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Using green energy increases  
new digital services as well 
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Women founding a solar power 
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Off-grid solar power industry has 
served 420 million users in the last 
ten years
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Yeryüzünde
Yenilenebilir Enerji ile
Yeni Bir Yaşam Kuruluyor

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

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir 
enerjiye geçiş süreçlerini belirlemek 
için,

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

• Konferansın sonuçlarını hayata 
geçirmek üzere iş birliği yapmak için,

• Topluluk Enerjisi esasına dayanılarak 
%100 yenilenebilir enerjiye 
küresel geçiş için bireylerin, karar 
vericilerin, akademik kuruluşların, 
kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin 
üzerine düşen görevler ve 
sorumlulukları tespit etmek için,
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Değerli Sağlık Çalışanlarımız,
Sizlere her zaman, her koşulda minnettarız.



Değerli okurlarımız,
Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü ve tek 
uluslararası sektör birliği olan GÜNDER’in yayın organla-
rından GÜNDERGİ’nin 16. sayısından herkese merhaba. 
Düşen maliyetler ve güçlü politika destekleri, yenilene-
bilir enerjiyi birçok ülkede daha çekici ve rekabetçi hale 
getirdi. Ancak şimdi koronavirüs krizinden 
kaynaklanan zorluklar ile karşı karşıya kaldık. 
Uluslararası Enerji Ajansı konuyla ilgili yakın 
zamanda yayınladığı açıklamasında, projelerin 
tamamlanmasında gecikmelere yol açabilecek 
tedarik zincirindeki kesintilere; bu yıl sona 
eren devlet teşviklerinden yararlanamama 
riskine; gelecekteki elektrik talebi üzerindeki 
belirsizlikler ile birlikte kamu ve özel sektör 
bütçeleri üzerindeki baskı nedeniyle yatırım-
larda ciddi düşüşler beklendiğine dikkat çekti. 
Biz de bu zorluklara dikkat çekmek üzere, 
sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak dü-
zenlemeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz.
Milli ekonomimize kazandırılması planlanan, 
her biri ihalelere girilerek kazanılmış, finans 
kuruluşlarına ve ülkemize önemli derecede 
mali yükümlülükler içeren YEKDEM projelerinin de 
salgından etkilenmeyerek sağlıklı bir şekilde işletmeye 
alınabilmeleri adına ilave bir süreye ihtiyaçları bulunuyor. 
Bu projelere ek süre verilmesi, projelerin YEKDEM’den 
faydalanma sürelerini uzatmayacak, hali hazırda zaten 
yatırımları devam eden bu projelerin de Devletimize ek 
bir mali bir külfeti olmayacaktır.
Koronavirüs her alanda olduğu gibi yenilenebilir enerji 
yatırımlarında da ciddi düşüşlere neden oluyor. Ancak, 
iklim krizin alarm verdiği, geleceğin en ucuz ve sürdürüle-
bilir kaynağının yenilenebilir enerji olduğu artık anlaşıldı. 
Günümüzde pek çok hükümet ve düzenleyici kurum, 
üretim ve tüketim için daha akıllı ölçüm sistemlerini, yeşil 
standartları teşvik etmekte ve kaynaklarını daha verimli 
bir şekilde kullanmaya yönelmektedir. Enerji sistemlerinin 
çevresel, ekonomik ve hizmet açısından sürdürülebilir 
olması için aynı çabanın kısa ya da uzun tüm vadelerde 
devam ettirilmesi gerekiyor. Başka bir deyişle, tüm dünya-
nın ucuz, yeşil ve güvenilir enerji kaynaklarına ihtiyacı var.
GÜNDERGİ’nin yeni sayısını keyifle okumanızı dileriz.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler.
#Evdekal

Dear readers,
Greetings to everyone from the 16th issue of GÜNDER 
Magazine, the publication of GÜNDER, the longest-es-
tablished and single international sectorial organization 
of Turkey in the field of solar power.
The decreasing costs and strong policy supports have 

made renewable energy more attractive 
and competitive in many countries. How-
ever, now we have faced difficulties caused 
by the coronavirus crisis. The International 
Energy Agency recently announced hw the 
situation affects renewables will depend on 
two key areas: the duration of confinement 
and social-distancing measures in different 
countries, and the scope and timing of eco-
nomic stimulus packages in response to the 
economic downturn. In order to draw atten-
tion to these challenges, we are working to 
implement regulations that will ensure the 
sustainability of the industry.
The projects of Turkish Renewable Energy 
Resources Support Mechanism (YEKDEM) 

which are planned to be added to our national economy, 
need an additional period in order to operate in a healthy 
way without being affected by the epidemic. Giving addi-
tional time to these projects will not extend the duration 
of the projects to benefit from YEKDEM, and will not have 
an additional financial burden.
As in all areas, coronavirus causes serious decreases in re-
newable energy investments. However, it is now understood 
that renewable energy is the cheapest and sustainable 
source of the future, where the climate crisis is alarming. 
Today, many governments and regulatory agencies pro-
mote smarter measurement systems, green standards 
for production and consumption, and tend to use their 
resources more efficiently. In order for energy systems to 
be sustainable in terms of environmental, economic and 
service, the same effort should be continued in all short or 
long terms. In other words, the world needs cheap, green 
and reliable energy sources.
The new issue of GÜNDER MAGAZINE is waiting for you 
to enjoy it.
Happy and healthy days to everyone.

#StayAtHome

Kutay Kaleli
Günder Başkanı
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TurSEFF: Enerji verimliliği, 
Türkiye için “yerli ve milli 
enerji” kaynağıdır
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı 
(TurSEFF) değerlendirmesine göre, enerji verimliliği, Türkiye 
için “yerli ve milli enerji kaynağı” olarak kabul edilecek 
kadar stratejik bir öneme sahip ve gelecek dönemde bu 
alanda yatırımların artması kaçınılmaz görünüyor.
TurSEFF’den yapılan açıklamada, “enerji verimliliğinin”, 
“milyarlarca dolarlık bir kaynağın ülke içinde kalmasını 
sağlayacak bir formülün özeti”, Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın tanımlamasıyla da “küresel sürdürülebilir 
kalkınma için birinci yakıt” olduğu belirtildi. Özellikle 
Türkiye gibi hızla kalkınan ancak bu kalkınmayı sürdürecek 
enerji kaynaklarında dışa bağımlı olan ülkeler için 
enerji verimliliğinin birçok açıdan en önemli ve öncelikli 
konulardan biri haline geldiği aktarılan açıklamada, artık 
enerji verimliliği hakkında her ülke için “yerli ve milli enerji 
kaynağı” tanımlaması yapıldığı kaydedildi.
Verimliliğin, “aynı ürün ve hizmeti üretmek ancak bunu 

TurSEFF: Energy 
efficiency is a 
“domestic and 
national energy” 
source for Turkey
The Sustainable Energy Funding Program of 
Turkey (TurSEFF) made a statement reporting that 
energy efficiency has strategic significance as a 
“domestic and national energy source” for Turkey 
and investments in these fields appear to be bound 
to increase in the future.
Energy efficiency is “the summary of a formula 
to keep billions of dollars of resource within the 
country” according to TurSEFF, and “the primary 
fuel of global sustainable development” as defined 
by the International Energy Agency. It is reported in 
the statement that energy efficiency has become 
one of the most significant and prioritized issues 
for the countries such as Turkey, which have had 
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yaparken daha az girdi tüketmek” anlamına geldiği, 
daha az ham madde, daha az zaman ve daha az enerji 
tüketerek üretilecek her ürünün, hem işletmeler hem 
de ülke ekonomisi için “rekabette birkaç adım birden 
öne geçmek” demek olduğu belirtilen açıklamada, 
“Sanayide kullanılan elektrik motorlarının yeni ve 
enerji verimli motorlarla değiştirilmesi, yarattığı 
ekonomik faydanın yanında aynı zamanda stratejik 
yatırımlar olarak da kabul ediliyor. Ortalama bir 
hesapla, Türkiye’nin yıllık enerji tüketiminin yaklaşık 
yüzde 40’ı eski ve verimsiz elektrik motorları tarafından 
tüketiliyor. Bu motorlar Türkiye’nin sanayide kullandığı 
elektriğin yüzde 70’ten fazlasını tüketiyor. Bu alandaki 
büyük israfı ve verimsizliği önlemenin tek yolu ise 
enerji verimliliğine yatırım yapmak.” ifadeleri kullanıldı.
Dünyanın gelişmiş ekonomileri olan AB, Japonya 
ve ABD gibi ülkelerin özellikle son 20 yılda enerji 
verimliliği yatırımlarını hızlandırarak bu alanda 
çok ciddi yol katettiği hatırlatılan açıklamada, şu 
değerlendirmelere yer verildi:
“Türkiye de özellikle son 15 yıldır kanun ve 
yönetmeliklerini bu doğrultuda güncelleyerek enerji 
verimliliği yatırımlarını teşvik etme gayretinde. Bu 
kapsamda en önemli hamlelerden biri 2007 yılında 
yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
oldu. Bu kanundan sonra sırasıyla 2008’de Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği ve Ulaşımda Enerji 
Verimliliğine dair yönetmelikler ardı ardına yayımlandılar. 
Tüm bu kanun ve yönetmeliklerde temel amaç, ülkenin 
ithalata dayalı enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmak 
ve böylece kalkınma hedeflerine ulaşmak.
Enerji verimliliği, aynı zamanda küresel iklim kriziyle 
olan mücadelede de en kritik faktörlerden biri olarak 
kabul ediliyor. Enerjiyi verimli kullanmak demek, 
gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek demek 
ve bunu yapmak aslında en çevreci eylemlerden 
biri. Çünkü iklim değişikliğine neden olan sera gazı 
emisyonu bu şekilde önemli ölçüde düşürülebiliyor. 
Başka bir deyişle, iklim değişikliğine neden olan sera 
gazlarını azaltmada, enerji verimliliği bilinen en etkili 
yöntem. Bu kapsamda, 2010 yılında yayımlanan Türkiye 
İklim Değişikliği Strateji Belgesi ve 2012’de yayımlanan 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, enerji verimliliğinin 
sadece ekonomik değil, ekolojik açıdan da kritik 
önemini vurgulayan ve ülke için adeta yol gösterici olan 
çok önemli yol haritaları… 2013 yılında yayımlanan 
10’uncu Kalkınma Planı’nda da en önemli atıflardan 
birini Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı teşkil 
ediyor. Bu alanda somut uygulamaların hızlandığı yıl ise 
2017 yılında yayımlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı ile oldu.”

a rapid development but relies on other countries 
for energy, and that energy efficiency is defined as 
the “domestic and national energy source” by all 
countries.
According to the statement, “efficiency involves 
making the same product or service with less input”, 
every product manufactured with less raw material, 
less time and energy would mean “getting several 
steps ahead of competitors”, and “Replacement of the 
electric motors used in the industry with new energy-
efficient motors is considered a strategic investment 
in addition to the economic benefit involved. Old and 
inefficient electric motors account for approximately 
40 percent of the yearly energy consumption of Turkey. 
They are responsible for more than 70 percent of the 
industrial power consumption of Turkey. The only 
way to stop wastage and inefficiency in this field is to 
invest in energy efficiency.”
It is reminded that the world’s developed economies 
such as the EU, Japan and the United States covered 
a great distance by increasing their investments in 
energy efficiency, covering a considerable distance in 
the last 20 years, and the following statement is made:
“Turkey has been encouraging investments in energy 
efficiency by updating its laws and regulations for 
this purpose particularly for the last 15 years. To 
this effect, one of the key moves was the Law no. 
5627 on Energy Efficiency, which took effect in 2007. 
Subsequently, the Building Energy Performance 
Directive and directives on Energy Efficiency in 
Transport entered into force in 2008. The primary 
purpose of the said laws and directives is to reduce 
dependence on imported sources of energy, thereby 
helping Turkey achieve its development goals.
Energy efficiency is also considered one of the most 
critical factors in combating global climate crisis. 
Using energy efficiently involves avoiding unnecessary 
consumption of energy, which is one of the most 
environmentally-friendly acts because it significantly 
reduces emission of greenhouse gases that cause 
climate change. In other words, energy efficiency is 
the most effective method of reducing greenhouse 
gases. In this sense, the Republic of Turkey Climate 
Change Strategy published in 2010 and the Energy 
Efficiency Strategy published in 2012 are road maps 
emphasizing the significance of energy efficiency 
in economic and ecological terms. One of the key 
references of the 10th Development Plan published in 
2013 is the Energy Efficiency Development Program. 
In this context, the efforts started to be intensified in 
2017 with the National Energy Efficiency Action Plan.”
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Turkey to offer favorable 
investment conditions for 
battery storage
The Consultancy Team Leader of the Norwegian 
consultancy company DNV GL Energy, Faik Tursun, 
stated that they expected the energy storage technology 
to develop in Turkey.
It is expected that favorable investment conditions 
for battery storage technologies will be available in 
Turkey as the Renewable Energy Sources Supporting 
Mechanism (YEKDEM) procurement periods of some 
wind and solar power plants expire and the costs drop 
in the Renewable Energy Resource Area (RERA) tenders 
and battery technologies. The Consultancy Team 
Leader of the Norwegian consultancy company DNV GL 
Energy, Faik Tursun, noted in an interview with Anadolu 
Agency (AA) that Turkey was one of the most attractive 
countries in battery storage investments in Europe. 
Tursun pointed out that they expected solar and wind 
power to meet 63 percent of the world’s total demand 
by 2050.
Also stating that they expected half of the vehicles sold 
worldwide to be electric vehicles by 2033, Tursun said: 
“Taking into consideration the fact that we will continue 
to increase our wind and solar power installed capacity 
in Turkey and the number of electric vehicles will rise 
further, we will have to invest in technologies that will 
increase resilience of the grid.”
Tursun underlined that power storage could solve this 
growth, and said:
“The global battery storage installed capacity of 1.6 
gigawatts in 2017 more than doubled, rising to 3.3 
gigawatts in 2018. The International Renewable Energy 
Agency expects an average decrease of 60-percent per 
year in the costs of battery storage technologies from 
2016 to 2030. This means that even impractical battery 
technologies will become practical in the years to come. 
Battery storage technologies are expected to grow the 
most in the United States, China, Japan and Australia 
by 2024. We expect the battery storage technology in 
Turkey to grow in upcoming years as well. We believe 
that favorable investment conditions for battery storage 
technologies will be available in Turkey as the YEKDEM 
procurement periods of some wind and solar power 
plants expire, imbalance costs of renewable energy 
plants rise and the costs drop in the RERA tenders and 
battery technologies.”

Türkiye’de batarya depolama 
için uygun yatırım koşulları 
oluşabilecek
Norveçli danışmanlık şirketi DNV GL Enerji Danışma 
Ekibi Lideri Faik Tursun, Türkiye’de enerji depolama 
teknolojisinin gelişmesini beklediklerini açıkladı.
Yakın gelecekte bazı rüzgar ve güneş santrallerinin 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM) alım süresinin bitmesi, 
Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri 
ve batarya teknolojisinde maliyetlerin düşmesiyle 
Türkiye’de batarya depolama için uygun yatırım 
koşullarının oluşabileceği düşünülüyor. DNV GL Enerji 
Danışma Ekibi Lideri Faik Tursun AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Türkiye’nin batarya depolama 
konusunda Avrupa’da en çekici ülkelerden biri 
olduğunu ifade etti. Tursun,  2050 yılında güneş ve 
rüzgardan elde edilecek elektrik enerjisinin dünyanın 
toplam ihtiyacının yüzde 63’ünü karşılayacağını 
öngördüklerini ifade etti.
Dünyada 2033 itibarıyla piyasada satılacak binek 
araçların yarısının da elektrikli araçlardan oluşacağını 
tahmin ettiklerini aktaran Tursun, “Türkiye’de rüzgar 
ve güneşte kurulu gücümüzü artırmaya devam 
edeceğimizi ve elektrikli araç sayısının artacağını 
göz önünde bulundurursak, şebekeye daha fazla 
esneklik kazandıracak teknolojilere yatırım yapmamız 
gerekecek.” değerlendirmesinde bulundu.
Tursun, enerji depolamanın söz konusu büyümeye 
çözüm olabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Dünyada 2017’de toplam batarya depolamada kurulu 
güç 1,6 gigavat iken, bu rakam 2018’de iki katına 
çıkarak 3,3 gigavata ulaştı. Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Ajansı, batarya depolama teknolojileri 
maliyetlerinde 2016-2030 yıllarında ortalama yüzde 
60’lık düşüş öngörüyor. Bu durumda uygulanabilir 
olmayan bir batarya depolama teknolojisi bile 
önümüzdeki yıllarda uygulanabilir hale gelecek. 
2024’e kadar batarya depolama teknolojisinde en 
fazla büyüme ABD, Çin, Japonya ve Avustralya’da 
bekleniyor. Türkiye’de de gelecek yıllarda batarya 
depolama teknolojisinin gelişmesini bekliyoruz. Yakın 
gelecekte bazı rüzgar ve güneş santrallerinin YEKDEM 
alım süresinin bitmesi, YEKA ihaleleri, yenilenebilir 
enerji santralleri dengesizlik maliyetlerinin artması 
ve batarya teknolojisinde maliyetlerin düşmesiyle 
Türkiye’de batarya depolama için uygun yatırım 
koşullarının oluşabileceğini düşünüyoruz.”
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Women founding a solar 
power cooperative receive 
the energetic women of 
the year award
The renewable energy steps taken in Turkey in recent 
years bring along myriad of different stories. This 
year’s winners of the “Energetic Women of the Year” 
award given by the Association of Energy Economics 
(AEE) are the three women who founded one of the 
first energy cooperatives in Turkey. Even though the 
steps taken in renewable energy in Turkey are mostly 
associated with the public sector, civil initiatives also 
take promising steps.
The “Energetic Women of the Year” award started 
by the Association of Energy Economics as part of 
the March 8 International Women’s Day was given 
to three partners who realized a very remarkable 
project in renewable energy this year. AEE Chairman 
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu announced that the jury 
chose Derya Nazan Ünverir, Dilek Özsoy Çakılcıoğlu 
and Filiz Kırçın Kaya as the winners of the award.
Pointing out that the three women became 
the founders of one of Turkey’s first “Energy 
Cooperatives” after a pretty long and difficult process, 
Prof. Dr. Kumbaroğlu said: “We deemed these three 
women worthy of this award for rolling up their 
sleeves and overcoming all challenges to establish a 
cooperative on their own in a period when renewable 
energy has gained so much prominence worldwide.”
Kumbaroğlu also said that the winners would 
be presented their awards at the Energy and 
Sustainability Symposium to be organized in Boğaziçi 
University on April 9, 2020.

Yılın enerjik kadını 
ödülünün sahibi, güneş 
enerjisi kooperatifi 
kuran kadınlar oldu
Son yıllarda Türkiye’de yenilenebilir enerji konusunda 
atılan adımlar, birbirinden farklı hikayeleri de 
beraberinde getiriyor. Enerji Ekonomisi Derneği 
tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Yılın Enerjik 
Kadını’ ödülünün bu yılki kazananı Türkiye’nin ilk enerji 
kooperatiflerinden birini kuran 3 kadın girişimci oldu. 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda attığı adımlar 
büyük oranda kamu tarafından gelse de, bu alanda sivil 
inisiyatifle atılan adımlar gelecek adına umut vermeye 
devam ediyor.
Enerji Ekonomisi Derneği’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kapsamında ilk kez geçtiğimiz yıl başlattığı ve 
geleneksel olarak düzenleyeceği ‘Yılın Enerjik Kadını’ 
ödülü bu yıl yenilenebilir enerji alanında çok önemli 
bir projeyi hayata geçiren 3 kadın ortağa verildi. EED 
Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, jüri tarafından 
belirlenen kazanının Derya Nazan Ünverir, Dilek Özsoy 
Çakılcıoğlu, Filiz Kırçın Kaya olduğunu açıkladı.
Üç ismin uzun süreli ve oldukça meşakkatli bir sürecin 
ardından Türkiye’de ‘Enerji Kooperatifi’ kuran ilk 
isimlerden olduğunu anlatan Prof. Dr. Kumbaroğlu, 
“Yenilenebilir enerjinin dünya genelinde bu denli 
önemsendiği bir dönemde kendi çabalarıyla bu işi 
kooperatif noktasına çıkarabilmek için kolları sıvayan ve 
önlerine çıkan tüm zorlukları bir bir aşarak hedeflerini 
gerçekleştiren 3 ismi özel ödüle layık gördük.” dedi.
Kumbaroğlu ayrıca bu yıl ödülü kazanan 
isimlere ödüllerinin 9 Nisan 2020 tarihinde 
Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek Enerji ve 
Sürdürülebilirlik Sempozyumu’nda verileceğini açıkladı.
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Switzerland to Make the 
World’s First Foldable 
SPPs
Installed on the top of a sewage treatment 
plant in Chur, Switzerland, the world’s first 
foldable power plant meets 20 percent of the 
plant’s power demand. The rooftop power plant 
installed with 2,120 solar panels generates 550 
kWh of power per year.
The world’s first foldable solar power plant, 
the project generates enough power to meet 
20 percent of the power demand of the water 
treatment plant on which it is installed. The 
solar panels cover an area of 5,800 square 
meters. Smart distributed NORD drivers expand 
solar panels automatically once the first lights 
of the day reach the surface.
Once the sun sets or adverse weather 
conditions such as snow, storm and hail occur, 
the panels are retracted to the protected 
position. An integrated PLC driver automatically 
retracts the rooftop panels even in case of a 
communication service outage.

Dünyanın İlk Katlanabilir 
GES’i İsviçre’de Üretime 
Başladı
İsviçre’nin Chur kentindeki atık su arıtma tesisinin çatısına 
kurulan ve dünyanın ilk katlanabilen güneş santrali 
olma özelliğini taşıyan santral, arıtma tesisinin elektrik 
ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor. Toplam 2 bin 120 adet 
güneş paneli yerleştirilerek kurulan çatı santrali, yıllık 550 
kilowattsaat elektrik üretimi gerçekleştiriyor.
Dünyanın ilk katlanabilir güneş santrali olma özelliğini 
taşıyan proje, çatısında bulunduğu su arıtma tesisinin 
elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayabilecek kadar 
elektrik üretiyor. Söz konusu güneş panelleri 5 bin 800 
metrekarelik bir alanı kaplıyor. Güneş panelleri akıllı 
dağıtık NORD sürücüleri sayesinde güneşin ilk ışıkları 
bulutları geçince güneş panelleri otomatik olarak açılıyor.
Güneş battığında ya da kar, fırtına ve dolu gibi olumsuz 
hava koşulları söz konusu olduğunda paneller koruma 
pozisyonunu alıyor. PLC entegre edilmiş sürücü sayesinde, 
iletişimin kesildiği durumlarda bile çatı grupları toplanarak 
her birinin otomatik fonksiyonuyla geri çekilmesi 
sağlanıyor.
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Using green energy 
increases new digital 
services as well
A report titled “An Overview and Regional Outlook of 
Blockchain in the Energy Market” has been published. 
The report is about the growth dynamics of the 
global blockchain in the energy market. Prepared 
by Technews, a company that prepares reports on 
technology, the study addresses the challenges faced 
by the key actors of the industry and the basic factors 
that led to adoption of blockchain technologies in the 
energy industry.
The global blockchain in the energy industry is 
expected to expand at an impressive rate in a few 
years. It is thought that a series of factors including 
technological advances in generation and storage of 

Yeşil enerji kullanımı, 
yeni dijital hizmetlerin 
de artmasını sağlıyor
Enerji pazarındaki küresel kayıt zincirinin büyüme 
dinamiklerini açıklayan “Enerji Pazarında Blockchain 
(Kayıt Zinciri) Genel Bakış ve Bölgesel Görünüm” 
raporu yayınlandı. Teknoloji raporları hazırlayan 
Technews’ün çalışması, 2018-2028 yılları arasında, 
sektördeki kilit oyuncuların karşılaştığı zorluklarla 
birlikte enerji sektöründe kayıt zinciri teknolojilerinin 
benimsenmesini sağlayan temel faktörleri tartışıyor.
Enerji pazarındaki küresel kayıt zincirinin önümüzdeki 
birkaç yıl içinde etkileyici bir hızla genişleyeceği 
tahmin ediliyor. Yenilenebilir enerji üretimi ve 
depolama alanındaki teknolojik ilerlemeler de dahil 
olmak üzere, bu değişikliğin sağlanmasında bir dizi 
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renewable energy contribute to this change.
Solar panels’ costs have dropped approximately by 
80 percent and more economic and efficient products 
are released in markets worldwide. Developments 
in storage technologies enable households to store 
power for load cycle or backup. This means that 
the general population has more flexibility as to 
purchasing and storing power when costs are lower 
and it is necessary.
“Consumers take control in utilization of energy”
Smart meters gaining popularity and development 
of new measures in the demand side contribute to 
the increase in novel digital services rather than the 
traditional environment that provides direct connection 
to consumers among green energy generators. This 
“energy sharing economy” encourage consumers to take 
control of their energy use and be able to reduce their 
energy bills.

These changing 
characteristics of the 
energy industry require 
new methods to be 
adopted to register 
and organize financial 
transactions so that the 
financial transactions 
market rising on digital 
lines is established 

transparently.
“Some leading companies in the market are Accenture, 
Infosys, Microsoft, IBM and SAP”
The report geographically categorizes the global 
blockchain in the energy market as North America, 
Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa and Latin 
America. Among them, North America and Europe 
currently provide the highest amount of revenue to the 
global market, and adoption of digital technologies in 
those regions is associated with major developments 
in the field of renewable energy and the presence of 
blockchain technology providers. It is also expected 
that the increasing demand for cloud-based blockchain 
technology in that region would enhance the feasibility of 
the transactions in near future.
The report also explains the competitive dynamics of 
the global blockchain technology market. Since there is 
a small number of suppliers in the market, the products 
needed to create blockchain technologies are rather 
costly. Companies have to focus on developing innovative 
and less costly solutions for a competitive edge in the 
market. Some leading companies in the market are 
Accenture, Infosys, Microsoft, IBM and SAP.

faktörün çok önemli olduğu düşünülüyor.
Son birkaç yılda, güneş panellerinin maliyetleri 
yaklaşık %80 oranında azaldı ve küresel pazarda her 
geçen gün daha ekonomik ve verimli ürünler piyasaya 
sürülüyor. Depolama teknolojilerindeki gelişmeler, 
hane halklarının yük değişimi veya yedeklemesi 
için depolama yapmasına izin veriyor. Bu da genel 
nüfusun, maliyetler daha düşük olduğunda ve 
gerektiğinde güç satın alma ve depolama konusunda 
daha fazla esnekliğe sahip olması anlamına geliyor.
“Enerji kullanımlarında tüketiciler kontrolü ele alıyor”
Akıllı sayaçların artan oranda kullanımı ve talep 
tarafında sürekli olarak yeni önlemlerin geliştirilmesi, 
yeşil enerji üreticileri arasında tüketicilere doğrudan 
bağlantı sağlayan geleneksel ortamın yerine, yeni 
dijital hizmetlerin de artmasını sağlıyor. Bu “enerji 
paylaşım ekonomisi” tüketicileri, enerji kullanımlarının 
kontrolünü ele almaya ve enerji faturalarını azaltma 
yeteneğine sahip olmaya yönlendiriyor.
Enerji sektörünün bu değişen 
özellikleri, dijital hatlar yoluyla 
yükselen finansal işlemler piyasasının 
şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamak 
için finansal işlemlerin yeniden 
kaydedilmesi ve düzenlenmesi için 
yeni yöntemlerin benimsenmesini 
gerektiriyor.
“Pazarın önde gelen şirketlerinden 
bazıları Accenture, Infosys, Microsoft, IBM ve SAP”
Rapor, enerji pazarındaki küresel blok zincirini coğrafi 
olarak, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu 
ve Afrika ve Latin Amerika olarak ayırıyor. Bunlardan, 
Kuzey Amerika ve Avrupa, şu anda küresel pazara 
en çok gelir sağlayan ülkeler ve enerji sektöründe 
dijital teknolojilerin bu bölgelerde benimsenmesi, 
yenilenebilir enerji alanındaki büyük gelişmeler 
ve kayıt zinciri teknoloji sağlayıcısının varlığı ile 
ilişkilendiriliyor. Ayrıca, bu bölgede artan bulut tabanlı 
kayıt zinciri teknolojisine olan talebin, yakın gelecekte 
işlemlerin fizibilitesinde bir artışa yol açacağı tahmin 
ediliyor.
Rapor, küresel kayıt zinciri teknoloji pazarının 
rekabetçi dinamiklerini de açıklıyor. Tedarikçilerin 
pazarda düşük sayıda olması nedeniyle, kayıt zinciri 
teknolojileri oluşturmak için gerekli ürünlerin 
maliyetleri yüksek. Pazarda rekabet avantajı elde 
etmek için şirketlerin yenilikçi ve düşük maliyetli 
çözümlerin geliştirilmesine odaklanması gerekiyor. 
Pazarın önde gelen şirketlerinden bazıları Accenture, 
Infosys, Microsoft, IBM ve SAP olarak sıralanıyor.
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100% clean energy is 
possible with $73 trillion 
of investment
According to a study conducted by Stanford 
University, 143 countries can switch to 100-percent 
clean energy by 2050 with an investment of $73 
trillion.
The investments required to prevent a climate crisis 
will also help to reduce 7 million deaths associated 
with pollution each year. It is estimated that the 
savings and the returns of the measures taken will 
reimburse $73 trillion of investment within 7 years. 
“Based on our previous estimations, we believe that 
these efforts will reverse global warming by 1.5°C. 
We have reached the conclusion that 100-percent 
transition is possible from 2009 to 2030 but we think 
that 2050 is a more realistic date considering some 
sociopolitical factors,” said the head of the research 
team. Noting that the plan foresaw powering all 
industries including the transport, manufacturing, 
agriculture, fishing, forestry and military industries 
fully by renewable energy, the head of the research 
said: “We believe that we already have 95 percent of 
the technology we need. We only lack solutions for 
long-distance and ocean transport”.

73 trilyon dolarlık 
yatırımla yüzde 100 
temiz enerjiye geçilebilir
Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, 
143 ülke 2050’ye kadar 73 trilyon dolarlık yatırımla 
yüzde 100 temiz enerjiye geçebilir.
İklim krizini önlemek için gereken yatırımlar, aynı 
zamanda her yıl kirliliğin neden olduğu 7 milyon ölümü 
de azaltmaya yardımcı olacak. Yapılan hesaplamalara 
göre, sağlanan tasarruf ve kazanılacak geri dönüşlerle, 
73 trilyon dolarlık yatırım 7 yıl içinde kendisini geri 
ödeyecek. Çalışmayı gerçekleştiren ekibin yöneticisi 
“Daha önce yaptığımız hesaplamalara dayanarak, 
bunun 1,5°C küresel ısınmayı önleyeceğine inanıyoruz. 
2009 yılından 2030 yılına kadar yüzde 100 geçişin 
teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğu sonucuna 
vardık ancak sosyal ve politik nedenlerle şu an 2050’yi 
daha olası bir tarih olarak görüyoruz” dedi. Planın 
elektrik, ulaştırma, sanayi, tarım, balıkçılık, ormancılık 
ve ordu dahil olmak üzere tüm sektörlerde tamamen 
yenilenebilir enerjiyle çalışmasını içerdiğini kaydeden 
yönetici “Halihazırda ihtiyacımız olan teknolojinin 
yüzde 95’ine sahip olduğumuza inanıyoruz. Sadece 
uzun mesafe ve okyanus seyahati için hala çözümler 
bulamadık” değerlendirmesini yaptı.
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Off-grid solar power industry 
has served 420 million users 
in the last ten years
The off-grid solar power industry has expanded into a 
$1.75-billion market serving 420 million users in the last 
ten years, and it keeps growing.
The World Bank has published the “Off-Grid Solar market 
Report 2020”. Solar-powered water pumps, cold storage 
facilities and other solar-powered public utilities help 
the industry mature and companies focus on financial 
sustainability more thanks to efficient use of off-grid 
solar power solutions.
According to the report, the off-grid solar power industry 
will have to provide service to 132 million households for 
universal access to electricity by 2030. It is predicted that 
the industry will require an extra funding of $6.6 to 11 
billion. Public subsidies will finance a $3.4 billion part.
“More investment should be made in off-grid solar 
power systems”
Despite its strong growth trend, off-grid solar power 
industry should attract more investment to maintain its 
key role in universal access to electricity by 2030. This 
growth in the system which is expected to serve 388 
million people at the most basic access to electricity by 
2030 will not be enough to achieve the global objectives 
of access. The industry needs $1.7 billion to 2.2 billion in 
external investments from 2020 to 2024.
Off-grid solar power solutions play a key role in 
supplying energy to millions of people in Subsaharan 
Africa and South Asia where there is limited access 
to energy. Policy-makers, private sector investors and 
end-users embrace off-grid solar power products as an 
economical and sustainable solution for irrigation and 
cooling devices, and access to electricity in agricultural, 
industrial, commercial and public industries.

Şebekeden bağımsız 
güneş enerjisi sektörü, 
son on yılda 420 milyon 
kullanıcıya hizmet 
sağladı
Şebekeden bağımsız (off-grid) güneş enerjisi sektörü, 
son on yılda 420 milyon kullanıcıya hizmet veren 1,75 
milyar dolarlık yıllık bir pazara genişledi ve büyümeye 
de devam ediyor.
Dünya Bankası, “Şebeke Dışı Güneş Piyasası Raporu 
2020” adlı çalışmasını yayınladı. Güneş enerjili su 
pompaları, soğuk hava depoları ve kamu kurumlarına 
hizmet veren diğer güneş enerjili ürünler ile 
şebekeden bağımsız güneş enerjisi çözümlerinin 
verimli kullanımı sayesinde sektör olgunlaşıyor 
ve şirketler giderek finansal sürdürülebilirliğe 
odaklanıyor.
Rapora göre, 2030 yılına kadar elektriğe evrensel 
erişim sağlamak için şebeke dışı güneş enerjisi 
sektörünün 132 milyon haneye hizmet etmesi 
gerekecek. Sektörün 6.6 milyar ile 11 milyar dolar 
arasında ek finansman gerektireceği tahmin ediliyor. 
3,4 milyar dolarlık bir bölüm ise kamu sübvansiyonları 
ile elde edilecek.
“Off-grid güneş enerjisi sistemlerine daha çok 
yatırım yapılması gerekiyor”
Şebekeden bağımsız güneş enerjisi sektörünün güçlü 
büyüme grafiğine rağmen, 2030 yılına kadar elektriğe 
evrensel erişimin sağlanmasında kilit rol oynamaya 
devam etmesi için daha fazla yatırım çekmesi 
gerekiyor. 2030 yılına kadar en temel elektrik erişim 
seviyesine sahip 388 milyon kişiye hizmet vermesi 
öngörülen sistemlerdeki bu büyüme, evrensel erişim 
hedeflerine ulaşmak için yetersiz kalacak. Sektörün 
2020’den 2024’e kadar dış yatırımlarda 1.7 milyar ila 
2.2 milyar dolara ihtiyacı var.
Şebekeden bağımsız güneş enerjisi çözümleri, 
özellikle enerjiye erişimleri kısıtlı olan Sahra altı 
Afrika ve Güney Asya’da milyonlarca insana enerji 
sağlamada önemli bir rol oynuyor. Politika yapıcılar, 
özel sektör yatırımcıları ve son kullanıcılar, şebeke 
dışı güneş ürünlerini özellikle sulama ve soğutma 
cihazlarında, tarımsal, endüstriyel, ticari ve kamusal 
sektörlerde elektrik erişimi için ekonomik ve 
sürdürülebilir bir çözüm olarak benimsiyor.
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Eskişehir Metropolitan 
Municipality generates 
power from solar energy
Eskişehir Metropolitan Municipality has started to 
generate electricity with the solar power plant it built 
in the Mamuca Quarter. The Municipality builds solar 
power plants in arid areas that it owns. Generating 
electricity with the solar power plant it established 
in the Mamuca Quarter, Eskişehir Metropolitan 
Municipality aims to build three new solar power 
plants with 7 MW capacity in the upcoming period.
The Mayor of Eskişehir Metropolitan Municipality, 
Yılmaz Büyükerşen, emphasized that the Municipality 
would continue to invest in environmentally-friendly 
projects, and said: “Since Turkey is dependent on 
foreign resources for energy, we believe that we 
should prefer power generation models that do 
not harm our soil, water, air or people. For this 
purpose, we have established a solar power plant 
on an area owned by our municipality to make the 
best use of solar power. The power generated by 
this plant is supplied to the mains and set off from 
the power consumption of the municipality. In other 
words, we make use of solar energy and we support 
the budget of our municipality. We are planning to 
establish solar power plants with a capacity of 7 
megawatts another three areas in the property of 
the municipality in the upcoming period.”

Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi güneşten 
elektrik üretimine başladı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mamuca 
Mahallesi’nde kurduğu güneş enerjisi santralinden 
elektrik üretmeye başladı. Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait çorak arazilere 
güneş santralleri kuruyor. Mamuca Mahallesi’nde 
kurduğu güneş enerjisi santralinden elektrik üretmeye 
başlayan Belediye, önümüzdeki dönemde 7 MW 
kapasiteli üç yeni güneş enerjisi santrali daha kurmayı 
hedefliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 
enerji dostu projelere devam edileceğinin altını 
çizerek, “Enerji konusunda yurt dışına bağımlı hale 
geldiğimiz gerçeğinden yola çıkarak, toprağımıza, 
suyumuza, havamıza ve insanımıza zarar vermeyen 
enerji üretim modellerine yönelmemiz gerektiğine 
inanıyoruz. Bu kapsamda Mamuca Mahallesi’nde 
mülkiyeti belediyemize ait alanda güneş enerjisi 
santralini kurarak, güneş enerjisinden en iyi şekilde 
faydalanmaya çalışıyoruz. Bu santralde ürettiğimiz 
enerji ana şebekeye veriliyor ve belediye olarak 
kullandığımız elektrik tüketiminden mahsup ediliyor. 
Yani bir yandan güneş enerjisinden faydalanırken, 
diğer yandan da ekonomik olarak belediye bütçemize 
destek oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda belediyemize 
ait 3 yeni alanda daha toplamda yaklaşık 7 megavat 
kapasiteye sahip güneş enerjisi santrali kurmayı 
planlıyoruz” dedi.
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Erzincan Airport to 
Generate Its Own Solar 
Power
One of the first projects to meet approximately half 
of the power consumption of an airport in Turkey, 
Erzincan Airport Solar Power Plant (SPP) has been 
put into service.
Turkey makes more use of renewable energy 
sources every passing day. Located in one of the 
world’s richest regions in solar energy, Turkey 
increases its use of this unlimited resource with 
a growing number of projects. Another of those 
projects has recently been commissioned. Powered 
by Panasonic products, one of the first projects to 
meet approximately half of the power consumption 
of an airport in Turkey, Erzincan Airport Solar Power 
Plant has been put into service.
Known as the most efficient solar panels, Panasonic 
HIT products were used in the project, which took 
7 months to complete. Girişim Elektrik completed 
the project by installing a panel-based monitoring 
system supporting the inverter and optimizer 
technologies and maintaining a high level of power 
generation capability using a SCADA system.

Erzincan Havalimanı 
Kendi Enerjisini 
Güneşten Üretecek
Türkiye’de havalimanı öz tüketiminin yarısına 
yakınını karşılayan ilk projelerden biri olan, Erzincan 
Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi 
(GES) enerji üretimine başladı.
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen 
önem her geçen gün artıyor. Güneş enerjisi açısından 
dünyanın en avantajlı bölgelerinden birinde yer alan 
ülkemizde birbiri ardına gerçekleşen projelerle, 
Türkiye bu sınırsız enerji kaynağından daha fazla 
yararlanıyor. Bu projelerden biri de geçtiğimiz 
günlerde açılarak devreye girdi. Panasonic ürünlerinin 
kullanıldığı ve Türkiye’de havalimanı öz tüketiminin 
yarısına yakınını karşılayan ilk projelerden biri olan 
Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik 
Üretim Tesisi, enerji üretimine başladı.
En verimli güneş paneli olarak bilinen Panasonic 
HIT ürününün kullanıldığı proje 7 ayda tamamlandı. 
Girişim Elektrik, proje için inverter ve optimizer 
teknolojisinin desteklediği panel bazlı izleme sistemi 
de tesis edip, SCADA sistemiyle enerji üretilebilirliği 
yüksek seviyelerde tutarak projenin son haline 
gelmesini sağladı.
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England manufactures 
flexible solar panels
It is reported that the solar panel and storage 
method developed by the England-based solar 
power solutions provider Solivus may mark a 
turning point in solar power technologies.
According to a news article that appeared on 
Donanımhaber, the “solar fabric” will power 
buildings and electric vehicles without any 
need for connection to a grid. Aiming to cover 
the roofs of large industrial buildings such 
as retail warehouses and logistics centers, 
enabling them to generate their own electricity, 
the company has also designed such panels in 
arch form for houses.
The “organic photovoltaic - OPV” panel of 
Solivus generates power by a familiar method - 
absorbing sunlight. Highly flexible thanks to the 
physical characteristics of the panels, the fabric 
is attached on flat, horizontal, vertical or curved 
surfaces. Weighing one-tenth of standard solar 
panels, solar fabric do not contain any rare or 
toxic element and has a service life of 20 years.
The company plans to use electric vehicle 
batteries to store the energy or a flywheel-
based (a mass that is capable of storing energy 
mechanically as kinetic energy and rotating on 
an axis) to rapidly transfer the energy stored.

İngiltere’den esnek 
güneş panelleri üretimi
İngiltere merkezli güneş enerjisi çözümleri üreten 
Solivus isimli şirketin geliştirmiş olduğu güneş paneli 
ve depolama yönteminin söz konusu teknolojide bir 
dönüm noktasına işaret edebileceği belirtiliyor.
Donanınhaber’den yapılan haberde, şebeke elektriğine 
ihtiyaç duymaksızın binalara ve elektrikli otomobillere 
enerji sağlayabileceği ifade edilen çözüme “güneş 
kumaşı” adı verildi. Perakende depoları veya kargo 
şirketlerine ait merkezler gibi büyük endüstriyel 
yapıların çatılarını kaplayarak bu tür yerlerin kendi 
enerjilerini üretmelerini sağlamak isteyen şirket, aynı 
zamanda meskenler için de aynı panellerin kemer ya 
da yay şeklinde olanlarını tasarlamış.
Solivus’un “organik fotovoltaik-OPV” adını verdiği 
panel, bildiğimiz yöntemle güneş ışığını emerek enerji 
üretiyor. Panellerin esnek yapısı sayesinde istenilen 
şekilde eğilip bükülebilen kumaş, daha sonra düz, 
yatay, dikey veya kıvrımlı yüzeylere yapıştırılıyor. 
Standart güneş panellerinin onda biri ağırlığa sahip 
olduğu belirtilen güneş kumaşları, nadir ya da toksik 
elementler kullanılmadan üretiliyor ve 20 yıl ömre 
sahip.
Solivus, elde edilen enerjiyi depolamak için ise 
elektrikli araç pilleri ya da depolanan enerjiyi hızlı 
bir şekilde aktarmak için volan (enerjiyi kinetik enerji 
formunda mekanik olarak depolayabilen bir eksende 
dönen bir kütle) temelli bir sistem kullanmayı planlıyor.
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Abdi İbrahim uses solar 
and wind energy to power 
its production plants
A Turkish pharmaceuticals company, Abdi İbrahim, 
entered 2020 with a sustainability action. On January 
1, the company started to use renewable energy 
sources by powering its production plants in İstanbul 
Esenyurt Manufacturing Complex by solar and wind 
energy.
“In a groundbreaking practice in the pharmaceuticals 
industry, we sustain our economic activities while 
fulfilling our priority to leave a positive mark on 
the society and the world we live in. We consider 
sustainability a cultural transformation objective. We 
are proud to take a leading and concrete step in this 
field,” said Abdi İbrahim Director of Public Relations 
and Corporate Communication, Dr. M. Oğuzcan 
Bülbül.
It is predicted that the energy consumption of 
the complex will reach 44,000,405 kWh in 2020. 
The company will derive power equivalent to the 
consumption of 15,868 households from renewable 
resources once it has switched to the 100-percent 
renewable energy. Moreover, this will prevent carbon 
emissions of 9,737 vehicles and accordingly, the 
requirement to plant 29,211 trees.

Abdi İbrahim üretim 
tesislerinde güneş ve 
rüzgar enerjisi kullanıyor
Türkiye’nin ilaç sektörü oyuncularından Abdi İbrahim, 
2020 yılına sürdürülebilirlik alanında bir ilk uygulama 
ile adım attı. Şirket, 1 Ocak’tan itibaren İstanbul 
Esenyurt Üretim Kompleksi’nde bulunan tüm üretim 
tesislerindeki enerji ihtiyacını güneş ve rüzgar enerjisi 
santrallerinden karşılayarak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını kullanmaya başladı.
Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim 
Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “İlaç sektöründe bir 
ilk olan bu uygulamayla ekonomik faaliyetlerimizi 
sürdürürken, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya 
iyi iz bırakma önceliğimizin gereğini yerine getiriyoruz. 
Sürdürülebilirliği kültürel bir dönüşüm hedefi olarak 
görüyoruz. Bu uygulama ile bu alanda öncü ve somut 
bir adım atmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Komplekste 2020 yılı enerji tüketiminin 44 milyon 405 
kilowatt saat enerjiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Şirket, 
yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmesiyle 
birlikte 15 bin 868 evin elektrik tüketimine eşdeğer 
olan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. 
Ayrıca 9 bin 737 aracın karbon emisyon salınımı ve 
buna bağlı olarak 29 bin 211 ağaç gerekliliği önlenmiş 
olacak.
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Turkish Women Leave 
Their Mark on the Global 
Wind Power Industry
TÜREB General Coordinator Zeynep Aslıhan Yurtsever, 
and TÜREB Board Member Fatma Murray will represent 
Turkish women in the international arena.
Global Wind Energy Council (GWEC) and Global Women’s 
Network for Energy Transformation (GWNET) have 
appointed TÜREB General Coordinator Zeynep Aslıhan 
Yurtsever the “Ambassador of the 2020 Women in Wind 
Global Leadership Program to Turkey”.
TÜREB Board Member Fatma Murray was elected to 
the “Women in Wind Global Leadership Program” of 
15 participants from 13 countries. The Program was 
designed to expedite career development of women in 
wind power industry, support their way to leadership 
positions, and improve global information sharing and 
authorization network.
According to the press release, two women appointed by 
the Global Wind Energy Council and the Global Women’s 
Network for Energy Transformation will be the voice of 
the women working in the Turkish wind power industry. 
TÜREB Board Member Fatma Murray said has become 
one of the 15 women elected to the “Women in Wind 
Global Leadership Program 2020” among 110 applicants. 
Other countries to have members in the group are 
Argentina, Brazil, India, Indonesia, Kenya, Mexico, the 
Philippines, Russia, South Africa, Thailand, Venezuela 
and Vietnam.
 The “Global Ambassadors” are considered the leaders of 
diversity and sustainability in the energy industry of their 
respective country. The global ambassadors including 
the General Coordinator of the Turkish Wind Energy 
Union, Zeynep Aslıhan Yurtsever, engage in activities of 
national communication, strategy and gender equality 
in the industry in addition to acting as the primary 
spokespeople of those matters in the public sector, 
private sector and media in their respective countries.

Küresel Rüzgar 
Sektörüne Türk 
Kadınları Damgası
TÜREB Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever ve 
TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Murray, uluslararası 
arenada Türk kadınlarını temsil edecek.
Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi GWEC ve Enerji 
Dönüşümü için Küresel Kadın ağı GWNET, Türkiye 
Rüzgar Enerjisi Birliği Genel Koordinatörü Zeynep 
Aslıhan Yurtsever’i “2020 Rüzgar Enerjisinde Kadınlar 
Küresel Liderlik Programı Türkiye Elçisi” olarak atadı.
TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Murray da, 13 
ülkeden 15 katılımcının seçildiği “Rüzgar Enerjisinde 
Kadınlar Küresel Liderlik Programı”na Türkiye’den 
seçilen isim oldu. Program, rüzgar enerjisi 
endüstrisindeki kadınların kariyer gelişimlerini 
hızlandırmak, liderlik pozisyonlarına giden yolu 
desteklemek ve küresel çapta geçerli bilgi paylaşımı 
ve yetkilendirme ağını geliştirmek için özel olarak 
tasarlandı.
Yapılan basın açıklamasında, Küresel Rüzgar Enerjisi 
Konseyi ve Enerji Dönüşümü için Küresel Kadın Ağı 
tarafından seçilen her iki kadın yönetici Türkiye rüzgar 
sektöründe çalışan kadınların sesi olacak. TÜREB 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Murray “2020 Rüzgar 
Enerjisinde Kadınlar Küresel Liderlik Programı”na 
başvuran 110 kadından seçilen 15 kişi arasına girdi. 
Gruba üye gönderen diğer ülkeler ise Arjantin, Brezilya, 
Hindistan, Endonezya, Kenya, Meksika, Filipinler, Rusya, 
Güney Afrika, Tayland, Venezüella ve Vietnam oldu.
 ‘Küresel Elçiler’, kendi ülkelerinde rüzgar enerjisi 
endüstrisindeki çeşitlilik ve sürdürülebilirliğin lideri 
olarak kabul ediliyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği 
Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever’in 
de aralarında olduğu küresel elçiler, bulundukları 
ülkelerdeki ulusal iletişim, strateji ve sektördeki cinsiyet 
eşitliği konularında çeşitli girişimler yürütmenin 
yanında; kamu, özel sektör ve medya için de bu 
konulardaki ana sözcü konumunu üstleniyorlar.

Fatma Murray
TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Aslıhan Yurtsever
TÜREB Genel Koordinatörü
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GOODWE PARTNERSHIP 
WITH GE: GoodWe 
granted exclusive 
licensing contract for 
global sales 
Following a rigid and thorough selection process, 
GoodWe has been selected as the exclusive licensing 
partner of solar inverters for GE’s global sales. It was 
with great enthusiasm and determination that GoodWe 
agreed to this collaboration, which is a true recognition 
of the quality and reliability, as well as the technology 
advancement of GoodWe inverters. The powerful 
combination of GoodWe’s product quality and reputation, 
and GE’s iconic brand is a recipe for success that has the 
potential to replicate European success stories in the US 
and the world beyond. 
GoodWe is proud to celebrate this achievement, 
especially in the context of the rigid selection criteria 
that GE applied throughout the entire selection process. 
A large number of solar inverter manufacturers were 
carefully studied, examined, analyzed, scrutinized in 
every minute detail and assessed against a rigid and 
thorough list of carefully drafted selection criteria put 
together by a group of elite researchers and scientist 

GoodWe, global satışlar 
için GE ile özel lisans 
sözleşmesi imzaladı
Zor ve kapsamlı bir seçim sürecinin ardından GoodWe, 
GE’nin global satışları için özel lisanslı ortağı olarak 
seçildi. GoodWe; sahip olduğu kalite ve güvenilirliğin 
yanı sıra ürettiği invertörlerin de teknolojik gelişiminin 
gerçek bir kabulü niteliğinde olan bu işbirliğini büyük 
bir coşkuyla ve kararlılıkla kabul etti. GoodWe’nin ürün 
kalitesi ve itibarı ile GE’nin ikonik olan tanınmış köklü 
markasının güçlü birleşimi; Amerika ve Avrupa’daki 
başarı hikayeleri arasında, tüm dünya kapsamında ön 
sıralara yerleşecek potansiyelde bir başarı hikayesidir. 
Tüm koşullar ışığında ve özellikle de GE’nin tüm 
seçim süreci boyunca uyguladığı katı seçim kriterleri 
sonucunda GoodWe, bu başarıyı kutlamaktan dolayı 
gurur duymaktadır. Çok sayıda solar invertör üreticisi 
ve ürünleri, yüksek Ar-Ge imkanlarına sahip olan 
GE’nin kapsamlı ve global nitelikteki araştırma 
tesislerinde çalışan bir grup seçkin araştırmacı ve 
bilim adamı tarafından bir araya getirilen ve titizle 
hazırlanmış bir seçim kriteri listesi kapsamında 
dikkatle incelenerek ve analiz edilerek değerlendirildi. 
Bu süreçten sonra yaklaşık 32 adet üretici, kısa listeye 
alındı ve kilit bileşenlerin teknik özelliklerinden, 
firmanın finansal istikrarı ve küresel hizmet 
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working at GE’s extensive global research facilities that 
constitute the firm’s R&D capabilities. Approximately 
32 manufacturers were then shortlisted and went 
through an even more comprehensive assessment 
that included everything from technical capabilities 
of key components, to firm’s financial stability and 
extent of global service coverage, as well as aesthetic 
design, brand awareness and overall reputation, among 
countless other criteria. 
Asked about their choice, Mr. Thomas Buccellato, Senior 

Managing Director – GE Licensing stated: “Our 
analysts knew we needed world-class 

products, as we will be targeting the 
high end of the market where end-

user loyalty to the brand also 
comes with high expectations. 

GoodWe is the right choice.”  
Ranked by Wood Mackenzie 
and Bloomberg as one 
of the world’s top 10 
manufacturers of solar 
inverters in 2019, 
GoodWe has come a 
long way in a relatively 
short time, making the 

headlines earlier this year 
when it became the first 

non-European PV inverter 
manufacturer to receive an 

official certification from TÜV 
Rheinland Industrie Service GmbH 

from Germany validating that it had met the 
technical requirements for the prestigious VDE-AR-N 

4110-2018 certification. GoodWe has been one of the 
fastest growing companies in the industry and its recent 
successes, together with its partnership with General 
Electric truly mark its entry into the top-tier of the solar 
inverter world. “After years of hard-work and continuous 
improvement, this is the true recognition that the brand 
and the company truly deserve” said Daniel Huang, 
Founder and CEO of GoodWe. 
GoodWe is ready to embark on this journey and shall 
always move forward towards its mission and path to 
continued success in years to come, added GoodWe’s 
International Sales & Service VP, Ron Shen.  
GoodWe is a leading, strategically-thinking enterprise 
which focuses on research and manufacturing of PV 
inverters and energy storage solutions. 
If you would like more information about this topic, 
please visit www.goodwe.com.  

kapsamının geçerliliğine; ürünlerin estetik tasarımı, 
firmanın marka bilinirliği ve genel itibarı dahil 
olmak üzere her konuyu içeren daha detaylı bir 
değerlendirmeye tabi tutuldu. 
Seçtikleri ürün ve üreticiler hakkında sorular 
sorulduğunda, GE Kıdemli Yönetici Direktörü Thomas 
Buccellato şunları söyledi: “Analistlerimiz, markaya 
son kullanıcı sadakatinin de geldiği pazarın üst ucunu 
hedefleyeceğimiz için birinci sınıf ürünlere ihtiyacımız 
olduğunu biliyorlardı ve beklentileri yüksekti. Bu 
nedenle, GoodWe bizim için doğru seçim oldu.” 
2019 yılında Wood Mackenzie ve 
Bloomberg tarafından sıralanan 
dünyanın en iyi 10 solar invertör 
üreticisi arasında yerini alan 
GoodWe, kısa bir sürede 
çok uzun bir yol kat etti 
ve bu yılın başlarında 
Almanya TÜV Rheinland 
Industrie Service GmbH 
kuruluşundan prestijli 
VDEAR-N 4110-2018 
sertifikasının teknik 
gereksinimlerini 
karşıladığını doğrulayan 
resmi bir sertifika alan 
Avrupa menşeili olmayan 
ilk PV invertör üreticisi 
haline geldi. GoodWe, General 
Electric ile gerçekleştirdiği 
ortaklık doğrultusunda; sektördeki 
en hızlı büyüyen şirketlerden biri 
olduğunu ve son başarıları ile dünyadaki 
invertör üreticileri arasında üst seviyelere çıktığını 
kanıtlamıştır. Konu ile ilgili olarak, GoodWe’nin 
Kurucusu ve CEO’su Daniel Huang; “Yıllarca süren sıkı 
çalışma ve sürekli iyileştirmeden sonra, bu, markanın 
ve şirketin gerçekten hak ettiği gerçek bir başarıdır” 
dedi. 
Uluslararası Satış ve Servis Başkan Yardımcısı Ron 
Shen, şu açıklamaları ekledi; “GoodWe, bu yolculuğa 
çıkmaya hazır ve gelecek yıllardaki başarısını devam 
ettirmek için edindiği misyonu doğrultusunda izlemesi 
gereken yolda ilerlemeye devam edecek.” 
GoodWe, PV inverterlerinin ve enerji depolama 
çözümlerinin araştırılması ve üretilmesine odaklanan 
lider ve stratejik düşünme sistemine sahip bir 
kuruluştur. 
Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.
goodwe.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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GÜNDER ORGANİZED 
4TH SOLARENA
The Turkey Division of Solar Power 
International (GÜNDER) shared the report 
titled “Economic Analysis of Rooftop Solar 
Power Systems and Storage Solutions” in the 
4th edition of SOLARENA held in JW Marriott 
Ankara on January 14, 2020.
Summarizing the latest developments in the focus of solar 
power investments, the study presents an analysis of the 
cooperations in “PV (Photovoltaic) + Storage” technologies 
based on the measurements of households with similar 
characteristics in seven geographical regions of Turkey. The 
incentive packages suggested in the report are intended to 
subsidize both individual and corporate investors with PV 
and integrated battery solutions.
The fourth edition of SOLARENA organized every year by 
GÜNDER was held in Ankara on January 14, 2020. Günder 
Chairman Kutay KALELİ, ERC Sistem Elektrik General Director 
Ali ERCAN, and Elin A.Ş. Electrical and Electronics Engineer 
Aykut GÜMÜŞ delivered the inaugural speeches of the meet-
ing titled “Economic Analysis of Rooftop Solar Power Systems 
and Storage Solutions”.
Then, a panel titled “Opportunities Presented by New Tech-
nologies for Stakeholders of Solar Power” was held in the at-
tendance of experts. SHURA Energy Transition Center Director 
Değer SAYGIN, Endoks Enerji General Manager Alper TER-
CİYANLI, Turkish Association of Electric and Hybrid Vehicles 

GÜNDER, 4. SOLARENA 
ETKİNLİĞİNİ DÜZENLEDİ
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye 
Bölümü GÜNDER, 14 Ocak 2020’de JW Marriott 
Ankara’da gerçekleştirilen 4. SOLARENA etkinliği 
ile “Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama Uygulama-
larının Ekonomik Analizi” raporunu kamuoyuyla 
paylaştı.
Güneş enerjisi yatırımlarının odağındaki son gelişmeleri 
özetleyen çalışma, Türkiye’de 7 coğrafi bölgede benzer ka-
rakteristiklere sahip hanelerdeki ölçümleri temel alarak “FV 
(Fotovoltaik) + Depolama” teknolojilerindeki iş birliklerinin 
fizibilitesini inceliyor. Raporda önerilen teşvik paketleri ile 
hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların, FV ve batarya 
birleşik uygulamaları ile desteklenmesi hedefleniyor.
GÜNDER’in her yıl düzenlediği SOLARENA etkinliğinin 
dördüncüsü 14 Ocak 2020 günü Ankara’da gerçekleştiril-
di. “Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama Uygulamalarının 
Ekonomik Analizi” başlıklı toplantının açılış konuşmaları, 
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay KALELİ, ERC 
Sistem Elektrik Genel Müdürü Ali ERCAN, Elin A.Ş. Elekt-
rik & Elektronik Mühendisi Aykut GÜMÜŞ tarafından 
gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarının ardından, uzman konukların katılı-
mıyla “Güneş Enerjisi Paydaşları için Yeni Teknolojilerle 
Gelen Fırsatlar” paneli düzenlendi. Bilkent Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Bengisu ÖZENÇ’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panelde, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 
Direktörü Değer SAYGIN, Endoks Enerji Genel Müdürü 
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(TEHAD) Chairman Berkan BAYRAK and PEM Enerji General 
Manager Şahin BAYRAM attended the panel moderated by 
Bilkent University Professor Bengisu ÖZENÇ.

“Solar power incentive mechanisms are required for 
distributed energy investments”
According to the report “Economic Analysis of Rooftop Solar 
Power Systems and Storage Solutions”, the rapid increase 
in the investments in new capacity for renewable energy 
sources arises from falling prices associated with developing 
technologies and expanding markets. An analysis of the lev-
elized energy costs in the last 10 years at grid scale reveals 
that the 89-percent drop in PV applications has left behind 
other renewable and fossil fuels.
While cost reductions provided by the fast development 

Alper TERCİYANLI, TEHAD Türkiye Elektrikli ve Hibrid 
Araçlar Derneği Başkanı Berkan BAYRAM ve PEM Enerji 
Genel Müdürü Şahin BAYRAM yer aldı.
“Dağıtık enerji yatırımları için solar teşvik meka-
nizmaları şart”
“Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama Uygulamalarının Eko-
nomik Analizi” raporuna göre, yenilenebilir enerji kaynak-
larının genelinde izlenebilen yeni kapasite yatırımlarındaki 
hızlı artış, gelişen teknolojiler ve genişleyen pazarlar ile bir-
likte hızla düşen fiyatlardan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz 10 
yıldaki seviyelendirilmiş enerji maliyetlerine şebeke ölçeğinde 
bakıldığında, FV uygulamalarında yaşanan yüzde 89’luk 
düşüşün diğer yenilenebilir ve fosil yakıt kaynaklarını geride 
bıraktığı görülüyor.
Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin ge-
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tirdiği maliyet düşüşleri 
bu alandaki yatırımları 
hızlandırırken sektör-
deki ilerlemeyi des-
teklemek için uygun 
finansman imkanları-
nın yanında tamam-
layıcı teknolojiler ile iş 
birliğini destekleyecek 
mekanizmalar ön pla-
na çıkıyor. Artık güneş 
enerjisi yatırımları oda-
ğındaki gelişmeler, FV 
(Fotovoltaik) + Depo-
lama teknolojileri ile 
birlikte ele alınıyor.
Söz konusu sistem yatı-
rımlarına ilişkin olarak, 
Türkiye’nin 7 coğra-
fi bölgesinde, benzer 
karakteristiklere sahip 
hanelerdeki ölçümlerin 
temel alındığı fizibilite 
hesapları yapıldı. Temiz ve dağıtık küçük ölçekli enerji ya-
tırımları için solar teşvik mekanizmaları uygulanarak düşük 
faiz-uzun vade imkanları ile bireysel ve kurumsal yatırım-
cıların desteklenebileceği belirlendi. Dünyada da gittikçe 
artan oranda talep gören FV + Depolama yatırımları, farklı 
teşvik mekanizmaları ile destekleniyor. Türkiye için önerilen 
teşvik paketleri ile hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı-
ların FV ve batarya birleşik uygulamalarında desteklenmesi 
hedefleniyor.
“Elektrik tarifeleri, FV ve depolama uygulamalarını 
desteklemeli”
Rapor, finansal ve çevresel maliyetlerin azaltılması için güneş 
enerjisi yatırımlarına;
• Güç alım anlaşmaları,
• Uygun kredi imkanları,
• Vergi indirimleri gibi
teşvikler getirilerek depolama yatırımı düşünenler için ek 
destekler sağlanabileceğini belirledi. Yerel yönetimlere yö-
nelik yenilenebilir enerji stratejilerine ve kanun tasarılarına 
da değinen çalışmada, elektrik tarifelerinin güneş enerjisi 
ve depolama uygulamalarının bir arada yapılmasını des-
tekleyecek seviyede belirlenmesi gerektiğinin altı çiziliyor.
Sayaç-arkası kurulumların payının yenilenebilir enerjinin 
geleceğinde önemli bir rol oynayacağı düşünüldüğünde, 
batarya kurulumları ile birlikte ele alınan güneş sektörü, 
yakın gelecekte kritik bir önem taşıyacak.

of renewable energy 
technologies expedite 
the investments in 
this field, complemen-
tary technologies and 
mechanisms to support 
the cooperation stand 
out in addition to rea-
sonable funding op-
portunities to support 
the development of the 
industry. Now the de-
velopments in the focus 
of energy investments 
are addressed with PV 
(Photovoltaic) + Storage 
technologies.
For the said system in-
vestments, feasibility 
surveys based on mea-
surements in homoge-
neous households in 
seven geographical re-

gions of Turkey. It was found that individual and corporate 
investors could be subsidized by low-interest and long-term 
loans under solar power incentive mechanisms for clean 
and distributed small-scale energy investments. Getting in-
creasingly popular worldwide, PV + Storage investments are 
subsidized by various incentive mechanisms. The incentive 
packages suggested for Turkey are intended to subsidize both 
individual and corporate investors with PV and integrated 
battery solutions.

“Electricity tariffs should support PV and storage 
applications”
According to the report, solar power investments could be 
given such incentives as
• Power purchase agreements,
• Reasonable loans,
• Tax reductions
to provide additional subsidies for those who consider making 
storage investments. Also mentioning renewable energy 
strategies and draft laws for local administrations, the report 
underlines that electricity tariffs should be designed to support 
solar power and storage applications together.
Considering that the share of behind-the-meter installations 
will play a key role in the future of renewable energy, solar 
power industry, taken with battery installations, will be critical 
in near future.
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GÜNDER TAKES ITS PLACE 
AT SOLAR İSTANBUL
Organized for the first time this year, Solar İstanbul 
Solar Power, Energy Storage, Electric Transport 
and Digitization Fair and Conference was held in 
İstanbul Congress Center on March 11-13.
Solar İstanbul hosted a comprehensive conference including 
international solar technology road map and its connection 
with Turkey, new business models and marketing in solar 
power, utilization of solar power by municipalities, and energy 
storage and electric vehicles, and showcased the latest solar 
technologies.
Gensed Honorary Chairman Prof. Dr. Şener Oktik, Solar Pow-
er Investors’ Association (GÜYAD) General Secretary Berke 
Aygün, Solar Power Industrialists Association (GENSED) 
Chairman Halil Demirdağ, GÜNDER Chairman Kutay Kaleli and 
TG Expo General Manager H. Cem Şenel made the inaugural 
speeches of Solar İstanbul 2020. The current state of the 
industry and the problems to be resolved were addressed in 
the inaugural speeches.

“The efforts to generate power from the sun have been 
around for 180 years”
“The desire to generate electricity from the sun is nothing new; 
it dates back to 180 years ago,” said Prof. Dr. Şener Oktik, 
the Honorary Chairman of GENSED, pointing out that they 
designed the content of Solar İstanbul based on the direction 
of solar energy worldwide and how they could spread the 
development of Turkey in this field to the entire value chain.

“We are waiting for regulations to find funding”
Noting that 70 percent of energy investments worldwide were 
made in accordance with the decisions of governments and 
this ratio is a bit higher in Turkey, GÜYAD General Secretary 

GÜNDER, SOLAR 
İSTANBUL’DAKİ YERİNİ ALDI
Bu yıl ilk kez düzenlenen Solar İstanbul Güneş Ener-
jisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Diji-
talleşme Fuarı ve Konferansı, 11-13 Mart tarihleri 
arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Solar İstanbul, uluslararası güneş teknoloji yol haritası ve 
Türkiye bağlantısından güneş enerjisindeki yeni iş modelleri 
ve pazarlarına, belediyelerin güneş enerjisine yöneliminden 
enerji depolama ve elektrikli araçlara kadar son derece kap-
samlı bir konferans içeriğinin yanı sıra güneşte son teknolo-
jilerin sergilenmesine de ev sahipliği yaptı.
Solar İstanbul 2020’nin Enerji açılış konuşmaları, GENSED 
Onursal Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik, GÜYAD Güneş 
Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Berke Aygün, 
GENSED Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği Başkanı Halil 
Demirdağ, GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli ve TG Expo 
Genel Müdürü H. Cem Şenel tarafından yapıldı. Açılış 
konuşmalarında sektörün geldiği nokta ve çözüm bekleyen 
konular ele alındı.
“Güneşten elektrik üretme çabası 180 yıldır gün-
demde”
“Güneşten elektrik üretme sevdası yeni değil, bu 180 yıllık 
bir çaba” diyen GENSED Onursal Başkanı Prof. Dr. Şener 
Oktik, Solar İstanbul Fuarı’nın içeriğini dünyanın güneş 
enerjisi alanında gittiği yöne ve Türkiye’nin bu alandaki 
gelişimini tüm değer zincirine nasıl yayabileceklerine göre 
oluşturduklarını belirtti.
“Finansman bulunabilmesi için gerekli düzenle-
meleri bekliyoruz”
Dünya genelinde enerji yatırımlarının yüzde 70’inin hükü-
metlerin kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini, Türkiye’de 
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Berke Aygün stated that Turkey’s solar power journey that 
started with 250 MW in 2015 has reached 6,000 MW today. 
“If the capacities we expected were made available, those 
capacities would be much different,” said Aygün, stating that 
they encountered different problems but did not lose their 
excitement in this path. Aygün also said: “We believe in the 
sun, domestic and national clean energy. Moreover, this is 
a free resource. We are awaiting the days we build our own 
solar power plants. We are awaiting regulations for unlicensed 
power plants below 1 MW.” Also noting that they expected 
a regulation to be made for the power plants that will not be 
commissioned under YEKDEM at the end of this year, Aygün 
said: “If a TL-based regulation becomes applicable to RERA 
tenders, cheap and long-term funding will be the most critical 
matters for investors. We also expect the legislation to take 
effect so as to find the said funding.”

“Employment in renewable energy may go up to 80,000”
“The game has changed in solar power. There are not 10-15-
MW large plants any more. We have 200-KW or 500-KW 
rooftop power plants instead. This is more or less like turning 
to retail from wholesale,” said Günder Chairman Kutay Kaleli, 
noting that solar power plays a key role in security of supply 
since it is generated as distributed.
Kaleli also said: “Today, renewable energy feeds approximately 
60,000 people, which means that about 240,000 people 
rely on this industry for a living. Smaller organizations and 
an increased number of SPPs would give rise to local EPCs, 
which would increase the number of employees from 60,000 
to 80,000,” pointing out that rooftop solar power plants 
will zero energy costs once they have paid their cost, hence 
providing tourism professionals and business owners with 
more profit and competitive power. Kaleli also emphasized 
that domestic industry should also be developed while solar 
power industry grows further.

“Applications for rooftop systems in excess of 2,000”
Pointing out that the number of applications in the rooftop 
solar power plants market exceeded 2,000 and that those 
applications had 750-MW capacity, Günder Chairman Kutay 
Kaleli stated that this would exceed 1,250 MW by the end of 
the year, and a considerable part of the installations would 
be completed by the end of this year.

“The sun is not merely the sun any more”
Drawing attention to significance of storage in the field of 
solar energy, GENSED Chairman Halil Demirdağ said: “The 
sun is not merely the sun any more. Issues such as storage, 
Internet of things, and electric vehicles are hot topics. The 
global power demand is estimated to triple. We should get 
ready for this.”

de bu oranın biraz daha yüksek olduğunu belirten GÜYAD 
Genel Sekreteri Berke Aygün de, 2015 yılında 250 MW’la 
başlayan Türkiye’nin güneş enerjisi yolculuğunun bugün 6 
bin MW’a ulaştığını söyledi. “Beklediğimiz kapasiteler açılmış 
olsaydı bu rakamlar bugün çok daha farklı olurdu” diyen ve 
bunu yaparken yol üzerinde farklı sorunlarla karşılaştıkla-
rını ancak heyecanlarını kaybetmediklerini belirten Aygün, 
“Güneşe, yerli ve milli temiz enerjiye inanıyoruz, üstelik 
bu kaynak bedava. Biz kendi güneş enerjisi santralimizi 
kendimiz yaptğımız günleri bekliyoruz. 1 MW’ın altındaki 
lisanssız santrallerle ilgili hukuki düzenlemeleri bekliyoruz” 
şeklinde konuştu. Bu yıl sonunda YEKDEM kapsamında 
işletmeye giremeyecek santraller için düzenleme yapılmasını 
beklediklerini de ifade eden Aygün, “YEKA ihalelerinde TL 
bazlı düzenlemenin kanunlaşması halinde, ucuz ve uzun 
süreli finansman yatırımcılar için en önemli konular olacak. 
Bu finansmanın bulunabilmesi için gerekli düzenlemenin 
mevzuata girmesi de bir diğer önemli beklentimiz” dedi.
“Yenilenebilir enerjide istihdam 80 bine çıkabilir”
“Güneşte artık oyun değişti. Artık 10 MW, 15 MW gibi büyük 
santraller yok, 200 KW, 500 KW kapasiteli çatı tipi sant-
rallerimiz var. Bu bir nevi toptandan perakendeye dönmek 
gibi” diyen Günder Başkanı Kutay Kaleli, güneş enerjisinin 
dağıtık olarak üretilebilmesi nedeniyle arz güvenliğinde 
büyük önem taşıdığını belirti.
“Bugün yenilenebilir enerjiden evine ekmek götüren yaklaşık 
60 bin kişi var, yani 240 bin kişi bu iş üzerinden hayatını 
devam ettiriyor. Kurulumların küçülmesi ve çatı üstü GES’le-
rin artması halinde lokal EPC firmaları doğar, bu da 60 bin 
çalışanı 80 bine çıkartır” tespitinde bulunan Kaleli, çatı üstü 
güneş santrallerinin kendi maliyetini ödemesinden sonra 
enerji maliyetlerini sıfırlayacağını; böylece sanayici, turizmci, 
ticarethane sahiplerine daha fazla kar ve rekabet olanağı 
getireceğini belirtti. Kaleli, güneşte büyüme sağlanırken bir 
yandan yerli sanayiinin gelişmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
“Çatıda başvuru sayısı 2 bini geçti”
Çatı tipi güneş enerjisi santralleri pazarında başvuru sayısı-
nın şu anda 2 bini geçtiğini ve bu başvuruların 750 MW’lık 
kapasitesi olduğunu dile getiren Günder Başkanı Kutay 
Kaleli, yıl sonuna kadar bu rakamın 1.250 MW’ı geçeceğini, 
kurulumların büyük bir bölümünün de bu yıl sonuna kadar 
tamamlanacağını öngördüklerini belirtti.
“Güneş artık sadece güneş değil”
Güneş enerjisi alanında depolama konusunun önemine 
dikkat çeken GENSED Başkanı Halil Demirdağ ise,”Güneş 
artık sadece güneş değil; depolama, internet of  things (nes-
nelerin interneti), elektrikli araçlar gibi konular gündemde. 
Dünyada elektrik ihtiyacının 3 kat artacağı öngörülüyor. Biz 
de buna hazırlanmalıyız” dedi.
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GÜNDER’S COMMENTS 
ON THE IMPACT OF 
CORONAVIRUS ON THE 
INDUSTRY
Chairman of the Turkey Division of Solar 
Power International (GÜNDER), Kutay KALELİ, 
commented on the impact of coronavirus on 
the industry, and made suggestions about it. 
The statement made on behalf of GÜNDER is 
as follows:

A successful management philosophy and preliminary prepa-
rations delayed the spread of the new coronavirus (Covid-19) 
to Turkey contrary to the effective spread of the disease 
since its emergence. Our Ministry of Health, the Scientific 
Commission and competent scholars has fulfilled their duties 
for community health since the beginning of the process. The 
efforts to make Turkey one of the least-affected countries 
are in progress. We would like to express our gratitude to our 
authorities for their support as part of these efforts.

Defined as a “pandemic” by the World Health Organization 
and, the virus epidemic put the world on alert, and affected 

GÜNDER, 
KORONAVİRÜSÜN 
SEKTÖRE ETKİLERİNİ 
DEĞERLENDİRDİ
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bö-
lümü (GÜNDER) Başkanı Kutay KALELİ, korona 
virüs salgını nedeniyle sektördeki gelişmeleri de-
ğerlendirdi ve önerilerini sundu. GÜNDER adına 
yapılan açıklama şöyle:

İlk ortaya çıktığı andan itibaren etkili bir şekilde yayılan 
yeni tip korona virüsün (Covid-19) Türkiye’ye sirayet etmesi, 
başarılı bir yönetim felsefesi ve ön hazırlıkları sayesinde 
geciktirildi. Sürecin başlangıcından bu yana, Sağlık Bakan-
lığımız, Bilim Kurulu ve alanında yetkin akademisyenler, 
toplum sağlığına yönelik sorumluluklarını en etkin biçimde 
yerine getirmektedir. Bu sayede, Türkiye’nin söz konusu 
küresel sorundan en az etkilenen ülkelerden birisi olması 
için çalışmalar hızla devam etmektedir. Yapılan tüm bu 
çalışma çerçevesinde sunulan destekler için yetkililerimize 
teşekkürü borç biliriz.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak tanım-
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the energy industry and the entire economy. The effects 
of coronavirus on the energy industry as well as other 
industries have reached from the photovoltaic equipment 
supply chain to cancellation and postponement of sever-
al international industry events. When the impact on the 
solar power industry is considered, delays occur in global 
supply chains and production. Particularly, the global 
impact of China, the leader of equipment manufacturers 
for the solar power industry, will rise over time. Because 
of the raw material supplied by China, local production 
of solar panels will be affected and this will cause a 
short increase in the price of solar panels and products.

“The industry experiences logistics problems”

Procurement of key equipment such as modules and 
inverters is most severely affected by the coronavirus 
epidemic. Problems are experienced with many raw 
materials used for production of modules, i.e. auxiliary 
materials such as silicon wafers, aluminum frames, ter-
minal boxes, connectors, etc. due to the restrictions on 
the supply chain in China. This reduction in transport 
and logistics services will cause inevitable delays in grid 
connections of the projects.

As it is known, there are approximately 1,000 MW of 
solar power plants under construction and to be commis-
sioned under the Renewable Energy Sources Supporting 
Mechanism (YEKDEM). Those plants will also be affected 
by the supply and demand shocks caused by the virus 
and delays may be caused by the uncertainties that 

lanan ve tüm dünyanın sağlık için teyakkuza geçtiği virüs salgını, 
hiç şüphesiz enerji sektörünü ve tüm ekonomiyi de etkisi altına al-
mıştır. Korona virüs salgınının diğer sektörlerde olduğu gibi enerji 
sektöründeki etkileri, fotovoltaik ekipman tedarik zincirinden çok 
sayıda uluslararası sektör etkinliğinin iptaline ve ertelenmesine 
kadar ulaşmış bulunuyor. Güneş enerjisi sektöründeki etkilerine 
bakıldığında, küresel tedarik zincirlerinde ve üretimde gecikmeler 
yaşanmaya başladığı görülmektedir. Özellikle, güneş sektörü 
için ekipman üretimlerinde başı çeken Çin’in küresel etkileri 
zamanla artacaktır. Çin’den sağlanan hammaddeler nedeniyle 
yerel güneş panelleri üretimi de etkilenecek ve bu durum, dünya 
çapında güneş panelleri ve ürünlerinin fiyatlarında kısa süreli bir 
artış anlamına gelecektir.

“Sektörde lojistik problemler yaşanmaktadır”

Yine güneş enerjisi sektöründeki modül ve invertör gibi anahtar 
ekipmanların temini, koronavirüs salgından en fazla zarara uğra-
yan alanlardır. Modül üretiminde yer alan birçok hammadde, yani 
silikon wafer, alüminyum çerçeveler, bağlantı kutusu ve konnektör 
gibi yardımcı malzemelerde, Çin’deki kısıtlanan tedarik zinciri 
nedeniyle lojistik problemler yaşanmaktadır. Nakliye ve lojistik 
hizmetlerinin hacmindeki bu önemli azalma, projelerin şebeke 
bağlantılarında kaçınılmaz gecikmelere yol açacaktır.

Bilindiği üzere halen inşaatı devam eden lisanslı ve lisanssız 1.000 
MW’ye yakın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Me-
kanizmasından (YEKDEM) yararlanmak üzere işletmeye alınması 
planlanan güneş enerjisi santrali bulunmaktadır. Bu santraller 
de virüs kaynaklı piyasalarda oluşacak arz ve talep şoklarından 
etkilenecek ve finansman koşullarında da ortaya çıkabilecek 
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may arise from funding conditions. Experts state that 
the epicenter of the virus shifted from China and Far East 
to Western Europe, the United States and Canada. At 
this point, international economy circles consider three 
basic scenarios.

“The termination date of YEKDEM should be put 
off at least six months”

According to the first scenario titled “Fast Recovery”, 
China except for Hubei will return to its economic activ-
ities with 80-percent capacity no later than mid-April 
and the virus will be taken under control in Eastern Asia 
and Europe in April. It is expected that the virus will be 
taken under control in Middle East, consumer confidence 
will start to restore and the global demand will return 
to normal in the second quarter. In this period of lower 
rates of casualty, the seasonal resistance of the virus 
will fall, and air traffic and touristic activities will rise. 
According to this scenario, the impact of the epidemic 
on the economy and commercial activity will into reflect 
to the second quarter. The third and the worst scenario 
is titled “Global Recession”. According to this scenario, 
China except for Hubei will return to only 40 percent 
of its production capacity at best by mid-April. In this 
scenario, special consumption, goods and services ex-
ports and financial markets will suffer the most damage. 
While consumer confidence hit the rock bottom, global 
restrictions on aviation will prevail throughout the year.

If the third scenario becomes the case, global recession 
will cost global economy $2 to 2.5 trillion. In the light of 
these assessments, GÜNDER suggests that the expira-
tion of YEKDEM be put off for at least six months based 
on the scenarios 1 and 2. As emphasized by other the 
other stakeholders of the renewable energy industry, 
considering the delays associated with forces majeures 
for the power plants to be commissioned in December 
2020 the latest according to the YEKDEM mechanism, 
we believe that this period should be extended.

GÜNDER has decided that its events and meetings be 
postponed and the in-house employees be allowed to 
work from home until a further notice as a measure 
against coronavirus. All citizens should follow the mea-
sures emphasized by the Ministry of Health and the 
Scientific Commission and the public should be sensitive 
with regard to this matter.

We hope to meet again in healthy and sunny days.

belirsizlikler nedeniyle gecikmeler yaşanabilecektir. Uzmanlar, 
Çin ve Uzakdoğu’nun virüs salgınında öncelikli coğrafya olduğu 
bir periyottan, hem Batı Avrupa, hem de ABD ile Kanada’nın 
öne çıktığı; Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘salgının merkezinin artık 
Avrupa ve oradan da ABD olarak açıkladığı bir periyoda geldik. 
Gelinen noktada, uluslararası ekonomi çevrelerinde 3 temel 
senaryo üzerinde durulmaktadır.

“YEKDEM bitiş tarihinin en az 6 ay ötelenecek şekilde 
güncellenmesi gerekmektedir”

‘Hızlı Toparlanma’ adı verilen 1. senaryoya göre, içinde bulun-
duğumuz 1. çeyrekte Hubei dışı Çin en geç nisan ortası yüzde 
80 kapasiteyle ekonomik faaliyetlerine dönüş yapacak ve virüs 
nisan ayında Doğu Asya ve Avrupa’da kontrol altına alınacaktır. 
2. Çeyrekte ise virüsün Orta Doğu’da kontrol altına alınması 
ve tüketici güveninin de iyileşmeye başlayarak küresel talebin 
normalleşeceği öngörülmektedir. Ölüm oranlarının düştüğü bu 
dönemde virüsün mevsimsel dayanıklılığı düşük çıkacak, hava 
trafiği ve turizm faaliyetleri hızlanacaktır. Bu senaryoya göre, 
salgının küresel ekonomi ve ticarete etkisi yılın 2. çeyreğine 
yansımayacaktır. 3. ve en kötü senaryo ise ‘Küresel Resesyon’ 
olarak adlandırılmaktadır. Bu senaryoya göre, Hubei dışı Çin 
nisan ortası en iyi koşullarda üretim kapasitesinin ancak yüzde 
40’ına dönebilecektir. Bu senaryoda, özel tüketim, mal ve hiz-
met ihracatı ile finans piyasaları ciddi zarar görecektir. Tüketici 
güveni dip seviyeleri görürken küresel havacılık kısıtlamaları yıl 
boyu devam edecektir.

3. senaryonun gerçekleşmesi durumunda, küresel resesyonun 
dünya ekonomisine etkisinin 2 ile 2,5 trilyon dolar kayıp olacağı 
belirtiliyor. GÜNDER olarak tüm bu değerlendirmeler ışığın-
da, YEKDEM bitiş tarihinin 2020 sonu yerine uzmanların da 
belirttiği 1. ve 2. senaryo çerçevesinde, en az 6 ay ötelenecek 
şekilde güncellenmesi önerisinde bulunmak isteriz. Yenilene-
bilir enerji sektörünün diğer paydaşlarının da vurguladığı gibi, 
YEKDEM mekanizmasına göre en son Aralık 2020’de devreye 
girmesi gereken santraller için mücbir sebep kaynaklı mevcut 
gecikmeler göz önünde bulundurularak bu tarihin ötelenmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.

GÜNDER olarak, tüm dünyada mücadele edilen korona virü-
süne karşı tedbir almak amacıyla bir sonraki duyuruya kadar 
dernek etkinlik ve toplantılarını erteleme ve ofis çalışanlarının 
evden çalışması kararını almış bulunmaktayız. Yeni tip korona 
virüs tedbirlerine yönelik Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ta-
rafından ilan edilen ve vurgulanan önlemlere tüm vatandaşların 
riayet etmesi ve kamuoyunun bu konuya hassasiyet göstermesi 
gerekmektedir.

Sağlıklı ve Güneşli Günlere Yakın Zamanda Kavuşmak Dileğiyle.
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BIDS ARE SUBMITTED IN 
THE SECOND TENDER FOR 
ROOFTOP PV SYSTEM OF 
THE ORKÖY PV PROJECT
The Turkey Office of United Nations Development Program (UNDP) 
has published the documents of the second edition of the tender for 
Rooftop PV Systems of 225 pilot facilities to be established in 18 
provinces under the Sustainable Energy Funding Mechanism for 
Solar Power Generation in Forest Villages (ORKÖY PV). The second 
Rooftop PV tender for the ORKÖY PV Project was announced on 
February 14, 2020, and the bidding deadline ended as of March 
17, 2020, 23:59 (New York timezone).
Tenders have been initiated in all regions of Turkey as part of the 
Sustainable Energy Funding Mechanism for Solar Power Gener-
ation in Forest Villages (ORKÖY PV) of the Turkey Office of United 
Nations Development Program (UNDP). Starting to develop with 
the initiation of the rooftop solar panel market in Turkey in terms 
of legislation, the rooftop market will achieve further recognition 
with the ORKÖY PV project. It is thought that rooftop SPPs to be 
installed on 225 rooftops in 18 provinces will also facilitate the 
growth of the rooftop PV industry in Turkey. 
18 provinces and details of the ORKÖY PV Project that is being 
executed by the General Directorate of Forestry (OGM) with the 
financial support of the Global Environmental Fund (GEF) in cooper-
ation with the United Nations Development Program (UNDP) and in 
project partnership with GÜNDER are available in the table below.

ORKÖY PV PROJESİNİN 
2. ÇATI TİPİ PV 
İHALESİNDE TEKLİFLER 
SUNULDU
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye 
Ülke Ofisi, Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik 
Üretimi İçin Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması 
(ORKÖY PV) Projesi kapsamında 18 ilde kurulacak olan 
225 pilot tesisin 2. Çatı Tipi PV Sistemi ihale dokümanlarını 
yayınladı. ORKÖY PV Projesinin 2. Çatı Tipi PV ihale 
duyurusu 14 Şubat 2020’de yapılırken ihaleye son teklif  
verme süresi 17 Mart 2020 saat 23:59 (New York saati) 
itibariyle son buldu.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke 
Ofisi, Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üreti-
mi İçin Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması (ORKÖY 
PV) Projesi kapsamında Türkiye’nin her bölgesinde güneşsiz 
çatı kalmaması hedefliyle ihaleye çıkıldı. Türkiye’de mevzuat 
yönüyle çatı pazarının açılmasıyla birlikte gelişmeye başlayan 
çatı pazarı ORKÖY PV projesi ile daha da tanınacak. 18 ilde 
toplam 225 çatıya kurulacak olan çatı GES’lerin Türkiye’de 
Çatı PV sektörünün de önünü açacağı düşünülmektedir. 
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, Küresel Çevre 
Fonu (GEF) finansal desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) işbirliğinde ve GÜNDER proje ortaklı-
ğında yürütülmekte olan, ORKÖY PV Projesi kapsamındaki 
18 il ve detaylarına alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.
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REGULATION ON 
SUBSIDIZING 
DOMESTIC 
COMPONENTS OPEN 
FOR COMMENTS
A “Draft Regulation on Amendment of the Regulation on 
Subsidizing the Use of Domestic Components in Power 
Plants Using Renewable Energy Sources” was drawn 
up to amend the Regulation on Subsidizing Domestic 
Components in Power Plants Using Renewable Energy 
Sources which took effect upon publication in the Offi-
cial Gazette no. 29752 dated June 2724, 2016, and 
published on the website of the General Directorate of 
Energy Affairs.
For this purpose, comments, opinions and suggestions on 
the draft regulation may be entered in the Comment Form 
in the web announcement and submitted in written to the 
General Directorate or as an email to yerliaksam@enerji.
gov.tr by the end of the work hour on April 13, 2020.

YERLI AKSAMIN 
DESTEKLENMESI 
HAKKINDA YÖNETMELIK 
IÇIN GÖRÜŞLER 
TOPLANIYOR
2724 Haziran 2016 tarih ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 
Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın 
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten 
Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı” 
hazırlanmış ve Enerji işleri Genel Müdürlüğü web sayfasında 
yayınlanmıştır.
Bu kapsamda, yönetmelik taslağı üzerindeki görüş, değerlendirme 
ve önerilerin web duyurusunda yer alan Görüş Bildirim Formuna 
işleyerek 13 Nisan 2020 günü mesai saati bitimine kadar Genel 
Müdürlüğe yazıyla veya yerliaksam@enerji.gov.tr e-posta adresine 
word dosyası olarak gönderilebilecek.
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‘BAG BILL’ INCLUDING 
TENDERING IN TURKISH 
LIRA IS PASSED BY THE 
GENERAL ASSEMBLY OF THE 
PARLIAMENT
Incorporating economic regulations, the Bill 
on Amendment of Certain Laws was passed 
by the General Assembly of the Parliament on 
March 25, 2020.
Regulations related to renewable energy are as follows:
The Ministry of Energy and Natural Resources will create 
renewable energy resource areas on the real estate property 
of the public and the Treasury as well as private property by 
selecting locations based on the opinions of organizations to 
use renewable energy sources effectively and efficiently and 
speed up the investment process by allocating those areas 
and connection capacities to investors.
This matter will be annotated on the land register. This anno-
tation will be deleted from the registry ex officio by the land 
registry office if the expropriation amount is determined as 
per the relevant provision of the Expropriation Law and a 
court order that a “request is made on behalf of the Treasury” 
is made is presented to the land registry office within 3 years 

TÜRK LIRASI CINSINDEN 
IHALE YAPILMASINI 
DA IÇEREN ‘TORBA 
TEKLIF’ TBMM GENEL 
KURULUNDA KABUL 
EDILDI
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek-
lifi, 25 Mart 2020 tarihli TBMM Genel Kurulunda 
kabul edildi.
 Yenilenebilir enerjiye yönelik düzenlemeler şöyle:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların ve 
bağlantı kapasitelerinin yatırımcılara tahsisiyle yatırımların 
hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ve Hazine 
taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, kurum 
ve kuruluşların görüşü alınarak, yer seçimi yapmak suretiyle 
yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturacak.
Bu husus, tapu kütüğüne şerh edilecek. Şerh tarihinden 
itibaren 3 yıl içinde Kamulaştırma Kanunu’ndaki ilgili hük-
me göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle, “Hazine adına 
tescili isteği”nde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak 
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from the date of the annotation.
Zoning plans that affect the use and efficiency of Renewable 
Energy Resource Areas will not be allowed. The designated 
Renewable Energy Resource Areas will be reported to the 
relevant authorities of the Ministry of Energy and Natural 
Resources for implementation to the zoning plans ex officio.
A regulation to be issued by the ministry will regulate de-
termination, rating, protection, utilization of the renewable 
energy resource areas designated for generation of electricity, 
and determination of the conditions required for the legal 
entities that will use such areas as per the opinions of the 
relevant bodies and organizations, and provision of opinions 
and capacity assignment on connection and system use by 
TEİAŞ or the relevant distribution company.
The regulation will also design the procedures and principles 
of the competition to be held, allocation of renewable ener-
gy resource areas, collection of guarantees, registration of 
guarantees as revenue in case of failure to fulfill the liabili-
ties, specifications of the accessories that require the use of 
domestic materials, and implementation thereof.
The lowest price to be proposed based on the price cap to be 
determined by the ministry in Turkish lira for the power plants 
to be established in renewable energy resource areas will be 
applicable under the Renewable Energy Support Mechanism 
during the period to be determined under the conditions of 
the competition for the said renewable energy resource area.
The procedures and principles regarding updating during the 
time to be decided under the conditions of the competition 
the prices to be decided after the competition will be decided 
by the ministry in the specifications of the competition. The 
conditions for issuing preliminary licenses and licenses for the 
power generation plants to be established under this article, 
and cancellation or amendment thereof, will be regulated by 
the directive to be issued by EMRA.

Urgent expropriation will be permitted
If private real estate property is designated as renewable ener-
gy resource areas, they may be subject to urgent expropriation.
If areas designated under the Law on Industrial Zones are 
also designated as renewable energy resource areas, the 
procedures other than determination of the legal entities to 
which such areas will be assigned to will be carried out in 
accordance with the said law. Those legal entities which will 
use such areas will be determined by the ministry.
The regulation issued by the EMRA will define the proce-
dures and principles of the tariffs implemented to support 
the power generation based on renewable energy sources 
and utilizing other revenues under the Renewable Energy 
Support Mechanism.

belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu 
idaresince resen sicilden silinecek.
Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verim-
liliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek. Belirlenen 
yenilenebilir enerji kaynak alanları, imar planlarına resen 
işlenmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ilgili 
mercilere bildirilecek.
Elektrik enerjisi üretimine yönelik yenilenebilir enerji kay-
nak alanlarının ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak 
belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması, kullanılması, 
bu alanları kullanacak tüzel kişilerde aranacak koşulların 
belirlenmesi, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından 
bağlantı ve sistem kullanımı hakkında görüş verilmesi ve 
kapasite tahsisi yapılması, Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenecek.
Aynı kapsamda yapılacak yarışma, yenilenebilir enerji kay-
nak alanı tahsisi, teminat alınması, yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi halinde teminatın irat kaydedilmesi, yerli malı 
kullanım şartlı aksamın özellikleri ile uygulamaya ilişkin usul 
ve esaslar da bu yönetmelikle belirlenecek.
Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretim 
tesisleri için Bakanlık tarafından Türk lirası olarak belirle-
necek tavan fiyat üzerinden teklif  edilecek en düşük fiyat, 
o yenilenebilir enerji kaynak alanı için yarışma şartlarında 
belirlenecek süre boyunca Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması kapsamında uygulanacak.
Yarışma sonucunda oluşacak fiyatın yarışma şartlarında 
belirlenecek süre içerisinde güncellenmesine ilişkin usul ve 
esaslar, yarışma şartnamesinde Bakanlıkça belirlenecek. Bu 
madde kapsamında kurulacak üretim tesisleri için önlisans ve 
lisans verme koşulları, iptali ve tadili ile ilgili hususlar EPDK 
tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Acele kamulaştırma yapılabilecek
Özel mülkiyete konu taşınmazların, yenilenebilir enerji kay-
nak alanı olarak belirlenmesi halinde, bu alanlar üzerinde 
acele kamulaştırma yapılabilecek.
Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında belirlenen bölgelerin 
yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak da belirlenmesi ha-
linde, bu alanların tahsis edileceği tüzel kişilerin belirlenmesi 
dışındaki diğer gerekli işlemler bu kanuna göre yürütülecek. 
Bu alanları kullanacak tüzel kişiler, bakanlık tarafından 
belirlenecek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi-
nin desteklenmesi amacıyla uygulanan tarifeler ile YEK 
Destekleme Mekanizması kapsamındaki diğer gelirlerin 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.
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PROCEDURES AND 
PRINCIPLES OF 
ENERGY EFFICIENCY 
ANNOUNCED
Procedures and principles of training and certification, issue 
of certificates of authority, and subsidies under improving 
efficiency in energy sources and utilization of energy. The 
Ministry of Energy and Natural Resources has published 
the “Procedures and Principles of Implementation of the 
Regulation on Increasing Efficiency in Energy Sources 
and Utilization of Energy”. 
The procedures and principles cover the following three 
issues:

  Procedures and Principles of Implementation of Train-
ing and Certification Activities for Energy Efficiency

  Procedures and Principles of Authorization of the 
Bodies and Organizations to Provide Energy Effi-
ciency Services

  Procedures and Principles of Implementation of Sub-
sidies for Energy Efficiency

ENERJI 
VERIMLILIĞINDE 
USUL VE ESASLAR 
BELIRLENDI
Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimli-
liğin artırılması kapsamında eğitim ve sertifikalandırma 
faaliyetleri, yetki belgesi verilmesi ve verilecek desteklere 
ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımın-
da Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında 
Uygulama Usul ve Esasları”nı yayımladı. 
Usul ve esaslar şu üç farklı konuda hazırlandı:

  Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faali-
yetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

  Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve 
Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygu-
lama Usul ve Esasları

  Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama 
Usul ve Esasları 
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LEGISLATION ON HYBRID 
RENEWABLE ENERGY 
SYSTEMS ANNOUNCED
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) 
has defined the principles of license 
procedures of the power plants that generate 
power from multiple sources (hybrid). 
According to the legislation, a power plant established to 
generate power from multiple sources of energy connected 
to the grid at the same connection point will be named a 
“combined power plant”, and a power plant established 
to generate power from multiple sources of energy, which 
are all renewable sources, connected to the grid at the 
same connection point will be named “combined renewable 
energy power plant”.
If power plants that use non-renewable energy sources 
use auxiliary renewable energy sources in addition to the 
primary source, such power plants will be named “hybrid 
power plants”.
The auxiliary source unit used in power plants with multiple 
sources will be considered units relying on the primary 
source and the plant will be covered by a single primary 
license or license.
The auxiliary source will not be allowed to be made the 
primary source in combined power plants and combined 
renewable energy power plants. The installed capacities of 
the auxiliary source and the primary source of such plants 
will be added up and assessed through the primary source.

EFFECTIVE DATE IS JULY 1
The authority also defined the principles of subsidizing 
hybrid power plants by purchase guarantee with the Reg-
ulation on Amendment of the Regulation on Certification 
and Subsidization of Renewable Energy Sources.
Accordingly, the net amount of energy supplied from a com-
bined renewable power plant will be priced by the lowest 
price determined for the renewable energy sources used 
by the plant and processed under the Renewable Energy 
Sources Supporting Mechanism for the rest of its time.
If all of the sources are renewable in a power plant running 
on auxiliary sources, the primary source of energy to be 
connected to the plant will be calculated on the basis of the 
price determined for the primary source of energy.
Those regulations will take effect on July 1, 2020.

HIBRIT YENILENEBILIR 
ENERJI SISTEMLERININ 
MEVZUATI BELIRLENDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), birden fazla 
kaynaktan (hibrit) üretim yapılan elektrik santrallarının 
lisans süreçlerine ilişkin esasları belirledi. 
Mevzuata göre, şebekeye aynı bağlantı noktasından bağ-
lanan birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek 
amacıyla kurulan tek bir elektrik üretim tesisi “birleşik 
elektrik üretim tesis”, şebekeye aynı bağlantı noktasından 
bağlanan tamamı yenilenebilir olmak üzere birden fazla 
enerji kaynağından elektrik üretmek amacıyla kurulan 
tesis ise “birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi” olarak 
nitelendirilecek.
Yenilenebilir enerji kaynakları dışındaki kaynakların kul-
lanıldığı elektrik üretim tesisleri, ana kaynak yanında yeni-
lenebilir yardımcı kaynağı bulundurması halinde “birlikte 
yakmalı elektrik üretim tesisi” olarak değerlendirilecek.
Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan 
yardımcı kaynak ünitesi ana kaynağa dayalı tesisin ünitesi 
olarak kabul edilecek ve tesis tek bir önlisans veya lisans 
kapsamında olacak.
Birleşik üretim ve birleşik yenilenebilir elektrik üretim 
tesisinde yardımcı kaynak, hiçbir koşulda ana kaynağa 
dönüştürülemeyecek. Söz konusu tesislerde, yardımcı kay-
nak ve ana kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynak 
üzerinden birlikte değerlendirmeye alınacak.

1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Kurum, ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Bel-
gelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile hibrit üretim 
elektrik üretim tesislerinin alım garantisi üzerinden des-
teklenmesine yönelik esasları da belirledi.
Buna göre, birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinden 
sisteme verilen net enerji miktarı tesiste kullanılan yenilene-
bilir enerji kaynakları için belirlenen fiyatlardan en düşük 
olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi için Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında 
değerlendirilecek.
Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisinde kaynakların 
tamamının yenilenebilir olması durumunda ise bu tesise 
sağlanacak destek ana enerji kaynağı için belirlenen fiyat 
üzerinden hesaplanacak.
Söz konusu yönetmelikler 1 Temmuz 2020 itibarıyla yü-
rürlüğe girecek.
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THE PERIODS OF 
PRELIMINARY LICENSE AND 
LICENSE LIABILITIES AND 
UNLICENSED CONNECTION 
AGREEMENTS ARE 
EXTENDED BY 3 MONTHS
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) has made an 
announcement about Preliminary License and License Liabil-
ities and Unlicensed Connection Agreement Periods, stating 
that the periods of preliminary license and license liabilities 
and unlicensed connection agreements were extended by 
3 months.
The announcement is as follows:
Due to the Coronavirus (COVID-19) Epidemic that affected 
the world and Turkey, government employees were asked 
to switch to telecommuting and a flexible working model 
as per the Presidential circular no. 2020/4 under the ad-
ditional measures for government employees against the 
COVID-19 epidemic as published in the Official Gazette no. 
31076 (repeated) dated March 22, 2020. In this context, 
telecommuting and flexible work hours started to be adopted 
for private sector employees as well.
It was resolved by the Resolution no. 9276 dated April 2, 
2020, of the Authority that periodic liabilities of preliminary 
or generation license-holding legal entities operating in the 
electricity market as well as natural and legal entities who 

ÖNLISANS VE LISANS 
YÜKÜMLÜLÜKLERI ILE 
LISANSSIZ BAĞLANTI 
ANLAŞMASI SÜRELERI 
3 AY UZATILDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Önlisans ve 
Lisans Yükümlülükleri ile Lisanssız Bağlantı Anlaşması Sü-
releri Hakkında bir duyuru yayınlayarak önlisans ve lisans 
yükümlülükleri ile lisanssız bağlantı anlaşması sürelerinin 3 
ay uzatıldığını açıkladı.
EPDK’dan yapılan duyuru şöyle:
Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Corona Virüsü (COVID-19) 
Salgını sebebiyle 22/03/2020 tarihli ve 31076 mükerrer 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan COVID-19 salgın teh-
didine yönelik kamu çalışanları için alınan ilave tedbirler 
kapsamında 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde 
kamu personelleri için uzaktan ve esnek çalışma modeline 
geçilmiştir. Bu kapsamda salgın tehdidinin artması netice-
sinde özel sektör çalışanları için de uzaktan ve esnek çalıma 
modeli tercih edilmeye başlanmıştır.
Bu süreçte elektrik piyasasında faaliyette bulunan önlisans 
veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile lisanssız üretim faa-
liyeti kapsamında bağlantı anlaşması imzalamış olan gerçek 
ve tüzel kişilerin mağdur olmamaları açısından, 02/04/2020 
tarihli ve 9276 sayılı Kurul Kararı ile söz konusu kişilerin 
süreli yükümlülüklerinin 3 ay süreyle ertelenmesine karar 
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verilmiştir.
Bu kapsamda;
A) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında 
önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlü-
lükleri açısından 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında;
Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dö-
nem ile inşaat dönemi ya da Yönetmeliğin Geçici 15 inci maddesi 
kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri,
Önlisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen 
yükümlülüklere ilişkin süreleri,
Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yüküm-
lülüklere ilişkin süreleri,
Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında 
belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,
Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve 
belgelerin tamamlanması için verilen süreleri,
Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapıl-
ması öngörülen başvurulara ilişkin süreleri, sona eren veya sona 
erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren 
geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu sü-
relerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 3 (üç) ay süreyle 
uzamış olarak değerlendirilmesine ve bu konuda Elektrik Piyasası 
Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
B) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 
kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı 
anlaşması süresi 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında sona eren 
veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden 
itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz ko-
nusu sürelerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 3 (üç) ay 
süreyle uzamış olarak değerlendirilmesine ve bu konuda Elektrik 
Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

signed a connection agreement as part of an unlicensed power 
generation activity be postponed three months as a relief to such 
entities.
In this respect;
A) It was resolved that natural and legal entities whose
Preliminary license periods and pre-construction period and con-
struction period or liability postponement periods under the Pro-
visional Article 15 of the Electricity Market Directive (Directive),
Periods of liabilities identified in the amendments of preliminary 
licenses or power generation licenses,
Periods of liabilities under mergers and spin-off procedures,
Periods of liabilities under the award of power generation licenses 
as the continuation of the former license,
Periods granted for completion of the information and documents 
necessary for preliminary license or license applications,
Periods of applications stipulated in the second paragraph of 
the article 18 of the Directive expired in connection with the pe-
riodic liabilities of the preliminary license or power generation 
license-holding legal entities under the Directive on or later than 
March 10, 2020, or will expire thereafter, be allowed to have such 
periods extended by 3 (three) months from the expiration date 
and for only once without the need for another action, and the 
Department of Electricity Market be authorized for this.
It was resolved that natural and legal entities whose agreement 
of connection from the power plants planned to be established 
under the Electricity Market Unlicensed Power Generation Directive 
expired on or later than March 10, 2020, be allowed to have such 
periods extended by 3 (three) months from the expiration date 
and for only once without the need for another action, and the 
Department of Electricity Market be authorized for this.
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GÖKTEKIN ENERJI SIGNS A 
COOPERATION PROTOCOL WITH 
İŞ LEASING, A LEADING ACTOR 
OF THE LEASING SECTOR.
Göktekin Enerji has signed a cooperation protocol with İş 
Leasing to provide its customers with the efficient support 
they need to have solar power plants installed on the rooftops 
of their factories, business premises, shopping malls and 
hotels for their individual use.
The cooperation will allow the company’s customers intending 
to have solar power plants installed on their rooftops to get 
affordable quotes for high-quality and TUV-certified solar 
systems.

GÖKTEKIN ENERJI, LEASING 
SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN 
OYUNCULARINDAN IŞ 
LEASING ILE IŞ BIRLIĞI 
PROTOKOLÜ IMZALADI
Göktekin Enerji, müşterilerinin öztüketim amaçlı, fabrika 
ve ticarethaneler ile AVM ve otel çatılarına kuracağı güneş 
enerji santrallerinin kurulumunda ihtiyaç duydukları deste-
ğe en verimli şekilde ulaşmaları için İş Leasing ile iş birliği 
protokolü imzaladı.
İş birliği sonucunda çatılarına güneş enerjisi santrali kurmak 
isteyen müşteriler, kaliteli ve TUV sertifikalı güneş enerjisi 
sistemlerine en uygun maliyetler ile erişebilecek.

GÖKTEKIN ENERJI, GÜLBAHAR 
ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş.’NIN GES 
LISANSINI SATIN ALDI
Göktekin Enerji, mevcutta kalan az sayıdaki lisanslı GES 
projelerinden biri olan Bitlis ili Adil Cevaz ilçesindeki 16MWe 
gücündeki lisansın sahibi Gülbahar Elektrik Üretim A.Ş fir-
masının %100 hissesini EPDK onayını müteakiben devraldı.
Göktekin Enerji tarafından yapılan açıklamada, tamam-
landığında yaklaşık 25 milyon dolara mal olacak santralin, 
grubun hem tek sahada gerçekleştirilen en büyük projesi 
hem de portföyüne kazandıracağı ilk lisanslı GES yatırımı 
olacağı belirtildi.

GÖKTEKIN ENERJI PURCHASES 
THE SPP LICENSE OF GÜLBAHAR 
ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş.
Göktekin Enerji has taken over 100% of the shares of Gülba-
har Elektrik Üretim A.Ş., the holder of the 16-MWe license in 
Adilcevaz, Bitlis, one of the small number of the licensed SPP 
projects remaining, upon the approval of EMRA.
Göktekin Enerji stated in its press release that the once com-
pleted, the power plant will cost approximately $25 million 
and become the group’s largest project on a single site and 
the first licensed SPP investment to be included in its portfolio.

ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS

44
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2020





GENERAL SOLAR ENERJI AND 
QNB FINANSLEASING SIGN 
A COOPERATION PROTOCOL 
FOR INSTALLATION AND 

FUNDING OF ROOFTOP SPPS
QNB Finansleasing has signed a cooperation protocol 
with General Solar Enerji, a key player in installation and 
design of renewable energy and solar power plants, for 
installation and funding of rooftop solar power plants.
As part of the protocol, General Solar Enerji will provide 
consultancy and installation services, and QNB Finans-
leasing investment funding solutions, to the companies 
planning to have rooftop solar power plants installed for 
their individual use.
Particularly industrial companies will be able to pay lease 
installments similar to power bills, eventually fulfilling 
most of their electricity needs by renewable energy sourc-
es free of charge.
“There is an increasing concern over environment and 
climate. Rooftop solar power systems are getting in-
creasingly attractive and allow business owners to save 
energy. Thanks to this cooperation, we will be able offer 
funding options suitable to the companies’ cash flows,” 
said QNB Finansleasing General Manager Metin Kara-
biber.
General Solar Enerji Chairman Ali Demirdaş said: “Our 
successful projects in different parts of Turkey are good 
references of our steady pace in the solar power industry. 
We are also cooperating in funding to provide investors 
of SPP with high-quality service at every stage of the 
operations.”
As part of this cooperation, QNB Finansleasing and Gen-
eral Solar Enerji will provide the owners of companies 
and factories with any kind of support in installation 
and funding of solar power plants.

GENERAL SOLAR ENERJI VE 
QNB FINANSLEASING, ÇATI 
ÜZERI GES KURULUMU VE 
FINANSMANI IÇIN IŞ BIRLIĞI 
PROTOKOLÜ IMZALADI
QNB Finansleasing yenilenebilir enerji ve güneş enerji santral-
lerinin kurulumu ve tasarımı konusunda önemli oyunculardan 
olan General Solar Enerji ile çatı üzeri güneş enerjisi santralle-
rinin kurulumu ve finansmanı çerçevesinde iş birliği protokolü 
imzaladı.
İmzalanan protokol kapsamında öz tüketim amaçlı çatı üstü 
güneş enerjisi santrali yatırımı yapmak isteyen sanayicilere danış-
manlık ve kurulum hizmetleri General Solar Enerji tarafından, 
yatırım finansmanı çözümü ise QNB Finansleasing tarafından 
sağlanacak.
Özellikle sanayiciler için elektrik faturası öder gibi leasing taksiti 
ödeyerek vade sonunda elektrik ihtiyacının büyük bir bölümü-
nünün yenilenebilir enerji kaynaklarından bedelsiz karşılanması 
sağlanacak.
QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber “Çevre 
ve iklim konusunda hassasiyetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Çatı 
üzeri güneş enerjisi sistemi yatırımları hem cazibesi giderek 
artan alanlar arasında yerini alıyor hem de işletme sahiplerine 
enerji tasarrufu etme imkanı sunuyor. Hayata geçirdiğimiz iş 
birliğiyle de nakit akışlarına uygun finansman seçenekleri su-
nabileceğiz” dedi.
General Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş ise 
“Türkiye’nin birçok yerinde başarı ile tamamlanan projelerimiz, 
solar sektöründe sağlam ve emin adımlarla ilerlememiz adına 
iyi birer referans niteliğinde. GES yatırımcılarımıza işin her 
aşamasında kaliteli hizmet sağlamak adına finansman alanındaki 
iş birliğimizi de tamamlamış bulunuyoruz” dedi.
Yapılan iş birliği ile QNB Finansleasing ve General Solar Enerji, 
işletme ve fabrika sahiplerine güneş enerjisi santrali kurulumu 
ve finansmanı konularındaki bilgi ve deneyimleriyle her türlü 
desteği sağlayacaklar.
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ZORLU ENERJI OPENS 
A BRANCH OFFICE FOR 
RENEWABLE ENERGY 
INVESTMENTS IN 
KAZAKHSTAN 
Zorlu Enerji Elektrik Üretim has announced that it resolved to 
open a branch office in Kazakhstan. The company announced 
on the Public Disclosure Platform (KAP) that the branch office 
was established to operate in solar power, renewable energy 
and other fields of energy.
According to the statement made by Zorlu Enerji Elektrik Üre-
tim on the Public Disclosure Platform (KAP), “It was resolved 
that a company titled ‘Branch of the Joint Stock Company 
‘Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi’ in the Republic 
of Kazakhstan’ be established to make investments as an 
investor in Kazakhstan to operate in the fields of solar power, 
renewable energy and other fields of energy, engage in EPC 
activities, execute EPC contracts, and operate in any field of 
operation specified in our company’s field of operation.

ZORLU ENERJI, 
YENILENEBILIR ENERJI 
YATIRIMLARI IÇIN 
KAZAKISTAN’DA ŞUBE 
KURUYOR 
Zorlu Enerji Elektrik Üretim, Kazakistan’da bir şube açıl-
masına karar verildiği açıklamasında bulundu. Firmanın 
KAP açıklamasında güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve 
diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurul-
duğu bildirildi.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim tarafından Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, “Kazakistan’da 
güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında 
faaliyet göstermek üzere yatırımcı sıfatıyla yatırım yapabil-
mek, EPC faaliyetlerinde bulunabilmek ve EPC sözleşmeleri 
akdedebilmek ve bunlarla sınırlı olmaksızın şirketimizin 
faaliyet konusuna giren tüm konularda faaliyet gösterebilmek 
için şirketimizin Branch of  the Joint Stock Company ‘Zorlu 
Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi’ in the Republic of  
Kazakhstan unvanlı bir şubesinin açılmasına karar verilmiş-
tir” ifadelerine yer verildi.
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SOLAREX ISTANBUL 
ORGANIZED BY OUR MEMBER 
VOLI FUAR HIZMETLERI A.Ş. IS 
POSTPONED TO JULY 9 - 11, 
2020
The only international fair of solar energy and renewable 
energy in Turkey, SOLAREX Istanbul will open its doors on 
July 9 - 11, 2020.
The first and only international solar industry fair in Turkey, 
the gateway to Asia, Middle East, Africa and Turkic Republics, 
SOLAREX Istanbul is postponed to July 9-11, 2020, pursuant 
to a circular put into effect by the Ministry of Trade.
Supported by the Ministry of Energy, the Ministry of Trade 
and Natural Resources and the Ministry of Industry and 
Technology of Turkey, the 13th edition of SOLAREX Istanbul 
in 2020 will host the international officials of the solar power 
industry worldwide with its strong position in the industry.
Making an impression with its foreign visitors for 13 years, 
SOLAREX Istanbul, the first and only international fair of 
the solar power industry will host more than 20 seminars 
on innovation, digitization, storage, rooftop SPP applications 
and financial approaches.
Preparing for another remarkable and energetic atmosphere 
this year, SOLAREX Istanbul manages its advertising and 
promotion processes, expecting its Turkish and international 
visitors as an exceptional commercial arena.

ÜYEMIZ VOLI FUAR 
HIZMETLERI A.Ş.’NIN 
DÜZENLEDIĞI SOLAREX 
ISTANBUL 9 – 11 TEMMUZ 
2020 TARIHINE ERTELENDI
Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektörünün Türkiye’deki 
tek uluslararası fuarı olan SOLAREX İstanbul  kapılarını 
9- 11 Temmuz 2020 tarihinde açacak.
Asya, Orta Doğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine açılan 
kapı konumundaki ülkemizin, solar sektöründeki uluslararası 
ilk ve tek fuarı olan SOLAREX İstanbul, Ticaret Bakanlı-
ğı’nın açıkladığı genelge doğrultusunda 9-11 Temmuz 2020 
tarihine ertelendi.
T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakan-
lığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere her 3 
bakanlığın da desteklediği ve 13.sü düzenlenecek SOLAREX 
İstanbul 2020, solar sektöründeki güçlü konumuyla dünya 
çapındaki örgütlerin yetkililerini ağırlayacak.
Yoğun yabancı ziyaretçileri ile 13. yıldır adından söz ettiren 
ve sektörün ilk ve tek uluslararası fuarı olan SOLAREX 
İstanbul’da; inovasyon, dijitalleşme, depolama, çatı ges uy-
gulamaları ve finansal yaklaşımlar konularında 20 yi aşkın 
seminer programı gerçekleştirilecek.
Bu yıl yine çok renkli ve enerjik geçmesi için gerekli tüm 
hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olan SOLAREX 
İstanbul Fuarı yoğun tanıtım ve reklam süreçlerini yöneterek 
yeni ihracat kapılarının açılması için çok önemli bir ticari 
arena olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.
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MORE ROOF-TOP SOLAR 
PROJECTS BY NATUREL ENERJI  
Naturel Enerji has signed a turnkey roof-top solar EPC contract 
with Kırteks Metal, a leading company in metal sector in Turkey 
and owner of Akdeniz Kitchenware brand. The power produced 
by the solar installement shall be used for self-consumption of 
Kırteks premises in Kahramanmaras and the contract value is 
to be TRY 6,606,766.59 (USD 1,005,657.36) including VAT. 
The Project shall decrease the energy imports of Turkey, the en-
ergy costs of Kırteks Metal and shall bring us one step closer to 
our global aim of “ a cleaner, sustainable and pleasant World”. 
With this investment Kırteks and Akdeniz Kitchenware aim at 
using 100% green energy and zero carbon footprint. 
We would like to thank to Kırteks Metal for their environmental 
awareness and trust in our company.

NATUREL ENERJI ÇATI 
GÜNEŞ ENERJI SANTRALLERI 
KURULUMLARINA DEVAM 
EDIYOR 
Şirketimiz, Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri 
kapsamında, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından 
biri olan “Akdeniz Mutfak Eşyaları” markasının sahibi Kır-
teks Metal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti ile öztüketim amaçlı 
ÇATI GÜNEŞ SANTRALİNİN anahtar teslim yapımı için 
sözleşme imzalamıştır. 
Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek olan projenin sözleşme 
bedeli, KDV dahil 6.606.766,59 Türk Lirasıdır (1.005.657,36 
Amerikan Doları). 
Kırteks’e ait metal işletmesinin çatısına kurulacak olan Çatı 
Güneş Santrali, yerli ve yenilenebilir güneş kaynağımızın kul-
lanımı ile enerji ithalatının azaltılmasına katkıda bulunacağı 
gibi, daha yaşanabilir ve daha temiz dünya hedeflerimize 
bizleri bir adım daha yaklaştıracaktır.  
Bu yatırım ile Akdeniz Mutfak Eşyaları ve Kırteks Metal 
tükettikleri elektriğin tamamını temiz enerji kaynaklardan 
sağlamayı ve karbon ayak izlerini sıfırlamayı hedeflemektedir. 
Bizlere duyduğu güvenden ve çevreye olan duyarlılığından 
dolayı yatırımcımız Kırteks Metal’e teşekkür ederiz.
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A member of GÜNDER and a leading company 
in the solar power industry, ERL continues to 
launch new projects with more than twenty-
five years of experience in metal working 
and eight years of experience in the solar 
power industry. We interviewed with Halit 
EROL, the Chairman of ERL Solar Power 
Assembly Systems, about ERL’s experience 
and solar power investments with world-class 
components.

What are your company’s fields of activity?
Our Company, ERL SOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ A.Ş, 
operates in the energy industry.
This is a subsidiary. Our parent company is Erol Metal A.Ş. 
Founded in 1975, it is one of the longest-established com-
panies in Ankara. From the day it was founded, Erol Metal 
A.Ş. has adopted integrity as a principle and operated in the 
metal industry as a reputable company that gives confidence. 
The company’s primary field of activity is cutting, punching 
and bending iron, steel and aluminum parts using Laser and 
Plasma and welded production of high-quality products. It 
is a principal supplier for Defense, Aviation, Automotive, 

Güneş enerjisi sektörün liderleri arasında 
yerini alan Üyemiz ERL, çeyrek asrı aşan 
metal işleme tecrübesi, sekiz yıllık sektör 
deneyimi ile projeler sunmaya devam ediyor. 
ERL Solar Montaj Sistemleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn.Halit EROL ile ERL deneyimi 
ve uluslararası kalite standartlarındaki 
bileşenleri ile kurulan güneş enerjisi 
yatırımlarını görüştük.

Firmanızın genel faaliyet alanlarından bahseder 
misiniz?
Firmamız ERL SOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ A.Ş, 
genel olarak enerji sektöründe hizmet vermektedir.
Biz bir grup şirketiyiz. Ana firmamız Erol Metal A.Ş. 1975’te 
kurulmuştur ve Ankara’nın en köklü sanayi firmalarındandır. 
Erol Metal A.Ş. kurulduğu günden bugüne dürüst ticareti 
kendisine ilke edinerek çevresine güven veren saygın bir firma 
olarak metal sektöründe faaliyet göstermektedir. Erol Metal 
A.Ş için ana faaliyet konusu, Lazer ve Plazma yöntemiyle 
demir, çelik ve alüminyum parçaların kesilip delinmesi, bü-
külerek form verilmesi ve üretilen parçaların nitelikli kaynak 
imalatıdır. Savunma, Havacılık, Otomotiv, İnşaat, Makine 

“BEDAVA DOĞAN BATAN GÜNEŞ, ENERJI 
ÜRETIMI IÇIN BÜYÜK BIR KAYNAK”
“THE SUN RISES AND SETS FOR FREE, AND IT IS A 
MASSIVE RESOURCE FOR POWER GENERATION”
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Construction, Machine Production, Construction Equipment, 
Medical and Manufacturing industries.
To carry the experience, power and reliability of Erol Metal 
A.Ş. with the Metal Industry to the energy industry, we found-
ed another Ankara-based company, ERL SOLAR MONTAJ 
SİSTEMLERİ A.Ş. in 2011. 
Turnkey delivery of a Solar Power Plant and a solar panel 
load-bearing system to a customer requires managing dif-
ferent processes simultaneously. These processes involve
Since we think that a problem with any of these processes 
may affect the quality of the work to be offered to the cus-
tomer, we decided to take all processes under our own control. 

For this purpose, we founded C 
PROFİL SANAYİ A.Ş. in Gebze 
in 2016. C PROFİL SANAYİ A.Ş. 
manufactures products for the 
solar power industry. Covering 
a very large production area, 
our factory manufactures solar 
mounting system materials in 
compliance with international 
standards with a capacity of 3 
MW per day with 13 roll form 
machines. This makes ERL SO-
LAR MONTAJ SİSTEMLERİ A.Ş. 
the largest manufacturer of solar 
mounting materials in Turkey. 
What makes us unique is that all 
roll form lines in our factory are 
assigned to production of solar 
mounting systems.
Since we believe that field im-
plementation of solar mounting 
systems designed and manu-
factured in compliance with 
the international standards is 
at least as important as project 
design and manufacturing, we 
founded SOLTECH SOLAR MON-

TAJ HİZM.SAN.VE TİC. A.Ş. in 2017. This company deals with 
implementation of solar mounting systems on site, and then 
carrying out repair and maintenance of such sites.
Rapidly growing population, rapidly increasing energy de-
mand in parallel to it, and the environmental damage caused 
by the fossil fuels used to fulfill this demand have directed 
all countries to discover alternative and cleaner sources of 
energy. Many alternative solutions have been found recently. 
One of them is generating power from the sun.
Rising and setting for free without any expectation from 

İmalatı, İş Makine, Medikal ve İmalat Sanayi sektörlerinin 
ana tedarikçisi konumundadır.
Erol Metal A.Ş.’nin Metal Sektöründeki tecrübelerini, geçmi-
şinden aldığı deneyim, güç ve güvenirliğini enerji sektörüne 
de taşımak gayesi ile 2011 yılında yine Ankara merkezli olan 
ERL SOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ A.Ş,.’yi kurduk. 
Bir Güneş Enerjisi santralinin, solar taşıyıcı sisteminin müş-
teriye anahtar teslimi için birbirinden farklı süreçleri aynı 
anda yönetmek gerekir. Bu süreçler;
Bu süreçlerin herhangi birisinde oluşabilecek aksamanın, 
müşteriye sunulacak işin kalitesini oldukça kötü yönde etki-
leyeceğini düşündüğümüz için, tüm işleri kendi kontrolümüz 
altına almanın doğru olduğunu 
düşündük. Bu amaçla da 2016 
yılında, Gebze’de C PROFİL 
SANAYİ A.Ş.’yi kurduk. C 
PROFİL SANAYİ A.Ş. Güneş 
enerjisi sektörüne ürün üreten 
bir işletmedir. Oldukça geniş bir 
üretim alanı üzerine tesis edilen 
fabrikamızda 13 adet Roll form 
makinesi ile uluslararası stan-
dartlara uygun, günlük 3 MW 
solar montaj sistem malzemesi 
üretilmektedir ki, bu özelliğimiz 
ERL SOLAR MONTAJ SİS-
TEMLERİ A.Ş’yi Türkiye’nin 
en büyük solar montaj malze-
mesi üreticisi yapmaktadır. Bizi 
diğer üreticilerden ayrı tutan 
özelliğimiz, fabrikamızdaki tüm 
Roll form hatlarının tamamının 
solar montaj sitemi üretimi için 
tahsis edilmiş olmasıdır.
Uluslararası standartlara uygun 
projelendirilmesi ve üretimi ya-
pılan solar montaj sistemlerinin 
saha uygulamasının da en az 
projelendirme ve üretim kadar 
önemli olduğunu düşündüğümüz için 2017 yılında SOLTE-
CH SOLAR MONTAJ HİZM.SAN.VE TİC. A.Ş. isimli 
firmamızı kurduk. Bu firmamızın faaliyet konusu da solar 
montaj sistemlerinin saha uygulamasını yapmak, sonraki 
süreçte kurulan bu sahaların bakım onarım faaliyetlerini 
sürdürmektir.
Hızla artan dünya nüfusu, bu artışa paralel hızla artan enerji 
ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanması için başvurulan fosil 
yakıtların çevreye verdiği tahribat, tüm dünya ülkelerini al-
ternatif  ve daha temiz enerji kaynaklarını keşfetmeye yöneltti. 

  Müşterinin kurmak istediği GES santralinin 
mekanik ve statik olarak uluslararası standart-
lara göre hesaplanıp, projelendirilmesi,

  Projelerin yetkin kurumlarca onaylatılması,
  Onaylatılan projelere uygun ham maddenin 

tedariki, 
  Tedarik edilen ham maddenin projelere uygun 

üretilmesi,
  Üretilen ürünlerin sahalara sevki,
  Sahalara sevk edilen ürünlerin de projelere 

uygun sahalara tatbiki şeklinde sıralanabilir.

  Designing the SPP according to the customer’s 
requirements and international standards of 
mechanical and static design,

  Having the project approved by competent 
organizations,

  Procurement of raw materials based on the 
approved projects, 

  Manufacturing materials suitable for the proj-
ects,

  Transporting manufactured products to the site,
  Implementing the project on relevant sites,
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mankind, sun has become a 
great resource for power gen-
eration. Thus, a notable market 
has formed to make use of this 
free resource worldwide. It is 
very fortunate that Turkey’s 
geographical location allows 
it to benefit from solar ener-
gy efficiently. As a result, the 

world’s rising trend in the energy industry, solar power found 
its way into Turkey.
2017 was a crazy year, and 2,500 MW of the total SPP 
installed capacity of 5,995 MW in Turkey as of the end of 
2019 was installed in 2017.
Since we foresaw our country’s potential long before 2017 
and made sound investments in the solar power industry, 
ERL SOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ A.Ş. became the industry 
leader at the brighter time of the industry.
Since the YEKDEM contribution expires in 2020, licensed 
SPPs will be built in 2018, 2019 and 2020. ERL SOLAR 
MONTAJ SİSTEMLERİ A.Ş. has delivered four licensed SPPs 
to our customers, and we have signed a contract for two 
different licensed projects this year.
We continue to accomplish as many tasks as possible, leading 
our industry in a downsizing market in Turkey. In sum, ERL 
SOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ A.Ş. operates in project design, 
production, installation and delivery to the end user of Solar 
Power Plants with the support of our sister companies.

What are the company’s operations overseas?
As I said earlier, our investments make our company the 
largest manufacturer of Solar Mounting Systems in Turkey. 
Despite the downsizing industry in Turkey, we continue our in-
vestments, add more precise production lines to our equipment 
pool, and we are trying to enlarge our manufacturing area. 
We are also raising the number of specialized and qualified 
employees in our company because we aim to maintain our 
leadership in Turkey and engage in better projects worldwide. 
We started an intensive market research activity to in mid-
2018 to increase our business volume overseas. For this pur-
pose, we visited many international fairs and made analyses.
As these analyses showed, we found that Ukraine was a 
good country for us. We contacted reputable companies in 
Ukraine and we found a good place for us in the Ukrainian 
market. In the first quarter of last year, we became one of the 
main suppliers of what was then the largest integral solar 
power plant in Europe with the European company DTEK.
We manufactured 50% of the load-bearing system of the 
323-MWp SPP installed by the company in Nikopol. We are 

Yakın bir zamanda da bu konuya 
dair çok alternatif  çözümler bu-
lundu. Bu çözümlerden bir tanesi 
güneşten enerji üretmek oldu.
Her gün dünyayı aydınlatmak 
için insanoğlundan bir beklentisi 
olmaksızın, doğanın genel döngü-
sünde bedava doğan batan güneş 
enerji üretimi için büyük bir kay-
nak oldu. Böylelikle tüm dünyada bu bedava kaynaktan 
optimum yararlanmak adına ciddi bir pazar oluştu. Ne 
mutlu ki, ülkemiz de güneşten oldukça iyi bir biçimde fay-
dalanabilecek, oldukça avantajlı bir coğrafyada bulunmakta. 
Bunun sonucu olarak da dünyanın enerjide yükselen trendi 
olan güneş enerjisi sektörü ülkemize de hızlı bir giriş yaptı.
Özellikle 2017’de çılgın bir yıl yaşadık ve 2019 yılı sonu iti-
barı ile ülkemizde tesis edilen ve kurulu gücü 5.995 MW’lık 
GES santrallerinin 2.500 MW’ı 2017 yılı içinde tesis edildi.
2017’den çok çok önceki yıllarda ülkemizdeki potansiyeli 
görerek yatırımlarımızı bu sektöre çok sağlam bir şekilde 
yaptığımız için, sektörün parlak zamanında ERL SOLAR 
MONTAJ SİSTEMLERİ A.Ş olarak sektörde lider hale 
geldik.
2020’de YEKDEM katkısının sonlanması nedeni ile 2018, 
2019 ve henüz çok başında olduğumuz 2020 yılı Lisanslı 
Ges’lerin inşa edildiği/edileceği yıllar. Biz ERL SOLAR 
MONTAJ SİSTEMLERİ A.Ş olarak şu ana kadar 4 adet 
lisanslı GES santralini kusursuz bir şekilde müşterilerimize 
teslim ettik, yıl başı itibarı ile de 2 farklı lisanslı proje için 
imzalar atıldı.
Ülkemizde daralan pazarda mümkün olduğunca çok başa-
rılı işe imza atarak alanımızda liderliğimizi sürdürüyoruz. 
Özetle firmamız ERL SOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ 
A.Ş’nin faaliyet alanı, grup şirketlerinin de desteği ile Güneş 
Enerjisi santrallerinin mekanik montajı için gerekli montaj 
sistemlerinin projelendirme , üretim ve montaj dahil son 
kullanıcıya teslimi olarak tanımlanabilir.

 “Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde Ukraynalı 
firma DTEK ile yenisi yapılana kadar tek 
parçada Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi 
santrali için ana tedarikçilerden biri olduk.” 

“In the first quarter of last year, we became 
one of the main suppliers of what was then the 
largest integral solar power plant in Europe 
with the European company DTEK.” 

 “Ülkemizde daralan pazarda mümkün 
olduğunca çok başarılı işe imza atarak 
alanımızda liderliğimizi sürdürüyoruz.” 

“We continue to accomplish as many 
tasks as possible, leading our industry in 
a downsizing market in Turkey.” 
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rightfully proud to complete the project design + production 
+ logistics works of such a large-scale company in 76 days. 
The customer’s satisfaction at the end of the project was 
worth everything.
Confidence of a major company like DTEK in one of the 
company’s key projects and the company’s satisfaction with 
our performance gave us a great deal of credibility in the 
Ukrainian Market. We employed staff residing in Ukraine 
to monitor the Ukrainian market more closely and meet the 
demands that we receive.
We coordinated with other Turkish companies that have 
projects in Ukraine, and we exported more than 250 MW 
to Ukraine, including the DTEK project, last year.
We are making exports to other countries as well. We usually 
send materials to Germany and Greece. We sent materials to 
South Africa and Canada last year. We also shipped a solar 
mounting system for the SPP installed in an airport in Niger.
We are in contact with companies in European and Balkan 
countries. We are also solution partners with companies 
with considerable brand recognition operating in the same 
industry as we do. ERL SOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ 
A.Ş is also a member of the executive board of the coun-
try business councils of the Foreign Economic Relations 
Committee (DEİK) for Hungary and Ukraine. I have been 
elected a Member of the Hungary Business Council Exec-
utive Board and a Member of the Turkey-Ukraine Business 
Council Executive Board. 
In addition, we get consultancy and training from specialized 
organizations to manage our foreign trade processes pro-
fessionally. We know that education is a must in any field.

Firmanızın yurtdışı faaliyetleri hakkında bilgi verir 
misiniz?
Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, firmamız yaptığı 
yatırımlar ile Türkiye’nin Solar Montaj Sistemi üretimi yapan 
en büyük firması. Ülkemizde sektörel daralma olmasına rağmen 
yatırımlarımıza devam ediyoruz, makine parkımıza daha hassas 
üretim yapan hatlar ekliyoruz, üretim alanımızı genişletme çaba-
larımız var. Zaten konusunda uzman, yetenekli iş arkadaşlarımızın 
sayısını artırıyoruz. Çünkü hedefimiz yurt içinde liderliğimizi 
sürdürür iken yurtdışında da iyi işlere imza atabilmek. 
Yurtdışı iş hacmimizi artırmak adına 2018 yılının ortasından 
itibaren yoğun bir Pazar araştırmasına giriştik, bu bağlamda pek 
çok uluslararası fuara ziyaretçi olarak giderek analizler yaptık.
Bu analizler sonrası Ukrayna’nın bizler için çok iyi bir Pazar 
olduğuna saptadık, ülkenin hatırı sayılır firmaları ile yaptığımız 
görüşmeler sonrası bu pazarda kendimize oldukça güzel bir yer 
bulduk. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde Ukraynalı firma DTEK 
ile yenisi yapılana kadar tek parçada Avrupa’nın en büyük güneş 
enerjisi santrali için ana tedarikçilerden biri olduk.
Firmanın Nikopol bilgesinde tesis ettiği 323 MWp’lık GES sant-
ralinin solar taşıyıcı siteminin %50’sini biz ürettik Bu kadar 
büyük bir şirketin, bu kadar büyük hacimli işinin projelendirme 
+ üretim + lojistik işleri dahil 76 gün içinde tamamlamanın 
haklı onurunu yaşıyoruz. İşin tamamlanması sonrası, müşterinin 
duyduğu memnuniyet her şeye değerdi.
DTEK gibi Ukrayna’da otorite bir firmanın önemli projelerinden 
birinde bize güvenmesi, işin sonunda da çok memnun kalması 
bizler için büyük referans oldu. Ukrayna’daki pazarı daha sıcak 
takip etmek ve tarafımıza gelen talepleri karşılamak amacı ile 
bu ülkede ikamet eden personel istihdamı yaptık.
Ukrayna’da projeleri olan diğer Türk firmaları ile de koordinas-
yon kurduk, geçtiğimiz yıl DTEK dahil Ukrayna’ya 250 MW’ın 
üzerinde ihracat yaptık.
Ukrayna dışında başka ülkelere de ihracat yapıyoruz. Yoğun 
olarak Almanya ve Yunanistan’a malzeme gönderilerimiz oluyor, 
geçtiğimiz yıl G.Afrika ve Kanada’ya da malzeme gönderileri-
miz oldu, Nijer Havaalanına kurulan GES için de solar montaj 
sistemi sevkiyatımız oldu.
Avrupa ve Balkan ülkelerinde çok sıcak görüşmelerimiz var, 
onun dünya genelinde marka bilinirliği çok yüksek olan bizler ile 
aynı işi yapan önemli firmalarla da çözüm ortaklığı yapıyoruz. 
Ayrıca firmamız ERL SOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ 
A.Ş, Macaristan ve Ukrayna için Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lu (DEİK)’in ülke bazlı iş konseyleri yürütme kuruluna girmiş 
bulunmaktadır. Bu oluşumda, Macaristan İş Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyesi ve Türkiye –Ukrayna İş Konseyi Yürütme Kurulu 
Üyesi olarak seçildim. 
Bunun dışında dış ticaret süreçlerimizi profesyonel bir şekilde 
yönetmek için konusunda uzman kuruluşlardan danışmanlıklar 
eğitimler alıyoruz, biliyoruz ki her alanda eğitim şart.
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Falling costs and strong policy support 
have recently made renewable energy more 
attractive and competitive in many countries. 
However, like very industry, the solar energy 
industry is facing the challenges caused by the 
coronavirus crisis. Interruptions supply chains 
causing delays in completion of projects, 
the risk of not being able to use the state 
incentives that will expire this year, uncertainty 
with the future power demand, and the 
pressure on public and private sector budgets 
are expected to drop investments dramatically. 
On the other hand, the global macroeconomic 
trauma caused by the Covid-19 may enhance 
global development of renewable energy.

Günümüzde, düşen maliyetler ve güçlü politika 
destekleri, yenilenebilir enerjiyi birçok ülkede daha 
çekici ve rekabetçi hale getirdi. Ancak şimdilerde 
her sektörde olduğu gibi güneş enerjisi sektörü 
de koronavirüs krizinden kaynaklanan zorluklar 
ile karşı karşıya kalmış durumda. Projelerin 
tamamlanmasında gecikmelere yol açabilecek 
tedarik zincirindeki kesintiler; bu yıl sona eren 
devlet teşviklerinden yararlanamama riski; 
gelecekteki elektrik talebi üzerindeki belirsizlikler 
ile birlikte kamu ve özel sektör bütçeleri üzerindeki 
baskı nedeniyle yatırımlarda ciddi düşüşler 
bekleniyor. Öte yandan, Covid-19’un tüm dünyada 
yarattığı makroekonomik travma, yenilenebilir 
enerjinin küresel genişlemesini güçlendirebilir.

“KORONAVIRÜS KRIZI, ENERJI DÖNÜŞÜMÜ 
IÇIN BÜYÜK BIR FIRSAT OLABILIR”

Yazı: Esen ERKAN

“THE CORONAVIRUS CRISIS MAY BE A BIG 
OPPORTUNITY FOR ENERGY TRANSFORMATION”
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The International Energy Agency (IEA) made three sugges-
tions for governments to sustain the growth in the renewable 
energy industry during the coronavirus pandemic. In a study, 
IEA Energy Specialist Heymi Bahar identified three main 
challenges encountered in growing renewable energy sources 
because of the global economic outcomes of the pandemic. 

“It is inevitable to have a delay in renewable energy 
projects”
Prior to the coronavirus pandemic, 2020 was considered 
another record-breaking year for renewable energy plants. 
According to IEA, it is not quite likely any more. In a study, 
IEA Energy Specialist Heymi Bahar identified three main 
challenges encountered in growing renewable energy sources 
because of the global economic outcomes of the pandemic. 
Governments are more central than ever to overcoming these 
challenges and setting the distribution rate of renewable 
energy in near future. In this process, economic incentive 
packages that aim to put global economy back on track will 
be particularly important. In designing such packages, gov-
ernments will have to promote new technologies in renew-
able energy for their structural benefits of creating jobs and 
reducing emissions.
According to Bahar, problems with the supply chain will cause 
delays in delivery of projects worldwide. After these delays, 
the energy incentives in China, the United States and the EU 
will expire by the end of 2020.  Uncertainty and different 
priorities will be a threat to investments. They will affect 
every field from employment to vulnerable small projects and 
rooftop photovoltaic (PV) solar power industry.
First, governments may extend commissioning deadlines 
of projects after 2020, taking into consideration the delays 
associated with supply chain interruptions and restrictions 
on labor. This will allow renewable energy project developers 
to avoid fines and maintain their previous projects.
Second, governments may include special funding measures 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), koronavirüs pandemisinde 
yenilenebilir enerjideki büyümeyi sürdürmek için hükümet-
lere 3 öneri sundu. IEA Enerji Uzmanı Heymi Bahar çalış-
masında, pandeminin küresel ekonomik sonuçları nedeniyle 
yenilenebilir enerji kaynaklarının büyümesinde karşılaşılan 
üç ana zorluğu tanımladı. 

“Yenilenebilir enerji projelerinde gecikme 
kaçınılmaz”
Koronavirüs pandemisinden önce, 2020 yılı yenilenebilir 
tesisler için bir başka rekor yıl olarak belirlenmişti. IEA’nın 
analizlerine göre, bu durum artık pek olası görünmüyor. IEA 
Enerji Uzmanı Heymi Bahar çalışmasında, pandeminin 
küresel ekonomik sonuçları nedeniyle yenilenebilir enerji 
kaynaklarının büyümesinde karşılaşılan üç ana zorluğu ta-
nımladı. Hükümetler bu zorlukların üstesinden gelmek ve 
yakın gelecekte yenilenebilir enerji dağıtım hızını belirlemek 
konusunda her zamankinden daha fazla merkezi konumda 
yer alıyor. Bu süreçte, küresel ekonomiyi tekrar rayına oturt-
mayı amaçlayan ekonomik teşvik paketleri, özellikle önemli 
olacak. Bu paketleri tasarlarken, hükümetlerin yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ekonomik kalkınma ve istihdam yaratma 
açısından getirebileceği yapısal faydaları ve aynı zamanda 
emisyonları azaltarak teknolojideki yenilikleri de teşvik et-
mesi gerekecek.
Bahar’ın açıklamalarına göre, tedarik zincirindeki aksamalar, 
her ülkede projelerin tamamlanmasında gecikmelere yol 
açacak. Bu gecikmeler ile birlikte Çin, ABD ve AB’de 2020 
yılı sonunda büyük yenilenebilir enerji teşviklerinin geçerliliği 
sona erecek.  Belirsizlik ve yönlendirilen farklı öncelikler 
nedeniyle yatırım tehdidi söz konusu olacak. İstihdamdaki 
kilitlenmeler, savunmasız küçük projeler ve çatı tipi fotovoltaik 
(FV) sektörüne uzanan her alanda yansımalar görünecek.
İlk olarak, hükümetler, tedarik zinciri kesintileri ve işgücü 
kısıtlamalarından kaynaklanan gecikmeleri hesaba katarak 

 KAPAK 
 COVER 

57
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2020



and incentives in upcoming incentive packages. They should 
be focused on alleviating risks under difficult macroeconomic 
conditions for intensive macroeconomic PV, wind projects 
and small-scale project developers. Additional economic in-
centives such as tax loans, investment grants and special 
loan programs will be necessary to sustain demand in the 
distributed PV industry. These incentives may be combined 
with energy efficiency policies.
Third, short-term policy actions for renewable energy sources 

should be coherent with the 
new medium- and long-term 
visions aiming to have a rapid 
peak and a serious decline in 
greenhouse gas emissions in 
the next ten years. Renewable 
energy sources and energy 
efficiency will lead the efforts 
of transition to clean energy. 
However, a continuous and 
consistent long-term policy vi-
sion is necessary. In this sense, 
incentive packages should pro-
vide funding to the new renew-
able energy technologies that 
are not fully commercialized 
but hold a significant potential 
of cost-reduction.
The global emergency caused 
by COVID-19 is reminiscent 
of the losses suffered by fi-
nancial markets after the fi-
nancial crisis of 2008. OECD 
made the first detailed impact 
analysis after the coronavirus 
outbreak. According to the In-
terim Economic Assessment 
published by the Organization 
of Economic Cooperation and 

Development (OECD) on March 2, the virus damaged pro-
duction, expenditure and supply chain in tourism, electronics, 
automobile production and many other industries in addition 
to its negative impact on economic growth. 
OECD: “We should give an international response to 
the virus”

OECD has announced that the coronavirus epidemic could cut 
global economy growth in half and put several countries in 
recession this year. Noting that the spread of the disease put 
the investments in an alarming state, the OECD stated that 

2020 yılı sonrasında, projelerin devreye alınması için son 
tarihleri uzatabilir. Bu, yenilenebilir enerji proje geliştiricileri-
nin mali cezalardan kaçınmalarını ve aynı zamanda nitelikli 
oldukları önceki teşvikleri de korumalarını sağlayacaktır.
İkincisi, hükümetler, gelecek teşvik paketlerinde yenilenebilir 
projeler için özel finansman önlemlerine ve teşviklere yer 
verebilir. Bunlar, yoğun makroekonomik ölçekli FV, rüzgar 
projeleri ve özellikle küçük çaplı proje geliştiricileri için, zorlu 
makroekonomik koşullar altın-
da riskleri azaltmaya odaklan-
malıdır. Dağıtık FV sektörüne 
yönelik talebi sürdürmek için 
vergi kredileri, yatırım hibeleri 
ve özel kredi programları gibi 
ek ekonomik teşvikler gerekli 
olacaktır. Bu teşvikler enerji 
verimliliği politikaları ile bir-
leştirilebilir.
Üçüncüsü, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ilişkin kısa vadeli 
politika eylemleri, önümüzde-
ki on yılda, sera gazı emisyon-
larında hızlı bir tepe noktasına 
ulaşmayı ve daha sonra ciddi 
bir düşüş sağlamayı amaçla-
yan, yeni orta ve uzun vadeli 
vizyonlarla uyumlu olmalıdır. 
Yenilenebilir enerji kaynakla-
rı ve enerji verimliliği, temiz 
enerji geçişlerinin ilerletilme-
sinde öncü rol oynayacaktır. 
Ancak, sürekli ve tutarlı bir 
uzun vadeli politika vizyonu-
na ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
anlamda, teşvik paketlerinin 
tamamen ticarileştirilmemiş, 
ancak önemli maliyet azalt-
ma potansiyeline sahip yeni 
yenilenebilir enerji teknolojilerine fon sağlaması da gerek-
mektedir.
COVID-19’un yarattığı küresel acil durum, finansal piya-
saların 2008 ekonomik krizinden sonra yaşadığı kayıpları 
anımsatıyor. Koronavirüs sonrası detaylı etki analizi yapan 
ilk kurum OECD oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü’nün (OECD) 2 Mart’ta yayınladığı Ara Dönem 
Ekonomik Değerlendirmesinde, virüsün ekonomik büyüme 
üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra turizm, elektronik, 
otomobil üretimi ve diğer pek çok sektörde üretim, harcama 
ve tedarik zincirinde bozulma yarattığına dikkat çekiliyor. 

IEA Enerji Uzmanı Heymi Bahar, hükümetler 
için üç ana başlıkta çözüm önerileri sunuyor:
1. Son başvuru tarihlerini uzatmak,
2. Yaklaşan teşvik paketlerine yenilenebilir enerji 

projeleri için finansman ve teşvikleri dahil etmek,
3. Elektrik altyapısı, yüzer açık deniz rüzgar çiftlikleri, 

deniz teknolojileri ve düşük karbonlu hidrojen gibi 
yeni teknolojilerin finansmanı ve 2050 yılı emisyon 
hedeflerini korumak için yeni orta ve uzun vadeli 
stratejilerle uyumlu kısa vadeli politika eylemleri 
belirlemek.

IEA Energy Specialist Heymi Bahar suggests his 
solutions under three main titles:
1. Extending bidding deadlines,
2. Integrating funding and incentives for 

renewable energy projects in upcoming 
incentive packages,

3. Deciding on short-term policy actions coherent 
with medium- and long-term strategies to 
fund the electricity infrastructure and new 
technologies such as floating offshore wind 
farms, marine technologies and low-carbon 
hydrogen and to maintain emission objectives 
for 2050.
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the global GDP growth could go 
up to 1.5% this year, cutting the 
pre-outbreak forecast of 2.9% 
growth in half. Representing the 
world’s 36 most developed econ-
omies, the Paris-based organi-
zation invited the governments 
to taking greater steps to coop-
erate and give an international 
response to stop the spread of 
COVID-19.
OECD points out that the econo-
mies of Japan and the Eurozone, 
which are already showing a 
poor GDP growth, will go into 
a recession and the failure of 
England in its post-Brexit trade 
talks with the EU poses another 
risk. In China, the epicenter of the 
COVID-19, car sales dropped by 
80 percent, and passenger traffic 
by 85 percent.
The Purchasing Managers’ Index 
(PMI) declined from 50.2 percent, 
the record high of the previous 
year, to 35.7 percent in Febru-
ary. The economic slowdown in 
Beijing, which accounts for 17% 
of the global GDP, 40% of the 
total demand for goods and 11% 
of the global trade has started 
a domino impact on the global 

downsizing. Financial markets worldwide are expected to 
collapse by about 20 percent this year.
Another gloomy scenario came from the World Trade Organi-
zation General Director Roberto Azevêdo. “The impact on the 
global economy will become more clear with the trade data 

OECD: “Virüse karşı 
uluslararası bir tepki 
vermeliyiz”
OECD, koronavirüs salgınının 
küresel ekonomik büyümeyi yarı 
yarıya azaltabileceğini ve birkaç 
ülkeyi bu yıl resesyona sokabile-
ceğini açıkladı. Hastalık dünya-
ya yayıldıkça yatırımların alarm 
verdiğini belirten OECD, küre-
sel GSYİH büyümesinin bu yıl 
%1.5’e varabileceğini ve salgının 
gerçekleşmesinden önce tahmin 
ettiği %2.9 oranının neredeyse 
yarı yarıya azalacağını ifade etti. 
Dünyanın en gelişmiş 36 ekono-
misini temsil eden Paris merkezli 
birlik, dünyanın dört bir yanın-
daki hükümetleri birlikte çalış-
mak için daha büyük adımlar 
atmaya ve COVID-19’un yayıl-
masını durdurmak için uluslara-
rası tepki vermeye çağırdı.
OECD, zaten zayıf  GSYİH 
büyümesi sergileyen Japonya 
ve Euro bölgesi ekonomilerinin 
bu yıl durgunluğa gireceğini, İn-
giltere’nin AB ile Brexit sonrası 
ticaret görüşmelerindeki başa-
rısızlığın da risk oluşturduğuna 
dikkat çekti. COVID-19 salgı-
nının merkez üssü olan Çin’de 
otomobil satışları %80 azalırken yolcu trafiği ise %85 düşüş 
gösterdi.
Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında geçen 
yılın en yüksek seviyesi olan 50.2’den 35.7’ye düştü. Küresel 
GSYİH’nın %17’sine; toplam mal talebinin ise %40’ına 

 Koronavirüs, küresel salgına dönme 
sürecinden çok daha önce ekonomiyi 
ve enerji sektörünü vurdu. Virüsün 
şu anki boyutu, finansal piyasalarda 
dalgalanmalara, enerji şirketlerinin 
hisse fiyatlarında düşüşlere, çok uluslu 
şirketlerin ofislerini kapatmalarına, 
etkilenen bölgelerde bulunan 
çalışanların evden çalışmalarına, 
dünya çapındaki etkinliklerin ve 
uçuşların kısıtlamasına kadar gitti. 
Salgın genişledikçe, gerek enerji 
sektörü, gerekse ekonomi değişim 
geçirmeye devam ediyor.

Coronavirus hit the economy and the 
energy industry long before it turned into 
a pandemic. The virus has made such 
a profound impact that it has caused 
fluctuations in financial markets, declines 
in stock prices of energy companies, 
closure of the offices of multinational 
corporations, telecommuting of office 
employees, and restrictions on flights 
and events worldwide. As the epidemic 
grows further, both the energy industry 
and the economy will continue to 
transform. 
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to appear next week,” said 
Azevêdo, implying that the 
epidemic will have a dra-
matic impact on the global 
economy. EU Spokesper-
son for Economy, Paolo 
Gentiloni, pointed out that 
the severe impact of the 
epidemic on commercial 
activities will force Euro-
pean countries to increase 
their spending. He stated 
that a “V”-shaped recovery 
curve was too optimistic to 
be acceptable.
According to OECD, the 

economic damage in China points to a short-lived but seri-
ous recession and the already-poor global growth will drop 
from 2.9% to 2.4%. OECD expects that the global growth will 
slow down in the first quarter, and the growth of China will 
decline from 6.1% to below 5%. China has been the world’s 
second largest economy for almost 30 years and it will be 
its poorest growth rate in 30 years.
According to OECD, world leaders should take action as soon 
as possible and suport healthcare systems and the most 
vulnerable social groups and organizations more. The Head 
Economist of OECD, Laurence Boone, also warned central 
banks that they would not be able to protect economies from 

katkıda bulunan ve dünya 
ticaretinin %11’ini oluş-
turan ticaret merkezi Pe-
kin’deki yavaşlama, küresel 
daralmada domino etkisi 
başlattı. Dünya genelinde 
finansal piyasaların bu yıl 
yaklaşık %20 oranında 
çöküş yaşayacağı öngörü-
lüyor.
Bir diğer kötü senaryo tah-
mini ise Dünya Ticaret Ör-
gütü Genel Direktörü Ro-
berto Azevêdo’dan geldi. 
Salgının küresel ekonomi 
üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olacağını belirten Azevêdo: “Küresel ekonomi üzerin-
deki etkiler, önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak ticaret 
verileri ile daha da netleşecek” dedi. AB Ekonomi Sözcüsü 
Paolo Gentiloni ise virüsün ticari faaliyetler üzerindeki ağır 
etkisinin Avrupa ülkelerinin harcamalarını artırmaya zor-
layacağına dikkate çekti. Hızla büyüme grafiği gösterecek 
“V” şeklinde bir iyileşme senaryosunun artık kabul edilemez 
ve fazla iyimser olduğuna dikkat çekti.
OECD’ye göre, Çin’deki ekonomik hasar kısa ömürlü ancak 
ciddi bir gerilemeye işaret ediyor ve geçen yıl zaten zayıf  olan 
küresel büyüme, %2.9’dan % 2.4’e düşüyor. OECD, küresel 
büyümenin ilk çeyrekte daralacağını, geçen yıl %6.1 olan 
Çin’deki büyümenin bu yıl %5’in altında kalacağını 
öngörüyor. Neredeyse 30 yıldır dünyanın ikinci en 
büyük ekonomisi olan Çin için bu oran, en zayıf  
büyüme oranı olacak.
OECD’ye göre, dünya liderlerinin hızlı davranmaları 
ve gelirlerini sağlık sistemlerine, en savunmasız sosyal 
grup ve kurumlara daha fazla destek olacak şekilde 
kullanmaları gerekiyor. OECD’nin Baş Ekonomisti 
Laurence Boone da, merkez bankalarını ekonomileri 
kendi başlarına koronavirüsten koruyamayacakları 
konusunda uyardı. Boone: “Bunun sadece merkez 
bankaları tarafından yönetilebilecek bir şok oldu-
ğunu düşünmüyoruz” dedi. Boone, yüzlerce milyar 
dolarlık mal üzerindeki ithalat tarifelerinin de eş 
zamanlı olarak arttığını, ABD ve Çin’in ticaret savaş-
larına artık bir son vermeleri gerektiğini vurguladı. 
Krizle başa çıkmak için küresel işbirliğin gerekli 
olduğunu ifade eden Boone, Washington ve Pekin’in 
son iki yıl içinde uygulanan tarifelerden vazgeçme-
leri halinde, daha işbirlikçi bir duruşa dönüş sinyali 
vereceğini söyledi.

Koronavirüsün en fazla etkilemekte olduğu sektörlerden 
biri de turizm. Dünya ekonomisinin yaklaşık %4’ünü 
turizm gelirleri oluşturuyor. İspanya’da bu oran %11.1’e 
ulaşıyor. Fransa’da %7.1, İtalya’da %6, Türkiye’de %4.3, 
OECD ortalaması ise %4.2. ABD’de %2.65, Kore’de sadece 
%1.8.

Tourism is among the industries most affected by 
coronavirus. Tourism income accounts for approximately 
4% of the global economy. This rate is 11.1% in Spain. It 
is 7.1% in France, 6% in Italy, 4.3 percent in Turkey. The 
OECD average is 4.2%. Tourism accounts for 2.65% of the 
economic activity in the United States and 1.8% in Korea.
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coronavirus on their own. Boone said: “We do not think that 
this crisis can be managed by central banks only.” Boone also 
stated that import tariffs on hundreds of billions of dollars of 
goods also increased, and the United States and China should 
end the trade wars at once. Noting that global cooperation is 
needed to cope with the crisis, Boone stated that Washington 
and Beijing could signal a more cooperative attitude if they 
abandoned the tariffs that were in effect for two years.

Renewable energy equipment supply will be affected 
more by the crisis
Considering the impact of the epidemic on the renewable 
energy industry, delays are expected in global supply chains 
and production of both wind turbines and solar panels. Par-
ticularly, the global impact of China, the leader of equipment 
manufacturers for the wind and solar power industry, will rise 
over time. Since raw materials are supplied by China, local 

production of solar panels 
will also be affected. This 
may mean a short increase 
in the prices of solar panels 
and products worldwide. 
Many of the affected re-
gions of China are report-
edly the heart of the solar 
power production.
According to another study 
by TrendForce, procurement 
of key equipment such as 
modules and inverters is 

most severely affected by the coronavirus epidemic. Problems 
will be experienced with many raw materials used for produc-
tion of modules, i.e. auxiliary materials such as silicon wafers, 
aluminum frames, glass, etc. due to the restrictions on the 
supply chain in China. This dramatic decline in the volume of 
transport and logistics services may lead to inevitable delays 
in projects’ connection to the grid and the delivery deadlines 
of the solar plants being installed may be missed in many 
countries. According to experts, some manufacturers rely on 
their factories in Southeast Asia for production of modules 
and inverters but those who do not have such an option 
should consider other means of production and comply with 
the market conditions.
England-based consultancy company Wood Mackenzie fore-
casts a decline reaching 50 percent in turbine installations. 
It is also expected that 6 GW of the wind power capacity in 
the United States will be expected by the epidemic. The size 
of the impact on the operations of the global wind turbine 
manufacturer Vestas is not clear. Vestas manufactures blades 

Yenilenebilir enerji ekipman tedariğinde kriz 
artacak
Yenilenebilir enerji sektöründeki etkilerine bakıldığında, hem 
rüzgar türbinleri hem de güneş panelleri için küresel tedarik 
zincirlerinde ve üretimde gecikmeler yaşanacağı tahmin 
ediliyor. Özellikle, rüzgar ve güneş sektörü için ekipman 
üretimlerinde başı çeken Çin’in küresel etkileri zamanla 
artacak. Çin’den sağlanan hammaddeler nedeniyle yerel 
güneş panelleri üretimi de etkilenecek. Bu durum, dünya 
çapında güneş panelleri ve ürünlerinin fiyatlarında kısa 
süreli bir artış anlamına gelebilir. Çin’de virüsten etkilenen 
bölgelerin birçoğunun özellikle güneş enerjisi imalat sana-
yinin kalbi olduğu belirtiliyor.
TrendForce’un araştırmasına göre, modül ve invertör gibi 
anahtar ekipmanların temini, koronavirüs salgından en fazla 
zarara uğrayacak. Modül üretiminde yer alan birçok ham-
madde, yani silikon gofretler, alüminyum çerçeveler ve cam 
gibi yardımcı malzemeler 
için Çin’deki kısıtlanan 
tedarik zinciri nedeniyle 
lojistik problemler yaşa-
nacak. Nakliye ve lojistik 
hizmetlerinin hacmindeki 
bu önemli azalma, projele-
rin şebeke bağlantılarında 
kaçınılmaz gecikmelere yol 
açabilir ve pek çok ülke-
de kurulumu devam eden 
güneş santrallerinin teslim 
süreleri kaçırılabilir. Uzmanlar, bazı üreticilerin modül ve 
inverter üretimi için Güneydoğu Asya’daki fabrikalarına 
güvendiğini ancak böyle bir seçeneği olmayan üreticilerin 
diğer üretim araçlarını inceleyip piyasa koşullarına uyum 
sağlamalarını tavsiye ediyor.
İngiltere merkezli danışmanlık firması Wood Mackenzie, 
türbin tesisatlarında yüzde 50’ye varan bir düşüş öngörüyor. 
Ayrıca, ABD’deki rüzgar kapasitesinin 6 GW’lik bir bölü-
münün bu yıl virüs tarafından etkileneceği tahmin ediliyor. 
Küresel rüzgar türbini üreticisi Vestas’ın işletmeleri üze-
rindeki etkinin boyutları ise henüz netleşmiş değil. Vestas 
rüzgar türbinlerinin bıçak ve diğer bileşen üretimleri Çin’de 
gerçekleştiriliyor.

En fazla zarar gören sektörlerin başında “Bilgi 
Teknolojileri” geliyor
Çin’deki pil üretiminin yüzde 60’ından sorumlu olan Hubei 
eyaleti, virüsün ortaya çıktığı ve en sert şekilde saldırdı-
ğı bölgelerin başında geliyor. Lityum-iyon pillerin küresel 
tedariği, Çin’deki salgından daha az etkilenen Japonya, 

Küresel GSYİH’nın %17’sine; toplam mal talebinin ise 
%40’ına katkıda bulunan ve dünya ticaretinin %11’ini 
oluşturan ticaret merkezi Pekin’deki yavaşlama, küresel 
daralmada domino etkisi başlattı.

The economic slowdown in Beijing, which accounts for 17% 
of the global GDP, 40% of the total demand for goods and 
11% of the global trade has started a domino impact on the 
global downsizing.
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and other components of wind turbines in China.

“Information Technologies” is among the most heavily-
damaged industries.
Accounting for 60 percent of the battery production in China, Hubei 
is the epicenter of the epidemic and one of the most severely-af-
fected areas. Lithium-ion batteries are procured from Japan, Korea 
and the United States, the countries that were less affected by 
the epidemic. However, experts warn that production of storage 
technologies and batteries will also be affected. In addition, the 
chain of industry for Information Technologies (IT) concentrates on 
China and IT is one of the most severely-affected industries so far. 
The virus penetrates into many fields ranging from computer pro-
duction to mobile phones, smart technologies and smart vehicles. 
How the virus will be controlled quickly or whether it will spread 
further is unknown but it is possible that it will put the energy 
industry on hold in the most of this year.

“The crisis may create opportunities for renewable energy”
The Covid-19 epidemic continues to create an unprecedented mac-
roeconomic trauma worldwide. The post-outbreak shock waves in 
crude oil prices have the potential to cause rapid interruptions in 
the supply chains of the energy industry. Even though industry 
analysts expect dramatic declines for the clean energy industries 
which have expanded quickly so far, the discussion focuses on 
the extent of the damage now.
Predicting that growth of the renewable energy projects com-
missioned will slow down worldwide, Rystad Enerji announced 
its preliminary forecast as 126 GW photovoltaic power and 71 
GW wind power capacity, and reduced its expectations for 2021 
by 10 percent. Bloomberg New Energy Finance has reduced the 
2020 global solar power industry from 152 GW to 143 GW 
and announced that the wind power industry faced a dramatic 
“downward risk” with its estimation of 75.4 GW in December. 
Wood Mackenzie has stated that the installed capacity of wind 
wind power would be 73 GW with a 5-GW decline from the 
company’s previous forecast and the industry is alone with this 
unprecedented crisis for now.
Head of the International Energy Agency (IEA), Fatih Birol, called 
world governments to make “large-scale” investments in wind, 
solar, green hydrogen, carbon capture and storage technologies to 
fight the coronavirus crisis. According to IEA, this difficult process 
could have significant benefits such as revitalizing the economies 
and accelerating the clean energy transformation”. Rapidly-de-
veloping wind and solar energy industries will continue to provide 
solutions in short term. According to the experts, such an action 
will direct petroleum companies to cut down on their spending to 
maintain their petroleum and gas investments and spare more 
capital to renewable sources.

Kore ve ABD’den sağlanıyor. Ancak uzmanlar, depolama 
teknolojileri ve pil üretimlerinin de etkileneceği konusunda 
uyarıda bulunuyor. Öte yandan, IT (Information Technology) 
yani bilgi teknolojileri uygulamaları için, endüstri zinciri 
Çin’de yoğunlaşmış durumda ve şu ana kadar salgından en 
çok etkilenen sektörlerin başında bilgi teknolojileri geliyor. 
Virüs, bilgisayar üretiminden cep telefonlarına, akıllı tekno-
lojilerden elektrikli araç sektörüne kadar daha pek çok alana 
nüfuz ediyor. Virüsün nasıl hızlı bir şekilde kontrol altına 
alınacağı ya da daha büyük bir salgın haline gelip gelmeye-
ceği bilinmiyor, ancak bu yılın çoğunda, enerji sektörünün 
genelini askıya alması muhtemel görünüyor.

“Krizden yenilenebilir enerji için fırsat 
doğabilir”
Covid-19 salgını, dünya üzerinde benzeri görülmemiş bir 
makro ekonomik travma yaratmaya devam ediyor. Ham 
petrol fiyatlarındaki Covid-19 sonrası gelen şok dalgaları 
da enerji sektörü tedarik zincirlerinde seri kesintilere neden 
olma potansiyeline sahip. Endüstri analistleri, şimdiye kadar 
hızla genişleyen temiz enerji sektörleri için önemli düşüşler 
öngörse de tartışma şimdi ne kadar zarar vereceği konusunda 
yoğunlaşmış durumda.
Rystad Enerji, devreye alınan yenilenebilir enerji projelerinin 
büyümesinin bu yıl dünya çapında azalacağını öngörerek, 
koronavirüs öncesi ön tahminini toplam 126 GW fotovoltaik 
güç ve 71 GW rüzgar kapasitesi olarak açıkladı ve 2021 
için beklentileri %10 daha geriye çekti. Bloomberg New 
Energy Finance, 2020 küresel güneş sektörünü 152GW’den 
143GW’ye düşürürken rüzgar sektörünün Aralık ayında 
tahmin ettiği 75.4 GW’ ile “önemli bir aşağı yönlü risk” ile 
karşı karşıya olduğunu açıkladı. Wood Mackenzie bu sene 
rüzgar enerjisindeki kurulu gücün önceki tahminlerden ne-
redeyse 5 GW düşüş ile 73GW kapasite ile gerçekleşeceğini 
ve sektörün şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen 
bir krizle baş başa kalmış olduğunu belirtti.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Mart 
ayı başında dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri, ko-
ronavirüs krizine karşı rüzgar, güneş, yeşil hidrojen, karbon 
yakalama ve depolama gibi teknolojilere “büyük ölçekli” 
yatırımlar yapmaya çağırdı. IEA’ya göre bu zorlu süreç, 
“ekonomileri canlandırmak ve temiz enerji dönüşümünü 
hızlandırmak” gibi önemli faydalar sağlayabilir. Hızla geli-
şen rüzgar ve güneş enerjisi sektörleri, kısa vadede çözüm 
sunmaya devam edecek. Uzmanlara göre bu durum, petrol 
şirketlerini mevcut petrol ve gaz yatırımlarını korumak için 
yaptıkları harcamaları kısmaya ve yenilenebilir kaynaklara 
daha çok sermaye ayırmaya yöneltecek.

 KAPAK 
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DİKKAT!
ATTENTION!

HER SOLAR (PV) KABLO AYNI DEĞİLDİR...
ALL SOLAR (PV) CABLES ARE NOT THE SAME...
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.

Prysmian Group presents Prysmian Performance Test (PPT) for Solar (PV) cables: the only 
comprehensive cable test system for safe, higher performance and lower total cost of 
ownership.
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COVID-19 MEASURES BY 
CW ENERJİ
CW Enerji has taken a lot of protective 
measures against the Coronavirus epidemic 
(Covid-19) from the moment the disease 
spread to Turkey for the health of our 
stakeholders and employees. 

The purpose of the measures is to ensure continuity of service 
and minimize the negative impact of the Covid-19. We would 
like to inform you about the additional measures we have 
taken in our head office and production plants. 

All notices issued by the Ministry of Health are shared 
with our employees

  In this process, we have ensured compliance with the 
decisions and warnings made based on the circulars is-
sued by all our ministries including the Ministry of Health.

  Any information documents issued by our Ministry of 
Health is shared with our staff.

  Posters of these documents are made and posted at 
various spots in our premises to ensure a continuous 

CW ENERJI’DEN COVID-
19’LA MÜCADELE 
TEDBIRLERI
CW Enerji olarak, tüm dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını 
Türkiye’de görüldüğü andan itibaren tüm 
paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı 
için firmamızda Covid-19 virüsüne karşı pek 
çok koruyucu önlem aldık ve almaktayız. 

Amacımız hizmet sürekliliğini güvence altına almak ve hep 
birlikte Covid-19 virüsünün yaratabileceği olumsuz etkileri 
minimum düzeye indirmektir. Bu amaçla, genel merkezimiz 
ve üretim tesislerimizde aldığımız ek tedbirler konusunda 
sizleri bilgilendirmek isteriz; 

Sağlık Bakanlığımızın tüm bilgilendirmelerini 
çalışanlarımızla paylaştık

  Bu süreçte başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm 
bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda 
alınan kararlara ve yapılan uyarılara titizlikle uyulmasını 

www.cw-enerji.com
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flow of information.
  All circulars are shared with our colleagues and measures 

are to ensure compliance with them. 

Visits to our premises are suspended and tours 
postponed

  We are always invigorated by our partners’ visits but 
we consider your health equal to ours under the current 
conditions and suspended visits to our administrative 
building and facilities for s limited time. 

  Collective events planned to be attended by our staff 
are postponed. All visits, events and programs in Turkey 
and abroad have been canceled.  

Our facilities and shuttles are regularly sanitized
  The number and scope of daily cleaning and hygiene 

practices have been increased. 
  Our facilities were sanitized by a team of specialists. Such 

sanitation procedures are performed on a regular basis. 
  It is compulsory to wear a mask in the company building. 
  Our employees’ houses were disinfected free of charge. 
  Every vehicle is sanitized down to its wheels while en-

tering and leaving the premises. 
  Our employee shuttles are sanitized twice a day, i.e. in 

the morning and in the evening.
  It is compulsory for our employees to wear a mask in 

the shuttle. 

Measures are taken to observe social distancing
  Barrier tapes have been applied to ensure compliance 

with a social distance of 3-4 steps as warned by the 
ministry. 

  Barrier tapes have been put on all benches to ensure 
compliance with social distancing not only in the cafeteria 
but also in recreation and production areas. 

Special sanitizers have been installed at the entrances 
of our premises

  Special sanitizers have been installed and made com-
pulsory to use at the entrance of our premises. 

  A sanitizer has been installed for shoes and made com-
pulsory to use at the entrance of our premises. 

Sanitary products are readily available to our staff
  Sanitizers have been installed to designated spots in 

all work areas. Sanitary products such as masks, gloves 
and sanitizers are readily available to our colleagues.

  Employees are dispensed masks for free on a daily basis 
and required to use them. 

  A team of professionals take the temperature of each in-

sağladık.
  Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı tüm bilgilendirme 

dökümanlarını personelimize dağıttık.
  Aynı dökümanları afiş haline getirerek tesislerimizin 

muhtelif  yerlerine asarak bilgilendirmeyi devam hale 
getirdik.

  Yayınlanan tüm genelgeleri arkadaşlarımızla paylaştık 
ve uyulması için önlemler aldık. 

Firmamıza ziyaretleri durdurduk, gezilerimizi 
erteledik

  Enerjimizi her zaman siz iş ortaklarımızın ziyaretlerin-
den aldık ancak içinde bulunduğumuz şartlarda sağ-
lığınız sağlığımızdır dedik ve  idari binamızla üretim 
tesisimize ziyaretleri geçici bir süre durdurduk. 

  Personelimizin katılması planlanan toplu etkinlikleri 
erteledik. Tüm yurt içi ve yurt dışı ziyaret, etkinlik ve 
programlarımızı iptal ettik.  

Tesislerimizi ve servislerimizi sürekli dezenfekte 
ediyoruz

  Günlük olarak yapılan temizlik ve hijyen uygulamala-
rının sayısını  ve kapsamını azamiye çıkardık. 

  Tüm tesislerimizi uzman ekipler tarafından dezenfekte 
ettirdik. Bu dezenfeksiyon işlemini periyodik aralıklarla 
tekrarlıyoruz. 

  Şirket içinde maskeli çalışma zorunluluğu getirdik. 
  Tüm çalışanlarımızın evlerini ücretsiz olarak dezenfekte 

ettirdik. 
  Tüm araçların tesis giriş ve çıkışta tekerleklerine kadar 

dezenfekte edilmesini sağladık. 
  Personel servislerimizi sabah ve akşam olmak üzere 

günde 2 kez dezenfekte ediyoruz.
  Personelimizin servise binerken dezenfektan ve maske 

kullanımını zorunlu kıldık. 

Fiziksel mesafeye uyulması için önlemler aldık
  Yemekhane gibi toplu bulunulan yerlerde bakanlık 

uyarısınca 3-4 adım olan fiziksel mesafeye uyulmasını 
sağlamak amacıyla şeritler çektik. 

  Fiziksel mesafeye uyulmasını sadece yemekhane değil, 
dinlenme ve üretim alanlarında sağlamak amacıyla tüm 
banklara şeritler çektik. 

Tesis girişlerimize özel dezenfaktanler 
yerleştirdik

  Tesis girişlerine özel dezenfektanlar yerleştirip kullanı-
mını mutlak hale getirdik. 

  Özellikle girişe ayaklar için bir dezenfektan koyup her 
girişte kullanılmasını sağladık. 
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dividual at the gates 
of the premises. 

All employees 
underwent medical 
screening, and those 
who were in the risk 
group were given an 
administrative leave 
Our workplace physi-
cian put all employees 
to medical screening. 
Employees under risk 
(over 60 years of age, 
diagnosed with a chronic 

disease, and pregnant women) were given an administrative 
leave or allowed to work from home.

CW Academy Training Sessions are held online
  As part of the Stay Home campaign which we consider 

crucial for the wellbeing of the society, CW Enerji has 
started to hold CW Academy training sessions online.

  Presenting interesting information about solar power 
systems and followed enthusiastically by every segment 
of the society and age group, CW Academy training ses-
sions are now held on our Youtube channel every Friday. 

Company meetings are held by teleconference
We will overcome these difficult times together with our 
measures. Continuity of production will eliminate the negative 
impact of the epidemic on our economy. We are greeting our 
colleagues who have supported us in our struggle and we 
wish to return to bright days as soon as possible. “WE CAN 
DEAL WITH IT TOGETHER!”

Personelimizin 
sağlık ürünlerine 
kolaylıkla 
ulaşmasını 
sağlıyoruz

  Tüm çalışma alan-
larında noktalar 
belirledik ve bura-
lara dezenfektanlar 
koyduk. Maske, el-
diven, dezenfektan 
gibi sağlık ürünleri-
ne arkadaşlarımızın 
ulaşımını kolaylaş-
tırdık.

  Her gün düzenli olarak çalışanlarımıza ücretsiz maske 
dağıtıyoruz ve kullanımını zorunlu hale getirdik. 

  Kapı giriş ve çıkışlarında konu hakkında eğitimli ekipler 
oluşturduk, fabrika alanına giren her bireyin ateşini 
ölçmeye başladık. 

Tüm çalışanlarımızı taramadan geçirdik, risk 
grubuna girenleri idari izinli saydık 
Tüm çalışanlarımızı, işyeri hekimimiz tarafından sağlık ta-
ramasından geçirdik. Risk grubuna giren personellerimizin 
(60 yaşın üzerinde olanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 
hamileler) idari izinli sayılmalarına veya uzaktan çalışmala-
rına olanak sağladık.

CW Akademi Eğitimlerini online ortamda 
yapmaya başladık

  CW Enerji olarak, toplum sağlığı için büyük önem 
taşıyan ’Evde Kal Türkiye’ kampanyasına verdiğimiz 
destek gereği CW Akademi eğitimlerimizi online or-
tama taşıdık.

  Güneş enerji sistemleri hakkında altın değerinde bilgiler 
sunan, her kesimden ve her yaş grubundan katılımcının 
büyük ilgi gösterdiği CW Akademi eğitimlerimizi artık 
her cuma youtube kanalımızdan yapmaya başladık. 

Şirket toplantılarımızı telekonferans yoluyla 
gerçekleştirmeye başladık
Bu zor günleri, aldığımız hayati önlemlerle, hep birlikte, 
omuz omuza atlatacağız. Üretimin devamı, salgının eko-
nomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf  edecektir. 
Mücadelemizde bizlere destek olan tüm çalışma arkadaşla-
rımızı saygıyla selamlıyor, en kısa zamanda aydınlık günlere 
ulaşmamız dileğiyle diyoruz. “BİZ BİZE YETERİZ!”

Tüm çalışanlarımızı taramadan geçirdik, risk grubuna girenleri idari izinli saydık 

• Tüm çalışanlarımızı, 
işyeri hekimimiz 
tarafından sağlık 
taramasından 
geçirdik. Risk 
grubuna giren 
personellerimizin (60 
yaşın üzerinde 
olanlar, kronik 
rahatsızlığı 
bulunanlar ve 
hamileler) idari izinli 
sayılmalarına veya 
uzaktan 
çalışmalarına olanak 
sağladık.

CW Akademi Eğitimlerini online ortamda yapmaya başladık

• CW Enerji olarak, toplum sağlığı için 
büyük önem taşıyan ’Evde Kal 
Türkiye’ kampanyasına verdiğimiz 
destek gereği CW Akademi 
eğitimlerimizi online ortama taşıdık

• Güneş enerji sistemleri hakkında 
altın değerinde bilgiler sunan, her 
kesimden ve her yaş grubundan 
katılımcının büyük ilgi gösterdiği CW 
Akademi eğitimlerimizi artık her 
cuma youtube kanalımızdan 
yapmaya başladık. 

 ÜYELERİMİZDEN 
 FROM OUR MEMBERS 

66
Nisan • Mayıs • Haziran / April • May • June 2020



COVID-19 MEASURES 
BY ÇEPAŞ GONVARRI 
INDUSTRIES

  We have first restricted entries. We have taken measures 
at the gates of the factory. All employees and third parties 
(customers, suppliers, subcontractors, etc.) [YCÖ] were 
informed about the COVID-19 prevention policies pre-
pared by Gonvarri Industries. Company authorities ask 
visitors at the entrance of our premises to complete an 
informative form about any contact overseas and their 
symptoms. All visitors are given masks and gloves and 
asked to wear them during their time at the premises. 
Those who reject to comply are not allowed in. In addition 
to these measures, we use a non-contact thermometer 
at the entrance to our premises. Those who are found to 
have a temperature of 38 degrees and above are direct-
ed to a healthcare institution. If one of our employees 
has a temperature of 37 degrees, we keep taking their 
temperature every hour throughout the day.

  We have issued a washable mask to our employees. 
We have deployed sanitizers to easy-to-access and 
frequently-used spots in the factory and office building.

  A limited number of people are served in the cafeteria. 
The seating layout is arranged to prevent people from 
sitting immediately next to or opposite to each other. 
People are required to use sanitizers at the gates. Water 
is served in single-use bottles. Red tapes are set up at 
1-meter intervals at the cafeteria queue area. We use 
1/3 of the total capacity of the cafeteria in turns. 

ÇEPAŞ GONVARRI 
INDUSTRIES’DEN 
COVID-19’LA MÜCADELE 
TEDBIRLERI

  İlk önce işletmeye girişleri kısıtladık. Fabrika giriş ka-
pılarında önlemler alındı. Gonvarri Industries olarak 
hazırladığımız COVID-19 önlem politikalarıyla ilgili 
tüm çalışanlarımız ve  üçüncü taraflar (müşteri, teda-
rikçi, taşeron, vb.)[YCÖ]  bilgilendirildi. İşletmemizin 
girişinde görevlilerimiz tarafından ziyaretçimizin yakın 
zamanda yurtdışı teması ve herhangi bir hastalıkla ilgili 
belirtileri hakkında bilgilendirici bir form doldurtulmak-
tadır. Tüm gelenlere maske ve eldiven verilmektedir ve 
işletme içerisinde bulunulan süre boyunca kullanması 
gerektiği tembih edilmektedir. Kabul etmeyenler içeri 
alınmamaktadır. Bu tedbirlerimize ek olarak İşletmemize 
giriş esnasında temassız ateş ölçer ile kontrol sağlamak-
tayız. Ateşi 38 derece ve üzeri olanlar derhal ilgili sağlık 
kuruluşuna yönlendiriliyor. Çalışanlarımız arasında 
37 derece ateşle gelen olursa gün içerisinde saat başı 
kontrole devam ediyoruz.

  Tüm çalışma arkadaşlarımıza yıkanabilir maske tedarik 
ettik. Fabrika ve ofis binasında kolay ulaşılabilir ve in-
sanların çok sık kullandığı ortak sayılabilecek alanlara 
dezenfektan yerleştirdik.

  Yemekhane kullanımı kişi sayısıyla sınırlandırıldı. Otur-
ma düzeni kimsenin karşılıklı veya yan yana gelemeyece-
ği şekilde düzenlendi. Girişler ve çıkışlarda dezenfektan 
kullanımı şart koşuldu. Sular tek kullanımlık şişelerde 
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  Our company physician organizes short training 
sessions about COVID-19. In addition, informative 
posters have been placed in offices, the cafeteria and 
all outdoor areas.

  Depending on their duties, we have directed some of 
our employees to work from home. Thus, we reduced 
the number of employees at the office and avoided 
creating a crowded space there. We also support our 
employees with taking annual leaves. Teams work 
in turns for continuity of the work flow. 

  Since production in our factory continues, we have 
increased the number of employee shuttles to prevent 
our employees from being too close to each other. 
In addition, we have made it compulsory to wear a 
mask in shuttles.  

  New laws and official practices are regularly moni-
tored. We have not started to lay off employees to 
maintain employment. We have sent employees with 
chronic diseases and aged over 65 to home. 

  All direct training programs and courses have been 
suspended. Compulsory OHS training courses are held 
by respecting social distancing and wearing a mask.

  Videoconferencing is preferred for all ordinary meet-
ings and other types of meetings. Meeting rooms are 
not used. We have assigned two halls to international 
video conference meetings and the 1-meter social 
distancing rule is observed there.

  We have suspended receiving customers and visitors 
in our premises as well as direct visits outside the 
premises for a limited period of time. We use telephone 
and video conferencing for communication.

verilmeye başlandı. Yemek sırasında yerlere 1 mt aralıklı kır-
mızı şeritler çizildi. Yemekhane toplam kapasitesinin 1/3’ünü  
dönüşümlü olarak kullanıyoruz. 

  COVID-19 ile ilgili şirket doktorumuz tarafından kısa eği-
timler düzenlendi. Ayrıca bilgilendirici afişler fabrika, ofis, 
yemekhane ve tüm açık alanlara asıldı.

  Çalışanlarımızın bir kısmını görevlerinin niteliği doğrultu-
sunda evde çalışmaları için yönlendirdik. Bu şekilde ofis çalı-
şanlarında sayı azaltarak kalabalık ortamları azaltmış olduk. 
Yine çalışanlarımızın yıllık izin kullanmasını destekliyoruz. İş 
akışının devamı için ekipler dönüşümlü olarak çalışılmaktadır. 

  Fabrikamızda üretimin devam ediyor olmasından dolayı 
ulaşım araçlarının sayılarını arttırarak kişilerin yakın temasta 
bulunmamalarını sağladık. Ayrıca araçlarda maske kullanı-
mını zorunlu hale getirdik.  

  Yeni yasa ve resmi uygulamalar düzenli olarak takip edilmek-
tedir. İstihdamın sürekliliğini sağlamak adına işçi çıkarma 
yoluna gitmedik. Kronik hastalığı olanları, 65 yaş ve üzeri 
kişileri evlerine gönderdik. 

  Yüz yüze verilen bütün eğitim ve kurslar askıya alındı. ISG 
alanında verilmesi zorunlu eğitimler ise kişisel mesafeler 
korunarak ve maskeler takılarak verilmektedir.

  Olağan tüm toplantılar ve diğer görüşmelerin devamı için 
video konferans yöntemi tercih edilmiştir. Toplantı odaları 
kullanılmamaktadır. Yurt dışı video konferans görüşmeleri 
için iki salonumuz ayrılmış ve burada da 1 metre kuralı 
uygulanmaktadır.

  Geçici süreyle işletmemiz içerisinde müşteri ve ziyaretçi kabu-
lü ve yine işletme dışında planlanan yüz yüze ziyaretlerimizi 
askıya aldık. Muhataplarımız ile telefon ve video konferans 
yöntemleri ile iletişim sağlamaktayız.
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SOUND OF THE NATURE 
OR THE SOUND OF 
MONEY?
They say the sounds of money and water are music to one’s 
ears. Now let’s see if they are equally beautiful or one of them 
is more beautiful. Until as recently as two months ago, many 
people around the world would find the sound of money more 
beautiful. I don’t know the current state of affairs though. 
One should ask.
I think the best thing to do is use the sound of money to have 
the sound of water, protect and increase it. There is nature, 
abundance, life, production, work, a functioning economy, 
welfare in water.
Money was referred to as green until recently because of 
the color of dollar notes. Now they say “green is the color 
of money” with a different perception. If we make a simple 
proposition, the color of money is green. Nature is green to. 
So can we say that nature is green? If we now encounter 
concepts like Green Economy, Green Bond, Green Banking, 
Green Economics Institute, Green Recycling in the titles of 
organizations, this means that we have entered the track 

DOĞANIN SESI MI, 
PARANIN SESI MI?
Ne derler para sesi, su sesi kulağa güzel gelen seslermiş. 
Şimdi bir bakalım bu iki ses aynı güzellikte mi yoksa biri 
diğerinden daha mı güzel? Çok yakın geçmişte, daha iki ay 
önce dünyada çok kişi para sesi daha güzel diyordu belki, 
şimdi ne deniliyor bilemiyorum… Sormak lazım…
Sanırım en doğrusu, paranın sesi ile dünyanın en güzel 
su seslerine sahip olmaya çalışmak, su sesini korumak ve 
çoğaltmak… Zira su varsa tabiat var, bereket var, yaşam 
var, üretim var, iş var, yürüyen ekonomi var ve refah var…
Paranın rengine bugüne değin dolardan kaynaklı yeşil de-
niyordu, şimdi de “Yeşil paranın rengidir” deniyor ancak 
farklı algı ile… Bu durumda çok basit bir önerme yaparsak; 
paranın rengi yeşildir, doğanın rengi de yeşildir o halde 
doğa, paradır diyebilir miyiz? Artık Green Economy, Green 
Bond, Green Banking, Green Economics Institute, Green 
Recycling vb tanımlamalara, kurum ünvanlarına rastlıyor-
sak, paranın yolunun doğadan geçmeye başladığı sürece 
girmişiz demektir…
Çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı amaçlayan 
ve çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan 

Yazı: Seyran HATİPOĞLU
Enerji Finansmanı Danışmanı
Energy Financing Consultant
Seyran.Hatipoglu@turseff.org

* Bu yazı ilk olarak 12 Nisan 2020 tarihinde Yeşil Ekonomi web sitesinde yayınlanmıştır. / * This article appeared for the first time on the Green Economy website on April 12, 2020.
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that sees money dependent on nature.
Defined as an economic approach that aims to reduce en-
vironmental risks, ecological scarcities and a sustainable 
development without damaging the environment, “Green 
Economy” has recently entered our lives. We will live together 
with this concept. It appears that those who resist will not 
have much power to resist...
I will avoid making the same sentences as many people do 
because they contain so many clichés. We will see the future 
for ourselves since I see that no one has a clear scientific 
answer. The only thing I am certain is that 7.8 billion people 
will be directly/indirectly affected by this process. We are 
working to minimize negative impact.
The period that is called the New Normal has started. Its 
characteristic is that the change has become permanent. 
As the actors of this film, we will live and learn about the 
permanent and temporary differences. There are different 
methods of learning. The costliest method is to learn by liv-
ing but it is also the most persistent. It is difficult and it may 
change the game.
If we have a look at the financial statement of the present time,
First of all, we know that economic difficulties are tempo-
rary and what matters is to ensure that problems with the 
real sector do not spread to the financial sector. We should 
still remember, and never forget, the times it did spread to 
the financial sector. A strong financial system supports the 
real sector. As a former bank employee and entrepreneur 
who experienced and managed crises, I suggest that “being 
positive and being realistic should not be confused” and the 
crisis should be managed with those who are experienced 
with managing crises. The process can be taken under control 
and overcome with information based on experience rather 
than by rote.
We are lucky that Turkey has a strong financial system and 
it turned this bend with a liquid structure. Likewise, we are 
one of the world’s best implementers of branchless banking. 
Moreover, officials of the financial sector transferred their 
know-how on this matter. This being the case, balance of 
payments is maintained for now. On the other hand, Open 
Banking that originated in the United Kingdom will make our 
lives easier. The financial sector put emphasis on digitization 
for some time but no one should be worried about losing 
their job. A high-ranking official of a bank said: “digitization 
will not result in job loss but we will direct our employees 
from their desks to actively working with customers on site.” 
Human resource is always the most important resource. We 
experienced it when e-commerce and distribution channel 
companies recruited many employees during the COVID-19 
epidemic. As a matter of fact, analyzing the blue and white 

ekonomi olarak tanımlanan “Yeşil Ekonomi” kısa sayılabi-
lecek bir süre önce hayatımıza girdi, bundan sonra da bu 
olgu ile beraber yaşayacağız. Gözüken o ki direnenlerin de 
fazla direnme gücü olmayacak…
İçinde bulunduğumuz dönem adına çok kişinin kullandığı 
bazı cümleleri kurmak istemiyorum içlerinde çok klişe, ezber 
cümleler var. Önümüzdeki dönem neler olacak, önümüzdeki 
dönemin kendisi bize yaşatarak gösterecek zira anladığım 
kimsenin bu konuda net bilimsel cevabı henüz bulunmuyor… 
Tek kavradığım şu; bu süreçten 7,8 milyar dünya nüfusunun 
tamamı dolaylı/dolaysız etkilenecek… Çabamız olumsuz 
etkilerin minimumda kalması…
Yeni Normal olarak tanımlanan dönem yola çıktı yani deği-
şimin kalıcı hale gelmesi… Hangi değişimler kalıcı olacak ya 
da başka ne değişimler bizi bekliyor hepsini filmin oyuncuları 
olarak yaşayacak ve öğreneceğiz Öğrenmenin farklı metotları 
var tabii bedeli en ağır olanı yaşayarak öğrenmek ama en 
kalıcı olanı da bu… Zor, oyun bozar…
İçinde bulunduğumuz dönemin finansal tablosuna gelirsek ;
Öncelikle biliyoruz ki ekonomik sıkıntılar dönemsel olarak 
yaşanır ancak önemli olan reel sektör sıkıntılarının finans 
sektörüne sirayet etmemesi, ettiği dönemleri hatırlayalım 
hatta hiç unutmayalım… Güçlü mali sistem reel sektörü 
ayakta tutar… Eski bir bankacı ve girişimci olarak ve kriz 
yaşamış, yönetmiş bir olarak öneririm ki “pozitif  olmakla 
gerçekçi olmak karıştırılmasın” ve kriz yönetimi de daha 
önce kriz yönetmiş tecrübelerle beraber yürütülsün… Ez-
bere değil, deneyimlenmiş bilgilerle süreç kontrol altına 
alınabilir ve aşılır.
Bizler şanslıyız ki ülkemizin gayet güçlü bir finans sistemi 
var ve bu dönemece de likit yapı ile girdiler. Keza şubesiz 
bankacılığı en iyi uygulayan ülkelerden biriyiz. Ve hatta finans 
sektör yetkililerimiz bu konuda Know-How transferi dahi 
yaptı. Hal böyle olunca şu an itibari ile ödemeler dengesi 
devam ediyor. Diğer taraftan İngiltere çıkışlı Açık Bankacılık 
(Open Banking) işleyişi hayatımızı daha da kolaylaştıracak. 
Finans sektörü bir süredir dijitalleşmeye ağırlık vermişti ancak 
bu işsizlik endişesi de yaratmasın; büyük bir bankamızın üst 
düzey yetkilisi “dijitalleşme ile işten çıkarım yapmayacağız, 
çalışanlarımızı masa başından çok dışarda aktif  müşteri çalış-
malarına yönlendireceğiz” şeklinde beyanda bulundu. İnsan 
kaynağı her zaman en önemli kaynaktır nitekim bunu online 
satış ve dağıtım kanalı şirketlerinin COVID-19 döneminde 
hayli yoğun sayıda çalışan işe alması ile deneyimledik. Pek 
tabii bu durumda mavi ve beyaz yaka işgücünü analiz etmek 
de ayrı yazı başlığı ve uzmanlık alanı gerektirir…
Elimizdeki bir diğer somut veri ise; finans sektörü bundan 
sonra Green Bond – Yeşil Tahvil dediğimiz mekanizma ile 
fonlama yapmaya başlayacak, nitekim halihazırda Yeşil 
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collar labor requires another article and expertise.
Another material piece of information is that the financial sector 
will start funding by a mechanism called Green Bonds. Some of our 
financial organizations have already issued Green Bonds. Thus, 
it will be possible to use a part or all of the export revenue to fund 
or re-fund new and/or existing green projects or projects with a 
positive impact on social spaces (low-carbon assets).
Green Bonds is among the stories that have supported flows of 
green funding and have an important place in terms of develop-
ing financial products because they have a mechanism to be an 
effective and transparent instrument in managing rapidly-growing 
climate risks.
Financial organizations that prioritize funding the projects that are in 
better harmony with nature based on technical and environmental 
criteria and that can report them transparently will have the oppor-
tunity to access more advantageous resources (interest, maturity, 
etc.) with such sensitivities. And those advantages will reflect to the 
real sector. From this point of view, it is again nature that protects 
us. Do you know how? When we make investments that protect 
it, it protects us from costs in return. Is it not a win-win situation?
We will see who will design the new world order and how but 
the only truth is that the new world order will be outright “green”. 
Whoever adjusts to the correct hue will win.

Tahvil (Green Bond) ürünü çıkarmış finans kurumlarımız 
bulunmakta. Böylece; ihraç gelirlerinin kısmen ya da 
tamamı ile, yeni ve/veya mevcut yeşil ve sosyal alanlarda 
olumlu etkisi olan (düşük karbonlu varlıklar) projeleri 
finanse veya refinanse etmek mümkün olabilecek…
Yeşil Tahviller, son yıllarda yeşil finansman akışlarını 
destekleyen, finansal ürün geliştirme yeniliği açısından 
önemli yere sahip hikayelerden biri zira hızlı büyüyen 
iklim risklerini yönetmede etkili ve şeffaf  bir araç olabilme 
işleyişine sahip.
Teknik ve çevresel kriterleri bakımından doğa ile uyumlu 
projelerin finansmanına öncelik veren ve bunları şeffaf  
olarak raporlayabilen finans kurumları bu hassasiyetleri 
ile daha avantajlı (faiz, vade vb) kaynaklara ulaşım şansına 
sahip olabilecekler. Bu avantajlar da pek tabii reel sektöre 
yansıyacak… Burdan baktığımızda bizi yine doğa koru-
yor, nasıl mı? Biz onu koruyan yatırımlar yaptığımızda o 
da bizi maliyetlerde koruyor… Herkes kazanmıyor mu?
Yeni dünya düzenini kimler hangi çerçevede dizayn 
eder, edecek göreceğiz ancak tek gerçek şu ki yeni dünya 
düzeninin rengi bayağı bildiğimiz “Yeşil” olacak… Ton 
ayarlamasını da iyi yapan kazanır…
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YAN HIZMETLER 
PIYASASI ELEKTRIK 
KESINTISINE NEDEN 
OLABILIR

T
EİAŞ, Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM)’nin 
elindeki en önemli dengeleme araçlarından 
Yan Hizmetler Piyasası (YHP), Primer Frekans 
Kontrol (PFK) ve Sekonder Frekans Kontrol 
(SFK) tedarik sürecinin Şubat 2018’den itibaren 

değişime uğramasıyla yeni halini aldı. Yeni getirilen ihale 
sistemi sayesinde artık katılımcılar Gün Öncesi Piyasası 
(GÖP)’ten bir gün önce PFK ve SFK tekliflerini vermek-
teler. Aradan geçen iki yılda yeni sistemin eksiklikleri de 
tartışılmaya başlandı. Bu yazıda hem maliyet hem de arz 
güvenliği açısından konuya göz atacağız ve alınması gereken 
tedbirleri anlatıyor olacağız.

a) Maliyet Problemi
YHP tedarik süreci bilindiği üzere iki gün önceden o günün 
GÖP sonuçları belli olmadan yapılmaktadır. Bu sistemde 
gün altı parçaya bölünmüş (4-3-4-5-4-4 saat) ve katılımcılara 
her bir parça için teklif  atmaları istenmektedir. Ancak yeni 

THE ANCILLARY 
SERVICES MARKET 
MAY CAUSE POWER 
OUTAGE

T
EİAŞ took its final form in February 2018 when 
the supply procedure of the Ancillary Services 
Market (YHP), Primary Frequency Control (PFK) 
and Secondary Frequency Control (SFK), the most 
significant balancing instruments of the National 

Load Dispatching Center (MYTM) was modified. The new 
procurement system allow bidders to submit their PFK and 
SFK bids a day before the Day-ahead Market (GÖP). Two 
years after the introduction of the new system, the system’s 
shortcomings started to be discussed as well. In this article, we 
will address the matter in terms of cost and security of supply, 
and give an account of the measures that should be taken.

a) Problem of Cost
As it is known, the YHP supply procedure is carried out two 
days in advance before the GÖP results of a given day are 
announced. In this system, a day is divided into six parts 
(4-3-4-5-4-4 hours) and bidders are asked to bid for each 
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part. However, in addition to the system-based costs, bidders 
have to take three more cost items into account. Figure 1 
shows those items.
Cost items arising at this point are described as follows:

  Base Cost: Includes additional costs arising from the 
realized opportunity cost and loss of efficiency.

  Time Cost: Includes estimation errors arising from the 
difference between time of service and the time of bid. 
While bids were submitted one day in advance in the 
former system, now they are submitted at least two days 
in advance. As you know, estimation errors are directly 
proportional to this period. 

  Bid Cost: Fluctuation of supply and demand within the 
day gives rise to a different price for each hour. Therefore, 
producers prefer to produce at certain hours while their 
production does not meet their cost at certain hours. 
While participants have bidding flexibility to reflect their 
respective cost thanks to such structures as profile block, 
connected block and flexible bidding, YHP lacks this. The 
time periods imposed by YHP may contradict with the 
purposes and functions of producers. The difference is 
reflected to the amounts of bids. 

  Risk Cost: What is meant here is that YHP and GÖP 
are two different mechanisms functioning at different 
times. Bidders may assume a liability at YHP but their 
bid may be rejected at GÖP. Likewise, they may win with 
a reasonable bid at GÖP but miss an opportunity at YHP. 
As a matter of fact, the risk of making a winning bid only 
at one of the two markets affects the costs. 

Accordingly, while TEİAŞ was allocated 800 million TL for 
the YHP budget in 2019, it was used up in 4.5 months, and 
the realized value in 2019 was 343 million TL for PFK and 
1.333 billion TL for SFK, more than doubling the budget with 
1.676 billion TL. As it is known, the 2020 budget of TEİAŞ 
was raised to 15 billion TL with a 41-percent increase. As 
expected, consumers of electricity want such increases well 
above the inflation to be announced, and expenses to be 
reduced if possible.
I already foresaw the cost issue in 2018. For this reason, I 
presented ETKB and TEİAŞ suggestions, optimization models 
and costs to reduce time and bid costs in December 2018. We 
developed a new model to eliminate the risk cost in December 
2019. I will detail them under the measures to be taken.    

sistem baz maliyete ek olarak katılımcılara fiyatlama sırasında 
hesaplamaları gereken 3 maliyet daha ortaya çıkarmaktadır. 
Şekil 1’de bu maliyetler gösterilmektedir.
Burada oluşan maliyet kalemlerini inceleyecek olursak:

  Baz Maliyet: İlgili kapasitenin tutulması dolayısı ile 
gerçekleşecek fırsat maliyeti ile verimlilik kaybından 
kaynaklı ek maliyetleri içerir.

  Zaman Maliyeti: Hizmetin verileceği zaman ile tek-
lifin verildiği zaman arasındaki farktan kaynaklı tahmin 
hatalarını içerir. Eski sistemde bir gün önce teklifler 
verilirken şu anda iki gün önce teklifler verilmektedir. 
Bildiğiniz üzere bu süre arttıkça tahmin hatası da artar. 

  Teklif  Maliyeti: Arz ve talebin gün içerisinde dal-
galanması her saat için farklı bir fiyatın oluşmasına yol 
açar. Bu yüzden üreticiler bazı saatlerde üretim yapmak 
isterken bazılarında maliyetleri karşılanmayabilir. Ka-
tılımcılar GÖP’te profil blok, bağlı blok ve esnek teklif  
gibi yapılar ile kendi maliyetlerini yansıtacak teklif  es-
nekliğine sahipken bu durum YHP’de yoktur. YHP’nin 
dayattığı saat aralıkları ile üreticilerin amaç fonksiyonları 
çelişebilir. Aradaki fark teklif  fiyatlarına yansıtılır. 

  Risk Maliyeti: Burada kast edilen risk YHP ve GÖP’ün 
iki farklı mekanizma olarak farklı zamanlarda işlemesidir. 
Katılımcılar YHP’de yükümlülük alıp GÖP’te teklifleri 
reddedilmiş olabilir. Aynı şekilde GÖP’te uygun bir teklif  
kazanıp YHP fırsatını kaçırmış olabilirler. İki piyasadan 
sadece birinden teklif  kazanma riski de doğal olarak 
maliyetlere yansımaktadır. 

Nitekim, 2019 YHP bütçesi olarak TEİAŞ’a 800 milyon 
ayrılmışken, bu bütçe 4,5 ayda tükenmiş, 2019 gerçekleşmesi 
PFK’da 343 milyon TL ve SFK’da 1 milyar 333 milyon TL 
olmak üzere toplamda bütçenin iki katını da aşarak 1 mil-
yar 676 milyon TL olmuştur. Bilindiği üzere TEİAŞ 2020 
bütçesi %41 zamla 15 milyar TL olmuştur. Doğal olarak 
elektrik tüketicileri enflasyonun çok üzerindeki bu zamların 
açıklamasını istemekte, mümkünse giderlerin azaltılmasını 
talep etmektedir.
Maliyet meselesini 2018 yılında zaten tahmin etmiştim. Bu 
yüzden, ETKB ve TEİAŞ’a 2018 Aralık ayında zaman ve 
teklif  maliyetlerini azaltacak öneri, optimizasyon modeli ve 
kodlarını sunmuştum. 2019 Aralık ayında ise risk maliyetini 
de yok edecek yeni bir model geliştirdik. Bunları alınacak 
tedbirler kısmında anlatıyor olacağım.    

Teklif Maliyeti
Bid Cost

Baz Maliyet
Base Cost

Zaman Maliyeti
Time Cost

Risk Maliyeti
Risk Cost
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b) Problem of Supply Security
Behaviors of bidders and minor changes in regulations in 
2019 show us that the risk of supply security is also on 
the rise. 
Not being able to find what they expected in the cost and 
risk positions mentioned above, companies may end up not 
fulfilling their ancillary service liabilities. Where it is difficult 
to transfer the liability or to find a buyer, some participants 
enter a malfunction, fail to fulfill one of their hours of liability 
or failing to fulfill all of their hours of liability, putting the 
entire system at risk.
The structure of the bidding system is responsible for the fail-
ure of the penalty system. Two conditions should be fulfilled 
for a penalty to be imposed on SFK:

  A bidder keeping their bid in effect after rejected by SFK,
  The amount of KGÜP reported being compliant with SFK.

As you can also see, if a bidder could not get an SFK, they 
will prefer as a less risky method to sell their entire capacity 
at a reasonable price, if any, otherwise enter a downtime 
rather than waiting for a last-moment SFK order. In this case, 
unable to find a bidder to fulfill an SFK, TEİAŞ will not be able 
to impose a penalty for failure to fulfill the SFK. 
As a result, when failed liabilities rose above 60% at certain 
hours in 2019, a serious risk arose in the system. We cannot 
rule out the possibility of the participants having learned the 
weaknesses of the system to act bolder in 2020. This will 
put the system at risk at two hours in particular.

  Hours of excessively low prices in spring: Excessively 
low prices at those hours will give bidders concerns over 
the cost. Producers will have difficulty fulfilling their 
liabilities or transferring them to another party. 

  Fluctuations of generated power in summer: Since it 
is the last year of YEKDEM and because of the actions 
taken to facilitate solar power investments, a serious 
California Duck problem will arise in the summer of 2020. 
(Named after the net demand curve, this problem ac-
counts for several problems. In the context of YHP, this 
problem stands for the lack of flexible reserves to meet 
the interruption of solar power generation particularly 
at night.)

The prevalent conditions remind us the incident of July 1, 
2006. Similar mistakes in organization of the market returned 
as power outage in 13 provinces.
The Incident of July 1, 2006: Producers earning money in 
three periods of time caused autoproducers in particular to 
stop production at 22:00 and then switch to consumption. 
New lines supplying power to the western parts of the country 
were not completed yet.  Operational problems that occurred 
when the line between Bursa Organized Industrial Zone (OIZ) 

b) Arz Güvenliği Problemi
Ancak 2019 yılı katılımcı davranışları ve düzenlemelerde 
yapılan ufak değişiklikler, bize arz güvenliği riskinin de ciddi 
bir biçimde yükseldiğini göstermektedir. 
Yukarıda anlatılan maliyet ve risk pozisyonlarında beklediğini 
bulamayan şirketler aldıkları yan hizmet yükümlülüklerini 
tutmama yoluna gidebiliyorlar. Yükümlülük devrinin zor-
laştığı ya da karşıda alıcı bulunamayan durumlarda, bazı 
katılımcılar arıza girerek, yükümlülük saatlerinden birini 
tutmayarak ya da yükümlü olduğu saatlerden hiçbirini tut-
mayarak sistemi riske sokabilmektedirler.
Peki ceza sistemi neden çalışmıyor diye baktığımızda ihale 
sisteminin yapısı karşımıza çıkmaktadır. SFK’da cezanın 
ortaya çıkabilmesi için iki koşulun oluşması gerekmektedir:

  SFK teklifi kabul olmayan katılımcının teklifini hala 
geçerlide tutması,

  Bildirdiği KGÜP miktarının tutulacak SFK ile uyumlu 
olması.

Takdir edersiniz ki eğer katılımcı SFK alamamışsa, olası bir 
son anda SFK emri beklemektense, kapasitesinin tamamını 
eğer uygun fiyat varsa satmayı yoksa da duruş yapmayı daha 
risksiz bir yöntem olarak tercih edecektir. Bu durumda SFK 
tutacak katılımcı bulamayan TEİAŞ, tutmama cezası da 
oluşturamayacaktır. 
Sonuç olarak, 2019’da tutulmayan yükümlülüklerin bazı 
saatlerde %60’ın da üzerine çıkması sistemde ciddi bir risk 
açığını ortaya çıkardı. 2020’de artık sistemin açıklarını öğ-
renmiş olan katılımcıların daha cesur davranış sergileme 
ihtimallerini göz ardı edemeyiz. Bu durumda sistem özellikle 
iki zaman diliminde risk altında kalacaktır:

  Bahar aylarında fiyatların aşırı düştüğü saat-
ler: Bu saatlerde fiyatların beklenenden fazla düşmesi, 
katılımcılarda maliyet endişesi doğuracaktır. Üreticiler, 
yükümlülük tutmakta veya bunu bir başkasına devret-
mekte zorluk yaşayacaklardır. 

  Yaz aylarındaki güneşe dayalı üretim dalga-
lanmaları: Hem YEKDEM’in son yılı oluşu hem de 
güneş yatırımlarını kolaylaştırmak için atılan hamleler, 
2020 yazında ciddi bir Kaliforniya Ördeği problemi 
oluşturacaktır. (İsmini net talep eğrisinin şeklinden alan 
bu problem pek çok sorunu anlatır. YHP özelinde bu 
problem, güneş üretiminin özellikle akşam saatlerinde 
aniden kesilmesini karşılayacak esnek rezervin olma-
masını ifade eder.)

Oluşan koşullara baktığımızda, mevcut durum 1 Temmuz 
2006 Vakasını hatırlatmaktadır. Benzer piyasa kurgusundaki 
hatalar, bize 13 ilde elektrik kesintisi olarak geri dönmüştü.
1 Temmuz 2006 Vakası: Bu tarihte üreticilerin üç zaman 
dilimine göre para kazanıyor olmaları, özellikle otoprodüktörlerin saat 
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and Natural Gas Cycle Power Plant (NGCPP) was commis-
sioned, some politicians asked to put load on certain areas, 
and some producers refused to follow the orders caused power 
outage in 13 provinces. However, strategically, the problem 
was between TEİAŞ that focused on security of supply and 
the Private Sector that focused on the market’s purposes. 
Accordingly, the relevant regulation was made immediately 
after the outage to allow hourly reconciliation of the producers.
Today, we have electricity markets such as GÖP, GİP, DGP 
and the upcoming VEP, which are relatively settled despite 
having certain downsides. However, this does not apply to 
the capacity markets. In this sense, this structure resembles 
the one in 2006. As Einstein said, you cannot do the same 
thing and expect different results. So, we have to take nec-
essary measures for security of supply as soon as possible. 

c) Measures and Proposed Solutions 
As I mentioned above, now we have problems with both costs 
and security of supply. To solve them, let’s look at the market 
structure of the energy side in Figure 2
We have a GÖP that has become relatively sophisticated, 
a GİP that makes up for its defects, a DGP that imposes 
penalties, and a VİOP/VEP structure that generates signals. 
They all have problems but everything appears to be in order.
Figure 3 does not reveal much about the reserve side. The 
markets other than YHP are not present yet. Hourly recon-
ciliation and advanced bid types, the reflections of GÖP on, 
are not available. A Liability Transfer Market, the reflection 
of GİP, has not been established. Above all, an Additional 
Reserve Market, the reflection of DGP, is not available. A 
Capacity Market in which a part of the reserve will be ful-
filled beforehand has not even been mentioned so far. (Not 
to be confused with the Capacity Mechanism. Contrary to 
the former jargon, capacity is measured by resilience rather 
than energy. In today’s world where every household is able 

22 sonrası üretimi durdurup tüketime geçmelerine neden oluyordu. 
Henüz batı bölgesini besleyecek yeni hatlar tamamlanmamıştı.  Bu 
şartlar altında bakım yapılan Bursa OSB ile DGÇS arasındaki hattın 
açılması, bazı siyasilerin bazı bölgeleri hızlıca yükleme yaptırmak 
istemeleri, bazı üreticilerin verilen emirlere uymamaları gibi operasyonel 
seviyede yaşanan sıkıntılar, 13 ilde elektrik kesintisine sebep oldu. Ancak 
stratejik seviyede sorun arz güvenliğine odaklanan TEİAŞ ile piyasa 
amaçlarına odaklanan Özel Sektör arasında yaşanmaktaydı. Nitekim 
kesintinin hemen akabinde ilgili yönetmelik çıkarılarak, üreticilerin 
saatlik uzlaşmasının önü açıldı.
Günümüze geldiğimizde artık GÖP, GİP, DGP ve gelmekte 
olan VEP gibi eksikleri olmakla beraber nispeten oturmuş bir 
elektrik enerjisine dair piyasalarımız var. Ancak aynı şeyleri 
kapasite piyasaları için söylememiz mümkün değildir. Bu 
hali ile yapı enerji tarafının 2006 kurgusuna benzemektedir. 
Einstein’ın dediği gibi aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları 
beklemek ahmaklıktır. O halde derhal arz güvenliği için 
gerekli tedbirleri almamız icap etmektedir. 

c) Tedbirler ve Çözüm Önerileri 
Yukarıda anlatıldığı üzere şu anda hem maliyet tarafında 
hem de arz güvenliği tarafında sorunlarımız bulunmaktadır. 
Bunları çözebilmek için ilk önce Şekil 2’de enerji tarafının 
piyasa yapısına bakalım.
Elimizde nispeten sofistike hale gelmiş bir GÖP, onun eksiğini 
kapatan bir GİP, cezalandıran bir DGP ve sinyal üreten bir 
VİOP/VEP yapısı görmekteyiz. Elbette her birinin eksiği 
var ancak kurguda olması gereken bütün taşlar yerinde 
gözükmektedir.
Şekil 3’de rezerv tarafına baktığımızda ise çok bir şey göre-
miyoruz. YHP dışında diğer piyasalar henüz mevcut değildir. 
GÖP’ün yansıması YHP tarafında saatlik uzlaştırma ve 
ileri teklif  tipleri henüz mevcut değildir. GİP’in yansıması 
Yükümlülük Devir Piyasası henüz kurulmamıştır. Ancak 
en önemlisi, DGP’nin yansıması Ek Rezerv Piyasası yoktur. 

Şekil 2: Elektrik Piyasaları Zaman Çizgisi

Figure 2. Timeline of Electricity Markets
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to generate electricity, management, rather than generation, 
is what matters.) 
In this respect, we will address the measures under three 
headings. 
1. Legislative Measures: The additional reserve market 
is the most urgent issue in terms of security of supply. We 
urgently need a market in which the penalty mechanism 
operates fairly for anyone who fails to fulfill their liabilities. 
In addition, YHP, the Liability Transfer Market and Capacity 
Markets should be organized to complement each other.
2. Administrative Measures: The Department of PMUM was 
abolished when EPİAŞ was established in 2015. However, 
financial burdens have been put on TEİAŞ in addition to 
system operation in the last 5 years. Transactions concern-
ing the market such as Zero Balance, Transmission Losses, 
Capacity Payments and YHP started add up to a serious 
amount. Market structures are opposite to security of supply 
by their nature. In administrative terms, either EPİAŞ should 
have them or a Market Department should be established 
again in TEİAŞ. This will ease the tension between TEİAŞ 
and the Market. Asking a department responsible for system 
security to be careful about financial affairs puts system 
security in danger.
2. Financial Measures: As mentioned in the first part of this 
article, there are three cost items on the base cost.
a) Time Cost: To eliminate this cost, PFK/SFK tenders may be 
held one day in advance as is the case with GÖP or in the 
morning before GÖP as requested by TEİAŞ. This will reduce 
the two-day estimation error to a one-day estimation error, 
which means a 10-percent drop in total costs.
b) Bid Cost: Bidders being capable of forming their own bid 
structures and connect them together as is the case with GÖP. 
This will eliminate approximately 20 percent of the total cost. 

Rezervin belki bir kısmının önceden karşılanacağı Kapasite 
Piyasası ise henüz konuşulmamaktadır. (Kapasite Mekaniz-
ması ile karıştırmayalım. Kapasite eski nesil jargonunun 
aksine artık enerji ile değil esneklik ile ölçülmektedir. Artık 
her evin üretim yapabildiği günümüz dünyasında üretebilmek 
değil yönetebilmek problemdir.) 
Bu şartlar altında tedbirleri üç başlık altında inceleyeceğiz. 
1. Mevzuat Tedbirleri: Arz güvenliği açısından ek rezerv 
piyasası en acil konudur. Ceza mekanizmasının yükümlü-
lüğünü tutmayana adil bir şekilde yansıtıldığı bir piyasaya 
acilen ihtiyaç vardır. Bunun yanında YHP, Yükümlülük 
Devir Piyasası ve Kapasite Piyasaları kurgularının birbirlerini 
tamamlayacak şekilde tasarımı yapılmalıdır.
2. İdari Tedbirler: 2015’te EPİAŞ kurulduğunda PMUM 
Dairesi kaldırılmıştı. Ancak son 5 yılda TEİAŞ’a sistem 
işletmesine ek olarak başka finansal yüklerde yüklendi. Sıfır 
Bakiye, İletim Kaybı, Kapasite Ödemeleri ve YHP gibi 
piyasayı ilgilendiren işlemler ciddi bir yekun oluşturmaya 
başladı. Piyasa yapıları karakterleri gereği sistem arz güven-
liği ile zıt karakterlere sahiptir. Yönetimsel açıdan bunlar ya 
EPİAŞ’ta bulunmalı, ya da TEİAŞ’ta tekrar Piyasa Dairesi 
kurulmalıdır. Böylece TEİAŞ ve Piyasa arasındaki çekişme 
hafifleyecektir. Sistem güvenliğinden sorumlu bir daireye 
aynı zamanda parasal konularda da dikkatli ol demek sistem 
güvenliğini tehlikeye atar.
2. Mali Tedbirler: İlk ölümde işlendiği üzere baz maliyetin 
üzerinde 3 adet ek maliyet mevcuttur:
a) Zaman Maliyeti: Bu maliyeti kaldırmak için PFK/
SFK ihaleleri GÖP gibi bir gün önce ve TEİAŞ’ın istediği 
gibi GÖP’ten önce sabah saatlerinde yapılabilir. Bu durum 2 
günlük tahmin hatasını 1 günlük tahmin hatasına düşürecek-
tir. Bu da toplam maliyetlerde %10’luk bir düşüş demektir.
b) Teklif  Maliyeti: Katılımcıların tıpkı GÖP’teki gibi kendi 

Şekil 3: Rezerv Piyasaları Zaman Çizgisi

Figure 3. Timeline of Reserve Markets
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I proposed three different mathematical models and their 
codes to TEİAŞ in December 2018. 
c) Risk Cost: The only way to eliminate this cost is to hold 
the tenders for GÖP and YHP together. In this structure, a 
bidder makes a bid based on a three-dimensional concept 
(energy, reserve and price). I designed this model with my 
students in December 2019. If this structure is adopted, 
costs except for the efficiency costs will be zeroed. In other 
words, the YHP cost of 1.7 billion TL is reduced to 200 
million TL with a 1.5-billion-TL reduction with the social 
benefit in GÖP. (An Additional Reserve Market should be 
established to apply this system.) 
Thanks to reserve markets in compliance with the re-
quests of the market, people in Turkey will be able to use 
electricity cheaper and with security of supply. 
Now that my office at EPİAŞ has ended, publication and 
private sector bans have been lifted. Due to the urgency 
of the matter, I addressed the issue of Ancillary Services 
Market. However, we will discuss a shortcoming of the 
market each month. I am glad to be back.

teklif  yapılarını oluşturabilmeleri, bunları birbirine bağlayabil-
melidir. Böylece, toplam maliyetin yaklaşık %20’sini oluşturan bu 
maliyet de ortadan kalkacaktır. Bunun için TEİAŞ’a 2018 Aralık 
ayında 3 farklı matematiksel model ve ilgili kodları sunmuştum. 
c) Risk Maliyeti: Bu maliyeti ortadan kaldırmanın tek yolu 
GÖP ve YHP ihalesini birlikte yapmaktır. Bu yapıda katılımcı 
3 boyutlu (enerji, rezerv, fiyat) kurgusuna göre teklif  verir. Bu 
modelin yapımını ise öğrencilerimle 2019 Aralık ayında tamam-
ladık. Bu yapıya geçilmesi halinde ise maliyetler, verim maliyetleri 
dışında teorik olarak sıfırlanır. Diğer bir deyişle 1,7 milyar TL 
olan YHP maliyeti, GÖP’teki sosyal fayda ile birlikte 1,5 milyar 
TL azalarak 200 milyona iner. (Bu sistemin yapılabilmesi için 
ilk önce Ek Rezerv Piyasası kurulmak zorundadır.) 
Piyasa isteklerine uyumlu rezerv piyasaları sayesinde milleti-
miz hem daha ucuza hem de arz güvenliği sağlanmış elektrik 
kullanabilecektir. 
EPİAŞ görevimin sonra ermesi ile yazı yasağı ve özel sektör 
yasakları da kalkmış oldu. Konunun aciliyetine binaen bu ay 
Yan Hizmetler Piyasası’nı irdeledik ancak gelecek aylarda her 
bir piyasanın eksikliklerini tartışıyor olacağız. Tekrar hoşbulduk.
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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,

10.
 YIL IRENEC 2020

10. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
2-4 HAZİRAN 2020
M A LT EP E  T ÜRK A N  S AY L A N 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

2-4 Haziran 2020 tarihlerinde birlikte olalım

w w w.irenec.org  •  w w w.eurosol ar.org.tr   •  w w w.power ingcommunit ies .org
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Yan hizmetler piyasası  Yan hizmetler piyasası  
elektrik kesintisine neden olabilirelektrik kesintisine neden olabilir
the ancillary services market  
may cause power outage

Yeşil enerji kullanımı, yeni dijital Yeşil enerji kullanımı, yeni dijital 
hizmetlerin de artmasını sağlıyorhizmetlerin de artmasını sağlıyor
Using green energy increases  
new digital services as well 

Yılın enerjik kadını ödülünün Yılın enerjik kadını ödülünün 
sahibi, güneş enerjisi kooperatifi sahibi, güneş enerjisi kooperatifi 
kuran kadınlar oldukuran kadınlar oldu
Women founding a solar power 
cooperative receive the energetic 
women of the year award

Şebekeden bağımsız güneş enerjisi Şebekeden bağımsız güneş enerjisi 
sektörü, son on yılda 420 milyon sektörü, son on yılda 420 milyon 
kullanıcıya hizmet sağladıkullanıcıya hizmet sağladı
Off-grid solar power industry has 
served 420 million users in the last 
ten years

KORONAVİRÜS KRİZİ, KORONAVİRÜS KRİZİ, 
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ 

İÇİN BÜYÜK BİR İÇİN BÜYÜK BİR 
FIRSAT OLABİLİRFIRSAT OLABİLİR

THE CORONAVIRUS 
CRISIS MAY BE A 

BIG OPPORTUNITY 
FOR ENERGY 

TRANSFORMATION




