olcay, ERL Chairman Halit Erol, 
Europower Enerji Chairman M. Behiç Harmanlı, and Bereket 
Enerji Chairman Elif Yağlı Ece attended the panel headed by 
GÜNDER Chairman Kutay Kaleli.

Important Headlines from GÜNDER Exclusive Session:

EİGM Acting Deputy General Manager Sebahattin ÖZ: 
“YEKA announcements will be made at the end of the year. 
Domesticity requirements will be introduced and the existing 
plants will be subsidized. It is planned that YEKAs will have a 
total capacity of 1000 MW and announcements will be made 
for each 40 to 50 MW. The provinces have not been decided 
yet but efforts are in progress to determine the provinces.”

Schmid Pekintaş CEO Özhan Olcay: “We have to approach 
domestic production process from different perspectives and 
cover more distance to achieve 65-percent domestic pro-
duction.”

ERL Solar Chairman Halit Erol: “After the YEKAs, we aim 
to dedicate 80% of our production to export.”

Europower Enerji Chairman Behiç Harmanlı: “Being open 
to development, putting on an entrepreneurial spirit, and 
responding the needs of the country of investment with a 
production supported by an R&D center are important factors 
in export.”

Bereket Enerji Board Member Elif Yağlı Ece: “It is early to 
compete with the market in cell production process but we 
are proceeding rapidly. We are focused on the 10-MW power 
plant in Ceylanpınar.”
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GÜNDER, 
TEKNOLOJI VE 
YENILENEBILIR 
ENERJIYE 
ADANMIŞ ÜLKE, 
TAYVAN’DAYDI!
Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) ve Yarı 
İletken Ekipmanları ve Malzemeleri Uluslararası Birliği 
(SEMI) iş birliği ile düzenlenen Energy Taiwan, 16-18 Ekim 
2019 tarihleri arasında Taipei’deki Nangang Sergi Merke-
zi’nde gerçekleştirildi. GÜNDER Genel Sekreteri ve Enerji 
Muhabiri Esen ERKAN, Energy Taiwan etkinliğinden iz-
lenimlerini paylaştı…
Güneş, rüzgar, yeşil finansman, sigorta, hidrojen enerjisi, ya-
kıt hücresi, akıllı enerji teknolojileri ve depolama 16 Ekim’den 
bu yana, Büyük Okyanus’un küçük adası Tayvan’ın başkenti 
Taipei’de görüşülüdü. Energy Taiwan 2019, Yenilenebilir 

GÜNDER WAS 
IN TAIWAN - THE 
COUNTRY COMMITTED 
TO TECHNOLOGY AND 
RENEWABLE ENERGY!
Organized by Taiwan External Trade Development Council 
(TAITRA) and the International Association of Semiconduc-
tor Equipment and Materials (SEMI), Energy Taiwan was 
held in Nangang Exhibition Center in Taipei on October 16-
18, 2019. GÜNDER General Secretary and Energy Reporter 
Esen ERKAN shares her observations of Energy Taiwan...
The issues of solar power, wind power, green funding, insur-
ance, hydrogen energy, fuel cells, smart energy and storage 
technologies have been discussed in Taiwan - the small is-
land on the Pacific - since October 16. Energy Taiwan 2019 
brought together more than 10,000 domestic and foreign 

 GÜNDER’DEN 
 FROM GÜNDER 

26
Ocak•Şubat•Mart / Jan.•Feb.•March 2020



GENİŞ SERVİS AĞI
HIZLI ARIZA ÇÖZÜMLERİYLE VERİMLİLİĞİNİZİ 
MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKARIYORUZ

Mimarsinan OSB, Kayseri, 7.2 MW

www.maximaenerji.com.tr
info@maximaenerji.com.tr

Türkiye’de 200MW’ı aşan referanslar 

950MW’IN 
ÜZERİNDE ULUSLARARASI TECRÜBE

www.asunim.com.tr

ÇATI ÜSTÜ GES PAZARINDA LİDER

www.maximaenerji.com.tr
info@maximaenerji.com.tr

Kıvanç Tekstil,Adana,500kWpPMS Alüminyum,Bursa,900kWp Oylum Sınai Yatırımlar,Kayseri,1.08MWp Emta Kablo,Osmaniye,1.17MWp

maxima bir Asunim Grup İştirakidir

Türkiye’de 9 farklı bölgede toplam 200MWp üzerinde  kurulu güce sahip güneş enerjisi 
santraline “izleme, bakım & onarım” hizmeti vermekteyiz. 



industrialists as part of the Renewable Energy Week.

Solar power projects enhance recognition of Taiwan
Delivering the inaugural address of the Energy Taiwan 2019 
Expo and Conference, Taiwan Prime Minister Tsai Ing-wen 
stated that Taiwan underwent a rapid growth in the green 
energy industry with onshore and offshore wind farms and 
photovoltaic projects. Tsai noted that solar farms on the 
coast of the Miaoli district and Changhua in the central part 

of Taiwan enhanced the renew-
able energy capacity and indus-
try of the country, and that such 
achievements played a key role 
in raising the recognition of Tai-
wan worldwide.

Suppliers of global brands 
are also in Taiwan
Implementing a comprehensive 
economic development strategy 
that focuses on industrial inno-
vation, Taiwan’s government has 

biotechnology, green energy, national defense, smart ma-
chines, the Internet of things and agricultural development 
among its primary objectives. More than 10,000 Taiwanese 
companies including Apple’s suppliers Foxconn and Wistron 
are located in this island country for the tax incentives, supply 
chain, logistics services, efficient business parks and cultural 
connections that it offers.
Mobilizing for for digital transformation with the integration 
of artificial intelligence technologies in the market, Taiwan 

Enerji Haftası kapsamında 10.000’den fazla yerli ve yabancı 
sanayici bir araya getirdi.

Güneş enerjisi projeleri ile Tayvan’ın bilinirliği 
arttırıyor
Energy Taiwan 2019 Fuar ve Konferansı’nın açılış konuş-
masını yapan Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen, deniz & kara 
üstü rüzgar enerjisi ve fotovoltaik projeler ile Tayvan’ın yeşil 
enerji sektöründe hızla geliştiğini ifade etti. Tsai, kuzey ada 
ülkesinin Miaoli ilçesi kıyıların-
daki ve Tayvan’ın merkezinde-
ki Changhua’da bulunan güneş 
enerjisi çiftlikleri ile ülkenin ye-
nilenebilir enerji kapasitesini ve 
sanayisini geliştirdiğini belirterek 
bu başarıların Tayvan’ın bilinir-
liğini dünya çapında arttırmada 
önemli bir rol oynadığını söyledi.

Küresel markaların 
tedarikçileri de Tayvan’da 
bulunuyor
Endüstriyel inovasyona odaklanan kapsamlı bir ekonomik 
kalkınma stratejisi bulunan Tayvan’daki hükümetin ana he-
defleri arasında, biyoteknoloji, yeşil enerji, ulusal savunma, 
akıllı makineler, nesnelerin interneti ve tarımsal kalkınma 
yer alıyor. Apple tedarikçisi firmalardan olan Foxconn ve 
Wistron dahil olmak üzere, 10.000’den fazla Tayvan şirketi, 
vergi teşvikleri, tedarik zinciri, lojistik hizmetleri, verimli iş 
parkları ve kültürel bağları sayesinde bu adada yer alıyor.

 SEMI tarafından yayınlanan ankete 
göre, 10 Tayvanlıdan sekizi hükümetin 
enerji dönüşüm politikalarını ve güneş 
enerjisi kullanımını destekliyor. 

According to a survey done by SEMI, 
eight out of 10 citizens of Taiwan support 
the government’s energy transformation 
policies and solar power use. 
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is planning to produce the technology in the smartest man-
ner and increase exports, and to accelerate the transition 
to renewable energy. The key plan for the near future will 
be the transition to the 5G technology that is considered to 
revolutionalize communication technologies.

Taiwan aims to raise its PV 
capacity to 20 GW by 2025
Offering technology support to 
the global energy industry and 
implementing its renewable en-
ergy objectives in recent years, 
Taiwan aims to generate 20 per-
cent of its power from renewable 
sources by 2025.
One of the principal objectives of 
the Taiwanese government is to 
raise the PV installed capacity 
from 3.3 GW in 2019 to 20 GW 
in 2025. Since the country lacks 
sufficient demand and area for 
rooftop SPP installations except 
for industrial and public build-
ings, the industry focuses on 
onshore and floating PV plants. 

According to the results of a survey recently announced by 
SEMI, eight out of 10 citizens of Taiwan support the govern-
ment’s energy transformation policies and solar power use. 
A country with a high income level and low power prices, 
Taiwan maintains its efforts to popularize the use of clean 

Yapay zeka teknolojilerinin piyasaya entegrasyonu ile birlikte 
dijital dönüşüm için harekete geçen Tayvan, teknolojiyi en 
akıllı şekilde üretip ihracatı arttırmak ve yenilenebilir enerjiye 
geçişi hızlandırmayı planlıyor. Yakın zamandaki en önemli 
plan ise iletişim teknolojilerinde devrim yaratacağı düşünü-
len 5G teknolojisine geçiş yapmak 
olarak gösteriliyor.

Tayvan’ın hedefi, PV 
kapasitesini 2025 yılına 
kadar 20 GW’ye yükseltmek
Son yıllarda küresel enerji sektö-
rüne teknoloji desteği sunan ve ye-
nilenebilir enerji hedeflerini hızla 
uygulamaya koyan Tayvan, 2025 
yılına kadar enerjisinin yüzde 20’sini 
yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi 
hedefliyor.
Tayvan hükümetinin güneş enerji-
si alanındaki hedeflerinin başında, 
Mayıs 2019’da 3.3GW olan kurulu 
PV kapasitesini 2025 yılına kadar 
20 GW’ye yükseltmek geliyor. En-
düstriyel ve kamu binaları haricinde, 
çatı tipi GES kurulumları için yeteri 
kadar talep ve alanın bulunmadığı ülkede, kara tipi ve yü-
zer PV tesislerine odaklanılıyor. SEMI’nin yakın zamanda 
açıkladığı anket sonuçlarına göre, 10 Tayvanlıdan sekizi 
hükümetin enerji dönüşüm politikalarını ve güneş enerjisi 
kullanımını desteklediğini gösteriyor. Gelir düzeyi yüksek ve 

Taiwan aims to use 20 GW of solar power, 5.5 
GW of wind power, 2.08 GW of hydroelectric and 
biogas power for a renewable energy generation 
capacity of 27 GW by 2025. Moreover, the draft 
amendment of the Regulation on Renewable En-
ergy Generation Plant Installation was announced 
by MOEA in December 2018. This stipulates a 
special regulation for:

 � Installation of a recycling mechanism for PV 
modules,

 � Simplification of the revision process for con-
nection of renewable-energy-based systems 
to electricity systems,

 � Investors that install generation plants ex-
clusively for domestic consumption.
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energy further.
While solar and wind power account for about 10 percent of 
the power generation in Taiwan, nuclear power plants that are 
projected to be shut down gradually account for 20 percent of 

power generation, while the rest of 
the power is generated from fossil 
fuels like in many island countries.

Taiwan Focuses on 
investments in India
Taiwan has a population of 24 
millions and an economic activ-
ity largely based on fishing and 
agriculture. The island country 
works resolutely to show its will-
ingness to contribute to the world 
and its region. It is observed that 
Taiwan has set India as a poten-
tial business target on its quest to 
find new markets after the trade 
war between the United States 
and China.
The trade war between Wash-
ington and Beijing has given rise 
to higher tariffs for tens of billion 
dollars of goods and disrupted 
the structure of the global supply 
chain. This has caused companies 
to avoid higher tariffs and head 
to other countries. India and oth-
er countries of the Association of 
Southeast Asian Nations - ASEAN 
are among alternative markets in 
the process that directs more Tai-
wanese companies to find alter-
natives.
Having invested $360 million in 
India through its companies in 
2018, Taiwan is planning to in-
crease its investments and trade 
even further. Operating in the field 
of technology transfer, the two 
countries trade on such issues as 
information and communication 
technologies, engineering end 
electronics. The trade volume of 
the two countries rose from $1 
billion in 2000 to $7.5 billion in 
2018.

elektrik fiyatları düşük bir ülke olan Tayvan’da, temiz enerji 
kullanımını yerelden genele geliştirmek üzere kamuoyu 
oluşturma çabaları hızla devam ediyor.
Tayvan’ın halihazırda elektrik üre-
timinin yaklaşık olarak yüzde 10’u 
güneş ve rüzgar enerjisinden, yüzde 
20’si aşamalı olarak kapatılması gün-
demde olan nükleer santrallerden 
ve geri kalan üretim ise pek çok ada 
ülkesinde olduğu gibi fosil ağırlıklı 
santrallerden sağlanıyor.

Tayvan, Hindistan’daki 
yatırımlara yoğunlaştı
24 milyona yakın nüfusu ile balıkçı-
lık ve tarım faaliyetleri ağırlıklı bir 
ekonomiye sahip olan ada ülkesi, 
dünyaya ve bölgeye katkıda bulunma 
konusundaki istekliliğini göstermek 
için kararlılıkla çalışıyor. Ameri-
ka’nın Çin’le olan ticaret savaşları-
nın sonucu olarak, Tayvan’ın yeni 
pazarlar arama yolunda potansiyel 
bir iş hedefi olarak Hindistan’ı be-
lirlediği görülüyor.
Washington ile Pekin arasındaki ti-
caret savaşı, onlarca milyar dolar 
değerindeki mal için daha yüksek 
tarifelere yol açtı ve küresel teda-
rik zincirinin yapısını bozdu. Bu da 
şirketlerin daha yüksek tarifelerden 
kaçmalarını ve diğer ülkelere yönel-
melerine neden oldu. Daha fazla 
Tayvanlı şirketi, başka seçenekler 
bulmaya teşvik eden süreçte, Hin-
distan ve diğer Güneydoğu Asya 
Uluslar Birliği-ASEAN ülkeleri, al-
ternatif  pazarlar arasında yer alıyor.
2018 yılında, şirketleri aracılığıyla 
Hindistan’da 360 milyon dolar ya-
tırım yapan Tayvan, yatırımlarını ve 
ticaretini daha da arttırmayı plan-
lıyor. Teknoloji transferi alanında 
çalışan iki ülke, bilgi ve iletişim tek-
nolojileri, mühendislik ve elektronik 
gibi konularda ticaret yapıyor. İki 
ülkenin ticaret hacmi 2000 yılında 1 
milyar dolardan (USD) 2018 yılında 
7.5 milyar dolara yükseldi.

Tayvan, 2025 yılına kadar toplamda 
27GW’lik yenilenebilir enerji üretim 
kapasitesine sahip olmak için 20GW 
güneş enerjisi, 5.5 GW rüzgar enerjisi, 
2.08GW hidroelektrik ve biyogaz 
hedefliyor. Ayrıca, Yenilenebilir Enerji 
Enerjisi Üretimi Tesis Kurulumu 
Yönetmeliğinin değişiklik taslağı Aralık 
2018’de MOEA tarafından açıklandı. Buna 
göre:

 � PV modüllerinin geri dönüşüm 
mekanizmasının kurulması,

 � Yenilenebilir enerji kaynaklı 
sistemlerin elektrik güç sistemlerine 
paralel bağlanması için gözden 
geçirme sürecinin basitleştirilmesi,

 � Üretim tesisini sadece iç tüketiminde 
kullanmak üzere kuran yatırımcılar 
için özel bir düzenleme getirilmesi 
sağlandı.
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ULUSAL ENERJI 
VERIMLILIĞI EYLEM 
PLANI IZLEME VE 
YÖNLENDIRME 
KURULU KURULDU
Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu 
ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütül-
mesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardım-
cısının başkanlığında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu. Konuya ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Genelgeye göre, oluşturulan kurulun görev ve 
sorumluluk alanları şöyle belirlendi:
“Kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılımcı bir yaklaşımla ve iş birliği çerçevesinde hareket 
etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke 
genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde 
etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği 
stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının 
hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil 
olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin 
bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlan-

NATIONAL ENERGY 
EFFICIENCY ACTION 
PLAN MONITORING AND 
STEERING COMMITTEE IS 
FOUNDED
A National Energy Efficiency Action Plan Monitoring and 
Steering Committee was established under the presidency 
of the Deputy Minister of Energy and Natural Resources to 
orchestrate energy efficiency efforts before all responsible 
and relevant bodies and organizations. The Presidential 
Decree on the matter was published in the Official Gazette 
dated December 7, 2019.

According to the circular, the duties and 
responsibilities of the committee are as follows:
“Carrying out effectively before all responsible bodies and 
organizations the energy efficiency efforts that require the 
public sector and private sector as well as non-governmental 
organizations to act with a participatory and cooperative ap-
proach; drawing up energy efficiency strategies and preparing 
action plans and programs at national level; monitoring the 
realization levels of, coordinating, monitoring the results 
of, and modifying when necessary, the National Energy 
Efficiency Action Plan.”
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ması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve 
güncellenmesi.”

Üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşacak
Kurul, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Eko-
nomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, 
Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 
Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
birliği adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin 
katılımıyla oluşacak.
Kurul, yılda en az bir defa toplanacak, çalışma usul ve esasları 
kurul tarafından belirlenecek, kurulun sekreterya hizmetleri 
ve koordinasyon işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından yürütülecek.
Kurul çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde, alt kurul, 
danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek. İlgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri kurul 
toplantılarına davet edilebilecek, alt komite, danışma ve 
çalışma gruplarında yer alabilecek.
Kurul tarafından Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
kapsamında yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların 
uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım 
ilgili kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacak.

ELEKTRIK ÜRETIM VE 
ELEKTRIK DEPOLAMA 
TESISLERI KABUL 
YÖNETMELIĞI TASLAĞI 
YAYINDA!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim 
ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği taslağını 
yayınladı.
Taslak yönetmelik, elektrik üretim ve elektrik depolama 
tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara 
uygun olarak yapılmasını, can, mal ve saha emniyeti sağla-
narak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine 
uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesini içeriyor.

Top representatives will participate
The committee will be formed by the top representatives of 
the Department of Strategy and Budget, Presidential Council 
of Economic Policies, Ministry of Environment and Urban-
ization, Minister of Energy and Natural Resources, Ministry 
of Treasury and Fİnance, Ministry of National Education, 
Ministry of Health, Ministry of Industry and Technology, 
Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Transport and 
Infrastructure, Energy Market Regulatory Authority, Union 
of  Municipalities of Turkey and the Union of Chambers and 
Commodity Exchanges of Turkey.
The committee will convene at least once a year, and the 
operating procedures and principles of the committee will 
be determined by the committee. The secretariat services 
and coordination of the committee will be carried out by the 
Ministry of Energy and Natural Resources.
The committee will be allowed to form sub-committee, ad-
visory and work groups if it deems necessary. In addition 
to relevant public bodies and organizations, universities, 
non-governmental organizations, professional unions and 
private sector representatives may be allowed to be invit-
ed to take part in the meetings of the committee or act in 
sub-committees or advisory or work groups.
Any support and assistance that may be needed by the 
committee for the National Energy Efficiency Action Plan 
and implementation of the decisions made will be provided 
by the relevant bodies and organizations.

THE DRAFT REGULATION 
ON ACCEPTANCE OF 
ELECTRICITY GENERATION 
AND ELECTRICITY STORAGE 
PLANTS IS PUBLISHED!
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) has pub-
lished the Draft Regulation on Acceptance of Electricity Gen-
eration and Electricity Storage Plants.
The draft regulation includes procedures and principles of 
performing the procedures of acceptance of electricity gen-
eration and electricity storage plants as per the relevant 
legislation and standards, connection of such plants to the 
transmission or distribution grids with safety of life, property 
and site, and determination of the procedures and principles 
of the authority of acceptance.

 MEVZUAT 
 LEGISLATION 

33
Ocak•Şubat•Mart / Jan.•Feb.•March 2020



KAMU BINALARINDA 
TASARRUF HEDEFI VE 
UYGULAMA REHBERI 
YAYINLANDI
Kamu binaları için belirlenen 2023 yılına kadar %15 ora-
nında enerji verimliliği hedefine yönelik ”Kamu Binalarında 
Tasarruf  Hedefi ve Uygulama Rehberi” Enerji Bakanlığı 
tarafından yayınlandı.
Bakanlık internet sitesinde yayınlanan rehberin amacı, 5627 
sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi 
görevlendirmekle yükümlü olan yıllık toplam enerji tüketimi 
250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve 
üzeri kamu binaları için Cumhurbaşkanlığının 15 Ağustos 
2019 tarihli Genelgesi uyarınca, 2023 yılı sonuna kadar asgari 
%15 enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla yürütülecek 
iş ve işlemlerin tanımlanması olarak belirtildi.

SAVING OBJECTIVES AND 
APPLICATION GUIDELINES 
FOR PUBLIC BUILDINGS 
ARE PUBLISHED
The Ministry of Energy has published the “Saving Objectives 

and Application Guidelines for Public Buildings” for the energy 

efficiency objective of 15 percent by 2023.

The purpose of the guidelines published on the website of 

the ministry is to define the procedures for saving minimum 

15% energy by 2023 as per the Presidential Circular dated 

August 15, 2019, for those public buildings which have a 

yearly total consumption of 250 TEP and above and are 

liable to appoint an energy administrator as per the Law no. 

5627 on Energy Efficiency.
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ATIK YAĞLARIN 
YÖNETIMI 
YÖNETMELIĞI 
YAYINLANDI
Resmî Gazete’nin 21 Aralık 2019 tarihli sayısında Atık Yağ-
ların Yönetimi Yönetmeliği yayınlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan dü-
zenleme ile atık yağların geçici depolanmasına, toplanma-
sına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri 
kazanımının sağlanmasına ve bertaraf  edilmesine ilişkin 
teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının 
korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlan-
masına ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanıyor ve atık 
yağ tanımında yer alan atık yağlar ile bu atıkların yönetimi 
çerçevesinde; geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınma-
sına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının 
sağlanmasına, bertarafına, alınacak önlemlere ve yapılacak 
bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
Yönetmeliğe göre “Atık Yağ Geri Kazanım” konulu çevre 
lisansına sahip mevcut tesislerin yönetmelikte yer alan atık 
yağ rafinasyon tesisi şartlarını 1 Ocak 2021 tarihine kadar 
yerine getirerek “Atık Yağ Rafinasyonu” konulu çevre lisansı 
almak için Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Motor yağı değişimi yapılan işletmelerin de 1 Ocak 2021 
tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il 
müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi 
programlarına kayıt olmaları gerekiyor.
Ayrıca mevcut yetkilendirilmiş kuruluşların da 1 Ocak 2021 
tarihine kadar 10 uncu maddede yer alan piyasa payı şartları 
ile bu Yönetmelikle getirilen ilave şartları sağladığına ilişkin 
bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmaları gerekiyor.
Yönetmeliğin yayınlanması ile 30 Temmuz 2008 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yö-
netmeliği yürürlükten kalktı.

THE REGULATION 
ON MANAGEMENT 
OF WASTE OIL IS 
PUBLISHED
The Regulation on Management of Waste Oil was published 
in the Official Gazette dated December 21, 2019.
The regulation published by the Ministry of Environment and 
Urbanization is intended to define technical and administra-
tive principles of provisional collection, storage, transportation, 
refinement, energy recovery and disposal of waste oil to 
protect the environment and human health and define the 
procedures and principles of using natural resources efficiently. 
The regulation covers the waste oils defined in the directive 
and the procedures and principles of provisional storage, col-
lection, transportation, refinement, energy recovery, disposal, 
measures to be taken and notifications to be made within 
the framework of the management of such oils.
According to the regulation, the existing facilities which hold 
an environmental license of “Waste Recovery” will have to 
fulfill the conditions of waste oil refinement plant as speci-
fied in the regulation and apply to the Ministry to obtain an 
environmental license of “Waste Oil Refinement”.
Businesses where oil change is done will also have to obtain 
a permit from the provincial directorate as per the provisions 
of this Regulation and register in the online programs of the 
Ministry by January 1, 2021.
In addition, the current authorized organizations will have 
to submit to the Ministry the information and documents 
indicating that they fulfilled the conditions given in this article 
and additional conditions introduced by this Regulation.
The Regulation supersedes the Regulation on Management 
of Waste Oil published in the Official Gazette dated July 30, 
2008.
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TÜRK PRYSMIAN KABLO 
RECEIVES THE “INDUSTRY 
LEADER” AWARD
A leading company of the Turkish cable industry, Türk 
Prysmian Kablo received the first award in the “Industry Lead-
ers” category of the “Creators of Economic Value 2019 Award 
Ceremony” organized for the 46th time by Bursa Chamber of 
Trade and Industry (BTSO), on Friday, December 6.
Acording to the press statement by Türk Prysmian Kablo, the 
Prysmian Group division of Turkey, the company was given 
the “Industry Leader” award in the “Electricity - Electronics” 
category at the “Creators of Economic Value - 2019 Award 
Ceremony” held by Bursa Chamber of Trade and Industry 
(BTSO), standing out as a “Hero of the Economy” that con-
tributes to the growth of Bursa once more this year.

“We are adding value to the domestic manufacturing 
power of Turkey”
Cinzia Farisé, the CEO of Türk Prysmian Kablo, which maintains 
its leadership in the industry with the contributions made to 
Bursa and the economy in 2019, stated that they were proud of 
the two awards that they received, and said: “With our mission 
of ‘Connecting Turkey to the Future’, we are very happy to add 
value to the economy and domestic production power with 
added value of Turkey as well as Bursa where our premises are 
located. We continue to invest in developing the Turkish cable 
industry further with our training programs for our industry and 
our next-generation product and system development efforts. 
As the company that ‘makes the highest amount of spending 
on R&D’ in the Turkish cable industry, our efforts contribute to 
the development of several industries, and it motivates us to 
see that our efforts are crowned with such awards.”

“Türk Prysmian Kablo has been making investments 
since 1964”
In addition to the “Industry Leader” award, Türk Prysmian 
Kablo ranked tenth in the list of “Corporate Taxpayers”. CEO 
Cinzia Farisè and the company’s Chairman and Factory Di-
rector Halil Kongur received the awards of Türk Prysmian 
Kablo. Operating in Mudanya, Bursa, where its factory is 
located, since 1964, Türk Prysmian Kablo has been making 
many investments to improve both its technologies and its 
capacity. The company stands out with the new grounds it has 
broken, new projects it has carried out and the achievements 
it has made in the Turkish cable industry with its specialized 
and experienced team.

TÜRK PRYSMIAN 
KABLO’YA “SEKTÖR 
LIDERI” ÖDÜLÜ
Türk kablo sektörünün öncü firması Türk Prysmian Kablo, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, 6 Ara-
lık Cuma akşamı 46’ncısı düzenlenen “Ekonomiye Değer 
Katanlar-2019 Ödül Töreni”nde “Sektör Liderleri” kate-
gorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian 
Kablo tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından gerçekleştirilen, 
‘Ekonomiye Değer Katanlar-2019 Ödül Töreni’nde “Elekt-
rik-Elektronik” kategorisinde “Sektör Lideri” ödülünü alan 
firma, Bursa’nın büyümesine katkı sağlayan “Ekonominin 
Kahramanları” arasında bu yıl da öne çıktı.

“Türkiye’nin yerli üretim gücüne değer 
katıyoruz”
2019 yılında da Bursa’ya ve ekonomiye sağladığı katkılarla 
sektöründe liderliği sürdüren Türk Prysmian Kablo’nun CE-
O’su Cinzia Farisè aldıkları iki ödülle de gurur duyduklarını 
belirterek “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonumuz 
doğrultusunda üretim tesislerimizin olduğu Bursa’nın yanı sıra 
Türk ekonomisine, Türkiye’nin yerli ve katma değerli üretim 
gücüne de değer katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sek-
törümüze yönelik eğitim programlarımız ve yeni nesil ürün ve 
sistem geliştirme çalışmalarımız ile Türk kablo endüstrisinin 
gelişmesine yatırım yapmaya devam ediyoruz. “Türk kablo 
sektörünün “Ar-Ge’ye en çok harcama yapan” şirketi olarak 
sadece kablo sektörü değil, birçok sektörün gelişimine katkıda 
bulunduğumuz çalışmalarımızın bu ödüllerle taçlandırılması 
bizi daha da iyisini yapmak için motive ediyor.” diye konuştu.

“Türk Prysmian Kablo 1964’ten bu yana yatırım 
yapıyor”
“Sektör Lideri” ödülü ile birlikte, Türk Prysmian Kablo 
ayrıca, “Kurumlar Vergisi” kategorisinde onuncu sırada 
yer aldı. Türk Prysmian Kablo’nun ödüllerini, CEO Cinzia 
Farisè ve Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü 
Halil Kongur aldı. 1964 yılından bu yana fabrikasının yer 
aldığı Mudanya’da, Bursa’da faaliyetlerini sürdüren Türk 
Prysmian Kablo gerek teknolojilerini gerekse kapasitesini 
arttırmak üzere, birçok yatırım yapıyor. Alanında uzman ve 
deneyimli ekibi ile, Türk kablo sektöründe gerçekleştirdiği 
“ilk”ler, imzasını attığı projeler ve bu doğrultuda elde ettiği 
başarılar ile öne çıkıyor.

ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS

36
Ocak•Şubat•Mart / Jan.•Feb.•March 2020



GİRİŞİM ELEKTRİK TO 
ESTABLISH THE LARGEST 
SOLAR POWER PLANT IN 
MACEDONIA
Girişim Elektrik has signed a contract for the 
11.5-MWp Oslomej Solar Power Plant in North-
ern Macedonia under an investment made by 
the relevant bodies of the Macedonian govern-
ment with the funding the the European Bank 
for Reconstruction and Development (EBRD). 
The plant will be the largest in the country once 
it is completed.
A contract was signed before the international 
press in a ceremony held in attendance of the 
deputy prime minister in charge of economy, the 
minister of economy and the general directors of 
the relevant government bodies. Girişim Elektrik 
managed to pass numerous stages and remain in 
the first place in a tender held in the attendance 
of 17 leading EPC (Engineering, Procurement 
and Construction) companies from different parts 
of the world and particularly Europe, including 
giant contractors of China, making it to the con-
tract stage.
Girişim Elektrik has made Turkey and the global 
solar power industry proud in such a high-pro-
file project funded by EBRD. We would like to 
congratulate the company wish them further 
success.

GIRIŞIM ELEKTRIK, 
MAKEDONYA’NIN EN BÜYÜK 
GÜNEŞ ENERJISI SANTRALINI 
KURACAK
Girişim Elektrik, Kuzey Makedonya’da Avrupa Kalkınma Bankası 
EBRD’nin finansmanı kullanılarak devletin ilgili kurumlarınca yatırımı 
yapılan ve tamamlandığında ülkenin en büyük güneş enerjisi santrali 
olacak 11.5MWp Oslomej Güneş Santrali için sözleşme imzaladı.
Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı, ekonomi bakanı ve ilgili devlet 
kurumlarının genel müdürlerinin katılımıyla 28 Kasım’da gerçekleşti-
rilen törende, uluslararası basın önünde sözleşme imzaladı. Çin’in dev 
müteahhitleri de dahil olmak üzere, dünyanın ve özellikle Avrupa’nın 
farklı ülkelerinden önde gelen, toplam17 EPC (Mühendislik, Tedarik 
ve Kurulum) firmasının katılımı ile gerçekleştirilen uluslararası ihalede, 
Girisim Elektrik çok sayıda aşamayı geçip ilk sırada kalarak sözleşme 
imzalamaya hak kazandı.
Girişim Elektrik, EBRD tarafından finanse edilen böylesine yüksek profilli 
bir projede ülkemizi ve dünya güneş enerjisi sektörünü gururlandırdı. Tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

ENDÜSTRIYEL ELEKTRIK, 
ORKÖY KAPSAMINDA 
GÖKBUDAK GÜNEŞ ENERJI 
SANTRALI’NIN SAHA KONTROL 
IŞLEMLERINI YAPTI
GÜNDER ile UNDP’nin birlikte yürüttüğü Orman Köylerinde Solar 
Fotovoltaik Sistemler Projesi kapsamında Konya’da kurulan Gökbudak 
Güneş Enerji Santrali’nin saha kontrol işlemleri Üyemiz Endüstriyel 
Elektrik tarafından yapıldı.
Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

ENDÜSTRIYEL ELEKTRIK 
CONDUCTS FIELD INSPECTIONS 
OF GÖKBUDAK SOLAR POWER 
PLANT UNDER THE PROJECT 
“ORKÖY”

Our member Endüstriyel Elektrik performed the 
field inspections of the Gökbudak Solar Pow-
er Plant to be established in Konya under the 
Solar Photovoltaic Systems for Forest Villages 
(ORKÖY) that is carried out by GÜNDER and 
UNDP.
We would like to congratulate the company wish 
them further success.
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GENERALSOLAR 
COMPLETES THE 7.8-
MW SPP PROJECT IN 
ADIYAMAN
The preliminary acceptance of the 7.8-MW Adıyaman SPP 
project installed on a turnkey basis was made after it is com-
pleted as early as 60 days on challenging field conditions.
25,036 x 310W HT SOLAR panels with monoperc technology, 
100-KW ABB array inverters with 6 MPPTs and PRYSMIAN 
solar cables were used in the project.
We hope that the project benefits our country and its investors.

GENERALSOLAR 
ADIYAMAN’DA 7.8 MW GES 
PROJESINI TAMAMLADI
Generalsolar Enerji tarafından anahtar teslim kurulumu 
gerçekleştirilen Adıyaman 7.8 MW GES projesi zorlu arazi 
koşullarında titizlikle çalışılarak 60 gün gibi kısa bir sürede 
tamamlanarak geçici kabulü sağlandı.
Projede 25.036 adet 310W monoperc teknolojisine sahip 
HT SOLAR marka paneller, 6 MPPT’si bulunan 100 KW 
ABB marka dizi inverterler ve PRYSMIAN marka solar 
kablolar kullanıldı.
Projenin ülkemize ve yatırımcılarına hayırlı olmasını te-
menni ederiz.

GIRIŞIM ELEKTRIK’IN 
GÖKBUDAK GÜNEŞ ENERJI 
SANTRALI’NE UNDP 
GEÇICI KABULÜ YAPILDI
GÜNDER ve UNDP Türkiye’nin birlikte yürüttüğü Orman 
Köylerinde Solar Fotovoltaik Sistemler Projesi kapsamında 
Konya’da bulunan Gökbudak Güneş Enerji Santrali’nin 
UNDP geçici kabulü yapıldı. 
Üyemiz Girişim Elektrik firmasını, bu önemli sosyal so-
rumluluk projesinde yer aldığı için tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

UNDP’S PROVISIONAL 
ACCEPTANCE OF THE 
GÖKBUDAK SOLAR POWER 
PLANT OF GİRİŞİM ELEKTRİK
UNDP has done the provisional acceptance of the Gökbudak 
Solar Power Plant to be established in Konya under the Solar 
Photovoltaic Systems for Forest Villages (ORKÖY) that is 
carried out by GÜNDER and UNDP Turkey. 
We would like to congratulate our member, Girişim Elektrik, for 
its contribution to this important social responsibility project 
and wish the company further success.

 ÜYELERİMİZDEN 
 FROM OUR MEMBERS 

38
Ocak•Şubat•Mart / Jan.•Feb.•March 2020



THE SUCCESS OF 
BEREKET ENERGY 
GROUP IN THE 
ANATOLIAN 500 LIST OF 
EKONOMIST
Bereket Energy Group has 8 companies in the survey the 
“Top 500 Companies in Anatolia” which gives an overview 
of major companies that are based in other provinces than 
İstanbul, Ankara and İzmir.
We would like to congratulate the company wish them fur-
ther success.

BEREKET ENERJI 
GRUBU’NUN, 
EKONOMIST’IN 
ANADOLU 500’DEKI 
GURUR TABLOSU
Ekonomist dergisince, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir 
dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen 
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında, Bereket 
Enerji Grubu’nun 8 şirketi listeye girdi.
Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

YENI FIKIRLER YENI 
IŞLER’DEN ÜYEMIZ 
CAN TÜRKYILMAZ’A 
ÖDÜL
ODTÜ & ODTÜ Teknokent iş birliğiyle 15.’si düzenlenen 
Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) hızlandırma programında 
EPDK & Elder özel ödülünü Üyemiz Can Türkyılmaz, 
Çatı Üstü GES projelerinin verimliliğini artırmak amacıyla 
hazırlamış olduğu projesiyle kazandı.
Tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

AWARD TO OUR MEMBER 
CAN TÜRKYILMAZ FROM 
THE “NEW IDEAS, NEW 
PROJECTS” PROGRAM
Our Member Can Türkyılmaz’s project to increase efficiency of 
Rooftop SPP projects brought him the EMRA & Elder special 
award in the “New Ideas, New Projects” (NINP) acceleration 
program organized for the 15th time by METU and METU 
Technopolis.
We would like to congratulate Can Türkyılmaz wish him fur-
ther success.
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ABB REINFORCES ITS 
ELECTRIC VEHICLE 
CHARGING SOLUTIONS 
PORTFOLIO
ABB acquires the China-based electric vehicle (EV) charging 
solutions provider Chargedot to reinforce its e-mobility port-
folio. ABB acquires the majority shares (67 percent) of the 
China-based leading e-mobility solutions provider Shanghai 
Chargedot New Energy Technology Ltd. (“Chargedot”). Ac-
cording to the press statement made by the company, the 
procedures are expected to be finalized in upcoming months 
and ABB is allowed to acquire more shares of the company 
in next three years.
Shanghai-based Chargedot has made important contributions 
to production of electric vehicles in China since its incorpora-
tion in 2009. In addition to AC and DC charging stations, the 
company supplies software platforms to a series of customers 
including EV manufacturers, EV charge network operators 
and real estate developers. The company has approximately 
185 employees, and other shareholders of the company 
include Shanghai SAIC Anyo Charging Technology Ltd. Şti., 
an affiliate of SAIC.
The Head of ABB Division of Electrification, Tarak Mehta said: 
“This investment is an indication of the motivation of ABB to 
make sustainable mobility possible. While China continues to 
take steps to develop a comprehensive e-mobility ecosystem, 
this acquisition, for a close cooperation with SAIC and other 
leading Chinese auto manufacturers, will give ABB a key role 
in this development.”
The global e-mobility infrastructure market is growing. Ac-
cording to the estimates of Grand View Research A.Ş., the 
Asia-Pacific area will show the highest growth in this market. 
China is home to the world’s largest fleet of electric vehicles 
with 2 million vehicles subsidized by a state-backed incen-
tive program.

ABB’NIN 
ELEKTRIKLI 
ŞARJ PORTFÖYÜ 
GÜÇLENIYOR
ABB, Çinli elektrikli araç (EA) şarj sağlayıcısı Chargedot’u 
satın alarak e-mobilite portföyünü güçlendiriyor. ABB, Çin’de 
önde gelen bir e-moEbilite çözümleri şirketi olan Shanghai 
Chargedot New Energy Technology Ltd. Şirketi’nin (“Char-
gedot”) yüzde 67 değerindeki çoğunluk hissesini satın alıyor. 
Şirketten yapılan basın açıklamasında, işlemlerin önümüzde-
ki aylarda tamamlanması bekleniyor ve ABB gelecek üç yıl 
içinde hisselerini daha da arttırma olanağına sahip olacak.
Şangay merkezli Chargedot, 2009 yılında kurulmasından 
bu yana Çin’deki elektrikli araç üretimine önemli katkı-
larda bulundu. Şirket, AC ve DC şarj istasyonlarının yanı 
sıra; EA üreticileri, EA şarj ağ operatörleri ve gayrimenkul 
geliştiricilerinden oluşan bir dizi müşteriye yönelik olarak 
gerekli yazılım platformları sunmaktadır. Şirketin yaklaşık 
185 çalışanı mevcuttur ve diğer ortakları arasında SAIC’nin 
bir iştiraki olan Shanghai SAIC Anyo Charging Technology 
Ltd. Şti. bulunmaktadır.
ABB Elektrifikasyon Bölümü Başkanı Tarak Mehta, “Bu 
yatırım, ABB’nin sürdürülebilir mobiliteyi mümkün kıl-
ma konusundaki kararlılığının bir başka göstergesidir. Çin 
kapsamlı bir e-mobilite ekosisteminin geliştirilmesi konu-
sunda adımlar atmaya devam ederken, SAIC ve diğer önde 
gelen Çin otomobil üreticileri ile yakın çalışılacak olması 
bakımından bu satın alma, ABB’ye söz konusu büyümenin 
sağlanmasında önemli bir rol verecektir” dedi.
Küresel e-mobilite altyapı pazarının genel görünümü gün 
geçtikçe daha da büyüyor. Grand View Rese-arch A.Ş.’nin 
tahminlerine göre, Asya Pasifik bölgesinin bu pazardaki en 
yüksek büyümeyi göstermesi bekleniyor. Çin halihazırda, 
tüketici kitlesi devlet destekli bir teşvik programı ile destek-
lenen dünya çapındaki 2 milyonluk en büyük elektrikli araç 
filosuna ev sahipliği yapıyor.
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THE “YOUNG SUN” 
SEMINARS ON SOLAR 
POWER MEETS 
WITH STUDENTS IN 
UNIVERSITIES
Having organized a series of seminars in our vocational high 
schools that have renewable energy departments last year, 
for the purpose of popularizing renewable energy technologies 
including primarily solar power, Kerem ÇİLLİ aims to visit every 
university in İstanbul as part of the “Young Sun” seminar. Next 
year’s objective is to a carry out a national project in 81 uni-
versities in 81 provinces.
As part of this effort, ÇİLLİ came together with the students of 
Bahçeşehir University at the first “Young Sun” Seminar of this 
year, and made an interactive presentation about technolog-
ical matters including how solar power will affect our life as it 
spreads further, energy efficiency, smart grids, next-generation 
transmission lines, electric vehicles, etc.
The importance of solar power technologies and accelerating 
their penetration in our lives, the fact that we will be both con-
sumer and producer of electricity in our homes in the future, and 
the importance of the preparation of the technical infrastructure 
of storage systems and electric vehicles were mentioned in 
the presentation. Noting that those events would continue all 
private and state universities primarily in İstanbul, ÇİLLİ stated 
that free events about solar power would continue.

GENÇ GÜNEŞ SOLAR 
SEMINERLERI 
ÜNIVERSITELILER 
ILE BULUŞUYOR
Yenilenebilir enerji teknolojilerini başta güneş enerjisi 
olmak üzere, geniş kitlelere yayılması hedefiyle geçtiğimiz 
yıl yenilenebilir enerji bölümleri olan meslek liseleri-
mizde bir dizi seminerler düzenleyen Kerem ÇİLLİ, 
“Genç Güneş” seminerleri ile bu yıl İstanbul’daki tüm 
üniversiteleri ziyaret etmeyi amaçlıyor. Bir sonraki yıl 
ise hedef  81 ilde 81 üniversitemizde ulusal bir proje 
gerçekleştirmek.
Bu kapsamda bu yılki ilk Genç Güneş Seminerinde 
Bahçeşehir Üniversiteli öğrenciler ile buluşan ÇİLLİ, 
güneş enerjisinin yaygınlaşması ile hayatımıza nasıl etki 
edeceği, enerjinin verimliliği, akıllı şebekeler, yeni nesil 
iletim dağıtım hatları, elektrikli araçlar vb. teknolojik 
konularda, interaktif  bir sunum gerçekleştirdi.
Güneş enerji teknolojilerinin ve bunların hayatımıza 
girmesinin hızlandırılmasının ne kadar önemli oldu-
ğu, gelecekteki enerji sistemlerinde evlerimizde sadece 
üretici değil, elektrik sisteminin bir parçası olarak hem 
üretici hem tüketici olacağımız ve depolama sistemleri 
ile elektrikli araçların teknik altyapısının hazırlanmasının 
öneminden bahsedildi. Başta İstanbul’daki tüm özel ve 
devlet üniversiteleri olmak üzere bu etkinliklerin devam 
edeceğini belirten ÇİLLİ, güneş enerjisi konusunda 
ücretsiz etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
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GÜNDER AILESININ EN 
YENI ÜYESI KIVANÇ 
ENERJI, KURUMSAL 
ÜYEMIZ OLDU
2006 yılında Kıvanç Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin (Kıvanç 
Enerji) kuruluşuyla temelleri atılan Kıvanç Enerji Grubu, 
GÜNDER Ailesinin en yeni üyesi oldu. Kıvanç Enerji Gru-
bu, Kıvanç Enerji tarafından yürütülen elektrik üretimi ve 
satışı başta olmak üzere enerji sektörünün farklı alanlardaki 
faaliyetleri ile entegre bir hizmet karması sunuyor.
Kıvanç Enerji Grubu; “Elektrik Üretimi”, “Elektrik Satışı 
ve Ticareti”, “Enerji Santrallerinin İnşası ve İşletmesi” ol-
mak üzere üç farklı alanda faaliyet göstermektedir. Kıvanç 
Enerji sürdürülebilirliğe her yönüyle katkı sağlayan projeler 
gerçekleştirme ilkesiyle hareket etmekte, elektrik üretim 
portföyünde yenilenebilir kaynak payını artırarak kaynak 
çeşitlendirmesine gitme hedefi ve vizyonu doğrultusunda 
yatırımlarına devam etmektedir.
Kıvanç Enerji, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarının en verimli düzeyde kullanılarak ekonomimize 
kazandırılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmektedir. Şirke-
timiz, ülkemizin yüksek potansiyele sahip olduğu alanlardan 
Güneş, Rüzgâr ve Hidroelektrik enerjisi alanında yatırım 
yapmaktadır.
Kıvanç Enerji Grubu bünyesinde halihazırda işletmede 
üç adet Hidroelektrik Enerji Santrali, inşaat aşamasında 
bir adet Rüzgar Enerjisi Santrali ve bir adet izin süreçleri 
devam eden Lisanslı Güneş Enerjisi Projesi bulunmaktadır. 
Ayrıca grup bünyesinde işletmede 17,5 MW Lisanssız Güneş 
Enerjisi Santrali bulunmaktadır. Projelerin tamamı işletmeye 
geçtiğinde toplamda 139,00 MW kurulu güce ulaşacaktır.

THE NEWEST MEMBER 
OF THE GÜNDER FAMILY, 
KIVANÇ ENERJI, BECOMES 
A CORPORATE MEMBER
The foundation of the company was laid with the incorpo-
ration of Kıvanç Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Kıvanç Enerji) in 
2006, and Kıvanç Energy Group has now become the newest 
member of GÜNDER. Kıvanç Energy Group provides a mixture 
of services integrated with the operations of Kıvanç Enerji in 
different fields of the energy industry including principally 
generation and sales of electricity.
Kıvanç Energy Group operates in three different fields, namely 
“Electricity Generation”, “Electricity Sales and Trade”, and 
“Construction and Operation of Power Plants”. Kıvanç Enerji 
acts with the principle of carrying out projects that contribute 
to every aspect of sustainability, and continues its operations 
in line with its objective and vision of increasing the share of 
renewable sources and diversifying sources in the electricity 
generation portfolio.
Kıvanç Enerji continues its efforts to use the domestic and 
renewable energy sources of Turkey in the most efficient 
manner and bring such sources into the national economy. 
Our company invests in the fields of Solar, Wind and Hydro-
electric power, in which our country holds a great potential.
Kıvanç Energy Group currently has three Hydroelectric Power 
Plants in operation, a Wind Power Plant under construction 
and a Licensed Solar Power Plant for which permit proce-
dures are in progress. In addition, the group has 17.5 MW 
of Unlicensed Solar Power Plants in operation. The projects 
will reach the installed capacity of 139.00 MW once they 
are all put into operation.
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TURKISH TOUCH ON THE SOLAR 
POWER PLANTS OF UKRAINE
One of Europe’s largest solar power plants is officially opened 
near the village of Starozavodskoye in the Nikopol area of 
Ukraine. The solar plant carrier structure of the plant was 
entirely provided by our members ERL Solar and VERGO 
Enerji Sistemleri.
We hope to hear similar success stories of the Turkish solar 
power industry stakeholders in projects around the world. 
We would like to congratulate the companies wish them 
further success.

UKRAYNA’NIN GÜNEŞ 
ENERJISI SANTRALLERINE 
TÜRKIYE IMZASI
Ukrayna’nın Nikopol bölgesindeki Starozavodskoye köyü 
yakınlarında Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santral-
lerinden birinin resmi açılışı yapıldı. Santralin tüm solar 
taşıyıcı konstrüksiyonu üyelerimiz ERL Solar ve VERGO 
Enerji Sistemleri tarafından sağlandı.
Türk güneş enerjisi sektörü paydaşlarının tüm dünyada 
benzer başarı hikayelerine daha çok tanıklık etmeyi diliyoruz. 
Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

GÜNDER 
AILESININ EN YENI 
ÜYELERINDEN: 
SOLITEK 
MÜHENDISLIK
SOLİTEK MÜHENDİSLİK, fotovol-
taik güneş panelleri ve yenilenebilir enerji sistemleri konu-
sunda dünyaca ünlü Avrupa’lı şirketlerin ülkemizdeki çözüm 
ortağıdır. Güneş panellerini ve aksesuarlarını kendisi sistem 
olarak ithal eder ve planlama, projelendirme ve mühendislik 
hizmetlerini yapar. Konusunda uzman Avrupa’da ve Uzak 
Doğuda eğitim görmüş yetişmiş teknik personel altyapısı ile 
tüm Türkiye’de hizmet vermektedir. Solitek Mühendislik,  
Türkiye’de 2014 yılı başında ilk defa 35KW gücünde solar 
sulama sistemi kuran ilk firmadır.

ONE OF THE 
NEWEST MEMBERS 

OF GÜNDER 
FAMILY, SOLITEK 

MÜHENDISLIK
SOLİTEK MÜHENDİSLİK is the Turkish 

solution partner of world-renowned European companies for 
photovoltaic solar panels and renewable energy systems. The 
company imports solar panels and accessories as systems 
and it provides planning, project design and engineering 
services. It serves nationwide with specialized and qualified 
technical staff that were trained in Europe and Far East. 
Solitek Mühendislik is the first company to install a 35-KW 
solar irrigation system in Turkey in early 2014.
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YEAR-END DINNER OF 
ASUNIM TURKEY

Management and employees of Asunim Turkey 
came together for year-end dinner which held 
in Goksu Restaurant and shared their targets 
and expectations for 2020. 
Asunim Turkey, the Pioneer company in solar 
energy sector and carried out a lot of successful 
Project, gathered for year-end dinner. Asunim 
Group Director Andreas Schuenhoff explained 
Asunim’s investments in solar energy sector and 
expectations in 2020 at the annual year-end 
dinner which main office and worksite employ-
ees came together. 

“Asunim is not only Turkey’s but also the 
World’s one of the oldest construction 
company in the area of Solar Energy 

Sector” 
Schuenhoff stated that “Asunim has international experience 
since 2005, was and is still active in Spain and Portugal in 
the manner of environmentally friendly technological invest-
ments and with the assist of expansion on demand for solar 
power sector, We set up 6 offices in different countries and 
exported service and goods to 30 countries.  

“Turkey Has Importance For Us and In Some Way It is 
the New Center of Asunim”
Schuenhoff, “Turkey is a long term strategic market for us 
since 2004. With the assists of lots of sunny days, Turkish 
people’s sensivity for using renewable energy and protection 
of environment, noncompletion of energy convension of Tur-
key, strong industry, high young population makes Turkey a 
great market. These elements encouraged us to take place in 
a long term and now we are fully aware that we made the 
right decision. As a long term actor in here, We currently have 
240 MW O&M portfolio and share in first licensed project 
of Turkey, Solentegre which is located in Elazig. Apart from 
these, our Egypt and Dubai offices are managing by Turkey 
office which includes 55 employees and our licensed project 
which will be located in Portugal, also will be implemented 
by Asunim Turkey. Schuenhoff also stated that “We will be 
focusing on sustain our rooftop project leadership in the 
market, continue to work on recent licensed projects and new 
RESL (YEKA) competitions. Turkey will be still our second 
headquarter and main market.”

ASUNIM TÜRKIYE’DEN 
YILSONU YEMEĞI
Asunim Türkiye yönetimi, çalışanları Göksu 
Lokantası’nda düzenlenen yılsonu yemeğin-
de buluştu ve 2020 yılına yönelik hedeflerini 
ve planlarını paylaştı.
Güneş enerjisi sektöründe uzun yıllardır 
faaliyet gösteren ve birçok başarılı projeye 
imza atan Asunim Türkiye yönetimi, çalı-
şanları Göksu Lokantası’nda düzenlenen 
yılsonu yemeğinde buluştu. Saha personeli 
ile merkez personelin buluştuğu geleneksel 
yılsonu yemeğinde, Asunim Grup Direktörü 
Andreas Schuenhoff, Asunim’in güneş enerji 
sektöründeki yatırımlarını ve 2020 yılından 
beklentilerini açıkladı.
“Asunim Yalnızca Türkiye’nin 
Değil, Dünyanın Da En Eski Güneş 
Enerjisi Müteahhitlik Firmalarından Biri” 
2005 yılından beri Uluslararası alanda deneyime sahip oldukları-
nı vurgulayan Schuenhoff, “Asunim Grup olarak öncelikli olarak 
İspanya ve Portekiz’de çevre dostu teknoloji yatırımlarına öncülük 
eden bir firma iken güneş enerjisi sektöründeki büyümenin getirdiği 
yüksek talep ile birlikte dünyada 6 farklı ülkede ofislerimizi açtık ve 
30’un üzerinde ülkeye hizmet ve ürünlerimizi ihraç ettik. 
“Türkiye Bizler İçin Ayrı Bir Önem Arz Ediyor Ve Bir 
Nevi Asunim’in Yeni Merkezi Konumunda” 
Schuenhoff, “Türkiye bizler için 2004 yılından beri uzun dönemli 
statejik pazar niteliğinde. Güneşin bol olması, Türk insanının yeni-
lenebilir enerjiyi kullanma ve çevrenin korunması konularına olan 
hassasiyetinin yanı sıra henüz enerji dönüşümünü tamamlamamış, 
sanayisi güçlü, genç nüfus oranı yüksek ve büyük fırsatlar vadeden bir 
pazar. Bu faktörler bizleri Türkiye’de uzun dönemli bir oyuncu olma-
ya itti ve her geçen gün ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumuzu 
görüyoruz. Türkiye’de uzun dönemli bir oyuncu olarak burada hali 
hazırda imzalamış olduğumuz teminata dayalı 240MWlara varan 10 
yıllık bakım onarım kontratlarımızın yanı sıra Elazığ’da bulunan ve 
hali hazırda üretimde olan Türkiye’nin ilk lisanslı GES’i Solentegre 
GES’te ortaklığımız bulunmakta. Bunun yanı sıra Mısır ve Dubai 
ofislerimiz Türkiye’deki 55 kişilik ekibimiz tarafından yönetilmekte 
olup Portekiz’de bulunan 70MW büyüklüğündeki lisanslarımızın 
kurulumunu da Asunim Türkiye olarak gerçekleştireceğiz. Schuen-
hoff  konuşmasına şöyle devam etti: Önümüzdeki süreçte Asunim 
olarak çatı pazarındaki liderliğimizi korumaya odaklanmanın yanı 
sıra, mevcut lisanslı projelere ve yeni YEKA yarışmalarına odakla-
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nacağız. Türkiye bizler için ikinci bir merkez ve ana pazar niteliğinde 
olmaya devam edecektir” dedi.
“2020 senesine, fiyat rekabetine rağmen kaliteden ödün 
vermeden 25 sene sorunsuz çalışacak santraller kurma 
hedefiyle yola çıkıyoruz.”
Yılsonu yemeğinde Asunim Kurucu Ortağı Umut Gürbüz de, 2020 
yılından beklentilerini açıkladı. Gürbüz, “2020 yılı için potansiyel 
endüstriyel çatı yatırımcıları ile görüşmelerin yoğun bir şekilde sürüyor. 
Kriz psikolojisinden çıkmaya başladık, hedeflerimizin birçoğuna bir 
yıl gecikmeli de olsa ulaşmış olacağız.” dedi. 2020 yılı için hedeflenen 
45MW’lık çatı projeleri ile ilgili olarak görüşmelerinin devam ettiğini 
açıklayan Gürbüz, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Özellikle çatı 
pazarında sektörü çok yüksek bir rekabet bekliyor fakat bu rekabet 
beraberinde proje, ürün ve işçilik kalitesinde tavizler getiriyor. Bizler 
15 senedir güneş enerjisi sektöründe aktif, Türkiye’de 20’nin üzerinde 
çatı kurulumu tamamlamış bir şirket olarak; rekabetin kalitemize ve iş 
etiğimize olumsuz etki etmesine izin vermiyoruz. Malesef  son günler-
de, özellikle çatı projelerinde, ilk bakışta anlaşılmayan 
fakat incelendiği zaman görülebilecek geri dönüşü 
olmayacak hatalar ve kaliteden yoksun uygulamalar 
ile karşılaşıyoruz. Bunun sebebinin çatı segmentinde 
referans sahibi olmayan veya çok az referansa sahip 
olan şirketlerin kaliteden ödün vererek fiyat avantajı 
yaratma ve referans eksikliklerini bu şekilde giderme 
stratejisi olduğunu düşünüyoruz. Tesis sahipleri bil-
melidir ki bu tip yanlış uygulamalar, yetersiz üretim 
şöyle dursun; çatılarının su almasına, fabrikalarındaki 
üretimin haftalarca durmasına hatta ve hatta çatılarının 
yanmasına bile yol açabilir. Çatılarına GES kurma 
düşüncesinde olan yatırımcılara EPC şirketlerini çok 
titiz bir şekilde seçmelerini ve/veya bir bağımsız dene-
tim kuruluşu ile çalışmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.  
“Lisanslı Projelerin Devamı Gelecek”
Gürbüz, “Türkiye güneş enerji sektöründe, çatı pazarında olduk-
ları gibi lisanslı GES segmentinde en çok lisanslı GES kuran şirket 
konumunda olduklarını belirten Gürbüz, “Lisanslı GES projelerin-
de Türkiye’de kurulumu tamamlanan toplam 10 adet lisanslı GES 
projesinin dördünün kurulumu bizlere ait, sahip olduğumuz bilgi ve 
tecrübeyi ileride gerçekleşecek lisanslı GES projelerinde de kullanmayı 
hedefliyoruz.” dedi. 
“Bakım Onarım ve Epc Olarak Alanlarımızı Ayırdık”
Gürbüz ayrıca, Asunim olarak bünyemizde bulunan Maxima Enerji 
isimli şirketimiz ile kurulum ve bakım onarım süreçlerini tamamen 
birbirinden ayırıp hem kurulumunu tamamladığımız sistemlere hem 
de bakım onarım hizmetine ihtiyaç duyan yatırımcılara bakım onarım 
hizmetlerini sağlamaya devam ediyoruz. 240MW’lık bakım ve ona-
rım portföyümüz bulunuyor. Bakım onarım alanında da liderliğimizi 
devam ettiriyoruz dedi. 

“We Will Start 2020 With The Target To Construct 
Solar Power Plants Which Last 25 Years 
Successfully with High Standard Quality”
Umut Gurbuz also expressed his opinions about 2020. 
Gurbuz, “We are in contact with potential investors for 
rooftop projects. We are leaving crisis psychology behind 
so we will meet our target this year.” Gurbuz also stated 
their target to meet for rooftop projects is 45 MW for 
2020 and added “There will be an intense competition 
for rooftop projects but this competition brings some 
concessions in terms of project, product and labor quality. 
As Asunim, we are active in the market for 15 years and 
completed over 20 rooftop projects in Turkey so these 
competition will never make us to act unethically and 
it will not affect our quality and work ethic. Unfortu-
nately in these days especially in rooftop projects, there 
are some malfunctions that you can’t see at first sight 

but may be noticed when it is examined 
especially. Companies which don’t have 
enough references for rooftop projects 
make some compromises to gain advan-
tage fiscally and these companies are the 
reason for poor quality. Investors should 
know that these type of implementations 
not only cause ineffective production of 
energy but also damage roofs, halt of 
production in the factory for weeks and 
even fires on the roof. Investors should act 
studiously when the subject is choosing 
EPC company to work with and/or should 
consider to work with an independent 
auditing firm.”

“Licensed Projects Implementation Will Continue”
Gurbuz “In Turkey solar market, we are leader in both 
implementation of rooftop and licensed projects” and 
added “ Till now 10 licensed projects connected to the 
grid and 4 of these are successfully completed by Asunim 
and we will use this know-how in licensed solar power 
projects in the near future

“Seperation of EPC and O&M Company Has 
Completed”
Gurbuz also stated that Maxima Energy, O&M Company 
of Asunim, is also active in the market and giving ser-
vice to both projects that are completed by Asunim and 
investors who need operation and maintenance at their 
power plants. We currenty have 240 MW portfolio for 
O&M and continue our leadership in that area.
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ÇATI VE CEPHELERDE 
GÜNEŞ ENERJİSİNDEN 
ELEKTRİK ÜRETİMİ
1 GW (Gigawatt) kapasitesi ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, kendi çatısına 
ve arazilerine kurmuş olduğu toplam 25 MW’lık (Megawatt) 
güneş enerjisi santralleri ile kendi tükettiği enerjiyi yüzde 
yüz güneşten almayı hedeflemektedir. CW Enerjinin, fabrika 
ve arazilerinde bulunan güneş enerji santrallerinin toplam 
yıllık elektrik üretimi 41.250.000 kWh iken fabrikalarının 
toplam yıllık elektrik tüketimi 6.083.00 kWh’dir. Bu üretim 
ve tüketim miktarları karşılaştırıldığında yıllık enerji tüke-
timinin ortalama 6,78 katında elektrik enerjisini ürettiği 
görülmektedir. CW Enerji, bu sayede, yılda 24.750.000 kg 
CO2 salınımını önlemektedir.
Dünyada yeni bir fotovoltaik uygulama teknolojisi olan bina 
entegreli güneş paneli sistemi (BIPV-Building Integrated 
Photovoltaıc System) Türkiye’de ilk olarak CW Enerji tara-
fından üretilmiştir. CW Enerji, bu yeni nesil güneş panellerini 
45.000 m² alana sahip Antalya Organize Sanayi Bölgesindeki 
yeni fabrika cephesinde uygulamıştır.
CW Enerji, arazilerine, fabrika çatı ve cephelerine yapmış 
olduğu yatırımlar ile ihtiyacı olan enerjinin yüzde yüzünü 
güneş enerjisinden alarak, yeşil enerjiye ve çevreye sıfır atığı 
hedefleyerek örnek bir fabrika olma yolunda ilerlemektedir.
CW Enerji, birçok sanayicimizin fabrika çatılarına kurmuş 
olduğu yeni güneş enerjisi santralleri ile fabrikaların tü-

CW Enerji, yeni fabrika BIPV (bina entegreli güneş paneli cephe sistemi) uygulaması

CW Energy BIPV-Building Integrated Photovoltaic System Application

ELECTRICITY 
GENERATION FROM 
SOLAR ENERGY ON 
ROOFS AND FACADES
The biggest solar module manufacturer of Turkey and Europe 
with the capacity of 1 GW(Gigawatt), CW Energy aims to 
provide 100% of their consumption from solar plants of 25 
MW (Megawatt) that they installed on its roof and fields. 
Yearly total electricity generation of solar plants of CW Energy 
which were installed on the factory and fields is 41.250.00 
kWh, while yearly consumption of the factory is 6.083.00 
kWh. When these generation and consumption amounts are 
compared, it is clearly seen that the company generates about 
6.78 times more than its yearly energy consumption. Thus 
CW Energy prevent 24.750.000 kg CO

2  
emission.

A new PV technology of the world, BIPV-Building Integrated 
Photovoltaic System is manufactured for the first time in 
Turkey by CW Energy. CW Energy applied this new genera-
tion solar modules on their new factory’s façade in Antalya 
Organized Industrial Zone which lies on 45.000 m2 field. 
With their investment on factory’s roof and façade and by 
providing their 100% of energy need from solar energy, CW 
Energy march to be a lead company aiming green energy 
and zero waste.
CW Energy, with lots of installations on the factory roofs, 
give the opportunity to generate more electricity than they 
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consume from the sun.  CW Energy along with the new roof 
law, emphasise that there is no more difficulties on investing 
rooftop and façade for solar energy systems and it has become 
a must for factories which consumes electricity. 
CW Energy emphasise that the investments of the industri-
alists have 50-60 years of working life and the investments 
will amortize in the short term and will reach to the very high 
profitable points in medium and long term with 30-year 
economic return. 
In this context, Tarık SARVAN, CEO of CW Energy, stated that 
all the roofs and facades of the houses, hospitals, hotels, 
plazas etc. to be built in the future should be planned in ac-
cordance with roof and façade type solar energy application, 
which will also have a positive reflection on the setup costs. 
Sarvan also stated that it is possible to generate electricity 
from solar system that are installed on rooftops or facades 
of the buildings such as factories, public buildings, hospitals, 
hotels, work places, warehouses, plazas, parks and stopovers 
and he added depending on the installed capacity of the solar 
system can be used for the need of the buildings as well the 
exceeding amount can be sold to the grid.  
Tarık SARVAN said that the selection of the right module for 
the installation site is decided according to the cost, working 
life, warranty, productivity, safety and maintenance criteria 
amongst cell types monocrystal, polycrystal, perc monocrystal. 
As you all know, while the allowed capacity for houses are 
up to 10 kW, and it was 1000 kW for factories, with the new 
revision of the regulations the allowed capacity is increased 
up to 5000 kW. 
Sarvan also explained that CW Energy is continuing to be 
the solution partner of solar energy projects all around Tur-
key by undertaking EPC (engineering, production, delivery 
and installation) services along with turnkey solar energy 
investments complying national and international standards 
and paying attention to design, installation, monitoring, 
reporting, operation and maintenance. Sarvan also indicated 
that Bursa DOSAB (Demirtaş Organized Industry Zone) Solar 
Power Plant (SPP), which will set an example for all organized 
industrial zones in solar energy generation, is installed and 
set into operation by CW Energy. 
Around 4.100.000 kWh/year electricity will be generated 
from the rooftop installations of the warehouses in Bursa’s 
industrial centre, which have reached the capacity of 3 MW 
with this project. 
With the electricity generated from the SPP, which is installed 
on the roof of Bursa DOSAB; some part of the internal con-
sumption of DOSAB Regional Directorate will be met from 
this investment. 

kettikleri enerjinin daha fazlasını güneşten üretme şansını 
tanımaktadır. Yeni açılan çatı kanunu ile birlikte CW Enerji, 
çatı ve cepheler de güneş enerjisine yatırım yapmanın artık 
hiçbir zorluğunun kalmadığını ve elektrik tüketimi olan 
tüm fabrikaların bu yatırımları yapmalarının bir zorunluluk 
haline geldiğini vurgulamaktadır. CW Enerji; sanayicileri-
mize yapmış oldukları güneş enerjisi yatırımlarının 50-60 yıl 
sistem ömrünün var olduğunu ve yatırımın kısa vadede geri 
dönerek 30 yıl ekonomik getirisi ile orta ve uzun vadede çok 
karlı noktalara gelineceğini vurgulamaktadır.
Bu bağlamda, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık 
SARVAN; yeni yapılacak fabrika, kamu binaları, meskenler, 
hastaneler, oteller, plazalar kısacası tüm çatıların ve cephele-
rin güneş enerjisi uygulamasına göre planlanması gerektiğini, 
bu planlama doğrultusunda yapılacak çatı tasarımlarının 
uygulama kurulum maliyetine pozitif  yansımaları olacağını 
ifade etti.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi ile fab-
rikalar, kamu binaları, hastaneler, oteller, iş yerleri, depolar, 
antrepolar, plazalar, parklar ve dinlenme yerleri gibi yapıların 
çatılarına ve cephelerine yerleştirilen güneş enerjisi sistemleri 
ile elektrik üretiminin mümkün olabildiğini belirten Sarvan, 
çatı ve cephe üzerine kurulan güneş panelleri ile üretilen 
elektrik enerjisinin kurulu üretim kapasitesine bağlı olarak ya-
pının ihtiyacına göre kullanılabildiğini, kullanılmayan fazla 
üretimin ise şebekeye satılabildiğini belirtti.
Tarık SARVAN, güneş paneli kurulumu yapılırken, güneş 
panellerinin içeriğine göre monokristal, polikristal perc mo-
nokristal gibi çeşitlendiğini maliyet, kullanım ömrü, garan-
tisi, verimliliği, güvenliği ve bakım kriterlerine göre uygun 
ürüne karar verilerek seçimin yapıldığını söyledi. Sizler de 
biliyorsunuz ki güneş enerjisi kurulumları evler de ve mes-
kenlerde 10 kW’a kadarken fabrika çatılarında 1000 kW’a 
kadar çıkan güneş enerjisi, yönetmelikte yapılan revize ile 
5000kW’a kadar çıkartılmıştır.
CW Enerji’nin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk, 
tasarım, montaj, izleme, raporlama, işletme ve bakım gibi 
konulara önem vererek anahtar teslim güneş enerjisi yatı-
rımları yaptığını, EPC ( tüm mühendislik – üretim - teslim 
ve montaj) hizmetlerini üstlenerek Türkiye genelinde güneş 
enerjisi projelerine çözüm ortağı olmaya devam ettiğini 
açıklayan SARVAN,
Çatıdan güneş enerjisi üretimi konusunda ülkemizin tüm 
organize sanayi bölgelerine örnek olacak Bursa DOSAB 
(Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi) Güneş Enerji Santrali 
(GES ) projesinin CW Enerji tarafından kurulumunun ya-
pıldığını ve işletmeye açıldığını belirtti.
Bu proje ile Bursa’nın sanayi merkezi bünyesinde bulunan 
depo ve antrepo bina çatılarına kurulumu tamamlanan 
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72 Perc Mono 405 Wp Solar Panel
CW Energy produces mass production of 405 Wp 72 cell 
solar panels in its new factory that has industry 4.0 norms. 
Since the cells used in these world-class modules have the 
highest technology and efficiency, the module efficiency is 
around 20%. It also has many international quality certifi-
cates and documents and is the most efficient solar panels 
made production in Turkey.

72 Perc Mono 400 Wp Bifacial (Double Sided) Solar 
Panel
It is possible to obtain higher energy from the unit area with 
the new generation double-sided photovoltaic (PV) panels 
which are also used the light reflected from the floor to the 
back. The production of 400Wp glass-to-glass bifacial panels 
created with bifacial cells are carried out by CW Energy. In 
glass-to-glass panels, the PID (Potential Induced Degredation) 
effect is reduced and that results more power from one panel. 
These panels are also very suitable for building integrated 
photovoltaic panel (BIPV) applications. Also, since they can 
operate vertically, they can be used in balustrades, high-
ways or railways, and similar places where the application 
of standard PV modules will be limited. When the reflectivity 
of the floor increases, the energy output of the modules also 

toplam 3 MW gücündeki kapasiteyle yılda yaklaşık 4 milyon 
100 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirilecektir. 
Bursa DOSAB; çatısına yapmış olduğu GES yatırımı ile elde 
edilen elektrik ile DOSAB Bölge Müdürlüğü’nün elektrikte 
iç tüketiminin bir kısmı karşılanacaktır. 

72 Perc Mono 405 Wp Güneş Paneli
CW Enerji; endüstri 4.0 normlarındaki yeni fabrikasında 
405 Wp 72 hücreli güneş paneli seri üretimini gerçekleştir-
mektedir. Dünya standartlarında üretilen bu modüllerde 
kullanılan hücreler, en yüksek teknolojiye ve verime sahip 
olduğundan modül verimliliği %20 civarındadır. Ayrıca, 
birçok uluslararası kalite ve sertifka belgesine sahiptir ve 
Türkiye de üretimi yapılan en verimli güneş panelidir.

72 Perc Mono 400 Wp Bifacial (Çift Taraflı) 
Güneş Paneli
Zeminden arka yüzüne yansıyan ışığı da kullanan yeni nesil 
çift taraflı fotovoltaik(PV) panellerle birim alandan daha yük-
sek enerji elde etmek mümkündür. Bifacial hücrelerle oluştu-
rulan 400 Wp gücünde cam-cama bifacial panellerin üretimi 
CW Enerji tarafından yapılmaktadır. Cam-cama panellerde 
PID (Potential Induced Degredation) etkisi azaltılarak bir 
panelden daha fazla güç elde edilmesini sağlamaktadır. Bu 
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increases. Therefore, the ground for application 
or the direction and angle of application of the 
bifacial panel to be applied will effect the power 
output of the panel.

144 Perc Mono 400 Wp Half-Cut
CW Energy manufactures half cut panel production 
in line with the criteria that should be in its new 
factory with the latest technology raw materials. 
Half cut panels produced with half cut cells are more 
resistant to the effects of shadow than traditional 
solar cells. In addition to cutting the cells in half, 
the method of attaching half-cut cells to a panel 
also affects the efficiency.
Despite the shading situation in standard solar 
panels, 3 bypass diodes are used in the junction 
box. These diodes divide the solar panels into 3 
equal areas in which preventing power loss across 
the entire panel. In traditional solar panels which 
are made with whole cells, the cells are connected 
in series. If a cell in the row of connected cells is 
shaded and does not produce energy, the entire 
cell row will stop generating power.
Half-cut cells are also connected in series, but since 
the panels consisting of half-cut cells have twice 
the number of cells (120 instead of 60/144 instead 
of 72), the panel is divided into six equal sections, 
which causes less loss of power when a single cell 
is shaded. Because a single shaded cell effect only 
one-sixth of the total panel power output.
In case of a shaded cell in standard panels, there 
is 33% power loss while in a half-cut solar panels 
there is 17% power loss.

paneller, binaya entegre fotovoltaik panel (BIPV) uygulamaları 
için de çok uygundur. Ayrıca dikey olarak da çalışabildikleri için 
korkuluk, otoyol veya demir yollarında ses bariyeri ve standart 
PV modüllerin uygulamasının kısıtlı olacağı benzer yerlerde de 
kullanılabilmektedir. Zeminin yansıtıcılığı arttığında modüllerin 
enerji çıktısı da artmaktadır. Bu sebeple, uygulama yapılacak 
zemin ya da bifacial panelin uygulama yönü ve açısı panelin 
güç çıkışını etkileyecektir.

144 Perc Mono 400 Wp Half-Cut
CW Enerji, half  cut panel üretimini, son teknolojiye uygun 
hammadeler ile yeni fabrikasında olması gereken kriterlere göre 
seri olarak üretmektedir. Yarım kesilmiş hücreler ile üretilen half  
cut paneller, gölgenin etkilerine geleneksel güneş hücrelerinden 
daha dayanıklıdır. Hücrelerin yarıya kesilmesinin yanı sıra ya-
rım kesilmiş hücrelerin bir panele bağlama yöntemi de verimi 
etkilemektedir. 
Standart güneş panellerinde gölgelenme durumuna karşın bağ-
lantı kutusunda bulunan 3 adet by-pass diot kullanılır. Bu diyotlar 
güneş panellerini 3 eşit alana bölerek panelin tamamında güç 
düşümü meydana gelmesini engeller.  Tam hücrelerle yapılan 
geleneksel güneş panellerinde, hücreler seri olarak birbirine 
bağlanır. Seri bağlanan hücre sırasındaki bir hücre gölgelenir ve 
enerji üretmezse, tüm hücre sırası güç üretmeyi durduracaktır. 
Yarım kesilmiş hücreler de seri olarak bağlanır, ancak yarım 
kesilmiş hücrelerden oluşan paneller hücre sayısının iki katına 
(60 yerine 120/ 72 yerine 144) sahip olduğundan, panel 6 eşit 
bölüme ayrılarak tek bir hücre gölgelendiğinde daha az güç 
kaybetmesini sağlar. Çünkü tek bir gölgeli hücre toplam panel 
güç çıkışının yalnızca altıda birini etkiler. 
Standart panellerde bir hücreye gölge düşmesi durumunda %33 
‘lük bir güç kaybı yaşanırken Half-Cut güneş panellerinde %17’lik 
bir güç kaybı yaşanır.
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DAM’LARDA NELER 
OLUYOR ?
Geçen sayıda paylaştığım Enerji Finansmanı 
hikayem ile ilgili beni öylesine mutlu eden 
geri bildirimler aldım ki madem olumlu 
yorumlar geldi bu motivasyonla devam 
edeyim dedim…Sevgili GÜNDER ekibine 
de bana bu fırsatı tanıdığı için teşekkür 
ediyorum..

Y
azı başlığıma da özellikle çatı değil DAM 
demek istedim zira Dam; evin boş, kullanıma 
açık alanı olarak yaşantımızda, kültürümüzde 
hep önemli yer tutmuş ve daima da bir fonk-
siyona sahip olmuştur. Dam’da çamaşırlar 

kurutulur, Dam’dan eğlenceler, konserler izlenir, kışa hazırlık  
gıdalar kurutulur,  teras niyetine oturmalık olarak kullanılır, 
çocukların oyun alanıdır, evin deposudur vs. Kısaca Dam’la-
rımız yani çatılarımız kullanım alanı olarak dünden bugüne 
yaşantımıza hep katkı sağlamış ve halen de sağlamakta. Ve 
bugüne değin kültürel alışkanlıklarımıza hizmet ederken 
artık teknolojik yatırımlara hizmet etmeye başladı.
Güneş enerjisi kaynağımıza dayalı yatırımları finanse eder-
ken adım adım ilerlemiştik, yani hikayenin giriş kısmı arazi 
tipi GES olurken, gelişme bölümünde de yukarıya, çatıya 

WHAT HAPPENS ON 
TERRACES?
I received so satisfying feedbacks for my 
story titled Energy Funding in the previous 
issue that I decided to continue with the same 
motivation... I would like to thank the team of 
GÜNDER for giving me this opportunity.

I 
used the word “TERRACE” in the title on purpose because 
terraces have always played a key role and had a function 
in our life and culture as an empty, open space. Terraces 
are used for drying clothes, watching parties and concerts, 
drying fruits and vegetables, sitting like in a living room, 

and as a playground for children, as a storeroom, etc. In 
short, our terraces, i.e. rooftops, have always contributed to 
our lives and continue to do so. While it has served a cultural 
purpose so far, it now serves for investments in technology.

While funding investments based on solar energy, we pro-
ceeded step by step, i.e. the introduction was land type SPP, 
the main part involved climbing on the roof. I personally liked 
this climb of the industry. I believed in and worked on it a lot. 
So what have we done?

Two years ago, everybody in the industry knew that SPP 

Yazı: Seyran HATİPOĞLU
Enerji Finansmanı Danışmanı
Energy Financing Consultant

Seyran.Hatipoglu@turseff.org
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tırmandık. Sektörün bu tırmanışını şahsen çok sevdim, çok 
inandım ve üzerinde de çok çalıştım. Neler mi yaptık ?
İki sene evvel GES yatırımlarının yerden yukarıya doğru 
geçeceğini sektörün içindeki herkes biliyordu ancak beklenen 
bazı başlıklar vardı ki bunlar da ağırlıklı mevzuatsal konulardı 
ve maliyetlerdi. Geçmiş yıllara döndüğümde  2017 yılının 
sonlarında çatı GES konuşmalarıma başladığımı ve 08 Mart 
2018 tarihinde de bir finans kurumumuzla yaptığım ilk resmi 
yazışmamla bu konuda çalışmalarıma start verdiğimi görü-
yorum. Yazışmamızda şöyle bir bölüm bulunuyor; “Seyran 
Hanım merhaba, son bilgiler için teşekkür ederiz. Geçtiğimiz 
haftalarda görüştüğümüzde biz de bu konuda (çatı GES) 
hazırlık yaptığımızı, pazarın 2019 yılında hareketlenmesini 
beklediğimizi üst yönetim ile paylaştık”
Yazıma ulaşma imkanı olan finans uzmanı okuyucular bi-
lirler ki; finans tarafında bir sektörün gelişmesine en büyük 
katkı “sürdürülebilir ürün” geliştirmek ile mümkün olur. 
Ürün geliştirmek en yalın hali ile finanse edilecek yatırımı 
sıradan bir ticari krediden ayırarak, kondisyonlarını koya-
rak çerçevesini çizmek ve yazılımda da ayrıştırarak iyi bir 
zaman ve pazarlama yönetimi sağlamaktır. Böylece ürün 
haline gelen finansman paketi kapsamındaki bu yatırımın 
artık adı konmuş, sistematiği oturmuş ve pazara da olumlu 
motivasyon katkıları olmuş olur. 
Çatı GES adına da bir ürün geliştirmek artık şart olmuştu. 
Evet eş zamanlı mevzuatlarda da beklenen  başlıklar vardı 
ancak öncesi ortak akıl yolu ile görüşmelere başlamak ve tüm 

investments would go upwards from the ground but some 
expected topics were largely legislative matters and costs. 
I see that I started my speeches about SPP at the end of 
2017 and I started my efforts on this matter with an official 
correspondence with a financial body on March 8, 2018. 
That correspondence included the following part: “Dear Ms. 
Seyran, thank you for the information. We shared with the 
top management that we also engaged in efforts in this 
regard (rooftop SPPs) and expected that the market would 
become active in 2019”
Finance specialist readers who have access to my letter 
know that the greatest contribution to the development 
of an industry in the finance industry is by developing a 
“sustainable product”. In the most plain sense, developing a 
product involves distinguishing the investment to be funded 
from an ordinary commercial loan, setting its framework by 
outlining its conditions and providing a good time and mar-
keting management. Thus, the investment under the funding 
package, which has become a product, is clearly defined 
with well-established systematics and positive motivational 
contributions to the market. 

It was necessary to develop a rooftop SPP product. There were 
also topics expected in simultaneous legislations but it was 
time to start negotiations in common sense and take action 
with the opinions of all stakeholders. Countless meetings, 
exchanges of ideas and plans were made. And a happy ending 

 Finans tarafında bir sektörün 
gelişmesine en büyük katkı 
“sürdürülebilir ürün” geliştirmek ile 
mümkün olur. 

The greatest contribution to the 
development of an industry in the finance 
industry is by developing a “sustainable 
product”. 
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paydaşların yorumları ile aksiyon almak zamanı gelmişti. 
Sayısını hatırlamadığım görüşmeler, fikir alışverişleri, yap 
bozlar yapıldı. Ve günün sonunda mutlu sona ulaşıldı. Biz 
galiba biraz “bekle gör” düşüncesinden uzaklaşamadığımız 
için birileri yapsın da öyle bakarız metodunu tercih ediyoruz. 
Bu durumda da yapılacak şey ya o “biri” olmak ya da “birini” 
yaratmak, “birini” motive etmek, itici kuvveti ortaya çıkar-
mak..Evet biri çıkınca diğerleri yavaş yavaş oturup sektörü 
izledikleri koltuklarından kalktılar zira anladılar ki yapılacak 
çok iş var..Ve böylece çatı GES finansmanının yolu ortak 
hedefler doğrultusunda açıldı. Finansman desteğini gören 
yatırımcının, tedarikçinin  motivasyonu ve piyasanın morali 
yüzlere de tebessüm getirdi.
Nitekim çok kısa zaman sonra mevzuat desteği de geldi. 
Bugünün analizini yaparsak;

  Elektrik maliyetlerinin yüksekliği
  Faizlerin göreceli düşüklüğü
  Yatırım maliyetlerinin düşmesi
  Yatırım geri dönüş süresinin kısalığı
  Kurulum süresinin kısalığı
  Mevzuat desteğinin (mahsuplaşma imkanının) bulun-

ması
  Daha verimli ekipmanların kullanılması
  Profesyonel EPC şirketlerinin bulunması
  Yeterli kapasitelerin bulunması
  Finansman desteğinin olması
  Fatura öder gibi kredi ödeme imkanının olması

Başlıkları der ki; Sevgili Yatırımcı çatın uygun ise yatırım 
için daha neyi beklersin ? 
Diğer taraftan finans duayenleri de der ki; Sevgili Yatırımcı 
tüm parametrelerin en ideali yakaladığı noktada “bekleme 
maliyeti finansman maliyetinden yüksektir”
Hadi çatılarınıza izin verin Güneş ile flört etsinler… Eminim 
sıcacık, mutlu bir ilişki yaşanacak !

was achieved at the end of the day. Perhaps because we 
are not able to give up the idea of “wait and see”, we tend to 
wait for others to do something. In this case, what should be 
done is to become those “others” or create “others” or motivate, 
find a driving force for “others”... Yes, when someone took the 
initiative, others stood up from their seats in which they sat 
and watched the industry, and understood that there were 
a lot of things to do... Thus, the way for rooftop SPP funding 
was paved. The motivation of the investors and suppliers 
that saw the funding support and the market’s morale put a 
simile on the faces.

Accordingly, legislative support appeared in a short time. If 
we analyze the current state of affairs, the titles of

  High costs of electricity

  Relatively low rates of interest

  Falling costs of investment

  Short return on investment

  Short installation time

  Availability of legislation support (capability of netting)

  Use of more efficient equipment

  Availability of professional EPC companies

  Availability of sufficient capacities

  Availability of funding support

  Availability of loan repayment similar to payment of bills

ask investors what they are waiting for if their rooftop is 
available. 

On the other hand, the finance cognoscenti say that “the 
cost of waiting is higher than the cost of funding” when 
all parameters are ideal.

Let your rooftops flirt with the Sun... I am sure that it will lead 
to a warm and happy relationship!
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COP25: EVERYTHING IN 
CLIMATE TALKS LEFT FOR 
THE FUTURE!

H
aving started on December 2, and finished with 
a two-day delay, on Sunday, December 15, 
COP25 failed to meet expectations with regard 
to responding to the climate crisis according to 
many experts. In spite of the IPCC reports (1.5 

Degrees Special Report, Land Report, Oceans and Cryosphere 
in Changing Climate) that were published one after another, 
clear evidence shown by several expert organizations, global 
demonstrations started by Greta Thunberg and spread to the 
world, and increasing climate effects in 2018 and 2019, 
negotiations suffered from the red lines of countries. 
Non-governmental organizations that attended the summit 
as observers hold some G20 countries including primarily the 
United States, Brazil, Australia and Saudi Arabia responsible 
for this. NGO representatives reacted particularly to the fact 
that the United States made things difficult at the summit by 
resolving to withdraw from the Paris Agreement and prevented 
COP25 from delivering more powerful messages.
World’s leading economies such as Canada, Japan, China and 

COP25: IKLIM 
MÜZAKERELERI’NDE HER 
ŞEY GELECEĞE KALDI!

2 
Aralık’ta başlayan ve planlanandan iki gün gecik-
meyle ancak 15 Aralık Pazar günü tamamlanan 
COP25, birçok uzmana göre, iklim krizine cevap 
verme konusundaki beklentileri karşılayamadı. 
2018 ve 2019 yıllarında ardı ardına açıklanan 

IPCC raporları (1,5 Derece Özel Raporu, Arazi Raporu, 
Değişen İklimde Okyanuslar ve Kriyosfer Raporu) ve çok 
sayıda uzman kuruluşun ortaya koyduğu açık kanıtlara, 
Greta Thunberg’in başlattığı ve dünyanın dört bir yanında 
düzenlenen küresel protestolara ve şiddetlenerek artan iklim 
etkilerine rağmen, müzakereler, ülkelerin kırmızı çizgilerinin 
mağduru oldu. 
Zirve’de gözlemci olarak bulunan sivil toplum kuruluşları, 
başta ABD, Brezilya, Avustralya ve Suudi Arabistan olmak 
üzere bazı G20 ülkelerini bu durumdan sorumlu tutuyor. 
STK temsilcileri, özellikle Paris’ten çekilme kararı veren 
ABD’nin Zirve’de işleri zorlaştırması ve COP25’in daha 
güçlü mesajlar vermesini önlemesine tepki gösterdiler.
Kanada, Japonya, Çin ve Hindistan gibi dünyanın önde 
gelen ekonomileri de, iklim krizinin vurduğu yoksul ülkeleri 

Yazı: Barış DOĞRU
EKOIQ - iklimhaber.org

baris@ekoiq.com
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India are blamed for being indifferent to the expectations and 
requests to support the poor countries hit by the climate crisis 
and enhance the global collective climate action in 2020. 
On the other hand, European Union (EU) tried to act as a 
bridge between the developing and developed countries. 
Nevertheless, EU, small island countries, African and Latin 
American countries managed to maintain the integrity of 
the Paris Agreement for many issues including primarily 
enhancement of climate actions in 2020. 
Parties to the agreement will encounter challenging negoti-
ations at the COP26 that will be organized in Glasgow. The 
United Kingdom and the EU, which will lead the negotiations 
next year, will have a busy agenda of reducing the gap be-
tween the target and actual emissions. According to the 
agreement, in 2020, the countries will have to update their 
climate targets (the National Declaration of Contribution) that 
they proposed during the signing of the agreement.

Negotiation Table:
Countries had four basic issues before them. Now let’s look 
at the resolutions made on these issues after the Summit.

2020 Climate Actions
The resolutions highlights closing the large gap between the 
actual climate actions and the reduction of emission required 
to meet the targets of the Paris Agreement, and the urgency 
of setting of the highest reduction and adaptation objectives 
possible by all parties in 2020.

Carbon Markets
The countries failed to reach an agreement with regard to 
carbon markets, and the resolution about it was left to the 
next climate summit. At the final hours of the negotiations, 
more than 30 countries published the document titled “San 
Jose Principles” to preserve the environmental integrity of the 

desteklemek ve 2020 yılında küresel kolektif  iklim eylemini 
güçlendirmek konusundaki beklentilere ve taleplere karşı 
kayıtsız kalmakla suçlanıyor. 
Avrupa Birliği (AB) ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
arasında köprü olma rolünü üstlenmeye çalıştı. Yine de 
AB, Küçük Ada Devletleri, Afrika ve Latin Amerika 
ülkeleri, bu zorlu müzakerelerde, başta 2020’de 
iklim eylemlerini güçlendirme konusu olmak üzere 
birçok konuda, Paris Anlaşması’nın bütünlüğünü 
korumayı başardı. 
Anlaşmaya taraf  olan ülkeleri Glasgow’da düzenlenecek 
COP26’da zorlu müzakereler bekliyor. Gelecek sene müza-
kerelerin başkanlığını yürütecek Birleşik Krallık ile AB’yi, 
Paris Anlaşması’nın hedefleri ile mevcut emisyonlar arasın-
daki açığı kapatma konusunda yoğun bir gündem bekliyor. 
Ülkelerin, anlaşmaya göre 2020 yılında daha önce anlaşma 
onaylanırken verdikleri iklim hedeflerini (Ulusal Katkı Be-
yanı - NDC) yenilemeleri gerekiyor.

Müzakere Masası:
Ülkelerin önünde dört temel konu bulunuyordu. Şimdi 
Zirve’nin ardından bu konularda alınan kararlara bakalım.

2020 İklim Eylemleri
Karar, mevcut iklim eylemleri ile Paris Anlaşması’nın hedef-
lerine ulaşmak için gerekli olan emisyon azaltımı arasındaki 
büyük farkın kapatılmasına ve 2020 yılında, tüm tarafların 
mümkün olan en yüksek azaltım ve adaptasyon hedeflerini 
ortaya koymalarının aciliyetine vurgu yapıyor.

Karbon Piyasaları
Ülkeler karbon piyasaları konusunda bir anlaşmaya varamadı 
ve bu konudaki karar bir sonraki iklim zirvesine bırakıldı. 
Müzakerelerin son saatlerinde, anlaşmanın çevresel bütün-
lüğünü korumak ve çifte sayım (double counting) sorununun 

 KONUK YAZAR 
 GUEST AUTHOR 

55
Ocak•Şubat•Mart / Jan.•Feb.•March 2020



agreement and avoid the problem of double counting. This 
point is critical for the development of renewable energy. 
Pricing of carbon based on its true damage in terms of cli-
mate change and other environmental problems is swung 
like the “sword of Democles” at the face of the fossil fuel 
industry. For this reason, countries (including primarily the 

United States, Russia, Saudi Arabia 
and Australia) and industries whose 
economies rely on fossil fuels insist 
that the Article 6 that regulates car-
bon markets be enacted without 
strong effect. However, the United 
States which did not have its par-
liament pass the Paris Agreement 
will not be present at CO26 which 
will be held in Glasgow in 2020 (nor 
will Turkey for the same reason, un-
fortunately). On the other hand, the 
European Union overtrumps for the 
Article 6 and negotiations in general 
by the Green Deal Document. There-
fore, expectations for the COP26 are 
high. The resolution in the Green Deal 
of the European Commission, which 
requires that carbon emissions of the 
companies in those countries which 
trade with the EU be in compliance 
with the Paris Agreement, is extreme-
ly critical.
If other countries fail to raise their 
own targets based on the raised tar-
gets of the EU and the targets lack 
coherence in terms of their levels, 
the Commission will advise a Car-
bon Border Adjustment Mechanism 
to reduce carbon leakages in certain 
industries. The EU plans to make its 
trade partners reduce their emissions 
by this tax mechanism. Such a tax 
may give upper hand to low-emission 
countries against high-emission ones 
in trade with the EU. Since Europe is 

the principal export area of Turkey, Turkey may be among 
the countries that are affected the most by this regulation. 
Therefore, the Turkish economy and industries should urgently 
take action in this regard. This action involves a withdrawal 
from fossil fuels - primarily coal - and making a fast progress 
in renewable energy.

önüne geçmek için 30’dan fazla ülke “San Jose Principles” 
adlı belgeyi yayımladı. Bu nokta, yenilenebilir enerjinin 
gelişimi açısından son derece kritik. Karbonun, iklim deği-
şikliği ve diğer çevre sorunları açısından gerçek zararlarına 
göre fiyatlandırılması, fosil yakıt sektörünün önünde “De-
mokles’in kılıcı” gibi sallanıyor. Bu nedenle ekonomileri 
fosil yakıtlara dayanan ülkeler 
(başta ABD olmak üzere, Rusya, 
Suudi Arabistan ve Avustralya) 
ve sektörler, karbon piyasalarını 
düzenleyen 6. Madde’nin zayıf  
bir şekilde çıkması için direniyor. 
Ancak 2020 yılında Glasgow’da 
yapılacak CO26’da masada, 
Paris Anlaşması’nı meclisinden 
geçirmeyen ABD olmayacak 
(tabii ne yazık ki aynı nedenle 
Türkiye de). Avrupa Birliği ise 
yeni yayınladığı Yeşil Düzen 
Belgesi ile 6. Madde ve genel 
olarak müzakerelerde el yüksel-
tiyor. Dolayısıyla COP26’dan 
beklentiler çok daha yüksek. Av-
rupa komisyonu’nun Yeşil Dü-
zen belgesinde yer alan, AB ile 
iş yapan ülkelerin şirketlerinin 
karbon emisyonlarının da Paris 
Anlaşması’na uygun olması yo-
lundaki karar, son derece kritik 
öneme sahip
Diğer ülkeler, AB’nin artırılmış 
hedeflerini göz önüne alıp ken-
di hedeflerini artırmazsa ve he-
defler arasında seviye farklıkları 
devam ederse, Komisyon seçilen 
sektörlerde karbon sızıntısını 
azaltmak için bir “Karbon Sı-
nır Düzenleme Mekanizması” 
(Carbon Border Adjustment 
Mechanism) önerecek. AB, bu 
vergi mekanizması ile, ticari 
partnerlerini de emisyon azal-
tımına yönlendirmeyi planlıyor. 
Böyle bir vergi, AB ile ticarette düşük emisyonlu ülkeleri, 
yüksek emisyonlu ülkelere göre daha avantajlı bir konuma 
getirebilir. Bu noktada Türkiye de bu düzenlemeden en çok 
etkilenebilecek ülkeler arasında çünkü en büyük ihracat alanı 
Avrupa. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin ve sektörlerinin 
acilen bu alanda aksiyon almaları gerekiyor. Bu aksiyon 

Fireye Rağmen AB 2050’de 
İklim Nötr Oluyor

COP25 oldukça etkisiz bir şekilde son 
bulurken, aynı süreçte AB devlet başkanları 
ve hükümetler önemli adımlar atmayı 
başardılar ve Avrupa’yı 2050 yılına kadar 
ilk iklim nötr kıta yapma hedefini ortaya 
koydular. Dünyanın en büyük ekonomisinin 
30 yılda karbon net sıfır hedefi ve 2020 
başlarında buna yasal çerçeve sağlanması 
konusunda bir şüphe bulunmuyor. 
Karar, diğer önemli ekonomilerin Paris 
Anlaşması’na uymaları için de önemli 
bir işaret. AB ülkelerinin sadece kendi 
sosyoekonomik çıkarlarını gözetmediğine 
dair bu işaretin, küresel ticareti ve sıfır 
karbon teknolojisiyle ilgili çalışmaları güçlü 
biçimde etkilemesi bekleniyor.
Hedeften muaf olmak isteyen Polonya, bu 
aşamada üye bir devletin söz konusu vaadi 
bu şekliyle yerine getirmesinin mümkün 
olmadığını belirterek, Avrupa Konseyi’nin 
2020’de tekrar bu konuyu tartışmak 
zorunda kalacağını bildirdi. Polonya’nın 
hedefin kendisi değilse de uygulama 
konusundaki endişesi iki yönlü. Bir yandan 
yerel olarak iklim nötr olmak için daha 
fazla zaman kazanmaya çalışıyorlar, bir 
yandan da AB bütçesindeki mevcut destek 
konusu ile ilgili daha fazla netlik görmek 
istiyorlar.
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da birinci olarak, öncelikli olarak kömür olmak üzere fosil 
yakıtlardan çekilmek ve yenilenebilir enerji alanında hızla 
gelişme kaydetmekten geçiyor.

Kayıp ve Zarar
COP25 kapsamında bir diğer gelişme ise, iklim krizi kaynaklı 
“kayıp ve zararlar” konusundaki çalışmaları yönetmek için 
Santiago Ağı’nın kurulması oldu. 
Ancak metin, uzmanlara göre bir 
önceki metinden daha zayıf. Kayıp 
ve zarara vurgu yapan bölüm, giriş 
metninden çıkarıldı. Karar, ulus-
lararası kurumların kayıp ve zarar 
konusundaki çabaları desteklemesi 
gerektiğine vurgu yapıyor. Gelişmiş 
ülkelerin bu konuda gelişmekte olan 
ülkelere verdiği desteği artırmaları-
nın önemi metinde vurgulanırken, 
Yeşil İklim Fonu (GCF) yönetimini 
kayıp ve zararın önlenmesine verdiği 
desteği devam ettirmeye ve Varşova 
Kayıp-Zarar Mekanizması’nın stra-
tejik çalışma gruplarının sonuçlarını 
göz önünde bulundurmaya davet 
ediyor. Kayıp ve zarar konusunun 
finansmanı tartışmaları ise GCF 
yönetimine bırakılıyor.

Okyanuslar ve Karasal 
Ekosistem
Okyanuslar ve karasal ekosistem 
üzerindeki iklim etkileri için yeni bir 
Birleşmiş Milletler çalışması başlatı-
lıyor. Bu çalışma süreci, azaltım ve 
adaptasyon eylemini güçlendirmeyi 
amaçlıyor. Özellikle karasal ekosis-
temlerinin adaptasyonu konusuna 
yoğunlaşılacak.
Alınan ve alınamayan kararlarla 
birlikte 2020 yılı, iklim eylemi açı-
sından oldukça kritik bir dönemeç 
haline geldi. Avrupa’nın yeni yayınladığı Yeşil Düzen Belgesi 
ve 2050’de ilk iklim nötr kıta olma hedefi ile 2020 yılında 
planlarını yenileyeceğini taahhüt eden 70’ten fazla ülke, 
Madrid’de başarılamayanın Glasgow’da, COP26’da başa-
rılabilmesi açısından elimizde kalanlar. 
COP25’te alınan tüm kararları bu linkte bulabilirsiniz: 
https://unfccc.int/decisions 

Loss and Damag
Another development under the COP25 is the establishment 
of the Santiago Network to manage the “loss and damage” 
that arise from the climate crisis. However, the text is weaker 
than the previous one according to experts. The part that 
highlights the losses and damages was removed from the 

introduction text. The resolution 
emphasizes that international 
bodies should subsidize the ef-
forts related to losses and dam-
ages. While the text emphasizes 
the importance for the developed 
countries to support the devel-
oping countries in this matter, 
it calls the Green Climate Fund 
(GCF) to maintain its support to 
prevention of losses and damag-
es and keep in mind the conclu-
sions drawn by the strategic task 
forces of the Warsaw Mechanism 
for Loss and Damage. The matter 
of funding the loss and damage 
is left to the management of the 
GCF.

Oceans and Terrestrial 
Ecosystem
A new United Nations project is 
being initiated for the impact of 
climate on oceans and the ter-
restrial ecosystem. This project is 
intended to enhance the actions 
of reduction and adaptation. It 
will particularly focus on adap-
tation of terrestrial ecosystems.
The resolutions that were and 
were not made have turned the 
year 2020 a critical bend for cli-
mate action. Europe’s new Green 

Deal Document and objective to become the first climate-neu-
tral continent by 2050, and more than 70 countries that 
promise to update their plans in 2020 represent our hopes 
for achieving at the COP26 in Glasgow what failed in Madrid. 
All resolutions made at the COP25 are available here: 
https://unfccc.int/decisions 

Despite the Failures the EU 
Becomes Climate-neutral by 2050

While the COP25 ended very ineffectively, 
heads of EU member states and 
governments managed to take important 
steps and expressed their objective to 
make Europe the first climate-neutral 
continent by 2050. There is no doubt that 
the world’s biggest economy will set a net 
zero carbon objective in 30 years and draw 
up a legal framework for it in early 2020. 
This resolution is an important sign that 
other significant economies will follow the 
Paris Agreement. It is expected that this 
sign that EU member states do not only 
observe their own socioeconomic interests 
will significantly affect global trade and the 
efforts related to the zero carbon technology.
Intending to be excluded from this objective, 
Poland states that it was not possible for 
a member state to fulfill that promise as 
stated, and that the European Council would 
have to discuss the matter again in 2020. 
Poland has two-way concerns with regard 
to the implementation of the objective, if not 
the objective itself. On the one hand, they try 
to gain more time to become locally climate-
neutral, and they want to see more clarity 
with regard to the current subsidies from the 
EU budget on the other.
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THE NEW RISING TREND 
OF THE RENEWABLE 
ENERGY INDUSTRY WILL 
BE “SOLAR POWER” IN 
THE NEXT 5 YEARS
The International Energy Agency (IEA) 
publishes the “Renewable Energy 2019” global 
industry report. It is forecast in the report that 
the global renewable energy capacity will 
reach 3,721 GW with a 50-percent increase 
from 2019 to 2024. Solar PV industry will 
account for 60 percent, commercial and 
industrial operations will account for 70 
percent of the growth.

I
t was stated in the introductory meeting of the Renewable 
Energy 2019 report that the increase in renewable energy 
capacity in five years would be 1,200 GW - the current 
total energy capacity of the United States. This rise in 
the Solar PV industry that stems from the reduction of 

technology costs and government policies will make up 60 
percent of the renewable energy capacity. It is predicted that 
the share of renewable energy in global power generation will 
rise from 26 percent today to 30 percent in 2024. The report 
forecasts that the global renewable energy capacity will reach 
3,721 GW with a 50-percent increase from 2019 to 2024.
The report also names political uncertainties, high investment 
risks, and integration of wind and solar power in the system 

5 YIL IÇINDE KÜRESEL 
YENILENEBILIR 
ENERJI SEKTÖRÜNÜN 
YÜKSELENI ‘GÜNEŞ’ 
OLACAK
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) “Yenilenebilir 
Enerji 2019” küresel sektör raporunu 
yayınladı. Rapor, küresel yenilenebilir enerji 
kapasitesinin 2019 ve 2024 arasında yüzde 50 
artarak 3.721 GW’ye ulaşacağını öngörüyor. 
Büyümenin yüzde 60’ından Solar PV sektörü 
sorumlu olurken yeni tesislerin yüzde 70’i 
ticari ve endüstriyel uygulamalar olacak.

Y
enilenebilir Enerji 2019 raporunun tanıtım 
toplantısında, önümüzdeki beş yıl içinde 
yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın 
ABD’nin şu anki toplam enerji kapasitesi 
olan 1.200 GW olacağı belirtildi. Teknoloji 

maliyetlerindeki düşüşlerden ve hükümet politikalarından 
kaynağını alan Solar PV sektöründeki bu yükseliş, yenile-
nebilir kapasitenin yüzde 60’ını oluşturacak. Bugün yüzde 
26 olan yenilenebilir enerjilerin küresel enerji üretimindeki 
payının ise 2024’te yüzde 30’a çıkacağı tahmin ediliyor. Kü-
resel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2019 ve 2024 arasında 
yüzde 50 artarak 3.721 GW’ye ulaşması bekleniyor.
Rapor, politika belirsizlikleri, yüksek yatırım riskleri, rüzgar 
ve güneş enerjisinin sisteme entegrasyonu gibi konuları ise 
daha fazla yenilenebilir enerji çözümü geliştirmenin önünü 
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tıkayan ana zorluklar olarak belirtiyor. IEA İcra Direktörü Dr. 
Fatih Birol, “Yenilenebilir enerji kaynakları dünyanın en büyük 
ikinci elektrik kaynağı, ancak uzun vadeli iklim, hava kalitesi ve 
enerji erişim hedeflerine ulaşmamız durumunda dağıtımlarının 
hızlanması gerekiyor” açıklamasında bulundu. 

“Dağıtık güneş enerjisi yatırımları çok hızlı bir 
büyüme dönemine girecek”
IEA raporuna göre, fotovoltaik sistem 
maliyetleri 2024’e kadar yüzde 15-35 
oranında azalacak ve birçok ülkede 
beklenenden daha hızlı şekilde fosil 
yakıtlarla rekabet edecek seviyeye 
gelecek. Aynı dönemde dağıtık gü-
neş enerjisi yatırımları çok hızlı bir 
büyüme dönemine girecek. Dağıtık 
sistemlerin yönetimine dikkat çeken 
Dr. Birol, “Dağıtık PV’nin potansiyeli 
dikkat çekici ancak PV sistem sahip-
lerinin diğer tüketicilerin ve enerji 
dağıtım şirketlerinin farklı çıkarla-
rını dengelemek için iyi yönetilmesi 
gerekmektedir.” dedi.
Dr. Birol, IEA’nın ülkelerin elektrik güvenliğini tehlikeye atma-
dan hızla gelişen bu teknolojiden tam olarak yararlanmaları 
için nelerin gerekli olduğu konusunda tavsiyelerde bulunmaya 
hazır olduğunu ifade etti. Ekonominin iyileştirilmesi, politika 
desteği ve daha etkili düzenlemeler ile bugünkü Japonya’nın 
toplam güç kapasitesinin neredeyse iki katı olabilecek dağıtık 
PV’nin küresel kurulu kapasitesinin 2024’e kadar 600 GW’nin 
üzerine çıkarabileceği belirtiliyor.

as the primary challenges that hinder the development of 
more renewable energy solutions. “Renewable energy sources 
constitute the world’s second most significant electricity source 
but distributions must be expedited if we achieve long-term 
climate, air quality and energy access objectives,” said Dr. 
Fatih Birol, the IEA Chief Executive Officer. 

“Distributed solar power 
investments will enter a 
period of very fast growth”
According to the IEA report, 
photovoltaic system costs 
will drop by 15 to 35 percent 
by 2024, reaching a position 
that will help PV systems to 
compete fossil fuels sooner 
than expected. In the same 
period, distributed solar power 
investments will enter a period 
of very fast growth. Drawing 
attention to the management 
of distributed systems, Dr. Birol 
said: “Distributed PV holds sig-

nificant potential but PV system owners should be managed 
well to balance different interests of other consumers and 
power distribution companies.”
Dr. Birol stated that he was rady to make suggestions about 
what is needed for countries to make best use of such tech-
nologies without jeopardizing their power security. It is stated 
that the global installed capacity of distributed PV that can 
be almost twice the current total power capacity of Japan 
could be raised to above 600 GW by 2024 by economic 

 “Yenilenebilir enerji dağıtımını 
hızlandırmak için aşılması gereken 
3 zorluk: Politika ve düzenlemedeki 
belirsizlikler, yüksek yatırım riski, 
rüzgar ve güneş enerjisinin sisteme 
entegrasyonu.” 

“3 challenges to overcome to expedite 
distribution of renewable energy: 
Uncertainties with policies and 
regulations, high risk of investment, 
integration of wind and solar power in 
the system.” 

2024 yılında kurulu yenilenebilir enerji 
kapasitesindeki tahminlerde, 1.219 GW 
ile Çin ilk sırada gelirken 411 GW’lik 
yenilenebilir enerji kapasitesiyle ABD 
ikinci sırada yer alacak. Türkiye’nin 42 
GW seviyesindeki mevcut yenilenebilir 
enerji kapasitesinin ise 2024 yılında 
yüzde 50 artış ile 63 GW’ye ulaşacağı 
öngörülüyor. Türkiye’nin 2018 sonu 
itibarıyla 5,1 GW seviyesindeki güneş 
enerjisi kurulu gücü ise 2024 yılında 
iki katına yükselerek 15,1 GW olacak. 
Güneş enerjisindeki ilave 10 GW 
kapasite artışının 3,7 GW’lik kısmı 
ise dağıtık enerji sistemlerinden 
sağlanacak.
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improvements, policy support and more effective regulations.
While residential-type rooftop solar systems are expected to 
double, reaching 100 million, by 2024, it is expected that 
the highest markets per capita will be Australia, Belgium, 
California, Netherlands and Austria this year. Birol: “As costs 
continue to decrease, we have an increasing incentive to 
enhance the PV industry. The cost of generating power from 
distributed solar PV systems is below retail prices of power 
in most countries. Birol pointed out that IEA expected those 
prices to fall by 15-35% and the technology to be more 
attractive worldwide by 2024.
However, the report warns that critical policy and tariff reforms 
are needed to ensure that distributed PV has a sustainable 
growth. Unchecked growth may reduce the revenues of grid 
operators by raising the cost of electrical systems and enforce 
integration of renewable energy grids. 
It is emphasized in the report that biofuel technologies ac-
counted for 90 percent of the renewable energy use in trans-
port, and that its utilization would increase by 25 percent in 
the upcoming five years. The growth in the biofuel market 
will be effective in Asia including primarily China and driven 
by the concerns of energy security and air pollution.
Despite the expansion of the electric vehicle market, the use of 
renewable energy in transport will constitute only ten percent 
of the consumption in 2024. The fuel demand for utilization 
of renewable energy sources in transport will remain below 
5 percent. According to the report, a further 20-percent use 
of renewable energy is stipulated by 2024 based on the 
assumption of a developed policy support for new markets 
in air and sea transport as well as higher quotas.

Mesken tipi güneş enerjili çatı sistemlerinin, 2024 yılına 
kadar iki katına çıkarak 100 milyona ulaşması beklenirken 
bu yıl kişi başına düşen en yüksek pazarların Avustralya, 
Belçika, Kaliforniya, Hollanda ve Avusturya olacağı tahmin 
ediliyor. Birol, “Maliyetler düşmeye devam ettikçe, solar PV 
sektörünü güçlendirmek için artan bir teşvikimiz var. Dağıtık 
solar PV sistemlerinden elektrik üretmenin maliyeti, çoğu 
ülkede perakende elektrik fiyatlarının altında kalmaktadır. 
Birol, IEA olarak bu maliyetlerin 2024 yılına kadar %15-35 
oranında azalacağını ve teknolojinin dünya çapında daha 
cazip hale geleceğini ifade etti.
Ancak rapor, dağıtık PV’nin büyümesinin sürdürülebilir 
olmasını sağlamak için önemli politika ve tarife reformlarına 
ihtiyaç duyulduğu konusunda uyarıyor. Yönetilemeyen bir 
büyüme, elektrik sistem maliyetlerini yükselterek, yenilene-
bilir enerji şebekelerinin entegrasyonunu zorlayarak şebeke 
operatörlerinin gelirlerini azaltabilir. 
Rapor, biyoyakıt teknolojilerinin şu anda ulaşımdaki ye-
nilenebilir enerji kullanımının %90’ını temsil ettiğini ve 
kullanımların önümüzdeki beş yıl içinde %25 artacağını 
vurguluyor. Biyoyakıt piyasasındaki büyüme, başta Çin olmak 
üzere, Asya’da hakim olurken özellikle enerji güvenliği ve 
hava kirliliği endişeleri tarafından yönlendirilecek
Elektrikli araç piyasasındaki hızlı genişlemeye rağmen, ye-
nilenebilir elektriğin taşımacılıkta kullanımı 2024 yılında 
tüketimin sadece onda birini oluşturacak. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ulaşım alanındaki kullanımlarına yönelik yakıt 
talebi ise %5’in altında kalacak. Rapor, havacılık ve deniz 
taşımacılığındaki yeni pazarlara yönelik gelişmiş politika 
desteği varsayımıyla ve daha yüksek kota seviyeleri sayesin-
de, 2024 yılına kadar ek %20 oranında artan yenilenebilir 
kullanımı öngörüyor.

China will top the list of renewable 
energy installed capacity in 2024 
with 1,219 GW, followed by the United 
States with a 411-GW renewable 
energy capacity. It is predicted that 
Turkey’s current renewable energy 
capacity of 42 GW will increase 50 
percent, reaching 63 GW in 2024. 
The solar power installed capacity 
of Turkey will double, rising from 5.1 
GW at the end of 2018 to 15.1 GW in 
2014. 3.7 GW of the additional 10 GW 
capacity increase in solar power will 
be provided by distributed emergy 
systems.
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SOLARPOWER EUROPE 
PUBLISHES THE REPORT 
“EU SOLAR POWER 
MARKET OUTLOOK  
2019-2023”
According to the preliminary statistics, 2019 
could be the best year in PV capacity increase 
in EU since 2010. While PV capacity increase 
has risen to 104% in EU member states, 
Spain is in the first place with 4.7 GW of new 
capacity, followed by Germany with 4 GW of 
new capacity. 
According to the 2019 estimates, 28 member states of the 
EU are expected to add 16.7 GW of photovoltaic capacity to 
the grid, thereby marking a startling 104% increase. While 
Spain is in the forefront of capacity increase this year, it has 
added 4.7 GW to its installed capacity. Germany, Netherlands 
and France are preparing to add 4 GW, 2.5 GW and 1.1 GW, 
respectively.
SolarPower Europe CEO Walburga Hemetsberger emphasized 
that the European Union entered a new age of growth in solar 
power and made the following statement: “We have entered 
a new era in solar power. Solar panels is the most preferred 
technology among all renewable energy technologies. We 
think that Europe is in the right direction in this field. Political 

SOLARPOWER 
EUROPE, “GÜNEŞ 
ENERJISI IÇIN AB 
PAZAR GÖRÜNÜMÜ 
2019-2023” 
RAPORUNU YAYINLADI
Ön istatistiklere göre, 2019 yılı 2010’dan bu 
yana AB’nin PV kapasite artışında yaşanan 
en iyi yıl olabilir. AB üyesi ülkelerde PV 
kapasite artışı %104’e yükselirken 4,7 GW’lik 
yeni kapasite ile birinci sıradaki İspanya’yı 4 
GW ile Almanya izliyor. 
2019 yılına ilişkin tahminlerde,  Avrupa Birliği’nin 28 üye 
ülkesinin bu yıl şebekeye 16,7 GW kapasitede fotovoltaik 
eklemesi ve %104’lik şaşırtıcı bir artış göstermesi bekleniyor. 
İspanya, bu yıl kapasite artışının ön saflarında yer alırken 
kurulu gücüne 4.7 GW ekledi. Almanya 4 GW, Hollanda 
2,5 GW ve Fransa 1,1 GW kapasite eklemeye hazırlanıyor.
SolarPower Europe CEO’su Walburga Hemetsberger, Av-
rupa Birliği’nin güneş enerjisinde yeni bir büyüme çağına 
girdiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “Güneş 
enerjisi konusunda yeni bir döneme girdik. Güneş panelleri 
diğer tüm yenilenebilir enerji teknolojiler arasında en çok 
tercih edilen teknoloji konumunda yer alıyor. Bu alanda 
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leadership, policies, technical regulations and economic in-
vestments could help solar power make the European Green 
Agreement a reality.”

“Cost decrease provides advantage to consumers”
SolarPower Europe emphasized that 2019 was the best year 
in European solar power industry since 2010, and that more 
photovoltaic capacity was installed than the previous year 
thanks to the decrease in costs and consumer advantage 
on the market.
According to statistics, EU is expected to have a total solar 
power installed capacity of 131.9 GW at the end of the 
year. SolarPower Europe stated that more new photovoltaic 
capacity than all other power generation technologies was 
built in the continent this year and that Spain led the new 
capacity buildup for the first time since 2008. SolarPower 
also nominated Poland as a country that showed an impres-
sive growth. Poland is expected to quadruple its solar power 
capacity to 784 MW this year.
It was expected earlier this year that the yearly global PV 
capacity addition for 2019 would be 128 GW. While the PV 
market in EU grew by more than 100 percent in 2019, the 
total capacity of 8.2 GW derived from solar energy by EU in 
2018 was added another 16.7 GW:
It is reported that EU member states started to make prepa-
rations for raising the share of renewable sources in power 
generation to 32 percent by 2030 and a strong growth was 
expected in upcoming years. According to the SolarPower 
Europe report, 16.7 GW of new PV capacity has been added 
this year, and it is expected that further 21 GW will be added 
next year and 21.9 GW in 2021, while a record amount is 
expected in 2022.
It is planned that SolarPower Europe will publish the final 
statistics for 2019 as well as five-year PV demand forecast 
at the Intersolar Europe expo set to be held in Munich in 
June 2020.

Avrupa’nın doğru yolda olduğunu düşünüyoruz. İklim ko-
nusunda gösterilen siyasi liderlik, politikalar, teknik düzen-
lemeler ve ekonomik yatırımlar ile güneş enerjisi Avrupa 
Yeşil Anlaşması’nı gerçeğe dönüştürebilir.”

“Maliyetlerdeki düşüş, tüketiciye avantaj 
sağlıyor”
SolarPower Europe, 2019’un Avrupa güneş enerjisi sek-
törünün 2010’dan bu yana geçirdiği en iyi yıl olduğunu 
belirtirken maliyetlerdeki düşüş ve piyasadaki rekabetin 
yarattığı tüketici avantajları ile geçen yıla göre daha fazla 
fotovoltaik kurulduğuna dikkat çekti.
İstatistiklere göre, yıl sonunda AB ‘nin 131.9 GW toplam 
kurulu güneş enerjisi kapasitesine sahip olması bekleniyor. 
SolarPower Europe, bu yıl kıtada diğer tüm elektrik üretim 
teknolojilerinden daha fazla yeni fotovoltaik kapasitesi yapıl-
dığını ve 2008’den bu yana ilk kez İspanya’nın yeni kapasite 
konusunda lider ülke olduğunu kaydetti. SolarPower Europe 
etkileyici büyüme grafiği gösteren ülke için de Polonya’yı 
seçti. Polonya’nın kurulu güneş enerjisi kapasitesini bu yıl 
dört katına çıkarak 784 MW’a ulaşması bekleniyor.
Bu yılın başlarında 2019 için yıllık küresel PV kapasitesi 
ilavesinin 128 GW olacağı öngörülüyordu. 2019 yılında AB 
PV pazarında yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydedilir-
ken AB’nin 2018’de güneşten elde ettiği toplam 8,2 GW 
kapasiteye geçtiğimiz yıl içerisinde 16,7 GW daha eklendi.
AB üye devletlerinin enerji üretiminde yenilenebilir kay-
nakların payını 2030 yılına kadar %32’ye çıkarma kararı 
nedeniyle hazırlık yapmaya başladıkları ve önümüzdeki 
yıllarda bu irade ile güçlü bir büyüme beklendiği ifade edili-
yor. SolarPower Europe raporunda, bu yıl 16.7 GW yeni PV 
kapasitesi eklendiğini, gelecek yıl 21 GW, 2021’de 21.9 GW 
PV kapasitesi eklemesi ve rekor yılın 2022 olması bekleniyor.
SolarPower Europe’ın, 2019’a ilişkin nihai istatistiklerini ve 
ayrıca beş yıllık yeni PV talep tahminlerini Haziran 2020’de 
Münih’te düzenlenecek Intersolar Avrupa ticaret fuarında 
yayınlaması planlanıyor.

Grafik-2: AB 28 GÜNEŞ PV PAZARLARININ KAPASİTE EKLEMELERİ VE 
PAYLARI -TOP 10 (2019 & 2023 YILLARI)

Graph 2: ADDED CAPACITIES AND SHARES OF THE SOLAR PV MAR-
KETS OF EU 28 - TOP 10 (2019 & 2023)
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On November 20, 2019, the Ministry of Energy 
and Natural Resources held a “YEKA Opinions 
Meeting” with the equipment manufacturers, 
EPC companies and investors operating in the 
solar power industry, to draw up competition 
documents for allocation of renewable 
energy resource areas (YEKA) and connection 
capacities.

In a presentation prepared by Officials of the Ministry of 
Energy and Natural Resources, the methodology of YEKA is 
described as follows:

 � Renewable energy sources will be utilized more effec-
tively and efficiently,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş 
enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak 
alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine 
ilişkin yarışma dokümanlarını hazırlamak 
üzere, güneş enerjisi sektöründe faaliyet 
gösteren ekipman üreticileri, EPC firmaları, 
yatırımcılar ile birlikte 20 Kasım 2019 
tarihinde “YEKA Görüş Toplantısı” düzenledi.

YEKA metodolojisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
yetkilileri tarafından hazırlanan sunumda şöyle açıklanıyor:

 � Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli 
bir şekilde kullanılması sağlanacak,

 � Yenilenebilir enerji üretim tesislerinde yerli katkı oranı 

GÜNEŞ SEKTÖRÜ MINI YEKA 
IHALELERINE HAZIRLANIYOR
SOLAR POWER INDUSTRY PREPARING 
FOR MINI YEKA TENDERS
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 � Accessories and plant components with high domestic 
input and advanced technology will be used in renewable 
energy generation plants,

 � It will give rise to a significant industry and create a 
considerable amount of jobs with its side industries in 
Turkey,

 � Contributions will be made for transfer of technology, and 
research and development activities will be developed 
in renewable energy,

 � It will be made possible to purchase the power to be 
generated by YEKAs on more economical terms.

There are two ways to determine YEKAs: through the efforts 
of the Ministry of Energy and Natural Resources, and through 
declaring as YEKAs the YEKA Candidates nominated by 
the entity that wins the Connection Capacity Assignment 
Competition for YEKA and signs a Contract.
It is planned that 100 competition events will be organized 
for 10 MW each for a total connection capacity of 1000 
MWe in the designated areas under the YEKA SPP-3 tenders. 
Accordingly, the number of competition events to be orga-

yüksek ve ileri teknoloji içeren aksam veya tesis bile-
şenleri kullanılacak,

 � Yan sektörlerle birlikte Türkiye’deki önemli bir pazar 
gelişmiş olacak ve ciddi anlamda istihdam sağlanacak,

 � Teknoloji transferinin teminine katkılar sağlanacak ve 
yenilenebilir enerji konularında araştırma-geliştirme 
faaliyetleri geliştirilecek,

 � YEKA’larda üretilecek elektriğin daha ekonomik şart-
larda satın alınması sağlanacak.

ETKB tarafından yapılacak çalışmalar ve YEKA Amaçlı 
Bağlantı Kapasite Tahsisi Yarışmasını kazanarak Sözleşme 
imzalayan kişi tarafından önerilen Aday YEKA’ların YEKA 
olarak ilan edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda olmak 
üzere iki farklı şekilde belirleniyor.
YEKA GES-3 ihaleleri kapsamında, belirlenen bölgelerde 
her bir yarışma 10 MWe olmak üzere toplam bağlantı kapa-
sitesi 1000 MWe olacak şekilde 100 adet yarışma yapılması 
planlanıyor. Buna göre her bir il için yapılacak yarışma 
sayısı, ilgili il için tahsis edilen toplam kapasiteye göre fark-
lılık gösterecek. 10 ile 50 megavat arasında değişebilecek 
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nized for a province will differ by the total capacity for the 
relevant province. It is planned that the capacities varying 
between 10 and 50 megawatts will be announced for 39 
provinces in 2020.

“YEKA tenders to complete in the first quarter of 
2020”
The representatives of the industry were received at the 10th 
Turkish Energy Summit organized in Antalya on October 6-8, 
2019, under the auspices of the Ministry of Energy and 
with the support of Natural Resources and Energy Market 
Regulatory Authority (EMRA).
At the summit inaugurated by the Minister of Energy and 
Natural Resources, Fatih Dönmez, and EMRA Chairman, 
Mustafa Yılmaz, Minister Dönmez announced that tenders 
for mini YEKAs would be announced soon and completed at 
the first quarter of 2020, stating that they intensified their 
efforts in their search for new energy sources.

YEKDEM underlined by the associations of the industry
Günder Chairman Kutay Kaleli, GENSED Chairman Halil 
Demirdağ, GÜYAD Chairman Cem Özkök, JESDER Chairman 
Ali Kıdnap, and TÜREB Chairman Hakan Yıldırım attended 
the renewable energy panel moderated by the SHURA Head 
of the Steering Committee, Selahattin Hakman.
It was emphasized at the panel that the presence of the 
Renewable Energy Sources Subsidy Mechanism - YEKDEM 
helped Turkey achieve its current renewable energy capacity, 
and that the YEKDEM mechanism was necessary to bring 
national resources into the national economy.
The Deputy Minister of Energy and Natural Resources, Ab-
dullah Tancan, stated in his speech at the Renewable Energy 
Funding Summit organized by the Solar Power Investors’ 
Association (GÜYAD) that some amendments should be made 
in the law on generation of power from renewable energy 
sources and that they would announce the renewable energy 
incentive procedures for the years after 2021 once the said 
amendments are enacted. Tancan said: “We believe that these 
plans will be submitted to the parliament in the first months 
of 2020 once they are completed. Once they are enacted, 
we will leave the announcements related to the incentive 

kapasitelerin 39 il için 2020 yılında ilan edilmesi planlanıyor.

“YEKA İhaleleri 2020’nin ilk çeyreğinde 
tamamlanacak”
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) destekle-
riyle düzenlenen 10.Türkiye Enerji Zirvesi, 6-8 Ekim 2019 
tarihleri arasında Antalya’da sektör temsilcilerini ağırladı.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ve 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın açılışını yaptığı zirvede 
Bakan Dönmez, Milli Enerji Politikası kapsamında yeni 
enerji kaynakları arayışlarında çalışmalara hız verdiklerini 
belirterek “Güneşte mini YEKA ihalelerinin yakında yayın-
lanıp 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını” duyurdu.

Sektörün derneklerinden YEKDEM vurgusu
SHURA Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hak-
man’ın moderatörlüğünde yapılan yenilenebilir enerji pane-
linde, GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, GENSED Başkanı 
Halil Demirdağ,  GÜYAD Başkanı Cem Özkök, JESDER 
Başkanı Ali Kıdnap, TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım yer 
aldı.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizma-
sı-YEKDEM’in varlığı sayesinde Türkiye’nin bugünkü 
yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştığının vurgulandığı 
panelde, YEKDEM mekanizmasının yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması için gerekli 
olduğuna dikkat çekildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah 
Tancan, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) 
tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Finansman Zir-
vesi’nde yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynakla-
rının elektrik üretimine ilişkin kanunda bazı değişiklikler 
yapılması gerektiğini ve bunların yasalaşmasının ardından 
2021 sonrası için yenilenebilir enerji teşvikleriyle ilgili süreci 
ilan edeceklerini ifade etti. Tancan, “Bu çalışmaları tamam-
ladıktan sonra 2020’nin ilk aylarında Meclise gideceğini 
düşünüyoruz. Yasalaştıktan sonra da 2021 ve sonrası için 
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mechanism for 2021 and thereafter to the decision of the 
President’s Office.”
Tancan described the drafts of mini solar YEKAs as follows:
“We will announce 1000-megawatt mini solar YEKA contests 
in December. We are designing it as 100 different contests 
with 10-megawatt capacity each. This is just a draft for 
now. We are planning to initiate varying capacities between 
10 and 50 megawatts for 39 provinces. In defining capac-
ities, we have chosen the provinces where yearly sunshine 
durations are above a certain threshold. They are also the 
provinces which we think that will not cause any technical 
problem in terms of operation. We will also clarify the technical 
issues once we have taken opinions from the industry. We 
are scheduling so that we will collect the bids in April 2020. 
The industry was awaiting this development for a long time. 
We believe that these contests will bring some excitement 
to the industry.”

“The solar power industry will attract $650 million of 
investment with the YEKA project”
The Chairman of the Turkey Division of Solar Power Inter-
national (GÜNDER), Kutay Kaleli, made statements about 
the 1000-megawatt mini solar power YEKA tenders to be 
announced. Pointing out that the installed capacity of solar 
power reached 5,894.00 MW as of the end of November, 
Kaleli stated that the industry developed by the day with a 
significant number of domestic manufacturers.
Kaleli reported that they expected 950 megawatts of in-
stallation and $750 million of investment in licensed and 
unlicensed solar power capacity by the end of the year. Un-
derlining that the industry and the legislation had sufficient 
experience in this regard, Kaleli said: “We expect that the 
contests to be organized for small capacities under YEKA 
tenders will be a scene of significant competition and that 
those investments will be realized in 2021-2022. In line with 
the demands and expectations of all actors of the industry, 

teşvik mekanizmalarıyla ilgili ilanları Cumhurbaşkanlığı 
kararına bırakıyoruz.” dedi.
Tancan, mini güneş YEKA yarışmalarına ilişkin taslak ça-
lışmayı ise şöyle açıkladı:
“Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş YEKA yarış-
malarını ilan edeceğiz. 1000 megavatlık bir kapasiteyi 10’ar 
megavatlık kapasitelere başvurulabilecek ve 100 ayrı yarışma 
ilanı olacak şekilde kurguluyoruz. Bu şu an için bir taslak. 10 
ile 50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz 
için açmayı planlıyoruz. Kapasiteleri belirlerken, özellikle 
yıllık güneşlenme oranlarının belli bir seviyenin üzerinde 
olduğu illerimizi seçtik. İşletme açısından da teknik sorun 
yaratmayacağını düşündüğümüz illeri seçtik. Sektörden 
de görüşleri aldıktan sonra teknik hususları da netleştirmiş 
olacağız. Nisan 2020’de teklifleri alacak şekilde planlama 
yapıyoruz. Sektörümüzün uzun zamandır beklediği bir ge-
lişmeydi. Bu yarışmalarla sektörde bir canlılık oluşacağını 
düşünüyoruz.”

“YEKA projesiyle güneş enerjisi sektörü 650 
milyon dolar yatırım çekecek”
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü 
(GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, ilan 
edilecek 1000 megavat kapasiteli mini güneş enerjisi YEKA 
ihalelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Güneş enerjisi 
kurulu gücünün 2019 yılı Kasım sonu itibariyle 5.894,00 
MW’a ulaştığına işaret eden Kaleli, önemli sayıda yerli 
üreticiyle sanayi anlamında gün geçtikçe geliştiklerini anlattı.
Kaleli, bu gelişmelerle yıl sonunda, lisanslı ve lisanssız güneş 
enerjisi kapasitesinde toplam 950 megavatlık kurulum, 750 
milyon dolar seviyesinde de yatırım beklediklerini bildirdi. 
Sektörün ve mevzuatın bu alanda yeterli tecrübeye sahip 
olduğunu vurgulayan Kaleli, şöyle devam etti: “Mini YEKA 
ihalelerinde de küçük kapasitelerde yapılacak yarışmaların 
yüksek rekabet ortamında geçeceğini ve bu yatırımların 2021-
2022 yıllarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tüm sektörel 
oyuncuların ortak talebi ve beklentileri doğrultusunda, birden 
fazla firmanın kazanabileceği, dağıtık ve küçük, orta ölçekli 
yeni saha uygulamalarının önü açıldı. Mini YEKA projesiyle 
güneş enerjisi sektörü 650 milyon dolar yatırım çekecek.”

SENELİK 1000 MEGAVATLIK KURULU GÜÇ 
BEKLENTİSİ
Kaleli, Konya’nın Karapınar ilçesinde 1000 megavat kapa-
siteli güneş enerjisi santrali kurulması, altyapı ve şalt sahası 
yapımı için yüklenici firma tarafından çalışmalara başlan-
dığını aktardı. Bu yatırımın 1,3 milyar doları bulabileceğine 
dikkati çeken Kaleli, şöyle konuştu:
“Güneş enerjisi santralinin çok sayıda kişiye de istihdam 
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new field implementations that are distributed, and small 
and large scale, which can be contracted to any company, 
are made possible. The solar power industry will attract $650 
million of investment with the mini YEKA project”

1000 MEGAWATTS OF INSTALLED CAPACITY 
EXPECTED PER YEAR
Kaleli stated that the contractor initiated its efforts to install 
infrastructure and switchyard for a solar power plant with 
a capacity of 1,000 megawatt in Karapınar, Konya. Noting 
that this investment could reach $1.3 billion, Kaleli said:
“We are certain that the solar power plant will create jobs for 
a lot of people and add a great deal of value to the country 
after a construction period of approximately 3 years. Today 
there are more than 30 solar panel factories in Turkey. They 
have the potential to manufacture panels with more than 
3,000 megawatts in total capacity if they operate actively. 
The industry expects that yearly installation will be about 
1000 megawatts. This level will always keep the energy 
industry dynamic and active.”

CELL FACTORIES ARE ON THE WAY
Kaleli stated that subsidization of projects by an appropriate 
tariff guarantee is a proof that the finance sector will be at 
least as active as it currently is in upcoming years. Noting that 
2 cell manufacturing plants tht were and are being established 
by the private sector apart from YEKA tenders would be put 
into service in a short time, Kaleli said:
“When the projects incentivized with regard to production of cells 
are added, our industry stakeholders are working to put 5 cell 
factories into operation. We have started exporting panels and 
we will also start exporting cells once the factories that are under 
construction are completed. Domestic solar power industry will 
continue its growth with YEKA projects. The new capacities will 
also raise the product quality to higher standards.”
Also emphasizing that he did not agree with the concerns 
that the solar power industry is slowing down, Kaleli said that 
the solar power industry in Turkey just reached its maturity. 
GÜNDER Chairman Kutay Kaleli underlined that the common 
demands and expectations of all actors of the industry paved 
the way for new field applications.

kapısı oluşturacağına ve yaklaşık 3 yıl sürecek inşaatın so-
nunda ülkeye büyük değer katacağına şüphemiz yok. Bugün 
Türkiye’de 30’dan fazla güneş paneli fabrikası bulunuyor. 
Bunların aktif  çalışmaları durumunda 3 bin megavattan fazla 
paneli rahatlıkla üretebilecek potansiyele sahibiz. Sektördeki 
beklenti yıllık kurulumun 1000 megavat seviyelerinde olması. 
Bu seviye her zaman güneş enerjisi sektörünü dinamik ve 
canlı tutacaktır.”

HÜCRE FABRİKALARI YOLDA
Kaleli, uygun tarife garantisiyle projelerin desteklenecek 
olmasının gelecek yıllarda finans sektörünün en az bu dö-
nemdeki kadar hareketli olacağının kanıtı olduğunu ifade 
etti. YEKA ihaleleri dışında, ayrıca girişimciler tarafından 
kurulan ve kurulması devam eden 2 hücre üretimi fabri-
kasının da yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını 
belirten Kaleli, şunları kaydetti:
“Hücre üretimi noktasında teşvik alan projeleri de eklediği-
mizde 5 hücre fabrikası için sektör paydaşlarımız çalışmalarını 
devam ettiriyor. Panel ihracatımız başladı ve hücre ihracatımız 
da yapımı devam eden fabrikalarımızın tamamlanmasıyla 
kısa sürede başlayacak. YEKA projeleriyle güneş enerjisi 
yerli sanayisi gelişimini sürdürecek. Yeni kapasitelerle birlikte 
üretilen ürün kalitesi de en üst standartlara ulaşacak.”
Kaleli, güneş enerjisi sektörünün yavaşladığına yönelik endi-
şelere katılmadığını vurgulayarak, Türkiye’de güneş enerjisi 
sektörünün olgunluk çağına daha yeni eriştiğini söyledi. 
GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, tüm sektörel oyuncuların 
ortak talep ve beklentileri doğrultusunda yeni saha uygula-
malarının önünün açıldığını vurguladı.

YEKA projeleriyle güneş enerjisi yerli sanayisi 
gelişimini sürdürecek. Yeni kapasitelerle birlikte 
üretilen ürün kalitesi de en üst standartlara 
ulaşacak.

Domestic solar power industry will continue its 
growth with YEKA projects. The new capacities will 
also raise the product quality to higher standards.
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YEKA SPP 3 WILL GROW 
INDUSTRY FORWARD

2
020 is an important year for YBT Enerji since it 
is the 10th anniversary of the company’s foun-
dation. We have commissioned and have been 
operating 6 power plants that we developed from 
scratch over this period of 10 years. We have ex-

perienced everything that may happen during development, 
construction and operation of this portfolio SPPs and HPPs 
with an aggregate capacity of 30 MW. 

Excited to put this experience to work, we attach great im-
portance to the Regulation on Renewable Energy Zones 
(YEKA) SPP 3 tenders that have been said to be held in 
2020 several times by the Minister of Energy and the rele-
vant bureaucrats. YEKA SPP 3 is extremely important in that 
our company will grow rapidly in a short time and carry its 
status in the renewable energy industry forward. Since we 
are aware of this, it is the primary objective of YBT Enerji to 
bid in 200-MW tenders and increase it to 240 MW through 
cooperations with other companies. We have enough capital, 
guarantees and technical know-how to bid in such tenders. 
We aim to win the tender with a power of 30 to 50 MW, 
then put all powers that we win in subsequent tenders in 2 
or 3 years, and push the renewable energy capacity of YBT 

YEKA GES 3 SEKTÖRÜ 
ILERI TAŞIYACAK

Y
BT Enerji için, 2020 senesi, 10. kuruluş 
yılımız olması açısından, önemli bir sene. 
Bu 10 yılda, sıfırdan kendi geliştirdiğimiz, 
6 adet santrali devreye aldık ve işletiyoruz. 
Toplam 30 MW’a varan, GES ve HES’ler-

den oluşan bu portföyümüzün geliştirilmesi, inşası ve işlet-
mesi süreçlerinde yaşanabilecek her şeyi başından sonuna 
tecrübe etmiş olduk. 
Bu bilgi birikimimizi kullanabilecek olmanın hevesi ile 2020’de 
yapılacağı pek çok defalar, hem Sayın Enerji Bakanı, hem 
de ilgili bürokratlar tarafından dile getirilen, YEKA GES 3 
ihalelerine büyük önem veriyoruz. YEKA GES 3, firmamızın 
yakın zamanda, hızla büyüyerek, yenilenebilir enerji sektö-
ründe edindiği yeri ileri taşıması için büyük önem arz ediyor. 
Bunun farkında olduğumuzdan, sadece YBT Enerji olarak, 
200 MW’lık ihalelerde yer almak, başka firmalarla yapaca-
ğımız güç birleştirmeler ile bu sayıyı 240 MW’a çıkarmak 
birincil hedefimiz. Böyle bir büyüklük ile ihaleye girmek için 
gerekli sermaye, teminat yeterliliği ve teknik bilgiye sahibiz. 
Arzumuz da, 30 ila 50 MW arasında bir güçte ipi göğüsleyerek; 
sonrasındaki 2-3 yıllık süreçte, kazandığımız ihalelerdeki güç-
lerin tamamını hayata geçirmek ve YBT Enerji yenilenebilir 
kapasitesini 100 MW’a doğru yaklaştırabilmektir.

Yazı: Yusuf Bahadır TURHAN
YBT Enerji Kurucusu
Founder of YBT Enerji
ybturhan@ybtenerji.com

GUEST AUTHOR / KONUK YAZAR
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Enerji closer to 100 MW.

We also know that contracts should be won with prices which 
are easy to fund and use for putting power plants into ser-
vice. Since tenders will be made by underbidding, bidders 
will have a lot of things to do at this point. We took part in 
small HPP privatization campaigns held by the Privatization 
Administration in 2010 and 2012. They were done by auction 
after a certain point. We regretted to see how investors lost 
their common sense and made extremely high bids in the 
tenders in 2010. Subsequently, winners of contracts lost their 
guarantees and opted out of purchasing the power plants in 
most of the tenders. They lost money and the Turkish energy 
industry lost time.

In order to avoid repeating such 
experiences, I would like to un-
derline some important points 
for the investors that consider 
bidding in YEKA SPP 3 tenders. 
These matters will cover the 
matters which must be kept in 
mind by the investors of new 
SPPs but often go unmentioned 
by the actors of the market. The 
fact that few people know about 
licensed SPPs and even fewer 
people know about YEKAs or 
the legislation related thereto 
may cause such matters to be 
ignored in Turkey. Accordingly, 
SPPs have developed in Turkey 
largely through unlicensed pow-

er plants. I strongly believe that marking the words of our 
company which only develops, installs and operates power 
plants running on renewable energy and owns one of the 
few “licensed” SPPs in Turkey will be useful for everyone.

First, I would like to draw attention to retrospective develop-
ment of distribution fees to be paid to distribution companies 
in licensed plants because those fees are among principal 
operating expenses of a power generation plant. Now that it 
is argued that power plant tenders of 10 MW each would be 
organized in YEKA SPP 3 tenders, the plants will be connected 
to the system through the Distribution grid (34.5 kV) according 
to the rumors. Distribution fees for the licensed power gener-
ation plants connected to the grid through medium voltage 
in the last three years are given given in the table below.

Ancak, ihaleleri, santrallerin hayata geçirilebileceği, kolay 
finansman bulunacak fiyatlar ile kazanmak gerektiğinin de 
farkındayız. İhaleler, açık eksiltme usulü ile yapılacağından, 
ihaleye katılan yatırımcılara bu noktada çok iş düşecek. Daha 
önce, buna benzer, Özelleştirme İdaresi’nin yaptığı, 2010 
ve 2012 senelerindeki küçük HES özelleştirmelerine iştirak 
etmiştik. Bu özelleştirme ihaleleri de belli bir noktadan sonra, 
açık arttırma usulü ile yapılıyordu. Yatırımcıların burada 
nasıl sağduyularını kaybettiğine ve özellikle 2010 yılındaki 
ihalelerde, nasıl yüksek fiyatlar çıktığına üzülerek şahitlik 
ettik. Sonraki dönemde bu ihalelerin çoğunda, kazananlar, 
teminatlarını yakarak, santrallerin alımından vazgeçti. Olan 
hem kendi paralarına, hem de Türkiye enerji sektörünün 
kaybedilen zamanına oldu.
Bu tip tecrübelerin tekrarla-
maması adına, YEKA GES 3 
ihalelerine girmeyi düşünen 
yatırımcılar için, bazı önemli 
noktaların altını çizmek iste-
rim. Bu hususlar, yeni GES ya-
tırımcıları için kesin göz önünde 
bulundurmaları gereken ancak 
piyasa oyuncuları tarafından sık-
lıkla dile getirilmeyen konuları 
kapsayacak. Ülkemizde, lisanslı 
GES’ler konusunda çok az, YE-
KA’lar konusunda bundan da az 
kişinin bilgi sahibi olması veya 
bunlarla ilgili mevzuatı bilmesi, 
bu konuların gözden kaçmasına 
neden olabiliyor. Nitekim, şim-
diye kadar, GES’ler, ülkemizde 
yoğunlukla lisanssız santraller 
üzerinden gelişti. Faaliyeti sadece yenilenebilir enerjiye da-
yalı elektrik santralleri geliştirip, kurup, işletmek olan ve 
Türkiye’nin sayılı “lisanslı” GES tesislerinden birinin sahibi 
firmamızın söyleyeceklerini dikkate almak; eminim ki herkese 
çok faydalı olacaktır.
Öncelikle, lisanslı tesislerde, dağıtım şirketlerine ödenecek, 
dağıtım bedellerinin, geçmiş yıllardaki gelişimine dikkat çek-
mek isterim. Çünkü bu bedeller, bir elektrik üretim tesisinin 
başlıca işletme giderlerindendir. YEKA GES 3 ihalelerinde, 
10’ar MW’lık parçalar halinde santral ihaleleri yapılacağı 
söylendiğine göre, santraller mevzuat gereği Dağıtım şebe-
kesinden (34,5 kV) sisteme bağlanacaklar. Son üç yıldaki, 
orta gerilimden şebekeye bağlanan lisanslı üretim tesisleri 
için olan dağıtım bedellerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

 YEKA GES 3 ihalelerine girmeyi 
düşünen yatırımcılar için, bazı önemli 
noktaların altını çizmek isterim. Bu 
hususlar, yeni GES yatırımcıları için 
kesin göz önünde bulundurmaları 
gereken ancak piyasa oyuncuları 
tarafından sıklıkla dile getirilmeyen 
konuları kapsayacak. 

I would like to underline some important 
points for the investors that consider 
bidding in YEKA SPP 3 tenders. These 
matters will cover the matters which 
must be kept in mind by the investors of 
new SPPs but often go unmentioned by 
the actors of the market. 
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ANALYSIS OF SYSTEM  
UTILIZATION FEES OF LICENSED PLANTS*

Date
SKB  
(krş/
kWh)

Increase 
over 

prev. year

USD/
TRY 
rate

SKB  
($cent/
kWh)

1.10.2016 0.7597  3.0040 0.2529

1.10.2017 0.8969 18.1% 3.5521 0.2525

1.10.2018 1.1459 27.8% 5.9659 0.1921

1.10.2019 1.8707 63.3% 5.6437 0.3315

Source: https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-100/elektrik-fat-
uralarina-esas-tarife-tablolari , https://www.tcmb.gov.tr/wps/
wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Kur-
lari/Gosterge+Niteligindeki+Merkez+Bankasi+Kurlarii/

EMRA has raised distribution fees in TL by 146% in the last 
3 years. USD counterpart of it was also increased approxi-
mately by 31% in the same period. We do not expect a serious 
change in EMRA’s policy of increasing the distribution fees 
in the upcoming 3-year period during which new YEKAs will 
be put into service. Then, such fees may be raised both in 
TL and in USD from 2020 to 2023. Potential bidders should 
avoid overlooking this.
Another issue that is not known to those investors which 
do not currently operate licensed power plants is the rate of 
leakages in the grid that they give electricity to... According 

LİSANSLI SANTRALLER 
SİSTEM KULLANIM BEDELİ İNCELEMESİ*

Tarih SKB  
(krş/kWh)

Önceki yıla 
göre artış

USD/
TRY 
kuru

SKB  
($cent/
kWh)

1.10.2016 0,7597  3,0040 0,2529
1.10.2017 0,8969 18,1% 3,5521 0,2525
1.10.2018 1,1459 27,8% 5,9659 0,1921
1.10.2019 1,8707 63,3% 5,6437 0,3315

*Kaynak: https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-100/elekt-
rik-faturalarina-esas-tarife-tablolari , https://www.tcmb.gov.tr/
wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Do-
viz+Kurlari/Gosterge+Niteligindeki+Merkez+Bankasi+Kurlarii/

Son 3 yılda, dağıtım bedelleri, EPDK tarafından, TL bazın-
da, %146 arttırılmış. Bunun USD karşılığında ise yine aynı 
dönemde, yaklaşık %31’lik bir artış söz konusu. EPDK’nın, 
yeni YEKA’ların hayata geçirileceği önümüzdeki 3 yıllık 
dönemde, dağıtım bedellerini arttırma politikasında ciddi 
bir değişiklik beklemiyoruz. O zaman, 2020-2023 arası 
dönemde de bu bedeller hem TL hem USD bazında ciddi 
şekilde arttırılabilir. İhalelere teklif  verecek yatırımcılar, bunu 
kesinlikle gözden kaçırmamalı.
Yine, hali hazırda lisanslı santral işletmeyen yatırımcıların 
bilmediği bir konu, elektriği verdikleri şebekedeki kayıp kaçak 
oranları… Mevzuat, bir üretim tesisinin, hemen santraldeki 

 

*Kaynak: https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/piyasalar/gop/ptf.xhtml , 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Kurlari/Gosterge+Niteligindeki+Merkez+Bankasi+Kurlarii/ 

Yukarıdaki grafikte de göreceğiniz üzere, elektrik piyasasının gelişimini gösterdiği son 10 yılda, kurun hızlı artış 
gösterdiği 2014 yılı sonrası dönemde dahi, serbest piyasa elektrik fiyatlarının yıllık ortalama bazda bir taban fiyat 
bulduğu görülüyor. Bunu ve serbest piyasa elektrik fiyatlarında termik santral maliyetlerinin etkili olduğunu baz 
alarak, gelecek için de bir tahminde bulunduğumuzda, YBT Enerji olarak; elektrik üretici fiyatlarında bu seviyenin 
altına büyük bir düşüş beklemiyoruz. Dolayısıyla, olası YEKA ihalelerinde, çok düşük fiyat vermek yerine, yeni 
açılacak bir lisanslı GES ihalesini beklemek daha mantıklı olacaktır. Nitekim, YEKA’larda, belirtilen sürede, ihalede 
verdiğiniz fiyat ile satış yapmanız zorunlu iken; YEKA olmayan lisanslı GES’lerde, seneden seneye YEKDEM’e 
girme seçeneğiniz bulunuyor. YEKDEM’e girmediğiniz senelerde ise piyasa fiyatından elektriğinizi 
satabiliyorsunuz. 

YBT Enerji olarak, YEKA GES 3’ün, tüm paydaşlara hayırlı bir ihale ve yatırım süreci olmasını diliyoruz. 
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*Kaynak: https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/piyasalar/gop/ptf.xhtml , https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/
TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Kurlari/Gosterge+Niteligindeki+Merkez+Bankasi+Kurlarii/

*Source: https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/piyasalar/gop/ptf.xhtml , https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/
TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Kurlari/Gosterge+Niteligindeki+Merkez+Bankasi+Kurlarii/
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to the legislation, a power plant may sell electricity at the con-
nection point specified in its license rather than immediately at 
the meter installed on the plant. You make out an invoice based 
on the amount found after subtracting the amount lost to your 
energy transmission line (ETL), estimated as per the relevant 
legislation, from the power generation amount indicated by 
the meter at the plant. This amount of loss varies by the type 
and length of your ETL but it is reasonable to take it something 
around 0.2% to 0.9% of the total power that you generate. 
In other words, it is quite reasonable to take 0.5% lower than 
your estimated sales revenue based on your technical feasibility 
survey of how much power you can generate.
Another issue is insurance expenses: You simply cannot let your 
10-MW SPP investment go uninsured. However, many investors 
may overlook this fact. Nevertheless, it would be rational to 
include in feasibility surveys a yearly insurance expenditure of 
0.2% of the total plant cost. Otherwise, a risk that occurs when 
uninsured may void the entire feasibility report. 
It is stated that the price offer for those YEKAs will be valid 
for 15 years. According to the legislation, this 15-year period 
starts on the date on which the YEKA Utilization Right Contract 
is signed rather than the actual commissioning date of a plant. 
In sum, considering that there is a period of 2 years between 
the execution of your contract and the acceptance of your plant, 
you practically benefit from your bid for 13 years. This should 
not be overlooked!
Lastly, in submitting your electricity sales price that will be valid 
for 15 years (or practically 13 years), you should analyze the 
development of prices retrospectively. Since bids are made in 
USD, you can see the development of PTF that may be taken 
as baseline for free market electricity sales prices of power 
generation companies in the graphic above.
As you can see in the graph above, free market electricity prices 
found an average base price per year in the last 10 years during 
which the electricity market showed its development, even in 
the period after 2014 when the foreign exchange rate rose 
rapidly. When we make an estimation based on this and the 
fact that free market electricity prices are affected by thermal 
power plant costs, YBT Enerji does not expect a major decline 
below this limit in power generation prices. Therefore, it will be 
rational to wait for the initiation of a new licensed SPP tender 
rather than making a very low bid in potential YEKA tenders. 
Accordingly, while it is compulsory to make sales in the specified 
period and at the price proposed in the tender, the option of 
entering YEKDEM each year is available for non-YEKA licensed 
SPPs. For the years that you do not enter the YEKDEM, you are 
allowed to sell your electricity at market price.
YBT Enerji wishes the best for all stakeholders throughout the 
tender and investment process of the YEKA SPP 3.

sayacından değil, lisansında belirlenmiş bağlantı noktasından 
elektriği satabileceği hususunu belirlemiş. Yani santraldeki 
sayaçtaki üretim değerinden, yine mevzuatın belirlediği hesap-
lamalar çerçevesinde bulunan, enerji nakil hattınızın (ENH) 
kaybı düşüldükten sonraki üretiminizi faturalayabiliyorsunuz. 
Bu kayıp miktarı, ENH’nızın cinsine ve uzunluğuna göre 
değişiyor; ancak yine bunu da üretiminizin toplamının % 
0,2 ile % 0,9 ‘u arasında bir değer almak son derece makul. 
Yani, teknik fizibilitenizde şu kadar üretirim deyip, elektrik 
satış gelirinizi hesaplarken, o değerden ortalama % 0,5 daha 
düşürmeniz, son derece mantıklı olacaktır.
Bir diğer konu sigorta giderleri: 10 MW’lık bir GES yatırımı 
yapıp, bu tesisi sigortalamamanız düşünülemez. Ancak bu 
çoğu yatırımcının gözden kaçırdığı bir konu olabiliyor. Oysa, 
toplam tesis bedelinin % 0,2’si kadar bir bedelin, senelik si-
gorta gideri olarak fizibilitelere konması son derece mantıklı 
olacaktır. Aksi takdirde, sigortasızken gerçekleşecek bir risk 
tüm fizibiliteyi alt üst edecektir. 
Bu YEKA’larda verilecek fiyatın 15 yıl süre ile geçerli olacağı 
belirtiliyor. Mevzuat gereği bu 15 yıllık süre YEKA Kullanım 
Hakkı Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihten başlıyor; tesisin 
işletmeye girdiği tarihten değil. Özetle anlaşmanızın imzası 
ile tesisinizin geçici kabulünün yapılması arasında 2 yıllık 
bir zaman geçtiğini düşünürsek; pratikte, ihalede verdiğiniz 
fiyattan 13 yıl gibi bir zaman yararlanacaksınız. Bu gözden 
kaçmamalı!
Son olarak 15 (pratikte 13) yıllık süre boyunca elektriğinizi 
satacağınız fiyatı ihalede teklif  olarak verirken, geçmiş yıllar-
daki fiyat gelişimini de iyi değerlendirmeniz gerekli. İhalede, 
fiyat teklifleri USD cinsi verileceğine göre yukarıdaki grafikte, 
serbest piyasa üretici elektrik satış fiyatları referansı olabilecek 
PTF’nin ortalama USD cinsi gelişimini görebilirsiniz.
Yukarıdaki grafikte de göreceğiniz üzere, elektrik piyasasının 
gelişimini gösterdiği son 10 yılda, kurun hızlı artış gösterdiği 
2014 yılı sonrası dönemde dahi, serbest piyasa elektrik fiyatla-
rının yıllık ortalama bazda bir taban fiyat bulduğu görülüyor. 
Bunu ve serbest piyasa elektrik fiyatlarında termik santral 
maliyetlerinin etkili olduğunu baz alarak, gelecek için de bir 
tahminde bulunduğumuzda, YBT Enerji olarak; elektrik üretici 
fiyatlarında bu seviyenin altına büyük bir düşüş beklemiyoruz. 
Dolayısıyla, olası YEKA ihalelerinde, çok düşük fiyat vermek 
yerine, yeni açılacak bir lisanslı GES ihalesini beklemek daha 
mantıklı olacaktır. Nitekim, YEKA’larda, belirtilen sürede, 
ihalede verdiğiniz fiyat ile satış yapmanız zorunlu iken; YEKA 
olmayan lisanslı GES’lerde, seneden seneye YEKDEM’e girme 
seçeneğiniz bulunuyor. YEKDEM’e girmediğiniz senelerde 
ise piyasa fiyatından elektriğinizi satabiliyorsunuz.
YBT Enerji olarak, YEKA GES 3’ün, tüm paydaşlara hayırlı 
bir ihale ve yatırım süreci olmasını diliyoruz.
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LEGAL OPINION ABOUT 
THE REGULATION OF 
UNLICENSED POWER 
GENERATION
My legal opinion about the Regulation of Unlicensed 
Power Generation in the Electricity Market, which I 
find extremely liberal and egalitarian 
According to the official data published by our Ministry of 
Energy and Natural Resources, renewable energy accounts 
for 73 percent of the installed capacity commissioned from 
2017 to 2019, and power generation using domestic and 
renewable resources was 64 percent in the first 10 months 
of 2019.I am starting my article with these data because 
I believe that such figures of renewable energy will grow 
exponentially in upcoming years. While digital revolution 
transforms all systems with the Fourth Industrial Revolution, 
it brings together many technologies that lead to paradigm 
shifts in the economy for the benefit of the individual, so-
ciety and business. Those intertwined technologies change 
legislations at a similar rate. It is beyond doubt that many 
legislations designed for old modes of operation fail to re-
spond to today’s needs and that they will be repealed in the 
future. Therefore, I would like to point out that legislations 
designed with the future in mind should be effective for a 
longer period of time.
In 2007, Intel released non-silicon materials known as high-k/

LISANSSIZ ELEKTRIK 
ÜRETIMI YÖNETMELIĞI 
HAKKINDAKI HUKUKI 
GÖRÜŞLER
Son derece liberal ve fırsat eşitliği sağlayan bir 
düzenleme olduğunu düşündüğüm Elektrik 
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi 
Yönetmeliği hakkındaki hukuki görüşlerim 
2017-2019 yıllarında devreye giren kurulu gücün yüzde 
73’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu ve 2019 
yılı ilk on ayında, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elekt-
rik üretim oranı da yüzde 64 olarak gerçekleştiği Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın paylaştığı resmi bir veridir.
Makaleme bu bilgilerle başlamamın sebebi, yenilenebilir 
enerji üretimine ilişkin bu rakamların önümüzdeki yıllarda 
exponential olarak büyüyeceğine olan inancımdır. Dijital 
devrim, Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte tüm sistemleri 
dönüştürürken, ekonomide paradigma kaymalarına yol açan 
birçok teknolojiyi birey, toplum ve iş dünyası için bir araya 
getirmektedir. Bu iç içe geçmiş çoklu teknolojiler,  mevzuat 
düzenlemelerini aynı hızda değiştirmektedir. Eski iş yapma 
biçimlerine göre hazırlanan birçok mevzuatın, bugünün 
ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanmalarının yanısıra, yarın 
mülga olacakları tartışmasızdır. Bu sebeple, yakın gelecek 
dikkate alınarak hazırlanan mevzuatın daha uzun ömürlü 
olacağını belirtmek isterim.

Yazı: Selma KARADUMAN
Avukat - Karaduman Hukuk Bürosu
Lawyer - Karaduman Law Office
selma@selmakaraduman.av.tr
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metal gates for use in microchips for the first time. Empha-
sizing that 2007 was the “beginning of the clean energy 
revolution”, the United States General Secretary in charge of 
Renewable Energy and Energy Efficiency in 2006 - 2008, 
Andy Karsner, said: 
“If someone told you in 2005 or 2006 that the models they 
designed predicted the state of clean energy and renewable 
energy in 2007, they told you a lie, because what happened 
in 2007 was the beginning of an exponential increase in 
solar and wind power, biofuels, LED lighting, energy-efficient 
buildings and electric vehicles. It was a moment of vertical rise”
I would like to emphasize that this happened only 13 years 
ago, and in my opinion, this exponential growth is just be-
ginning, the legislation that will be discussed here is a sign 
of the momentum of this revolution and is designed with the 
potential needs of the energy industry in near future in mind.
The incentivizing exemption for renewable energy sources 
intended for tradespeople, under the Income Tax Law no. 193, 
another law that was made before the Regulation was made, 
is in fact a very meaningful regulation that incentivizes gen-
eration of electricity by small and medium-scale enterprises 
with a taxation infrastructure that heralded the regulation.
 The Income Tax Law article 9/9 on exemption of tradespeo-
ple exempts those tradespeople and craftspeople who “sell 
to final supplier companies the surplus power generated by 
only one power generation plant with a maximum installed 
capacity of 10 kW (inclusive) installed on the rooftops and/
or façades (including those which are installed by apartment 
owners to meet the power demand of common areas) of the 
residences that they own or rent to generate electricity from 
renewable energy sources as part of unlicensed operations 
as per the Electricity Market Law no. 6446” from income tax.
Generation of electricity at the point of consumption, using 
renewable energy resources in particular, is one of the best 
models of resource optimization. Accordingly, the Unlicensed 
Electricity Generation Directive published in the Official Ga-
zette no. 30772 dated May 12, 2019, which is intended to 
enable a broad range of citizens to benefit from solar power 
completed the generation aspect of the structure, after the 
tax aspect that had previously been designed, natural and 
legal entities that established cogeneration plants to meet 
their own demand were exempted from the liability to obtain a 
license and establish a company so that electricity consumer 
natural and legal entities were allowed to establish electricity 
generation plants with an installed capacity up to 1 MW. 
If generators under the regulation exceed the the amount 
of energy that they need for their own consumption, the 
unused part of the electricity generated is sold for revenue 

2007’de Intel, high-k/metal gates olarak bilinen  silikon 
olmayan malzemeleri mikroçiplerde ilk defa kullanılmak 
üzere piyasaya sürdü. 2006-2008 yıllarında  Amerika’nın 
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinden sorumlu Genel 
Sekreteri Andy Karsner, 2007 yılının “temiz enerji devrimi-
nin başlangıcı” olduğunu vurgulayarak 
«Eğer birisi Size 2005 veya 2006’da, temiz enerji ve yeni-
lenebilir enerjinin 2007’de geleceği noktayı tasarladıkları 
modellerin doğru tahmin ettiğini söylerse, yalan söylüyordur. 
Çünkü 2007’de olan şey, güneş ve rüzgar enerjisi, biyoyakıtlar, 
LED aydınlatma, enerji verimli binalar ve elektrikli araçlarda 
üstel bir artışın başlangıcıdır. Bu dikey bir yükseliş anıydı.”
 demişti.
Tarihin sadece 13 yıl önce olduğuna dikkatlerinizi çekerek 
bu üstel gelişmenin  henüz bir başlangıç olduğunu ve ha-
lihazırda makalemize konu olan  mevzuatın bu devrimin 
hızlanmasının bir işareti olarak, bugün değilse de çok yakın 
geleceğin enerji sektörünün olası ihtiyaçları dikkate alınarak 
tasarlandığı kanaatinde olduğumu vurgulamak isterim.
Yönetmelik son hali ile düzenlenmeden önce düzenlenen 
bir başka mevzuat olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 
yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teşvik edici 
esnaf  muaflığı esasında yönetmeliğin habercisi niteliğinde 
vergisel altyapı ile de  küçük ve orta ölçekli işletmelerin elekt-
rik üretimini teşvik eden son derece anlamlı bir düzenlemedir.
 Gelir Vergisi Kanunu’nun esnaf  muaflığını düzenleyen 9/9 
maddesi çerçevesinde ticaret ve sanat erbabı olanlardan 
“6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız 
yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla sahibi 
oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephe-
lerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 
kW dâhil) olan (Kat maliklerince  ana gayrimenkulün ortak 
elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan 
dâhil) yalnızca bir üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisinin 
ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar” gelir 
vergisinden muaf  tutulmuşlardır.
Enerjinin tüketildiği yerde üretiminin özellikle yenilenebilir 
enerji kaynaklarından gerçekleşmesi, kaynak optimizasyonu-
nun en iyi modellerinden biridir. Nitekim, geniş yelpazedeki 
vatandaşın güneş enerjisinden yararlanmasını amaçlayan 
12.05.2019 tarih 30772 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği 
ile vergisel boyutu daha evvel tasarlanan yapının üretim 
boyutu da tamamlanmış ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler 
lisans alma ve şirket kurma yükümlüğünden muaf  tutula-
rak elektrik abonesi olan gerçek veya tüzel kişilerin kurulu 
gücü 1 MW’a kadar olan elektrik üretim tesisi kurabilmesi 
mümkün hale getirilmiştir Yönetmelik kapsamındaki üre-
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under YEKDEM. This regulation is intended to combine the 
unlicensed electricity generation directive and communi-
que so that operations are covered by a single legislation.
In addition, I find highly useful that new regulations were 
made with regard to application processes, assessment of 
applications and utilization of surplus energy for the plants 
to be established to simplify paperwork and bureaucratic 
procedures and shorten the time spent in authorized bodies.
Taking into consideration the same connection point, the 
power of the consumer facility indicated in the connection 
agreement, and the distribution fees in the direction of gen-
eration to consumption so that consumers could minimize 
their cost of consumption.

The termination of the reg-
ulation that applications 
based on wind and solar 
power are subject to capaci-
ty assignment by TEİAŞ will 
allow every citizen to install 
their own power generation 
plant.This means that being 
located at the same meter-
ing point, not technically 
affecting the security of the 
grid, and following the con-
ditions defined in the regula-
tion, rather than waiting for 
TEİAŞ to assign capacity, is 
enough.The monthly offset-
ting system brought by the 
regulation is a practice that 
allows the energy to be used 

most efficiently in favor of the consumer that generates its 
own electricity. I believe that the ultimate purpose of this de-
sign is to ensure that the power generator supported with the 
legislation creates a self-sufficient energy cycle. Reminding 
that Renewable Energy is the least costly option even without 
subsidies according to a report published by the International 
Renewable Energy Agency (IRENA), I would like to underline 
that I support the generator-consumer-friendly law. 
 “The purpose of this Regulation is to enable consumers to 
fulfill their power demand from their own power generation 
plant that is closest to their point of consumption, integrate 
small-scale power generation plants in the national economy 
for security of supply, ensure that small-scale power genera-
tion sources are used efficiently, and to draw up the procedures 
and principles applicable to natural and legal entities that 
may generate electricity without having to obtain a license 

ticilerin kendi tüketimi için gerekli olan enerji miktarını 
aşması halinde ise, ürettiği enerjinin kullanamadığı kısmının 
YEKDEM kapsamında satılarak kazanç elde etmesi sağlan-
mıştır. işbudüzenleme ile lisanssız elektrik üretimine ilişkin 
yönetmelik ve tebliğin birleştirilerek tek bir mevzuat altında 
işlemlerin yürütülmesi amaçlanmıştır.Bununla birlikte, son 
derece olumlu bulduğum, başvuru süreçleri, başvuruların 
değerlendirilmesi ve yeni kurulacak tesisler açısından ihtiyaç 
fazlası enerjinin değerlendirilmesi gibi hususlarda  yeniden 
düzenlemeler yapılarak bürokratik evrak ve süreçler basit-
leştirilmiş ve kurumlarda geçen süreler kısaltılmıştır.
Yönetmelik; aynı bağlantı noktasını, tüketim tesisinin bağlantı 
anlaşmasındaki sözleşme gücünü, tüketim-üretim yönlü da-
ğıtım bedellerini dikkate alarak, tüketicinin tüketimini en az 
maliyetle karşılaması hedeflenmiştir
Lisanssız rüzgar ve güneş enerjisine 
dayalı başvuruların ancak TEİAŞ 
tarafından kapasite tahsisi gerçek-
leştirilmesi halinde kurulabildiği 
dönemin sona ermesi ile birlikte 
artık herkes kendi üretim tesisini 
kurabilecek.TEİAŞ kapasite tahsi-
si şartı yerine sadece, aynı ölçüm 
noktasında olmak, şebeke güvenli-
ğini teknik yönden etkilememek ve 
yönetmelikte tanımlanan şartlara 
uymak artık yeterli olmaktadır.Geti-
rilen aylık mahsuplaşma sistemi de, 
enerjinin en verimli şekilde kendi 
enerjisini üreten tüketici lehine kul-
lanılmasını sağlamaya yönelik bir 
uygulamadır. Tüm bu tasarımın 
nihai hedefinin,mevzuat ile destek-
lenen  enerji üreticisinin kendi kendine yeten sürdürülebi-
lir bir enerji döngüsü yaratabilmesinin sağlanması olduğu 
kanaatindeyim. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
(IRENA) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre Ye-
nilenebilir Enerjinin, sübvansiyonlar olmadan bile en ucuz 
seçenek olduğunu hatırlatarak, üretici-tüketici  dostu yasayı 
desteklediğimin altını çizmek isterim. 
 “””Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketici-
lerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi 
üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanma-
sında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine 
kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin 
kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana 
gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma 
ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi 
üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve 
esasların belirlenmesidir.””” 

 Yönetmelik ile aynı bağlantı 
noktasını, tüketim tesisinin 
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme 
gücünü, tüketim-üretim yönlü 
dağıtım bedellerini dikkate alarak, 
tüketicinin tüketimini en az maliyetle 
karşılaması hedeflenmiştir. 

The regulation is taking into 
consideration the same connection 
point, the power of the consumer facility 
indicated in the connection agreement, 
and the distribution fees in the direction 
of generation to consumption so that 
consumers could minimize their cost of 
consumption. 
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and establish a company so that the amounts of loss in the 
power grid are reduced.” 
I believe that the small-scale (visionary) generation plants 
specified in the Article 1 of the Regulation, which is cited 
above, will lead the exponential growth that I mentioned in 
the beginning of my article.It is not difficult to foresee that 
agricultural irrigation land owners and tradespeople in orga-
nized industrial zones (OIZ) as mentioned in the Regulation 
will benefit the most from the Regulation. I believe that the 
only thing that small-scale enterprises need is to internalize 
locally an operating culture that they were not previously ac-
customed to while the regulation will give a new perspective 
to the generators which already internalized this culture.  
 The exemption from obtaining a license and establishing a 
company as specified in the Article 5 is a very useful practice 
that supports consumers. Moreover, the following expression 
in the paragraph 5 of the same article: 
(5) It is compulsory for those natural or legal entities which will 
establish a generation plant hereunder to have their genera-
tion and consumption facilities in the same distribution area.
is another reflection of the energy resource optimization. It is 
stated in the Article 11 of the Regulation, which is about the 
plants that can make an application, that solar power plants 
may only be implemented as rooftop or façade systems.  
Accordingly, the first clause of the article is the following 
expression:
“Natural and legal entities that generate power without a 
license shall generate power principally for their own use.”
Considering the integrated essence of the Regulation, it is 
seen that it was designed with strong touches to protect 
sincere generator-consumers with market depth and a broad 
range of participants who generate their own power, and that 
the matter of how the surplus is to be sold is an exception. 
At this point, one should envision the near future where Turkey 
is a country in which small generators have the technology 
and operating culture of established companies through dig-
itization, generate enough power to meet their own demand 
and sell their surplus to local consumers starting from the 
closest ones, therefore no energy is wasted but generated and 
sold with the lowest cost...I call it “envisioning” on purpose.I 
think it is beyond a dream - the footsteps of the conceptual 
design of the near future of energy trade. 
Accordingly, as an example of the positive reflection of the 
amendments of the Unlicensed Electricity Regulation that 
promotes rooftop and façade-type mini SPPs to the energy 
industry, our Minister of Energy and Natural Resources, Fatih 
Dönmez, stated in his speech at the Parliamentary General 
Assembly on December 12, 2019, that 696 industrial and 

Şeklinde düzenlenen Yönetmeliğin 1. Maddesinde bahsi 
geçen küçük ölçekli (vizyoner)üretim tesisleri, makalemin 
başında bahsettiğim bu üstel büyümenin öncüleri olacak-
ları kanaatindeyim.Yönetmelikte yer alan tarımsal sulama 
arazileri sahipleri ve OSB’lerindeki esnafın uzun vadeli 
bu Yönetmelik’ten en fayda sağlayan kesimler olacağını 
tahmin etmek güç olmasa gerek. Küçük ölçekli işletmele-
rin ihtiyacı olan tek şeyin, daha evvel alışık olmadığı bir iş 
yapma kültürünü yerelde içselleştirmek olduğunu ama bu 
kültürü içselletiren üreticilere yönetmeliğin başka ufuklar 
da kazandıracağı kanaatindeyim.  
 Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alanLisans alma ile şirket 
kurma muafiyeti de yine tüketiciyi teşvik eden son derece 
yerinde bir uygulamadır.Kaldı ki aynı maddenin 5.fıkrası : 
(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek 
veya tüzel kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı 
dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur.
ifadesi, enerji kaynak optimizasyonu hedefinin bir başka 
yansımasıdır. Başvuruda bulunabilecek tesislerden bahseden 
Yönetmeliğin 11 maddesi Güneş enerjisine dayalı üretim 
tesislerinin ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçek-
leştirilebileceğini belirtmiştir.  
Nitekim ihtiyaç fazlası enerjinin tespiti başlıklı madde 23.ün 
ilk cümlesinde yer alan
“Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihti-
yaçlarını karşılamak için üretim yapmaları esastır.”
Yönetmeliğin bütünsel ruhu dikkate alındığında, piyasa de-
rinliği olan geniş yelpazede katılımcılardan oluşan ve kendi 
enerjisini kendi üreten samimi üretici-tüketiciyi korumak 
için güçlü vurgularla tasarlandığı, ihtiyaç fazlasının nasıl 
satılacağı hususunun istisna olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu noktada biraz yakın geleceği tasavvur etmekte  fayda var. 
Ülkemizin küçük üreticlerinin dijitalizasyonla birlikte köklü 
kuruluşların teknoloji ve iş yapma kültürüne sahip oldukları, 
kendine yetecek kadar enerjiyi üretim ihtiyaç fazlasını da 
blockchain yöntemi ile yereldeki en yakın tüketiciden başlaya-
rak sattığı ve dolayısıyla hiçbir enerjinin boşa harcanmadığı 
ve en az maliyetle üretilip tüketildiği bir Türkiye…Tasavvur 
dedim özellikle. Hayalden öte, çünkü, bana kalırsa, yakın 
geleceğin enerji ticaretinin zihni tasarımının ayak sesidir 
bu yönetmelik. 
Nitekim, Çatı ve cephe tipi mini GES uygulamalarını teşvik 
eden Lisanssız Elektrik Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin 
enerji sektörüne olumlu yansımasının bir örneği olarak Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Fatih Dönmez’in 
12 Aralık 2019 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yer 
alan konuşmasında 696 adet sanayi ya da ticari kuruluşun 
elektrik dağıtım şirketlerine müracaat yaptığını -toplam 432 
megavat kurulu gücünde- konutlarda ise 1.187 adet başvu-
ru yapıldığını, tüm lisanssız GES uygulamalarında 6.206 
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commercial organizations (a total installed capacity of 432 
megawatts) and 1,187 residences applied to electricity distri-
bution companies, and the installed capacity of all unlicensed 
SPPs reached 6,206 megawatts. At this point, I would like 
to underline that the regulation that aims to increase instal-
lations of rooftop and façade solar power systems rated 
10 kW and below has not yet reached the expected rates 
for consumers or rooftop and façade systems. Also, I am of 
the opinion that a market depth will be achieved with the 
increasing number of market participants as the installations 
of rooftop and façade-type solar power systems including 
the popularization of smart and green-energy houses rapidly 
increase in 2020 and thereafter. 
I would like to express my support for the amendments of 
the Unlicensed Electricity Regulation by the Energy Market 
Regulatory Authority (EMRA) in May 2019 in line with the 
increased share of domestic and renewable energy sources 
in energy supply as designed in the Eleventh Development 
Plan both in long term and in short term. I believe that Turkey 
will, with a strong legislation following harmonization of the 
private sector with the legislation, manage to achieve the 
renewable energy objectives of Europe and MENA countries 
for 2023, 2030 and 2040 as published in the renewable 
energy reports published by the IEA and IRENA.
If good investments are made in R&D and technology in 
2020, I can hopefully say that the visionary perspective of 
the renovated legislation could carry our country to a future 

megavata ulaşıldığı hususu  ifade edilmiştir. Bu noktada, 
henüz 10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi 
sistemi kurulumlarının artmasını hedefleyen ve teşvik eden 
düzenlemenin, tüketici nezdinde  çatı ve cephe  uygulamaları 
bakımından  hrnüz beklenen oranlara ulaşmadığının altını 
çizmek isterim. Bununla birlikte, akıllı ve yeşil enerjili evlerin 
yaygınlaşması başta olmak üzere, çatı ve cephe uygulamalı 
güneş enerji sistemi kurulumlarının  2020 ve devamındaki 
yıllarda hızla artmasıyla , büyüyen  ve bilinçlenen üretici 
piyasa katılımcı sayıları ile  bir piyasa derinliği yakalanacağı 
kanaatindeyim. 
On Birinci Kalkınma Planı kapsamında yer alan yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzındaki payının 
yükseltilmesi hususundaki hedefe bağlı olarak Lisansız Elekrik 
Yönetmeliği’nde EPDK’nın   Mayıs 2019’da yapmış oldu-
ğu mevzuat değişikliklerini ve atılan destekleyici adımları, 
kısa ve uzun vadeli olarak yerinde bulduğumu bu vesile ile 
belirtmek isterim. Özel sektörün mevzuat ile uyumlandırı-
larak, düzenlemelerin içselleştirilmesinin akabinde, mevzuat 
altyapısı sağlam Türkiye, IEA ve IRENA’nın yayınlamış 
olduğu yenilenebilir enerji  Raporlarında yer alan Avrupa ve 
MENA ülkelerinde hedeflenen 2023 ve 2030, 2040 yenile-
nebilir enerji hedeflerini eşzamanlı olarak yakalayacağımıza 
inanıyorum.
2020 yılına girerken arge ve teknolojiye doğru yatırımlar yapı-
lır ise, işbu yönetmelikte olduğu gibi yenilenen mevzuatımızın 
vizyoner bakış açısının ülkemizi dünya ile rekabet edebilen 
bir geleceğe taşıyacağını ümitvar olarak söyleyebilirim. 
Dijitalizasyonun enerji sektörü başta olmak üzere tüm iş alan-
larında yarattığı teknolojik gelişmelerin üreticiler nezdinde 
yarattığı fırsat eşitliği,buna bağlı olarak  yenilenebilir enerrji 
kaynaklarından enerji üretiminin maliyetlerin eşzamanlı 
düşmesi,ham madde ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, 
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where it can compete with the world. 
Equal opportunity provided by digitization for producers in all 
lines of business including the energy industry, simultaneous 
decline in power generation from renewable energy sources 
in relation to this, and fluctuations in raw material and pe-
troleum prices are the developments that highlight the role 
of medium- and small-scale generators with the potential of 
generating their own power as well as major generators in 
generation and sales of renewable energy.            
It is the primary objective of renewable energy investments 
to protect a sustainable and clean environment. Since wind 
and solar energy cause less greenhouse emission than other 
energy sources, in order to meet the increasing power demand, 
reduce external dependency and minimize its impact on cur-
rent deficit, dynamic, innovative, R&D-intensive, transparent, 
competitive investments with a high added value, which pri-
oritize domestic and renewable resources, protect consumers 
and rely on the latest developments, are among the primary 
steps of the Ministry of Energy and Natural Resources for 
meeting the energy demand by ensuring raw material supply 
in a sustainable manner. 
Accordingly, the amendment of the Unlicensed Electricity 
Regulation is another aspect of the legal reflections of these 
steps.In this respect, I would like to emphasize that small- and 
medium-scale actors of the Solar Power industry, provided 
that they have large-scale visions, will have the opportunity 
to become major producers of the near future through accurate 
and sustainable joint ventures initiated to protect the rights 
of both parties if they make use of the technology transfers 
to be provided by the renewable energy resource areas, i.e. 
“YEKA” which require domestic production, domestic employ-
ment and R&D, in a sense taking advantage of their status as 
small-scale actors.Moreover, I believe that it would be correct 
to expand the range of domestic components to be used in 
the facilities specified in the YEKA legislation. 
In my opinion, the simultaneous efforts of the Ministry of 
Energy and Natural Resources to enhance security of supply, 
energy efficiency, promotion of energy trade by digital means 
rather than conventional ones, (see activities of EPİAŞ) and 
increasing market depth provided by EPİAŞ, reducing the 
bureaucracy and building up corporate capacity, digitizing 
the energy industry, etc. are a reflection of a management 
conception that supports the unlicensed power generation 
legislation.
I hope that visionary small-and medium-scale enterprises, and 
large-scale enterprises with a deep-rooted corporate memory, 
which are brave enough to simplify their large structures in 
harmony with the technology will internalize this innovative 

yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim ve satışında , büyük 
üreticilerin yanısıra, kendi enerjisini üreten ya da üretme 
potansiyeli olan orta ve küçük ölçekli üreticilerin de aktif  
rol oynamasını hızlandıran gelişmelerdir.            
Yenilenebilir enerji yatırımlarında sürdürülebilir ve temiz bir 
çevrenin korunması, yatırımların öncelikli hedefidir. Rüzgar 
ve güneş enerjisinin , en az sera gazı emisyonuna neden olan 
elektrik üretim kaynağı olmaları hasebi ile , artan enerji tale-
binin sorunsuz karşılanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve 
cari açık üzerindeki etkinin en aza indirilmesi amacıyla, kay-
naklarımızı rasyonel bir şekilde ve yüksek verimle kullanarak, 
sürdürülebilir ve katlanabilir maliyette enerji ve ham madde 
arzını sağlamak suretiyle, enerji ihtiyaçlarının karşılanması” 
amacıyla, yerli ve yenilenebilir kaynakları önceleyen şeffaf, 
rekabetçi, tüketiciyi koruyan, güncel gelişmeleri dikkate 
alan, dinamik, yenilikçi, katma değeri yüksek ve AR-GE 
yoğun yatırımlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı’nın 
öncelikli adımları arasında yer almaktadır. 
Nitekim, Lisansız Elektrik Yönetmeliğindeki mevzuat de-
ğişikliği de bu adımların hukuki yansımasının bir başka 
boyutudur..Bu minvalde Güneş Enerjisi sektörünün küçük 
ve orta ölçekli  aktörlerinin vizyonlarının büyük olması şartı 
ile küçük oyuncu olmanın esneklik anlamında bir avantaja 
dönüşeceğini vurgulayarak, yerli kaynak kullanımıyla yer-
li teknolojide atılan adımları desteklemek amacıyla, yerli 
üretim, yerli istihdam ve AR-GE zorunluluğu bulunan ye-
nilenebilir enerji kaynak alanları, kısa adı “YEKA” mode-
linin doğuracağı teknoloji transferlerinden istifade etmeleri 
halinde, doğru ve sürdürülebilir ve her iki tarafın haklarını 
koruyan işbirliği anlaşmaları ile başlayan ortak girişimlerle, 
yakın geleceğin büyük üreticileri olma şansına sahip olduk-
larının altını çizmek isterim.Ek olarak, YEKA mevzuatında 
belirtilen tesislerde kullanılan yerli aksamların yelpazesinin 
genişletilmesi yönünde mevzuat değişikliğine gidilmesinin 
yerinde olacağı kanaatindeyim. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın arz güvenliğinin 
güçlendirilmesi,enerji verimliliği, enerji ticaretinin kon-
vansiyonel ticari yöntemler yerine blockchain vb. dijital 
destekli yöntemlerle  gerçekleşmesinin teşviki, (Bknz :EPİAŞ 
faaliyetleri ve EPİAŞ’ın giderek piyasa derinliği oluştur-
ması bürokrasinin azaltılması ve kurumsal kapasitesinin 
geliştirilmesi,enerji sektörünün dijitalleşme süreci vb. konu 
başlıklarındaki eşzamanlı çalışmaları lisanssız elektrik üretimi 
mevzuatını destekleyen bir yönetim anlayışının yansıması 
olduğu kanaatindeyim.
Vizyoner küçük ve orta ölçekli işletmeler ile hantallaşan 
büyük yapılarını teknoloji ile uyumlu olarak hızla sadeleş-
tirme cesareti gösterebilen köklü kurumsal hafızaya sahip 
büyük kuruluşlar, ortaya çıkardıkları esnekliğin doğurduğu 
uyum yeteneği ile bu yenilikçi  mevzuatı daha kısa sürede 
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içselleştirerek, yatırımlarını şimdiden geleceğin enerjisine 
uygun şekillendireceklerini ümit ediyorum. 
Bu noktada enerji şirketlerinin hukuk danışmanlarına önemli 
bir rol düşmektedir. Şöyle ki, eskiden hukukçuların düzenle-
yici kurumlara sunulan lisans, yatırım, ihale vb. dosyalardaki 
evrakı tam ve hatasız sunmaları işlerinin önemli bir kısmı idi. 
Şimdiyse, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bürok-
rasinin azaltılması ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, 
şeffaflık hedefleri dikkate alındığında, sayılan dosya evrakı-
nı hazırlamak dokümantasyona bağlı sekreteryal bir işlev 
görmektedir. Esasında artık hukukçudan beklenen, lisans 
dosyası hazırlamanın ötesinde, dağıtık yapıdaki geniş bilgi 
ağını mevzuatla uyumlu geniş bir süzgeçten geçirerek, lineer 
değil, dairesel bakış açısı ile farklı kanun ve yönetmeliklerde 
yer alan bilgileri harmanlayarak yatırım riskini minimize 
edebilen  öngörülü tavsiyelerde bulunmasıdır. 
Sözkonusu hukuk danışmanlığı, enerji literatürüne çok ha-
kim olmanın yanısıra,  doğru ve güvenilir hukuki bilgiye 
erişerek, Şirketler Hukuku başta olmak üzere,İdare Hukuku 
ve Ticaret Hukuku konularına hakim olarak, yatırımcıya, 
yatırım fikrinden projenin devreye alma sürecine dek an be 
an hukuki destek vermeye devam eden bir hukuk mühen-
disliğine dönüşmüştür. 
Ayrıca çok taraflı yatırım projelerinde Ortak Girişim Söz-
leşmeleri başta olmak üzere, sözleşme ruhuna hakim ve 
uzlaşmacı, tarafları ortak ticari menfaatlerinde birleştirici, 
yapıcı ve uzlaşmacı bir hukukçu bakışı giderek daha da 
önem kazanmaktadır.Enerji hukuku uzmanlığı, hybrid diye 
adlandıracağım yeni nesil bir hukuk disiplinidir.Hukukçu-
nun bu alandaki başarısı, hukuk dışındaki farklı alanlarda 
disiplinlerarası uyum yakalayarak, çok geniş yelpazedeki 
farklı uzmanlarla empati kurabilme ve hazırlanan hukuki 
metinlerde tüm bu farklı disiplinlerdeki uzmanlardan aldı-
ğı güvenilir veriyi hukuki literatür ve nosyonla Müvekkili 
lehine hızlı ve etkin işleyebilme ve metne ve müzakerelere 
yansıtabilme kapasitesi ile doğru orantılıdır. Serbestleşmiş, 
rekabete açık, istikrarlı ve şeffaf  bir enerji piyasasında, hukuk-
çunun elindeki mevcut bilgi ve mevzuatın yanısıra, tecrübe 
ve sektör literatürüne hakimiyeti ile gelişen sezgileri ile bir 
sonraki mevzuat değişikliklerini öngörebilme kapasitesi, yazı 
turadan ziyade, sektörün gideceği yeri görebilme vizyonunun 
işareti olmalıdır. 
Bu bağlamda, hybrid hukukçu olarak tabir ettiğim, hem 
büyük üretici hem de küçük üretici portföyüne enerji hukuku 
danışmanlığı hizmetleri yürütebilen ve dolayısı ile diğer akit 
tarafa ilişkin empati yeteneği güçlü hukukçuların her iki 
taraf  ve yatırımın kendisi için kıymetli olacağı kanaatinde 
olduğumu paylaşarak satırlarıma son vermek isterim. 
Saygılarımızla, 

legislation more quickly thanks to their adaptability provided 
by their resilience, and shape their investments by the energy 
of the future. 
At this point, legal counsels of energy companies play a ma-
jor role. For instance, it was an important part of a lawyer’s 
job in the past to present documents in license, investment, 
tender files, etc. without any error. Now preparation of such 
documents is a secretarial task, considering the objectives of 
the Ministry of Energy and Natural Resources to reduce bu-
reaucracy, build up corporate capacity and facilitate transpar-
ency. Today what is expected of a lawyer, beyond preparing 
a license file, is run a distributed broad information network 
through a filter in compliance with the legislation, blend the 
information in different laws and regulations using a circular 
rather than linear perspective and make farsighted advices 
that can minimize the investment risk. 
In addition to having a good command of the energy literature, 
such legal counseling has turned into legal engineering that 
involves accessing accurate and reliable legal knowledge, hav-
ing a good command of Administrative Law and Commercial 
Law including primarily Corporate Law, and providing legal 
support to the investor from the inception of an investment 
to commissioning of the project. 
Furthermore, a lawyer’s perspective that has a good command 
of the spirit of the contract and that is compromising, unify-
ing and constructive for multiple-party contracts including 
Joint Venture Contracts grows in importance.Energy law is a 
new-generation discipline of law, which I call hybrid.The law-
yer’s success in this field is directly proportional to their capa-
bility of achieving an interdisciplinary harmony with non-legal 
domains, showing empathy towards different specialists in a 
broad range of disciplines, processing the reliable data obtained 
from such specialists of different fields rapidly and effectively 
on behalf of their client based on the legal literature and set of 
notions in the legal documents drawn up, and reflecting them to 
the text and the negotiations. In addition to the knowledge and 
legislation held by a lawyer, their experience and command of 
the industry’s literature as well as their instincts and capability 
of foreseeing the upcoming amendments in the legislation in a 
liberalized, competitive, stable and transparent energy market, 
rather than a coin toss, should be the sign of their vision to see 
the destination of the industry. 
Lastly, I would like to state that lawyers that I call hybrid 
lawyers who provide legal counseling services to both large-
scale and small-scale generator portfolio, therefore have a 
strong sense of sympathy to the other parties of contracts 
will be valuable for both parties and the investment itself. 
Best regards, 
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Yazı: Esen ERKAN

KÜRESEL 
YENILENEBILIR 
ENERJI 
YATIRIMLARININ 
LIDERI “GÜNEŞ” 
BM Çevre Programı ve BloombergNEF 
işbirliği ile hazırlanan 2019 yılı Küresel 
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Eğilimleri 
Raporu yayınlandı. Rapora göre, son on yılda 
yenilenebilir enerji kapasitesine yapılan 
küresel yatırım tutarı 2019 sonunda 2.6 
trilyon ABD dolarına ulaşırken en fazla 
yatırımın gerçekleştiği alan güneş enerjisi 
oldu.

B
irleşmiş Milletler Küresel İklim Eylemi Zirvesi 
öncesinde yayımlanan Yenilenebilir Enerji Ya-
tırımları 2019 raporundaki küresel eğilimlere 
göre, 2009 sonunda 414 GW olan yenilenebilir 
enerji yatırımları bu yılın sonunda büyük hidro 

tesisler hariç olmak üzere, dört katına çıkarak 1,650 GW’ye 
ulaşacak. Yıl sonunda, güneş enerjisi 1,349 trilyon ABD 
Doları ile en fazla yatırımın gerçekleştiği yenilenebilir enerji 
alanı olurken rüzgar enerjisine yapılan yatırım 1,023 trilyon 
ABD Doları düzeyine ulaşmış olacak.

SOLAR POWER LEADS 
GLOBAL RENEWABLE 
ENERGY INVESTMENTS 
Prepared in cooperation with the UN 
Environmental Program and BloombergNEF, 
2019 Global Renewable Energy Investment 
Trends Report is published. According to the 
report, the amount of global investment in 
renewable energy in the last 10 years reached 
$2.6 trillion at the end of 2019, and solar 
power was the leading field of investment in 
renewable energy.

According to the global trends in the Renewable Energy In-
vestments 2019 report published before the United Nations 
Global Climate Action Summit, renewable energy investments 
will quadruple, rising from 414 GW at the end of 2019 to 
1,650 GW at the end of this year, not including large hy-
droelectric plants. While solar power received the highest 
amount of investment with $1.349 trillion at the end of the 
year, $1.023 trillion will be invested in wind power by the 
end of the year.

“Renewable energy represents 12.9 percent of global 
power generation”
As the net amount of power commissioned in renewable 
energy in the last 10 years was 1,408 GW, the cumulative 
power in this field will reach 1,650 GW. The share of renew-
able sources in global power generation will rise from 5.9 
percent in 2009 to 12.9 percent in 2019.
The growing share of renewable energy sources in power 
generation has reduced carbon emissions by 2 billion tons, 
emissions attributable to generation of electricity from fossil 
resources is observed to rise by 10 percent.

“Turkey ranked 19th among the countries with the 
highest amount of investment in renewable energy”
According to the report, renewable energy fell by 12 percent 
compared to the previous year in 2018 with $272.9 billion 
of investment made. On the other hand, 167 GW of installed 
capacity was commissioned with a 4-percent increase, and 
Turkey ranked 19th among the countries with the highest 
amount of investment in renewable energy.
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“Küresel Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Payı 
yüzde 12,9”
Son on yılda yenilenebilir enerji alanında net 1.408 GW’lik 
gücün devreye girmesini sağlanırken bu alandaki kümülatif  
güç 1.650 GW’a ulaşmış olacak. Küresel elektrik üretimin-
de 2009’da yüzde 5,9 olan yenilenebilir kaynakların payı, 
2019’da %12,9 seviyesine yükselmiş olacak.
Yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminde artan payı 
sayesinde, karbon emisyonlarında 2 milyar ton tasarruf  
sağlanırken fosil kaynaklar nedeni ile elektrik üretimi kaynaklı 
emisyonlarda ise yüzde 10 oranında yükselme görülüyor.

“Türkiye, 2018’de en fazla yenilenebilir 
yatırımının yapıldığı 19’uncu ülke oldu”
Rapor, 2018 yılında yenilenebilir enerji alanında bir yıl 
önceye göre yüzde 12 oranında gerileme yaşandığını ve 
272,9 milyar ABD Doları yatırım yapıldığını belirtiyor. Öte 
yandan, yüzde 4 oranında artış ile 167 GW’lik kurulu güç 
devreye alınırken aynı yıl, Türkiye 2 milyar dolar düzeyinde 
yatırım ile en fazla yenilenebilir enerji yatırımının yapıldığı 
19’uncu ülke oldu.

“Uluslararası iklim ve kalkınma hedeflerine 
ulaşmak için yolumuz uzun”
BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen raporla 
ilgili açıklamasında, “Son 10 yılda yenilenebilir enerji sek-
törüne yatırım yapmak, sürdürülebilir ve karlı bir geleceğe 
yatırım yapmak anlamına geliyor. Bu halimizden memnun 
olduğumuz anlamına gelmemeli çünkü küresel enerji sektörü 
emisyonları bu dönemde yüzde 10 artış gösterdi. Uluslararası 
iklim ve kalkınma hedeflerini yerine getirmek için yenile-
nebilir enerji kaynaklarına küresel geçişi hızla artırmamız 
gerektiği ortadır.” Dedi. 

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarda Çin’in Liderliği 
Sürüyor
Yenilenebilir enerjide dünya liderliğini koruyan Çin, bu 
yılın ortasına kadarki son 10 yıllık dönemde, yenilenebilir 
kaynaklı elektrik üretimi için 758 milyar ABD Doları yatırım 
gerçekleştirdi. Çin, 2018’de yüzde 38’lik payla (88,5 milyar 
ABD doları) en büyük tek yatırımcı olmaya devam ederken 
yenilenebilir enerji kapasitesine yapılan yatırımlar dünya 
genelinde daha fazla yayıldı ve 29 ülkenin her biri 1 milyar 
doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi.
Son 10 yıllık dönemde, ikinci sırada 356 milyar ABD Doları 
ile ABD yer alırken 202 milyar ABD Doları yatırım ile Japon-
ya üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa ülkeleri aynı dönemde 
toplamda 698 milyar ABD doları yenilenebilir kapasiteye 
yatırım yaparken 179 milyar ABD Doları ile Almanya ve 122 
milyar ABD Doları yatırım ile Birleşik Krallık başı çekiyor.

“We have a lot to achieve until we reach the 
international climate and development objectives”
The Executive Director of UN Environment Program, Inger 
Andersen, made the following statement in her speech about 
the report: “Investing in the renewable energy industry has 
been synonymous with investing in a sustainable and prof-
itable future in the last 10 years. However, this should not 
mean that we are happy with our current state because the 
emissions of the global energy industry have increased by 
10 percent in this period. It is obvious that we should rapidly 
increase the transition to renewable energy sources to achieve 
the international climate and development objectives.” 

China Maintains Its Lead in Renewable Energy 
Investments
Maintaining its world leadership in renewable energy, China 
has invested $758 billion in power generation from renewable 
sources in the last 10 years. While it continues to be the single 
largest investor with a 38-percent share ($88.5 billion) in 
2018, investments in the renewable energy capacity spread 
further worldwide and each of 29 countries invested more 
than $1 billion.
The United States ranked second with $356 billion, and 
Japan ranked third with $202 billion in the last 10 years. In 
the same period, European countries invested $698 billion 
in renewable capacity, Germany with $179 billion and the 
United Kingdom with $122 billion take the lead.
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“Elektrik Üretimi İçin En Ucuz Seçenek Rüzgar 
ve Güneş Oldu”
Global Trends raporuna veri ve analiz sağlayan araştırma 
şirketi BloombergNEF (BNEF) İcra Kurulu Başkanı Jon 
Moore ise son yıllarda rüzgar ve güneş kaynaklı elektrik 
maliyetlerinde keskin düşüşler yaşandığını ve seçim po-
litikalarına da bu değişimlerin yansıdığını vurgulayarak, 
“Yenilenebilir enerji teknolojileri her zaman düşük karbonlu 
ve nispeten hızlıydı. Şimdi ise dünyanın pek çok ülkesinde 
elektrik üretimi için en ucuz seçenek rüzgar ve güneş oldu.” 
ifadesini kullandı.

“Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını Teşvik Eden 
Düzenleyici Bir Ortam Ve Altyapı Sağlanmalı”
Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik 
Bakanı Svenja Schulze: “Rüzgâr, güneş veya jeotermal enerji 
kullanan teknolojiler, rekabetçi ve temizler. 10 yıl içerisinde 
Almanya, yenilenebilir enerjilere dayalı gücünün üçte ikisini 
üretecek. Bir sanayi ülkesinin, ekonomisini riske atmadan 
kömürü ve aynı zamanda nükleer enerjiyi ortadan kaldırabi-
leceğini gösteriyoruz. Yenilenebilirlerin iklime ve ekonomiye 
anlamlı geldiğini biliyoruz. Ancak, küresel ısınmayı 2°C 
veya ideal olarak 1.5 °C ile sınırlamak için elektrik üretimi-
ni, nakliyeyi ve ısıyı karbondan arındırmak için yeterince 
yatırım yapmıyoruz. Güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek 
elde etmek istiyorsak, yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik 
eden düzenleyici bir ortam ve altyapı oluşturmak için şimdi 
çok daha fazla şey yapmamız gerekiyor. ” açıklamasından 
bulundu.
Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu Başkanı Nils Stieglitz, 
“Yenilenebilirlerin birçok yerde ilk tercih olarak kabul edil-
diğini görmek önemlidir. Fakat, artık yenilenebilir enerjinin 
de ötesinde düşünmemiz gerekiyor. Kömürden ayrılma, 
geniş kapsamlı sürdürülebilir finansman alanında sadece bir 
konudur. Yatırımcılar gittikçe daha az karbonlu ve sürdürü-
lebilir bir gelecek bağlamında hareket etmenin ne anlama 
geldiğini önemsemelidir.” dedi.

“The Cheapest Options of Power Generation Are Wind 
and Solar Power”
Jon Moore, the Chief Executive Officer of BloombergNEF 
(BNEF), which supplies data and analyses to the Global 
Trends report, highlighted that sharp declines were seen in 
wind and solar power costs and they reflected to the election 
policies, and said: “Renewable energy technologies were 
always fast and caused lower carbon emissions. Now the 
cheapest option for power generation in many countries 
worldwide is wind and solar power.”

“A Regulatory Environment and Infrastructure to 
Encourage Renewable Energy Investments Should Be 
Facilitated”
The German Minister for the Environment, Nature Conserva-
tion and Nuclear Safety, Svenja Schulze: “The technologies 
that utilize wind, solar or geothermal energy are competitive 
and clean. Germany will generate two thirds of its power 
supplied by the forms of renewable energy within 10 years. 
We are showing that an industrialized country is capable of 
eliminating the use of coal and nuclear energy without risking 
its economy. We know that renewable energy is significant 
for the climate and the economy. However, we do not make 
sufficient investments to limit global warming with 2°C, or 
ideally, 1.5°C, and to save transport and heating from carbon. 
If we want a safe and sustainable future, we have to do more 
things to create a regulatory environment and infrastructure 
that encourages investments in renewable energy.”
The Head of Frankfurt School of Finance and Management, 
Nils Stieglitz, said: “It is significant to see that renewable 
energy is considered the first choice in many places. Nev-
ertheless, we should think even beyond renewable energy. 
Leaving coal is just a matter in the field of comprehensive 
sustainable funding. Investors should give importance to 
the meaning of acting in the context of a sustainable future 
with less carbon.”

 � 2010-2019 yılları arasında, yenilenebilir 
enerjide küresel kapasite 414 GW’den yaklaşık 
1,650 GW’ye ulaşarak dört katına çıktı.

 � 2019 yılı sonunda güneş enerjisinin küresel 
kapasitesi 2009 seviyesi olan 25 GW’den 26 
katına çıkarak 663 GW’a ulaşacak.

 � Yenilenebilir enerji kaynakları 2018’de küresel 
elektriğin yüzde 12,9’unu üreterek 2 milyar 
ton karbondioksit emisyonunu önledi.

 � Global capacity of renewable energy quadrupled, 
rising from 414 GW in 2010 to 1,650 GW in 2019.

 � The global capacity of solar power at the end 
of 2019 will have risen 25-fold the capacity in 
2009, reaching 663 GW.

 � Renewable energy sources generated 12.9 
percent of global electricity, eliminating 2 billion 
tons of carbondioxide emission in 2018.
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4. Annual Power Tech Africa, 30 - 31 Ocak 
2020, Nairobi
4. Annual Power Tech Africa 2020, 30 - 31 Ocak 2020 
tarihlerinde Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenecek. 
2 günlük bir program boyunca, Kenya’nın elektrifikasyonu, 
enerji sektöründe dijitalleşme, enerji depolama ve tedarik 
zincirinin geleceği ile Afrika’da yenilenebilir enerji proje-
lerinin yürütülmesindeki zorluklar tartışılacak. Afrika’daki 
yenilenebilir enerjinin geleceğine odaklanacak olan etkin-
lik, Uganda’daki jeotermal enerji sektörünün potansiyelini 
Tanzanya, Ruanda, Gana ve Kenya’daki temiz enerji kay-
naklarının rolünü tartışmaya açacak. 
Ayrıntılı bilgi için: https://bricsaconsulting.com/event/4th-an-
nual-powertech-africa/

PV Modül Forum 2020, 18-19 Şubat 2020, Köln
Temel odağı PV Modül Teknolojileri ve uygulamaları, saha 
ve işletme deneyimi, en son teknolojik gelişmeler ve değer-
lendirmeler olan “PV Modül Forum 2020”, 18-19 Şubat 
2020 tarihlerinde Köln’de gerçekleştirilecek.GÜNDER’in 
destekçileri arasında yer aldığı PV Modül 
Forum 2020 ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için 
program linki: https://www.tuv.com/landingpage/en/pv-mo-
dule-forum/main-navigation/programme/

7. “Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor” 
Konferans ve Sergisi, 22 Şubat 2020, Kayseri 
T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle “Ana-
dolu Güneşi Elektrik Üretiyor” temalı Güneş Enerjisinden 
Elektrik Üretiminin tüm yönleriyle ele alınacağı  bir günlük 
konferans ve serginin 7’ncisi 22 Şubat 2020 tarihinde Kayseri 
Wyndham Grand Otel’de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin 
dört bir yanından ve yurt dışından GES yatırımcıları ile 
yerli ve yabancı seçkin enerji şirketlerinin bir araya geleceği 

The 4th Annual Power Tech Africa, Nairobi, 
January 30 - 31, 2020
The 4th Annual Power Tech Africa will be held in Kenya’s 
capital Nairobi on January 30 - 31, 2020. Electrification of 
Kenya, digitization in the energy industry, energy storage, the 
future of supply chain, and the challenges that are involved 
in execution of renewable energy projects in Africa will be 
discussed during the 2-day program of the event. Focusing 
on the future of renewable energy in Africa, the event will 
open for dicussion the role of the geothermal energy industry 
in Uganda and of clean energy in Tanzania, Rwanda, Ghana 
and Kenya. 

For further information: https://bricsaconsulting.com/
event/4th-annual-powertech-africa/

PV Module Forum 2020, 18-19 February 2020, 
Cologne
The world’s leading forum for PV module technologies and 
applications from 18 to 19 February 2020 in Germany. The 
forum is addressed to solar industry players acting through-
out the whole PV chain - manufacturers, technical experts, 
planners, O&M companies, decision makers, investors, asset 
managers, EPCs etc.

For further information: https://www.tuv.com/landingpage/
en/pv-module-forum/main-navigation/programme/

The 7th Conference and Exhibition “Anatolian 
Sun Generates Electricity”,  
Kayseri, February 22, 2020 
The one-day conference and exhibition titled “Anatolian 
Sun Generates Electricity” organized with the support of the 
Ministry of Energy and Natural Resources, where all aspects 
of Solar Power Generation will be discussed, will be held in 
Kayseri Wyndham Grand Hotel on February 22, 2020. The 
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etkinliğe https://anadolugunesi.org/kayit/ adresinden kayıt 
yaptırabilirsiniz.
Rezervasyon veya kayıt zorunludur. Detaylı bilgi için: 
https://anadolugunesi.org

Middle East Energy 2020 (Eski adıyla 
Middle East Electricity), 3 – 5 Mart 2020 
Dubai
Yıllardır aralıksız olarak T.C. Ticaret Bakanlığı Prestijli 
Fuarlar listesinde yer alan Middle East Energy (Middle East 
Electricity)’de katılımcı olun, nitelikli alıcılarla bir araya gelin 
ve ticaretinizi büyütün!
Ayrıntılı bilgi için: https://www.middleeast-energy.com/en/
home.html

ISUW 2020 Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler 
Fuarı, 3 - 7 Mart 2020, Yeni Delhi
ISUW 2020 Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Fuarı, Hin-
distan Smart Grid Forum’un (ISGF) önderliğinde 03 – 07 
Mart 2020 tarihlerinde Yeni Delhi’de 6. kez düzenlenecek. 
GÜNDER’in destekçileri arasında yer aldığı ISUW, trendleri 
tartışmak, akıllı şebeke ve akıllı şehirler alanında ki yeni nesil 
teknolojileri ve ürünleri sergilemek için Hindistan’ın önde 
gelen elektrik tesisleri, politika yapıcıları, düzenleyicileri, 
yatırımcıları ve dünyanın en üst düzey teknoloji uzman-
larını ve araştırmacılarını bir araya getirmektedir. ISUW, 
Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler ile alakalı 
organizasyonlarda ilk beş organizasyondan biri olarak kabul 
edilmekle birlikte, çeşitli ülkelerden heyetler gelmekte ve 
partner ülke pavilyonları ile birlikte ilgili ülkelerdeki akıllı 
şebeke ve akıllı şehirlerin geliştirilmesi konularında anlaşma 
ortamı sağlanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: https://hhbexpo.com.tr/

event will bring together SPP investors and elite domestic 
and foreign energy companies from every part of Turkey and 
overseas. You can register at https://anadolugunesi.org/kayit/.

Reservation or registration is compulsory. For further in-
formation: https://anadolugunesi.org

Middle East Energy 2020 (formerly, Middle East 
Electricity), Dubai, March 3 - 5, 2020
To meet qualified buyers and grow your business, take part 
in the Middle East Energy (Middle East Electricity) which 
has been nominated among the Prestigious Fairs for several 
years by the Ministry of Trade straight!

For further information: https://www.middleeast-energy.
com/en/home.html

ISUW 2020 Smart Grids and Smart Cities Fair, 
New Delhi, March 3 - 7, 2020
The ISUW 2020 Smart Grids and Smart Cities Fair will be held 
for the 6th time in New Delhi in the leadership of the Indian 
Smart Grid Forum (ISGF) on March 3 to 7, 2020. Sponsored 
by GÜNDER among others, ISUW brings together the leading 
power plants, policy-makers, regulatory bodies, investors of 
India and the world’s top technology specialists to discuss 
the trends and showcase next-generation technologies and 
products in the fields of smart grid and smart city. ISUW is 
considered one of the top five events in the field of Smart 
Grids and Smart Cities, and delegates from various countries, 
and an environment of conversation is created for develop-
ment of smart grids and smart cities with the pavilions of 
partnering countries.

For further information and contact details: https://hhb-
expo.com.tr/
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Solar Istanbul Solar Power Fair, Istanbul, March 
11 - 13, 2020
The reduction of clean energy prices, the effects of global cli-
mate change and the jobs created by the solar power industry 
will play a key role in the near future of Turkey. The latest 
developments in the field of energy storage, electric transport 
and digitization will be on the agenda of the Solar Istanbul 
Solar Power Fair that is scheduled to March 11 - 13. Experts 
will share their knowledge and experience with the audience 
at an international conference that will accompany the fair. 
Solar Istanbul will be the new meeting point and center of 
attraction for domestic and foreign investors at global scale.

For further information and contact details: http://www.
solaristanbul.com.tr/

Solar İstanbul Güneş Enerjisi Fuarı,  
11 – 13 Mart 2020, İstanbul
Temiz enerji teknolojilerindeki fiyat düşüşü, küresel iklim 
değişikliğinin etkileri ve güneş enerjisi sektörünün yarattığı 
büyük istihdam Türkiye’nin yakın geleceğinde çok önemli 
bir rol oynayacak. 11 – 13 Mart tarihlerinde düzenlenecek 
Solar İstanbul Güneş Enerjisi Fuarı’nda aynı zamanda enerji 
depolama, elektrikli ulaşım ve dijitalleşme konusundaki son 
gelişmeler gündemde olacak. Fuara paralel olarak organize 
edilecek uluslararası konferansta ise konularında uzman 
kişiler bilgi ve birikimlerini dinleyiciler ile paylaşacak. Solar 
İstanbul dünya ölçeğinde yerli ve yabancı yatırımcıların yeni 
buluşma alanı ve çekim merkezi olacak.
Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: http://www.solaristanbul.
com.tr/

SOLAREX İstanbul 2020,  
2-4 Nisan 2020, İstanbul
Ülkemizin ilk ve tek güneş enerjisi konulu fuarı olan Güneş 
Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı “Solarex İstanbul”, Türki-
ye’nin güneş enerjisi alanında üretim merkezi olması yolunda 
büyük adımlar atmasına fırsat tanıyan bir fuardır.

Güneş enerjisi alanında dünyadaki son teknolojilerin ve 
Türkiye’de üretilen yeni ürünlerin bir arada sunulduğu ticari 
bir platform olan “ Uluslararası Güneş Enerjisi ve Tekno-
lojileri Fuarı” sektörün lider firmalarının ve temsilcilerinin 
buluştuğu bir organizasyon olma özelliğine sahiptir.
Ayrıntılı bilgi için: https://solarexistanbul.com/

SOLAREX Istanbul 2020,  
April 2-4, 2020, Istanbul
Solar Energy and Technologies Fair “Solarex Istanbul” -our 
country’s first and only solar energy themed fair- is fair which 
provides a chance for Turkey to take important steps in the 
direction of being a production centre in the field of solar ener-
gy. Being a commercial platform where the latest technologies 
in the world in the field of solar energy and new products 
produced in Turkey are presented all together, “International 
Solar Energy and Technologies Fair” has the characteristics 
of being an organization in which sector’s leading firms and 
representatives meet.

For further information: https://solarexistanbul.com/
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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 PLACE TO 
GO FOR SOLAR 
TECHNOLOGY 

TRENDS



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



Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemleri

Via Flat Plaza No: 24 06560 Ankara / TURKEY
gozeenerji.com.tr

Antalya Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali 246 kWp 
Antalya Municipality Rehabilitation Center Rooftop Solar Power Plant 246 kWp 

Rooftop Solar Energy Systems

Çatınızın Sadece Altında Değil
Üzerinde de Para Kazanın!

Tel: +90 312 447 77 86 / 

Make Money Not Only Under Your Roof
But Also On The Roof!

GÜNDER’in yayın organıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ücretsizdir.
GÜNDERGİ is a free quarterly magazine published by GÜNDER.
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Solar Power Leads Global 
Renewable Energy Investments

COP25: İklim COP25: İklim 
Müzakereleri’nde Her Şey Müzakereleri’nde Her Şey 
Geleceğe Kaldı!Geleceğe Kaldı!
COP25: Everything In Climate 
Talks Left For The Future!

YEKA GES 3 Sektörü İleri YEKA GES 3 Sektörü İleri 
TaşıyacakTaşıyacak
YEKA SPP 3 Will Grow 
Industry Forward

Lisanssız Elektrik Üretimi Lisanssız Elektrik Üretimi 
Yönetmeliği Hakkındaki Yönetmeliği Hakkındaki 
Hukuki GörüşlerHukuki Görüşler
Legal Opinion About The 
Regulation Of Unlicensed 
Power Generation

Güneş Sektörü Güneş Sektörü 
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HazırlanıyorHazırlanıyor

Solar Power Solar Power 
Industry Preparing Industry Preparing 
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