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Değerli Okurlarımız,
Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü ve tek 
uluslararası sektör birliği olan GÜNDER’in yayın organla-
rından GÜNDERGİ’nin 17. sayısından herkese merhaba. 
Hedeflerimizi aşmayı planladığımız 2020 yılında, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle diğer tüm 
sektörler gibi güneş enerjisi sektöründe de 
maalesef  daralma ve yavaşlama yaşandı. Ta-
kip ettiğimiz verilere göre, ülkemizde salgının 
yarattığı daralma yavaş yavaş son buluyor. Bu, 
tedbiri elden bırakmamızı ve rahatlamamızı 
gerektirmiyor, ancak yatırımlar da devam 
etmeli. Bu anlamda, Enerji Bakanlığımız’ın 
YEKA GES yarışma ilanlarına ilişkin tarih 
açıklamasını çok doğru ve yerinde buluyoruz. 
Salgında ikinci dalganın yaşanması ya da vaka 
sayısının artması durumunda genişletilecek 
tedbirler, söz konusu ihalelerin yeniden erte-
lenmesi kaygısını beraberinde getiriyor. Ümi-
dimiz, ülkemizin bu dertlerden bir an önce 
kurtulması ve yatırımların da planlandığı gibi 
devam etmesidir. YEKA GES-3 yarışmaların-
da, belirlenmiş kapasiteler ile çıkılacak ihaleler, 
tüm paydaşların yıl boyunca planlamalarını yapmaları, 
iş gücü ve insan kaynağının yetiştirilmesi, istihdamın 
arttırılması noktasında çok önemli projelerdir. Çevre 
dostu yenilenebilir projelerin, arz güvenliği ve üretim 
açısından sadece ülkemiz için değil tüm dünya için ne 
kadar önemli olduğunu salgın sürecinde üzülerek tecrübe 
ettik. GÜNDER olarak, rekabetçi fiyatların oluşacağı, 
yatırımcı profilinin küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı da 
kapsayacağı projeler için her yıl benzer kapasitelerle iha-
leler açılmasını umuyoruz.
Türkiye yenilenebilir enerji sektörü, yeşil tarife uygula-
masının uygulanabilir olduğu bir piyasa yapısına doğru 
her geçen gün hızla ilerliyor. Bizim GÜNDER olarak, 
sektörün gelişim için altını çizdiğimiz konuların başında; 
Serbest Piyasada Yatırım İmkanı, Yenilenebilir Enerji 
Tedarik Anlaşmaları-YETA’lar, Çatı Kiralama, Hibrit 
Kullanım Yönetmeliği ve Mini-YEKA’lar (Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanı-YEKA) yer alıyor. Bugün geldiğimiz 
noktada görünen o ki, güçlü bir güneş enerjisi piyasasının 
gelişimi için GÜNDER’in sunduğu yol haritası takip 
ediliyor.
GÜNDERGİ’nin yeni sayısını keyifle okumanızı dileriz.
Herkese Sağlıklı ve Güneşli Günler Dileriz.

Dear readers,
Greetings to everyone from the 17th issue of GÜNDER Maga-
zine, the publication of GÜNDER, the longest-established and 
single international sectorial organization of Turkey in the field 
of solar power. 
While we were planning to outperform our objectives in 2020, 

the new coronavirus (COVID-19) epidemic 
affected the solar power industry along with 
all other industries. According to the data we 
follow, the downsizing caused by the epidemic 
is coming to an end. This does not mean that 
we can loosen the measures but investments 
should also continue. In this sense, we think 
that the Minister of Energy and Natural Re-
sources scheduled the competitions well. 
Measures to be expanded in case of a second 
wave of the epidemic or an increase in the 
number of cases raise concerns that the tenders 
may be postponed once more. We hope that 
Turkey gets over these problems as soon as 
possible and investments continue as planned. 
Tenders to be initiated with the predetermined 

capacities for the YEKA SPP-3 competitions are truly significant 
projects in that all stakeholders can plan their actions throughout 
the year, and qualified labor and human resource can become 
available. In the course of the epidemic, we saw the importance 
of environmentally-friendly renewable energy projects for the 
entire world as well as our country in terms of security of sup-
ply and production. As GÜNDER, we hope that tenders will be 
initiated with similar capacities each year for projects that will 
give rise to competitive prices, and for which the investor profile 
will include small- and medium-scale investors.
The renewable energy industry of Turkey is rapidly advancing 
to a market structure where green tariff is a viable practice. 
GÜNDER underlines the importance of the Investment Oppor-
tunities in Free Market, Renewable Energy Supply Agreements 
(RESAs), Rooftop Rental, Hybrid Use Directive and Mini YEKAs 
(Renewable Energy Resource Areas - YEKA) for the development 
of the industry. At this point, it is apparent that the road map 
proposed by GÜNDER is followed for development of a strong 
solar power market.
We hope you enjoy the new issue of GÜNDERGİ.

We wish healthy and sunny days for all.

Kutay Kaleli
Günder Başkanı
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The new “solar power 
forecasting model” performs 
the best
A new mathematical model has been developed to forecast 
changes in solar radiation. The model is planned to 
encourage more efficient use of electricity by solar energy, 
and the tests done using the model have proven that it is 
capable of making remarkably reliable forecasts.
According to Science Daily, a new mathematical model 
was developed in Uppsala University of Sweden to forecast 
changes in solar radiation. “Solar power generation from 
a photovoltaic system fluctuates from one minute to the 
next,” said Joakim Munkhammar, the Project Leader, 
from the Department of Civil and Industrial Engineering 
at Uppsala University.  “Local producers with their own 
solar power plants should have detailed information about 
how the amount of solar rays change to adjust their use 
according to supply. Solar radiation forecasts (amount of 

solar radiation reaching a given surface 
per square meter, W/m2) are an essential 
method of controlling solar power 
generation better.”
“The data provided by the solar power 
model are closest to the actual data”
Based on MCM (Markov chain mixture) - a 
statistical model for process and pattern 
recognition and probabilistic forecasting, 
the new model follows a certain solar 
radiation level to forecast what will 
happen in the following minute, hour or 

day. The model has a simple design, is easy to use and 
provides startlingly accurate solar radiation forecasts.
Used as a statistical model for process and pattern 
recognition and probabilistic forecasting, MCM divides 
solar radiation into levels and estimates the probabilities 
of sunlight in the next and subsequent time periods 
being at the various levels. It is possible to use the model 
to forecast when and at what levels the solar radiation 
will change, and compare the forecasts with actual 
observations to see how well the former matches reality.
Comparisons with five different forecast models showed 
that the MCM model makes reliable forecasts for near 
future and may be used in the solar power industry. 
Project Leader Munkhammar further said: “We are 
looking forward to cooperate with different scientists and 
companies to test the model with actual physical systems 
such as power storage. Depending on the forecasts and 
storage, we will also try to improve cost efficiency of 
charging systems.”

Yeni geliştirilen “güneş 
enerjisi tahmin modeli” en iyi 
performansı gösterdi
Güneş ışınımındaki değişimleri tahmin etmek için yeni bir 
matematiksel model geliştirildi. Güneş enerjisinden daha 
verimli elektrik kullanımını teşvik etmeye yardımcı olması 
planlanan model ile yapılan testler, son derece güvenilir 
tahminler yapabildiğini kanıtladı.
Science Daily’den yapılan açıklamada, İsveç’teki Uppsala 
Üniversitesi’nde güneş ışınımındaki değişimleri tahmin etmek 
için yeni bir matematiksel model geliştirildiği belirtildi. Uppsala 
Üniversitesi İnşaat ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Proje 
Lideri Joakim Munkhammar proje ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“Fotovoltaik sistemden elde edilen güneş enerjisi üretimi bir 
dakikadan diğerine dalgalanır. Özellikle, kendi güneş enerjisi 
santrallerine sahip yerel üreticilerin, elektrik kullanımlarını 
arza göre ayarlayabilmeleri için güneş ışığının miktarının 
nasıl değiştiğini detaylı olarak bilmeleri gerekir. Güneş ışınımı 
tahminleri, (belirli bir yüzeye ulaşan, metrekare başına watt, W 
/ m2 olarak ölçülen güneş radyasyonu 
miktarı) güneş enerjisi üretiminin 
daha iyi kontrol edilmesinin önemli bir 
yoludur” dedi.
“Güneş enerjisi tahmin modeli, 
gerçeğe en yakın verileri sunuyor”
Süreçlerin, kalıpların tanınması ve 
olasılık tahmini için istatistiksel bir 
model olan the MCM’e (Markov chain 
mixture) dayanan yeni model, belirli 
bir güneş ışınım düzeyini takip ederek 
önümüzdeki dakika, saat veya gün 
içinde ne olacağını tahmin ediyor. Basit bir tasarıma sahip olan 
modelin kullanımı kolay ve şaşırtıcı derecede doğru güneş 
ışınımı tahminleri sağlıyor.
Süreçlerin, kalıpların tanınması ve olasılık tahmini için 
istatistiksel bir model olarak kullanılan MCM, güneş ışınımını 
seviyelere ayırıyor ve sonraki zaman periyotlarında çeşitli 
seviyelerde güneş ışığı olasılıklarını hesaplıyor. Model ile 
güneş ışığının ne zaman, hangi seviyelerde değişeceğini 
tahmin etmek ve eski gerçekle ne kadar iyi eşleştiğini görmek 
için yapılan tahminleri, gerçek gözlemlerle karşılaştırmak 
mümkün.
Beş farklı tahmin modeli ile yapılan karşılaştırmalar, MCM 
modelinin özellikle yakın gelecek için en güvenilir tahminleri 
verdiğini ve sektörel kullanımının mümkün olacağını gösterdi. 
Proje Lideri Munkhammar, “Diğer bilim insanları ve şirketlerle 
birlikte çalışarak modeli enerji depolaması gibi gerçek fiziksel 
sistemlerle test etmek için sabırsızlanıyoruz. Tahminler ile 
depolamaya bağlı olarak şarj sistemlerinin maliyet etkinliğini 
de artırmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
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Sürdürülebilir kalkınma için 
yıllık yüzde 1,1 ekonomik 
büyüme ve 9 milyon 
istihdam
Küresel enerji sektöründe 2021-2023 yıllarında toplam 
3 trilyon dolar yatırım yapılarak yılda 9 milyon istihdam 
yaratılırken, böylelikle oluşacak yüzde 1,1 ekonomik 
büyümeyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
sonrası sürdürülebilir bir kalkınma sağlanabileceği 
öngörülüyor.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Uluslararası 
Para Fonu (IMF) iş birliğiyle hazırladığı Dünya Enerji 
Görünümü Sürdürülebilir Kalkınma Özel Raporu’nda 
hükümetlerin Kovid-19 krizini sürdürülebilir bir şekilde 
atlatabilmeleri için elektrik, ulaşım, binalar, endüstri, 
yakıtlar ve teknoloji olmak üzere 6 alanda tavsiyeler 
içeren yol haritası çizildi.
AA’dan yapılan habere göre, yenilenebilir enerji 
yatırımlarının hızlandırılması, hidroelektrik ve nükleer 
enerji santrallerinin çalışmaya devam etmesi ve elektrik 
şebekelerinin modernleştirilmesi elektrik sektöründe 
sürdürülebilir kalkınmayı sağlarken, elektrikli araç ve 
bisikletli ulaşım altyapısı, hızlı raylı ve toplu taşıma 
sistemlerinin devreye girmesi için daha fazla yatırım 
yapılabilir.
Sürdürülebilir toparlanmanın en önemli kalemlerinden 
biri olan binalarda ise enerji verimliliği önlemleri hızlı bir 
şekilde alınarak enerji tasarrufu sağlanabilir. Binalarda 
enerji verimliliği yatırımları kısa sürede kendini amorti 
ederken, söz konusu önlemler için yapılacak her 
bir milyon dolarlık yatırım 10 ila 15 arası istihdam 
yaratabilir. Endüstride motor ve pompaların verimli 
hale getirilmesi ve geri dönüşümün hızlandırılması 
sürdürülebilir toparlanmayı destekleyebilir.

1.1-percent economic 
growth and 9 million jobs 
per year for sustainable 
growth
It is projected that $3 trillion will be invested and 9 
million jobs created in the global energy industry 
from 2021 to 2023 so that a sustainable development 
can be secured after the new coronavirus epidemic 
(COVID-19) with an economic growth of 1.1 percent.
Prepared by the International Energy Agency (IEA) 
in cooperation with the International Monetary Fund 
(IMF), the Global Energy Outlook Special Report on 
Sustainable Development gives a road map with 
recommendations in six domains, namely electricity, 
transport, buildings, industry, fuels and technology, so 
that governments can get over the COVID-19 crisis in 
a sustainable way.
According to the news article served by AA, more 
investment can be made to expedite investments in 
renewable energy, keep hydroelectric and nuclear 
power plants in operation, modernize power grids, 
and put inti service a transport infrastructure for 
electric vehicles and bicycles, high-speed rail systems 
and mass transit systems while ensuring sustainable 
growth in the electricity industry.
One of the key drivers of sustainable recovery, 
energy efficiency measures can be implemented in 
buildings to save more energy. While energy efficiency 
investments for buildings pay for themselves in a 
short time, 10 to 15 jobs can be created per million 
dollar spent on the said measures. Improving 
efficiency of motors and pumps in the industry and 
intensifying the efforts of recycling may support 
sustainable recovery.
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“75 million people in 
Turkey inhale polluted 
air”
According to a report titled “2019 Air Pollution Report 
of Turkey” recently published by TMMOB Chamber of 
Environmental Engineers, 75 million people inhale 
polluted air in cities in Turkey. The report was published 
in an online press conference on May 6, 2020.
The report analyzes the number of days and yearly 
average values, for which thresholds were exceeded 
for the parameters of particulate matter 2.5 (PM2.5), 
particulate matter 10 (PM10), sulfur dioxide (SO2), 
nitrogen dioxide (NO2), nitrous oxides (NOX), 
carbonmonoxide (CO) and ozone (O3), which cause health 
problems including cancer, upper and lower respiratory 
tract infections, asthma, allergy, stress and depression, 
to determine the areas with severe air pollution in 
Turkey. According to the report, while all cities in 
Turkey suffer from air pollution, and it is emphasized 
that Bursa, Adana, Ankara, İstanbul, Iğdır, Şırnak, Muş, 
Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, Çanakkale, Denizli, 
Zonguldak, Edirne – Keşan, and Şanlıurfa have the 
highest amount of air pollution.

“Türkiye’de 75 milyon 
kişi kirli hava soluyor”
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından 
yayınlanan Türkiye 2019 Hava Kirliliği Raporu, 
kent ölçeğinde Türkiye’de 75 milyon kişinin kirli 
hava soluduğunu ortaya koyuyor. Rapor, 6 Mayıs 
2020 tarihinde, çevrimiçi bir basın toplantısıyla 
kamuoyuna açıklandı.
Rapor, Türkiye’de hava kirliliği yaşayan bölgeleri 
belirlemek adına kanser, üst ve alt solunum yolu 
enfeksiyonları, astım, alerji, stres, depresyon gibi 
sağlık problemlerine yol açan partikül madde 2,5 
(PM2,5), partikül madde 10 (PM10), kükürtdioksit 
(SO2), azotdioksit (NO2), azotoksitler (NOX), 
karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) parametreleri 
için sınırların aşıldığı gün sayıları ve yıllık ortalama 
değerleri inceliyor. Raporda tüm kentlerde hava 
kirliliği sorununun yaşandığı belirtilmekle beraber 
genel olarak hava kirliliğinin en yoğun olduğu 
kentlerin Bursa, Adana, Ankara, İstanbul, Iğdır, 
Şırnak, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, 
Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Edirne – Keşan, 
Şanlıurfa olduğu vurgulandı.
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IRENA: “About 
$130 trillion of 
investment is needed 
for decarbonization 
strategies”
The International Renewable Energy Agency (IRENA) 
report titled “Renewable Energy Outlook at Global 
Scale” reveals that energy transformation will 
contribute greatly to economic growth and employment 
until 2050.
According to the article served by AA, the report 
emphasizes that governments should examine the 
building blocks of the energy system, including the 
investment strategies and legal frameworks to manage 
the energy transformation successfully. Scientists are 
exploring methods to reduce carbondioxide emissions 
by 70 percent globally by 2050.
It is reported that these efforts will involve investment 
in five different prioritized technologies including green 
hydrogen and electrification of end user products to 
substitute fossil fuels with renewable energy in heavy 
industry and high-carbon industries so that emissions 
can be reduced. The safe scenario in terms of climate 
risks requires an energy investment of $110 trillion by 
2050. An additional investment need of $20 trillion is 
expected for a comprehensive scenario that aims for 
zero emission. This makes a total energy investment of 
almost $130 trillion for the strategies to decarbonize 
global economies.

IRENA: “Karbondan 
arındırılma stratejileri 
için yaklaşık 130 trilyon 
dolarlık enerji yatırımı 
gerekli”
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) 
“Küresel Ölçekte Yenilenebilir Enerjinin Görünümü” 
başlıklı raporu, enerji dönüşümünün, 2050’ye kadar 
ekonomik büyümeye ve istihdama yüksek düzeyde 
katkı sağlayacağını ortaya koyuyor.
AA’dan yapılan haberde, raporda ülkelerin enerji 
dönüşümünü başarılı şekilde yönetmek için yatırım 
stratejileri ve yasal çerçeveler gibi enerji sisteminin 
yapı taşlarının incelenmesi gerektiği kaydedildi. 
Küresel ölçekteki karbondioksit emisyonlarının da 
2050 yılına kadar en az yüzde 70 azaltılmasının yolları 
araştırılıyor.
Buna göre, başta yeşil hidrojen ve son kullanıcı 
ürünlerinin elektrifikasyonu olmak üzere belirlenen 
5 farklı teknoloji önceliğine yatırım yapılarak, ağır 
sanayi ve yüksek karbonlu sektörlerde fosil yakıtların 
yenilenebilir enerjiyle ikame edilebileceği, dolayısıyla 
emisyonun azaltılabileceği belirtiliyor. İklim riskleri 
açısından güvenli bir senaryo, 2050’ye kadar 110 
trilyon dolarlık enerji yatırımı gerektiriyor. Kapsamlı ve 
net sıfır emisyon hedefleyen senaryo için ise 20 trilyon 
dolar ek yatırım ihtiyacı öngörülüyor. Böylelikle, dünya 
ekonomilerinin karbondan arındırılması stratejileri için 
yaklaşık 130 trilyon dolarlık enerji yatırımı gerekiyor.
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Ernst & Young: “Renewable 
energy industry will recover fast”
According to the Renewable Energy Country 
Attractiveness Index of the international consultancy 
and audit company EY (Ernst & Young), renewable 
energy is considered a “safe haven” while the world 
keeps struggling with the COVID-19 pandemic. 
While climate change and environmental concerns 
foster interest in renewable energy investments, the 
renewable energy industry is expected to recover 
rapidly from the negative effects of the COVID-19 in the 
upcoming period. 
International consultancy and audit company EY has 
published the results of its Renewable Energy Country 
Attractiveness Index (RECAI) with a press release. The 
United States and China top the list of 40 countries 
ranked by their investments in renewable energy. 
Turkey dropped from the 34th place last year to the 
25th place this year. The report based on the results of 
the index suggests that the renewable energy industry, 

despite the global 
slowing down caused by 
the COVID-19 pandemic, 
is expected to show 
a rapid recovery. 
According to the report, 
renewable energy is a 
“safe haven” for long-
term investments.

Investors are 
increasingly interested 
in the companies that 
contribute to the future 
of the community
The report underlines 
that environmental, 

social and governance (ESG) issues in addition to 
climate change are increasingly more decisive in the 
companies’ potential to create value in the future. It 
is emphasized in the report that corporate investors 
expected businesses to show their contribution to 
the future of the community as well as their financial 
performance. As a result, companies revise their 
corporate strategies, enhance their governance and 
improve their sustainability-related reporting to reduce 
emission values. In addition, according to the report, 
corporate investors increase their capital flow to 
renewable energy infrastructures in an effort to reduce 
their risks related to climate change.

Ernst & Young: “Yenilenebilir 
enerji sektörü hızlı 
toparlanacak”
Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin 
(Ernst & Young) Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği 
Endeksi’ne göre; yenilenebilir enerji, dünyanın COVID-19 
pandemisi ile mücadelesi sürürken, uzun vadeli 
yatırım açısından ‘güvenli liman’ olarak görülüyor. 
İklim değişikliği ve çevresel faktörler yenilenebilir 
enerji yatırımlarına ilginin artmasına destek olurken, 
önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji sektörünün 
COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerinden hızlı 
toparlanacağı öngörülüyor. 
Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, 
yaptığı basın açıklaması ile 55. Yenilenebilir Enerji 
Ülke Çekiciliği Endeksi (RECAI) sonuçlarını açıkladı. 
40 ülkenin yenilenebilir enerji yatırımları bakımından 
sıralandığı endekste, ABD ve Çin ilk iki sırada yer 
alıyor. Türkiye ise geçen yıl 25. sıradayken bu yıl 34. 
sırada yer alıyor. Endeks sonuçlarıyla oluşturulan 
rapora göre; yenilenebilir 
enerji sektörünün, COVID-19 
pandemisinin neden olduğu 
küresel yavaşlamaya 
rağmen, hızlı bir toparlanma 
göstermesi bekleniyor. 
Raporda; yenilenebilir 
enerjinin uzun vadeli 
yatırımlar için ‘güvenli liman’ 
oluşturduğu belirtiliyor.
Yatırımcının, toplumun 
geleceğine katkı sağlayan 
şirketlere ilgisi artıyor
Raporda; iklim değişikliği ile 
birlikte diğer çevresel, sosyal 
ve yönetişim (ESG) konularının 
şirketlerin gelecekte değer yaratma potansiyelleri 
üzerinde giderek daha fazla belirleyici olduğuna dikkat 
çekiliyor. Kurumsal yatırımcıların işletmelerden güçlü 
bir finansal performansın yanı sıra toplumun geleceğine 
sağladıkları katkıyı göstermelerini talep ettiklerine 
vurgu yapılıyor. Bunun bir sonucu olarak şirketler 
emisyon değerlerini azaltmaya yönelik kurumsal 
stratejilerini yeniden gözden geçirerek, yönetişimlerini 
güçlendiriyor ve sürdürülebilirlik ilişkili raporlamalarını 
geliştiriyorlar. Bununla birlikte rapora göre; kurumsal 
yatırımcılar yenilebilir enerji altyapılarına aktardıkları 
sermayeyi artırarak iklim değişikliği ilişkili risklerini 
azaltmaya çalışıyorlar.
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Avrupa’nın en büyük 
güneş enerjisi santrali 
elektrik üretimine 
başladı
İspanyol şirket Iberdrola’nın kurduğu 500 megawatt 
kapasiteli Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali 
elektrik üretimine başladı.
Şirketin Extremadura Özerk Bölgesi’nde kurduğu 
Nunez de Balboa güneş santrali devreye alındı. 
Toplamda 300 milyon dolar yatırım yapılarak hayata 
geçirilen santralde 1 milyon 430 bin güneş paneli 
kullanıldı.
Santralden üretilen elektrik yaklaşık 250 bin kişinin 
elektrik ihtiyacını karşılayacak. Şirketin aynı bölgedeki 
yatırımları gelecek dönemde devam edecek. Bu 
kapsamda, Iberdrola 2020 sonuna kadar söz 
konusu bölgede 2 bin megawattlık rüzgâr ve güneş 
kapasitesini devreye almayı planlıyor.

Europe’s largest 
solar power plant is 
commissioned
Founded by the Spain-based company, Iberdrola, 
Europe’s largest solar power plant with 
500-megawatt capacity has become online.
The company has put into operation the 
Nunez de Balboa solar power plant built in the 
autonomous region of Extremadura. Built for 
$300 million in total, the power plant comprises 
1,430,000 solar panels.
The plant will supply power to approximately 
250,000 people. The company will continue to 
invest in the region in the future. Iberdrola plans 
to commission 2,000 megawatts of wind and 
solar power capacity in the region by the end of 
the year.
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New Technology to Boost 
Solar Panel Efficiency by 
50 Percent
Scientists at the National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) of the United States have 
developed a solar cell with almost 50 percent 
efficiency. A group of scientists led by John Geisz at 
the National Renewable Energy Laboratory of the 
United States have developed solar cells with the 
highest efficiency ever recorded.
Six-junction solar cells developed by the NREL 
scientists have 47.1-percent efficiency under 
concentrated illumination. A variant of the same cell 
has also achieved 39.2-percent efficiency under one-
sun illumination. Each of the cell’s six junctions (the 
photoactive layers) is specially designed to capture 
light from a specific part of the solar spectrum. 
The cell contains about 140 total layers of various 
III-V materials to support the performance of these 
junctions, and is three times narrower than a human 
hair. 
Team leader Geisz pointed out that this device is 
an indicator of the extraordinary potential of multi-
junction solar cells. A member of the team, Ryan 
France, noted that six-junction solar cells was 
suitable for concentrating photovoltaics, and said: 
“One of the methods of reducing costs is to reduce 
the space required, and this can be done by using a 
mirror to capture light and focus it onto a spot. You 
can use much less conductors by concentrating the 
light. Moreover, this gives you a further advantage: 
increasing efficiency as you concentrate the light.”

Güneş Panelinde 
Verimliliği Yüzde 50 
Artıran Teknoloji Hazır
ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’nda 
(NREL) bilim insanları, yaklaşık yüzde 50 verimliliğe 
sahip bir güneş hücresi üretti. ABD Ulusal Yenilenebilir 
Enerji Laboratuvarı’nda (NREL) John Geisz liderliğinde 
çalışmalar yürüten bir grup bilim insanı, şu ana kadar 
kaydedilen en yüksek verimliğe sahip güneş hücresi 
geliştirdi.
Geliştirilen altı eklemli güneş hücresi, konsantre 
aydınlatma altında yüzde 47,1 verimliliğe sahip. Aynı 
hücrenin bir varyasyonu da tek güneş aydınlatması 
altında yüzde 39.2 verimlilik sağladı. Yüzde 47,1 
verimliliğe sahip hücrenin altı bileşiminin her biri 
(fotoaktif katmanlar), güneş spektrumunun belirli bir 
kısmından ışık yakalamak için özel olarak tasarlandı. 
Güneş hücresi, bu bileşimlerin performansını 
desteklemek için yaklaşık 140 farklı III-V materyali 
katmanı içeriyor ve yine de bir insan saçından üç kat 
daha ince.
Ekip lideri Geisz, bu cihazın çok bileşimli güneş 
hücrelerinin olağanüstü potansiyelini gösterdiğini 
kaydetti. Ekipten Ryan France ise altı bileşimli güneş 
hücresinin, yoğunlaştırıcı fotovoltaiklerde kullanım için 
çok uygun olduğunu belirterek, “Maliyeti azaltmanın 
bir yolu, gerekli alanı azaltmaktır ve bunu, ışığı 
yakalamak ve ışığı bir noktaya odaklamak için bir 
ayna kullanarak yapabilirsiniz. Işığı konsantre ederek 
çok daha az yarı iletken malzeme kullanırsınız. Bunun 
dışında, ışığı yoğunlaştırdıkça verimliliğin artması gibi 
bir ek avantaj da elde edersiniz” ifadesini kullandı.
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Indian Prime Minister 
announces opening of the 
largest solar power plant 
in Asia
Indian Prime Minister Narendra Modi has announced 
the opening of the Rewa Solar Power Plant Project in 
madhya Pradesh, the largest of its kind in Asia, and 
dedicated the project to his nation.
According to the news that appeared in PV Magazine 
- India, the 750-MW Solar Power Plant Project is 
established in Rewa, Madhya Pradesh. Prime Minister 
Modi initiated the solar power plant project in a video 
conference. Noting that India is one of the world’s top 
five countries in terms of solar power, Modi stated that 
solar power is an essential type of energy in the 21st 
century.
“The first PV project in India to supply power by free 
interstate access”
The Solar Power project in Rewa is made up of three 
solar power generation units with 250 MW, covering 
an area of 500 hectares. It is one of the world’s largest 
single-site solar power plants. Also the first PV project in 
India, which provides open interstate access, the Rewa 
power plant will not only supply electricity for nearby 
industries but also power the Delhi metro line.
India’s first renewable energy project to supply power to 
a corporate client other than the state, Rewa will allocate 
24 percent of its capacity to Delhi Metro Rail Corporation 
(DMRC) and the remaining 76 percent to the Electricity 
Distribution Companies of Madhya Pradesh. Efforts are in 
progress in India for Shajapur, Neemuch and Chhatarpur, 
in addition to Rewa.

Hindistan Başbakanı, 
Asya’nın en büyük güneş 
enerjisi santrali Rewa’nın 
açılışını duyurdu
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Asya’nın 
en büyük güneş enerjisi projesi olan Madhya 
Pradesh’deki Rewa Güneş Enerjisi Projesi’nin açılışını 
duyurdu ve bu önemli projeyi ulusuna adadığını 
açıkladı.
PV Magazine-India’dan yapılan habere göre, 750 
MW’lık Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Madhya 
Pradesh eyaletindeki Rewa’da kuruldu. Başbakan 
Modi, video konferans yoluyla güneş enerjisi projesini 
başlattı. Hindistan’ın güneş enerjisi açısından 
dünyanın ilk 5 ülkesi arasında olduğunu belirten Modi, 
güneş enerjisinin 21. yüzyıl için önemli bir enerji aracı 
olduğunu da sözlerine ekledi.
“Eyaletler arası serbest erişimle güç sağlayan 
Hindistan’ın ilk PV projesi”
Rewa’daki bu Güneş Enerjisi projesi, her biri 250 MW 
kapasiteye sahip ve 500 hektarlık bir arsa üzerinde 
bulunan üç güneş enerjisi üretim biriminden oluşuyor. 
Madhya Pradesh’de kurulan proje, dünyanın en büyük 
tek tesisli güneş enerjisi santrallerinden biri olma 
özelliği taşıyor. Ayrıca eyaletler arası açık erişimli 
güç sağlayan Hindistan’ın ilk PV projesi Rewa’daki 
santral, yakındaki endüstriler için elektrik sağlamakla 
kalmayacak, aynı zamanda Delhi Metrosu’na da 
elektrik sunacak.
Hindistan’ın Devlet dışındaki bir kurumsal müşteriye 
tedarik sağlayan ilk yenilenebilir enerji projesi 
olan Rewa’da; Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) 
projeden yüzde 24 alırken 
geri kalan yüzde 76 
Madhya Pradesh Eyalet 
EDAŞ’larına ayrılacak. 
Hindistan, Rewa dışında 
Shajapur, Neemuch ve 
Chhatarpur’daki güneş 
enerjisi santralleri için 
de çalışmalarına devam 
ediyor.
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Solar power installed 
capacity increased by 15 
MW to 6,167 MW in June
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.  (TEİAŞ) has published the 
Installed Capacity Report for June 2020. According to 
the report, the total installed capacity is 92,097 MW, and 
solar power plants accounted for 6,167 MW of the total 
installed capacity as of the end of June. Solar power 
installed capacity increased by 15 MW compared to the 
previous month.
Natural gas power plants represented 25,595 MW, 
hydroelectric power plants with dam represented 
21.265 MW, lignite power plants represented 10.097 
MW, imported coal power plants represented 8.967 MW, 
stream type hydroelectric power plants represented 
7.888 MW, wind power plants represented 7.877 MW, 
solar power plants represented 6.167 MW, geothermal 
power plants represented 1,515 MW, biomass power 
plants represented 832 MW, anthracite power plants 
represented 811 MW, asphaltite coal power plants 
represented 405 MW, waste-fueled power plants 
represented 364 MW, and fuel-oil power plants 
represented 306 MW of the installed capacity as of the 
end of June.
The number of SPPs in Turkey reached 7,086 with 18 
more licensed SPPs and 24 more SPPs than the previous 
month. Unlicensed power plants account for 7 percent of 
the total installed capacity.

Güneş enerjisindeki 
kurulu güç 15 MW artış 
ile Haziran ayında 
6.167 MW’ye ulaştı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Haziran 2020 
Kurulu Güç Raporunu Yayınladı. Rapora göre, toplam 
kurulu güç 92.097 MW olurken 2020 Haziran ayı 
sonu itibariyle kurulu gücün 6.167 MW’lık kısmı 
güneş enerjisi santrallerinden sağlandı. Güneş 
enerjisindeki kurulu güç bir önceki aya göre 15 MW 
artış gösterdi.
Haziran ayı sonu itibariyle kurulu gücün 25.595 
MW’ını doğalgaz yakıtlı santraller, 21,265 MW’ını 
barajlı hidroelektrik santralleri, 10,097 MW’ını linyit 
yakıtlı santraller, 8,967 MW’ını ithal kömür yakıtlı 
santraller, 7,888 MW’ını akarsu tipi hidroelektrik 
santraller, 7,877 MW’ını rüzgar santralleri, 6,167 
MW’ını güneş santralleri, 1.515 MW’ını jeotermal 
santraller, 832 MW’ını biyokütle santralleri, 811 
MW’ını taşkömürü yakıtlı santraller, 405 MW’ını 
asfaltit kömür yakıtlı santraller, 364 MW’ını atık ısı 
santralleri ve 306 MW’ını da fuel oil yakıtlı santraller 
oluşturdu.
Türkiye’deki lisanslı GES sayısı 18 adet; lisanssız 
GES sayısı ise bir önceki aya göre 24 adet artarak 
7.086’ya ulaştı. Lisanssız santraller kurulu güç 
toplamının yüzde 7’sini oluşturuyor.
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Lisanssız elektrik 
üretiminde güneş 
enerjisinin payı yüzde 
92,33’e yükseldi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2020 
yılı Nisan ayı Piyasa Sektör Raporlarını yayımladı. 
Rapora göre, Lisanssız Elektrik Kurulu Gücü 
toplamda 6.449,46 MW’ye ulaşırken 5.954 MW 
kurulu güç ile güneş enerjisi birinci sırada yer aldı.
Aynı dönemde, güneş, biyokütle, rüzgar, hidrolik 
kaynak türleri ile lisanssız santrallerden elektrik 
üretimi ise 1.019.406,11 MWh olarak gerçekleşti.
En fazla lisanssız elektrik üretimi yapan ilk 3 
il Konya, Şanlıurfa ve Ankara olurken lisanssız 
elektrik üretiminde en fazla paya sahip kaynak 
yüzde 92,33 güneş enerjisi oldu. Lisanssız elektrik 
üretiminde güneş enerjisini, sırasıyla doğalgaz, 
biyokütle ve rüzgar takip ediyor.
Lisanslı elektrik üretiminde yüzde 30 ile doğalgaz 
birinci sırada yer alırken rüzgar enerjisi 6. sırada, 
jeotermal 7. sırada, biyoküyle 8. sırada ve güneş 
enerjisi 12. sırada yer alıyor.

The share of solar 
power in unlicensed 
power generation 
increases to 92.33 
percent
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) has 
published the Market Industry Reports for April 2020. 
According to the report, while the total Installed Capacity 
of Unlicensed Power Plants reached 6,449.46 MW, 
solar power ranked first among them with 5,954 MW of 
installed capacity.
Unlicensed solar, biomass, wind, hydraulic power plants 
generated 1,019,406.11 MWh of power in the said period.
Konya, Şanlıurfa and Ankara topped the list of unlicensed 
power generation, and solar power had the highest share 
in unlicensed power generation with 92.33 percent. It 
was followed by natural gas, biomass and wind power 
plants.
On the licensed power generation side, while natural gas 
was in the first place with 30 percent, wind, geothermal, 
biomass and solar power plants ranked 6th, 7th, 8th and 
12th respectively.
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GTC INSTALLS THE FIRST 
BIFACIAL PV PANEL FARM IN 
ŞANLIURFA
Doğa Solar Power Plant with 1-MWe capacity has been 

established in Viranşehir, Şanlıurfa, using the “Bifacial Glass 

Panels” manufactured by GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

According to the press release published by GTC, Doğa SPP 

performs 11 percent better on average than monofacial panels 

near Doğa SPP.

It is expected that this will increase even further as Solar 

Irradiance increases in upcoming months after the 5-month 

comparison with the low solar irradiance value on site.

GTC’DEN ŞANLIURFA’DA İLK 
ÇİFT YÜZLÜ (BİFACİAL) FV 
PANEL SAHASI
GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin “Çift Yüzlü Cam 
Cam Panelleri” kullanılarak Şanlıurfa-Viranşehir’de 1MWe 
kapasiteli Doğa Güneş Enerjisi Santrali kuruldu. GTC’den 
yapılan basın açıklamasında, Doğa GES’in aynı bölgede 
bulunan ve tek yüzlü panellerle kurulmuş olan sahalarla 
kıyaslandığında, ortalama yüzde11 daha iyi performans 
gösterdiği kanıtlandı.
Sahadaki düşük güneş ışınım değeri ile yapılan 5 aylık kar-
şılaştırmadan sonra önümüzdeki aylarda sahadaki Güneş 
Işınım Değeri’nin (Irradiance) yükselmesiyle birlikte bu 
değerin daha da artması bekleniyor.

Tablo: Karşılaştırma Zaman Aralığı: 1 Ocak 2020-24 Mayıs 2020)

Table: Comparison Interval: January 1, 2020 - May 24, 2020
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GOODWE NAMED WINNER OF THE 
“ALL QUALITY MATTERS” AWARD 
OF TÜV RHEINLAND FOR THE 
FIFTH YEAR IN A ROW
The EH Series storage inverter and MT Series commercial and 

industrial inverter of GoodWe has won 
the 2020 “All Quality Matters” award 
of TÜV Rheinland.
The company stated in its press re-
lease that the company won this 
prestigious award for the fifth time, 
proving its consistent performance 
in providing high-quality products. 
The company’s founder Huang Min 
attended the award ceremony held 

in Suzhou on June 30.
The “All Quality Matters” award of TÜV Rheinland, a company 
that is known for its objectivity and impartiality, is considered 
a significant benchmark at global scale.
For further information: https://tr.goodwe.com/

TÜV RHEINLAND “ALL 
QUALITY MATTERS” 
ÖDÜLÜNÜN BEŞ YIL ÜST 
ÜSTE SAHİBİ GOODWE OLDU
GoodWe’nin EH Serisi depolama inverteri ve MT Serisi 
ticari & endüstriyel inverteri, TÜV Rheinland’ın 2020 “All 
Quality Matters” ödülünü kazandı.
Şirketten yapılan basın açıklama-
sına göre, GoodWe’nin, şirketin 
yüksek kaliteli ürünler sunma ko-
nusunda ne kadar tutarlı olduğunu 
gösteren bu prestijli ödülü beşinci 
kez kazandı. Ödül töreni ise, 30 
Haziran’da Suzhou şehrinde ger-
çekleşti ve şirketin kurucusu Sn. 
Huang Min törene katılım gösterdi.
Objektifliği ve tarafsızlığı ile tanınan TÜV Rheinland’ın 
“All Quality Matters” ödülü ile küresel ölçekte önemli bir 
referans noktası kabul ediliyor.
Ayrıntılı bilgi için: https://tr.goodwe.com/

GARANTİ BBVA LEASING VE 
SMART ENERGY PARTNERLİĞİ 
GÜNEŞ YATIRIMCILARINA 
DESTEK SAĞLAYACAK
Sektörlerinin önde gelen kuruluşları Garanti BBVA Leasing 
ve Smart Energy, partnerlik anlaşması imzaladı. İmzalanan 
protokol sayesinde Smart Energy, kurulumunu üstleneceği 
projelere uygun finansman çözümleri sunacak.
Leasing sektörünün lider firmalarından Garanti BBVA Lea-
sing ile güneş enerjisi sektörünün öncü oyuncularından Smart 
Energy önemli bir partnerliğe imza attılar. Şirketlerden ya-
pılan basın açıklamasında, Garanti BBVA Leasing ve Smart 
Energy arasında imzalanan protokol sayesinde yatırımcıya 
avantajlı fiyat ve vadelerle finansman desteği sağlanacak.

GARANTI BBVA LEASING 
PARTNERS WITH SMART 
ENERGY TO FINANCE SOLAR 
POWER INVESTORS
Leading companies of their respective industries, Garanti BBVA 
Leasing and Smart Energy have signed a partnership agree-
ment. Smart Energy will offer reasonable funding solutions for 
the projects that it will install under the protocol signed.
A leading company of the leasing industry, Garanti BBVA Leas-
ing, and a leading player of the energy industry, Smart Energy, 
have entered into a significant partnership. According to the 
press releases published by Garanti BBVA Leasing and Smart 
Energy, investors will be offered funding with reasonable prices 
and terms under the protocol signed  by the two companies.
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ONLINE CABLE TRAINING 
OF TÜRK PRYSMIAN KABLO 
HAS REACHED 2,500 
PEOPLE
2,500 people have attended the online cable training of 
Türk Prysmian Kablo, the first of its kind in Turkey, so far. 
Open to electricity industry professionals such as engineers 
and technicians, as well as students and scholars, the free 
online training contributed to the professional development 
of the industry in the course of the pandemic.
“The Online Cable Training launched to raise awareness 
of high-quality cable use in the Turkish cable industry is 
reaching more and more people with more than 2,500 at-
tendees so far. It is valuable for us to transmit information 
to use the Internet to push information as far as possible 
and to support the industry professionals focusing on their 
professional development during the time they spend at 
home. In line with our vision to ‘Connect Turkey to Tomor-
row’, we will continue to invest in contributing the cable 
industry as well as the economy and production power of 
Turkey,” said Cinzia Farisé, the CEO of Türk Prysmian Kablo, 
pointing out that the company gave industry professionals 
an opportunity to improve their professional knowledge 
and skills at home.
The training webinars on a variety of topics including optical 
fiber cables, cable infrastructure and fireproof cables are 
available on www.prysmiangroup.com/tr/webinar.

TÜRK PRYSMIAN 
KABLO’NUN ONLINE 
KABLO EĞİTİMİ 2.500 
KİŞİYE ULAŞTI
Türk Prysmian Kablo’nun Türkiye’de bir ilk olan online 
kablo eğitiminden, bugüne dek 2.500 kişi faydalandı. Öğren-
cilerin ve akademisyenlerin yanı sıra, elektrik alanında çalışan 
mühendisler ve teknisyenler gibi sektör profesyonellerinin de 
ücretsiz yararlanabildiği online eğitim, pandemi sürecinde 
de sektörün mesleki gelişimine katkı sağladı.
Online kablo eğitimi ile pandemi sürecinde de sektör ça-
lışanlarına evde mesleki gelişim fırsatı da sunduklarını be-
lirten Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè ‘‘Türk 
kablo sektöründe kaliteli kablo kullanımı bilincini artırmak 
amacıyla hayata geçirdiğimiz Online Kablo Eğitimi, 2.500 
kişiyi aşan katılımcı sayısı ile günden güne daha çok kişiye 
ulaşıyor. Teknolojinin önemini daha çok anladığımız bu 
dönemde, internet ile en uzak noktaya bilgi ulaştırabilmek, 
evde geçirilen sürede mesleki gelişimine odaklanan sektör 
profesyonellerine destek olabilmek bizim için çok değerli. 
Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzla, Türk eko-
nomisine ve Türkiye’nin üretim gücüne olduğu kadar, kablo 
endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayan yatırımlarımıza 
devam edeceğiz.” dedi.
Fiber optik kablolar, kabloların yapısı, yangına karşı güvenli 
kablolar gibi farklı konu başlıklarıyla sektörün bilgisini pekiş-
tiren ve yoğun ilgi gören tüm webinarların kayıtlarına www.
prysmiangroup.com/tr/webinar adresinden ulaşılabilir.
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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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GROWATT INVERTER 
PARTNERS WITH FORM 
ELEKTRİK A.Ş.
A cooperation agreement has been signed between Growatt 
Inverter, one of the world’s top 5 inverter manufacturers with 
an installed capacity of 17 GW and more than 1.7 units 
supplied worldwide, and Form Elektrik A.Ş., a fully domes-
tic companies that operates in Renewable Energy, Energy 
Storage Solutions and Smart Grid since 2000.
According to the press release published by the company, Form 
Elektrik A.Ş., the solution partner of 21 Electricity Distribution 
Companies with its range of high-quality brands and products 
it represents in Turkey, aims to achieve its overall customer 
satisfaction in the inverter market as well.
One of the most preferred companies of the industry , Form 
Elektrik A.Ş. provides products and services to one of every 
four renewable energy power plants in Turkey. The company 
will continue to operate in the solar power industry with 
Growatt On-grid Inverters, Off-grid Inverters, Hybrid Invert-
ers, Lithium Storage Solutions and Energy Management 
Accessories.

GROWATT INVERTER, 
FORM ELEKTRİK A.Ş. İLE İŞ 
BİRLİĞİNE İMZA ATTI
Dünya çapında 17 GW kurulu gücü ve 1,7 milyonun üzerinde 
ürün tedariği ile Dünya Invertör Marka Sıralamasında ilk 5 
‘te yer alan Growatt Inverter ile 2000 yılından itibaren %100 
yerli sermaye ile Yenilenebilir Enerji, Enerji Depolama Çö-
zümleri ve Akıllı Şebeke konularında ülkemize hizmet veren 
Form Elektrik A.Ş. arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, Türkiye’de temsilci-
liğini yaptığı kaliteli marka ve ürün grubu ile aynı zamanda 
21 Elektrik Dağıtım Firması’nın çözüm ortağı olan Form 
Elektrik A.Ş.’nin, Invertör piyasasında da diğer ürün grupla-
rında sağladığı müşteri memnuniyetine ulaşmayı hedeflediği 
belirtildi.
Türkiye’de ortalama her 4 yenilenebilir enerji santralinden 
1’ine ürün veya hizmet sunarak sektörde en çok tercih edi-
len firmalar arasında yer alan Form Elektrik A.Ş., Growatt 
Marka Ongrid Invertör, Offgrid Invertör, Hybrid Invertör 
ve Lityum Depolama Çözümleri ve Enerji Yönetimi Akse-
suarları ile solar sektörüne hizmet etmeye devam edecek.
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SETAŞ ENERJİ, 
DANIŞMANLIK İZLEME 
BAKIM ONARIM 
HİZMETLERİNDE “MAXİMA 
ENERJİ” İLE ÇALIŞACAK
MAXIMA Enerji, Setaş Enerji Danışmanlık ile Manisa’da 
kurulu gücü 2,2MW olan arazi tipi güneş enerjisi santrali 
için 5 yıllık izleme, bakım&onarım sözleşmesi imzaladı.
MAXIMA Enerji’den yapılana basın açıklamasında, Tür-
kiye’de toplam 200MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi 
santraline “İzleme, Bakım & Onarım ve İşletme Danışman-
lık” hizmetleri sağlayan firmanın Setaş Enerji Danışmanlık 
ile Manisa’daki 2,2 MW kapasiteli arazi tipi güneş enerjisi 
santrali için 5 yıllık izleme, bakım&onarım sözleşmesi im-
zaladığı bildirildi.
Hizmetler kapsamında izleme, önleyici ve düzenleyici bakım, 
performans analizi, işletme sigorta danışmanlığı, ekipman 
garanti takibi, yedek parça ve stok yönetimi; MAXIMA 
tarafından, paketler halinde GES yatırımcılarına sunuluyor. 
MAXIMA Enerji hizmetlerini, Türkiye’nin 9 ayrı ilinde 
bulunan servis ofisleri ile Türkiye’nin hemen her bölgesine 
en fazla 3 saat içinde ulaşabilen alanında uzman teknik 
ekipleriyle gerçekleştiriyor.

SETAŞ ENERJİ TO WORK 
WITH “MAXIMA ENERJİ” FOR 
CONSULTANCY, MONITORING, 
MAINTENANCE AND REPAIR 
SERVICES
MAXIMA Enerji has signed a 5-year monitoring, maintenance 
and repair contract with Setaş Enerji Danışmanlık for a land 
type solar power plant in Manisa with an installed capacity 
of 2.2 MW.
MAXIMA Enerji stated in its press release that the company, 
providing “Monitoring, Maintenance & Repair, and Operating 
Consultancy” services to solar power plants with an installed 
capacity of 200 MWp, signed a 5-year monitoring, mainte-
nance and repair agreement with Setaş Enerji Danışmanlık 
for a 2.2-MW land-type solar power plant in Manisa.
As part of its services, MAXIMA will provide monitoring, pre-
ventive and regulating maintenance, performance analysis, 
operation insurance consultancy, equipment warranty mon-
itoring, spare parts and stock management in packages to 
investors of SPP. MAXIMA provides energy services with its 
service offices in 9 provinces of Turkey and a specialized 
team of technicians that can access any part of Turkey within 
3 hours.
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SUNGROW, 
INTERSOLAR 
STANDINI ÇEVRİMİÇİ 
PLATFORMA TAŞIDI
Sungrow, iptal edilen Intersolar Europe 2020 etkinliğindeki 
standını çevrimiçi platforma taşıdı. 15-19 Haziran tarihleri 
arasında ilk defa düzenlenen olan ‘Smart Energy Virtual 
Show’da Sungrow’un ürün portföyündeki en son yenilikler 
sergilendi. Canlı yayın içerikleri, interaktif  oturumları ve 
networking fırsatları sunan etkinlik sektörün uzmanlarını 
ve takipçilerini ağırladı.

SUNGROW MAKES ITS 
INTERSOLAR STAND 
ONLINE
Sungrow has made its stand online for the canceled Intersolar 
Europe 2020. Organized for the first time on June 15 to 19, 
the ‘Smart Energy Virtual Show’ put the latest developments in 
the product portfolio of Sungrow on display. Industry experts 
and followers attended the event that offered live content, 
interactive sessions and networking opportunities.

YP ENERJİ SIGNS A 
CONTRACT FOR ROOFTOP 
SPP IN BALIKESİR
One of our member companies, YP Enerji, has signed a con-
tract for installing Karizma Marketplace Rooftop Solar Pow-
er Plant (1 solar power plant with an installed capacity of 
503.25 kWp/450 kWe) of Balıkesir Metropolitan Municipality, 
Department of Environmental Protection and Control.

YP ENERJİ, 
BALIKESİR’DE ÇATI 
ÜSTÜ GES İÇİN 
SÖZLEŞME İMZALADI
Üyemiz YP Enerji, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Karizma Pazar 
Yeri Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santralinin (1 Adet 503,25 
kWp/450 kWe kurulu gücünde güneş santrali) kurulumu 
için sözleşme imzaladı.
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CW ENERJİ, SOLAR 
POWER UMBRELLA
CW Enerji has launched a convenient product: An umbrella 
that generates power from solar energy. The company’s 
press release is as follows:
CW Enerji makes a difference with another innovative and 
convenient product. Solar-powered umbrella saves you 
from the trouble of finding a power outlet to charge your 
phone or a light source on vacation or while taking a rest.
Having the largest solar panel manufacturing plant of 
Turkey and Europe, CW Enerji stands out with innovative 
products manufactured in the company’s Antalya plant. 
Equipped with 120W monocrystalline panels, the Solar 
Power Umbrella of CW Enerji saves vacationers from 
one of their major problems: finding a power outlet for 
charging their devices.
Noting that they make products that spread solar energy 
systems to every aspect of life, making life easier for 
people, CW Enerji Chairman and CEO Tarık Sarvan said: 
“CW Enerji has an R&D center that works on innovative 
products. Solar Power Umbrella is one of our innovative 
products. It will enable people to use the power gener-
ated by the umbrella without having to look for a power 
supply in their backyards or on the beach. Our umbrella 
is particularly suitable for businesses such as tourist 
facilities and cafés that aim to provide their guests with 
a comfortable environment.

CW ENERJİ’DEN ELEKTRİK 
ÜRETEN GÜNEŞ ENERJİLİ 
ŞEMSİYE
CW Enerji’den hayatı kolaylaştıran bir ürün: Elektrik üreten 
güneş enerjili şemsiye. CW Enerji’den yapılan basın açıkla-
ması şöyle:
CW Enerji, inovatif  ve pratik yeni ürünü ile yine fark yaratı-
yor. Güneş enerjili şemsiyeyle, tatil yaparken veya dinlenirken 
telefonu şarj etmek için priz, akşamları dışarıda vakit geçirmek 
için ışık aramaya son!
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük güneş enerji paneli üre-
tim tesisine sahip olan CW Enerji, Antalya’daki fabrikasında 
ürettiği yenilikçi ürünler ile dikkat çekiyor. 120W monokristal 
panel kullanılarak üretilen CW Enerji imzalı Güneş Enerjili 
Şemsiye, tatil yapanların en büyük sorunu olan şarj için priz 
arama derdine son veriyor.
Güneş enerji sistemlerini hayatın her alanına yayarak, insan-
ların yaşamını kolaylaştıran ürünlere imza attıklarını belirten 
CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tarık Sar-
van, “CW Enerji olarak yenilikçi ürünler üzerinde çalışan 
bir AR-GE merkezine sahibiz. Güneş Enerjili Şemsiye de 
inovatif  ürünlerimizden biri. İnsanlar artık bahçelerinde veya 
sahillerde enerji kaynağı aramak zorunda kalmadan şemsiye-
lerinin ürettiği elektriği kullanabilecekler. Şemsiyemiz, özellikle 
turizm tesisleri ve kafeler gibi konuklarına rahat bir ortam 
sağlamak isteyen işletmeler için de tercih edilebilir bir ürün” 
şeklinde konuştu.
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GÖKTEKİN ENERJİ 
COMMISSIONS THE 
PALMİYE DOKUMA 
ROOFTOP SPP PROJECT
Provisional acceptance of the rooftop Solar Power Plant of 
Palmiye Dokuma Tekstil Tic. San. A.Ş manufacturing plant 
in Adana AOSB with 2,400.00-kWp installed capacity was 
made, and the power plant was commissioned on June 22, 
2020. The plant was installed by Göktekin Enerji.

GÖKTEKİN ENERJİ, 
PALMİYE DOKUMA 
ÇATI GES PROJESİNİ 
DEVREYE ALDI
Göktekin Enerji tarafından Adana AOSB’de yer alan 
2.400,00 kWp kurulu gücündeki Palmiye Dokuma Tekstil 
Tic. San. A.Ş fabrikası çatı tipi Güneş Enerji Santrali pro-
jesi 22 Haziran 2020 tarihinde Geçici Kabulü yapılarak 
devreye alındı.
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Gazioğlu Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Org. San. Bölg. Gazi Osman Paşa Mh. 7.Cad No:124 Çerkezköy / Tekirdağ / Turkey  59500
T: +90 (282) 758 17 77  -  F: +90 (282) 758 17 80  -  info@gazioglusolar.com.tr - www.gazioglusolar.com.tr

/gazioglusolarenerji      /gazioglusolarenergy   /gazioglusolar

PURE LIKE THE SUN

Müşterilerimize ve Kaliteye
Değer Veriyoruz

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

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



ABB AND GREEN.TV 
PREPARING TO LAUNCH 
THE “WORLD ELECTRIC 
VEHICLE DAY”
The “World Electric Vehicle Day” launched by ABB and Green.
TV will be celebrated as the day of appreciating global e-mo-
bility. In addition to local transport authorities and fleet op-
erators, current and potential drivers of electric vehicles will 
be encouraged to recognize the importance of their role in 
transition to a sustainable land transport and a future with 
zero emission for all.
“This is a critical period for transition to a new, electric-powered 
and sustainable model for mobility,” said ABB Head of Global 
Trade for E-mobility Infrastructure Solutions, Frank Muehlon, 
in a press release. “As part of the ABB’s Zero Mission, we 
are pioneering the efforts to make this transition possible. 
ABB is proud to be the leading partner of this global day of 
recognizing and celebrating the importance of e-mobility 
solutions worldwide.”
ABB is the perfect industry partner for the “Global Electric 
Vehicle Day” with the company’s unrivaled expertise in elec-
trification and global leadership in vehicle charging solutions, 
selling more than 14,000 DC fast charging stations in more 
than 80 countries. ABB has recently received the Global 
E-mobility Leader 2019 award for its role in supporting in-
ternational adoption of sustainable transport solutions.

ABB VE GREEN.TV, 
“DÜNYA ELEKTRİKLİ ARAÇ 
GÜNÜ” LANSMANINA 
HAZIRLANIYOR
ABB ve Green.TV tarafından lansmanı yapılan “Dünya 
Elektrikli Araç Günü” açılışı, küresel e-mobilitenin takdir 
edildiği gün olarak kutlanacak. Yerel ulaşım otoriteleri ve 
filo operatörlerinin yanı sıra elektrikli araç-ların mevcut ve 
muhtemel sürücüleri, sürdürülebilir karayolu ulaşımına ve 
herkes için sıfır emisyonlu bir geleceğe geçişte oynadıkları 
rolün önemini fark etmeye teşvik edilecek.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, ABB’nin E-mobilite 
Altyapı Çözümleri küresel ticaret başkanı Frank Muehlon 
şunları söyledi: “Bu, mobilite için yeni, elektrikli ve sürdü-
rülebilir bir modele dönüşüm için kritik bir dönemdir. Bu 
dönüşümü mümkün kılmak için ABB Elektrifikasyonun Sıfır 
Misyonu’nun bir parçası olarak ön planda yer alıyoruz ve 
dünya çapında e-mobilite çözümlerinin önemini tanıyan 
ve kutlayan bu küresel gün ABB’nin lider ortağı olmaktan 
mutluluk duyduğu bir unsurdur.”
ABB’nin elektrifikasyon alanındaki rakipsiz uzmanlığı ve 
80’den fazla ülkede 14.000’den fazla DC hızlı şarj istasyonu 
satan elektrikli araç şarj çözümlerindeki küresel liderliği ile 
ABB, “Dünya Elektrikli Araç Günü” için mükemmel en-
düstri ortağıdır. ABB, yakın zamanda, sürdürülebilir ulaşım 
çözümlerinin ulus-lararası olarak benimsenmesini destekleme 
rolüne karşılık Küresel E-mobilite Lideri 2019 ödülünü aldı.
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NATUREL ENERJİ, 
KURTEKS TEKSTİL 
ENERJİ İLE İTALYA’DA 
GÜNEŞ SANTRALİ İNŞA 
EDECEK
Naturel Enerji, KURTEKS Tekstil Enerji ile İtalya’da 50 
megavatlık güneş enerjisi santrali projesi geliştirme ve anahtar 
teslim yapımı için sözleşme imzaladığını açıkladı.
Naturel Enerji, KURTEKS Tekstil Enerji ile İtalya’da 50 
megavatlık güneş enerjisi santrali projesi geliştirme ve anahtar 
teslim yapımı için sözleşme imzaladığını açıkladı. Şirketten 
yapılan basın açıklamasında, projenin tüm geliştirme süreç-
leri ve kurulumunu Naturel Enerji’nin üstleneceği belirtildi.
Sözleşme bedelinin 45 milyon avro olduğu kaydedilen açık-
lamada, santralde üretilecek elektriğin ikili anlaşmalar yolu 
ile tüketicilere satılacağı bildirildi.
Açıklamada, projenin Türkiye’de büyüklük, nitelik ve içerik 
açısından bir ilk olacağı belirtilerek, “Daha temiz, daha güzel, 
daha yaşanabilir bir dünya hedefimize ulaşmak için ülke fark 
etmeksizin çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

NATUREL ENERJİ WILL BUILD A 
SOLAR POWER PLANT IN ITALY 
WITH KURTEKS TEKSTİL ENERJİ
Naturel Enerji have signed a project development and turnkey 
EPC contract with KURTEKS Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş., for 
a 50 MWp Solar Power Plant project to be built in Italy. The 
total value of the contract is 45 million Euro excluding VAT.
Naturel Enerji undertakes all facilities of the project, includ-
ing project development, EPC, PPA and Project Finance on 
turnkey basis.
The project, which shall be one of the big Solar Power Plants 
in Italy and Europe, is to be built on Solar Tracker Systems 
and the electricity produced is planned to be sold through 
PPAs to private consumers.
The project is also a unique one for Turkish Investors and 
EPC contractors in terms of its size, characteristics, location 
and context.
Naturel Enerji: “We would like to congratulate Kurteks on 
this investment decision and thank for their trust in us. We 
shall continue to work for a better, cleaner and more livable 
World without boundaries. We are pleased to make this public 
announcement with all due respect.”
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GIANT COOPERATION  
FOR ENERGY
Generalsolar continues its institutions with industry-leading 
companies rapidly. 
The company deal with KÖKSAN Holding, which is the world’s 
leading companies in the pet preform sector, Generalsolar 
started the installation with 4.2 MW part that is the first 
stage of 14 MW Turkey’s largest SPP project at single roof.
FIRST STAGE OF INSTALLATION WAS STARTED WITH 4.2 MW
Totally 14 MW power plant will be installed on the roof of 
KÖKSAN Holding facilities in Gaziantep Organized Industrial 
Zone with this project.
Turkey’s largest SPP project in a single roof agreement was 
signed by Murat Kökoğlu, member of the board of KÖKSAN 
Holding, and Ali Demirdaş, chairman of the board of Gener-
alsolar Energy. With this agreement 4.2MW part was started 
as the first stage of solar power plant.

INCREASE OF INTEREST FOR GREEN AND 
RENEWABLE ENERGY 
After the signing ceremony, Murat Kökoğlu, member of the 

ENERJİDE DEV 
İŞBİRLİĞİ!
General Solar kurulumlarına hız kesmeden sektöründe öncü 
firmalar ile devam ediyor. Firma, Pet preform sektöründe 
dünyanın lider firmalarından olan KÖKSAN Holding ile 
14 MW’lık tek çatıda Türkiye’nin en büyük GES projesinin 
ilk etabı olan 4.2 MW’lık kısmın montajına başladı.
İLK ETAPTA 4.2 MW’LIK KISMIN MONTAJINA BAŞ-
LANDI
Köksan Projesi ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde 
bulunan KÖKSAN Holding tesislerinin çatısında 14 MW 
gücünde elektrik santrali kurulacak. Tek çatıda Türkiye’nin 
en büyük güneş enerji sistemi projesi için KÖKSAN Holding 
adına Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kökoğlu, General Solar 
Enerji adına da Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş 
imza attı. Sözleşmeyle ilk etapta güneş enerjisi santralinin 
4.2 MW’lık etabına başlandı.

YEŞİL VE YENİLEBİLİR ENERJİYE İLGİ 
ARTIYOR
KÖKSAN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kökoğlu, 
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imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, enerjinin sanayinin 
en önemli girdileri arasında olduğuna dikkat çekti. Kökoğlu, 
“Dünya politikalarının enerji sektörüne göre şekillendiği bir 
dönemden geçiyoruz. Yenilenebilir, temiz enerji ve düşük 
maliyetli enerji gibi kavramlar ön plana çıkıyor. Enerji çe-
şitleri içerisinde de güneş enerjisinin önemli yeri bulunuyor. 
Çünkü ülkemiz bir güneş ülkesi. Temiz  ve son derece eko-
nomik bir enerji. Biz de KÖKSAN Holding olarak çevreci 
olan bu enerjiden yararlanmak için Generalsolar Enerji ile 
büyük bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Kökoğlu, şöyle devam etti: “Sanayiciler olarak maliyetleri-
mizi ülkemizin şartlarına göre değil dünya piyasalarına göre 
belirlememiz gerekiyor. Çünkü dünya ile yarışıyoruz. Bu 
zorlu yarışı kazanmak için maliyetlerimizi geriye çekmemiz 
gerek. Maliyetler içerisinde de enerji maliyetleri önemli yer 
tutuyor. Güneş enerjisi sistemlerimizin devreye girmesi ile 
rekabet gücümüz daha da artacak. Böylece ülke ekonomisine 
daha fazla katkı sağlayabileceğiz.”

SOLAR ENERJİSİ SEKTÖRÜ HIZLI BÜYÜYOR         
General Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, 
firma olarak anahtar teslimi hizmet sunduklarını belirterek, 
“Sektör hızla büyürken, maliyetler de düşüyor. Dolayısıyla 
kendi enerjisini üreten sanayicilerin sayısı büyük bir hızla 
artıyor. Hükümetimizin de bu konuda çok önemli teşvik 
ve destekleri var. Ülkemizin 2023 stratejilerinin içerisinde 
enerjimizin yüzde 65’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan 
karşılama hedefi de bulunuyor” dedi.

FABRİKA ÇATILARI ENERJİ ÜRETECEK
Demirdaş, teknik olarak elverişli çatılara güneş enerjisi sis-
temlerinin kurulması ile birlikte enerji maliyetlerinin düşü-
rüleceğini belirterek, şunları söyledi:
“Güneş enerjisine dayalı olarak kurulan fotovoltaik sistemler 
ortalama 25 yıl elektrik üretimi yapmaktadır. Çatılara ku-
rulan tesisler için ilk yatırım maliyeti yaklaşık 4-5 yılda geri 
dönmekte ve geri kalan yıllarda tesis yatırımcısına ücretsiz 
elektrik sağlamaktadır. Firmamız lisanssız elektrik üretimi 
kapsamında kendi enerjilerini elde etmeleri için, işletmelerin 
maliyetlerini düşürerek rekabet konusunda avantajlı hale 
getirmek için birçok başarılı projeye imza atmıştır. İşletme-
lerimizin kendi elektriğini üreterek maliyetlerini düşürmesi 
sayesinde, kendisine rekabet gücü kazandıracak, böylelikle 
ihracatta avantajlı hale gelecek, döviz gelirleri artacak ve 
istihdama katkı sunacaktır. Çatı pazarı artık tüm sanayiciler 
ve büyük ölçekli ticarethaneler için öz tüketim modeliyle 
işletmelerinde çok büyük enerji tasarrufu sağlayabilecekleri 
bir alana dönüşmüştür.”

board of KÖKSAN Holding, pointed to the energy is one of the 
most important inputs at industry in his statement.
Kökoğlu, said “We are going through a period, which world 
policies are shaped according to the energy sector. Concepts 
come to the fore such as renewable, clean energy and low 
cost energy. Solar energy is also important in the types of 
energy. Because our country is a land of the sun. Solar energy 
is clean and highly economical energy. As KÖKSAN Holding, 
we are happy to sign this big project with Generalsolar Energy 
to benefit of this environmental energy.”
Kökoğlu continued with “ As industrialists, we need to deter-
mine our costs not according to the conditions of our country 
but according to the world markets. Because we are competing 
with world. We need to reduce our costs to win this tough 
race. Energy costs take a big part at cost for companies. 
Our competitiveness will incrase with the activating of our 
solar system. So we can contribute more to the our country’s 
economy.”

SOLAR ENERGY SECTOR IS GROWING RAPIDLY
Ali Demirdaş, chairman of Generalsolar Energy, stated that 
they offer turnkey service as a company and added “While 
solar sector is growing, the cost of the solar systems is de-
creasing. Therefore industrialists who produce their own 
energy are rapidly increasing. Also our government provide 
important incentives and supports about that. One of the 
2023 strategies of our country, providing 65% of our total 
energy needs from domestic and renewable sources.”

FACTORY ROOFS WILL PRODUCE ENERGY
Demirdaş said the cost of energy will decrease with installa-
tion of solar power plants at technically proper roofs for this 
system, and added: “Solar power plants are convenient for 
producuction of energy throughout 25 years. Roof top solar 
projects’ initial investment cost return approximately 4-5 
years and after these years, systems provides free energy 
for investor. 
Our company signed many successful projects to produce 
their own energy and to reduce the costs of enterprises, 
to take advantage in their competition within the scope of 
unlicensed electricity generation. By reducing the costs of 
our companies by producing their own electricity, they will 
gain competitiveness, thus, they will be advantageous in 
exports, foreign currency revenues will increase and they 
will contribute to employment.
The roof-top solar power plant market become an area for 
energy conservation with the self-consumption model for their 
energy needs for all industrialists and large-scale commercial 
enterprises. 
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ONLINE SOLAR POWER 
TRAINING FROM GÜNDER
GÜNDER brings Industry Representatives together in Online 
Solar Power Training Sessions launched during the pandemic. 
The online training held by videoconferencing will be available 
on the YouTube channel of GÜNDER, and continue with new 
subject and guests.

Session 1: May 29, 2020
  Things to Consider in Rooftop Installations - Erkan Öz-

türk, Isotec Enerji
  COVID-19 and Its Impact as a Force Majeure - Lawyer 

Şeyma Olğun, Boden Law Office
  Latest PV Solar Module Technologies - Mehmet İzzet 

Özaydın, Sunlego Energy Systems
  Latest Energy Storage Technologies - Assoc. Prof. Dr. 

Muhsin mazman, T Dinamim Enerji
  Turseff Funding and Esco Models Worldwide - Selen 

İnal, Turseff

Session 2: June 12, 2020
  Occupational Safety in Rooftop Installation - Fırat Öncin, 

TEDAŞ
  Lightning Protection - Serdar Aksoy, Yılkomer

Session 3: June 19, 2020
  Rooftop Solar Panel Legislation and Its Functioning - 

Lawyer Selma Karaduman, Karaduman Law Office
  Warranty and Insurance - Osman Tüken, Kotra Sigorta

Session 4: June 26, 2020
  Energy Funding, Development of Renewable Energy 

Funding in Turkey - Özlem Kıldır
  Funding in the Course of Covid-19 and New Financial 

Opportunities - Özlem Kıldır
  Solar Power Funding Outlook of Turkey - Seyran Hatipoğ-

lu
  Solar Power Funding Project Examples in Turkey - Seyran 

Hatipoğlu
  Renewable Enerji Project Funding Fundamentals - Sinem 

Sin Okur 
  A Look to the Future in Solar Power Funding in Turkey 

- Özlem Kıldır & Seyran Hatipoğlu
  YETA Funding, Tenders - YEKDEM, Rooftop SPP Op-

portunities, etc.
  Commercial Models for Rooftop SPP Projects, Deniz Sel-

kan Polatkan, Fotoelektron

GÜNDER’DEN ONLINE 
GÜNEŞ ENERJİSİ 
EĞİTİMLERİ
GÜNDER pandemi sürecinde başlattığı Online Güneş Enerjisi 
Eğitimler ile Sektör Temsilcilerini Güneş Dostları ile buluş-
turdu. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen ve GÜNDER 
Youtube kanalından da izlenebilecek eğitim serisi, yepyeni 
konu ve konuklar ile ilerleyen günlerde de devam edecek.

1. Bölüm: 29 Mayıs 2020
  Çatı Montajında Dikkat Edilmesi Gerekenler-Erkan Öz-

türk, Isotec Enerji
  Covıd19 Ve Mücbir Sebep Etkisi-Av. Şeyma Olğun, Bo-

den Hukuk Bürosu
  Fv Güneş Modullerinde Gelişen Son Teknolojiler-Meh-

met İzzet Özaydın, Sunlego Enerji Sistemleri
  Enerji Depolamada Son Teknolojiler-Doç.Dr. Muhsin 

Mazman, T Dinamik Enerji
  Turseff  Finansmanı Ve Dünyada Esco Modelleri-Selen 

İnal, Turseff

2. Bölüm: 12 Haziran 2020
  Çatı Kurulumlarında İş Güvenliği-Fırat Öncin, Tedaş
  Yıldırımdan Korunma-Serdar Aksoy, Yılkomer

3. Bölüm: 19 Haziran 2020
  Çatı Mevzuatı Ve İşleyişi-Av. Selma Karaduman, Ka-

raduman Hukuk
  Garanti Ve Sigorta-Osman Tüken, Kotra Sigorta

4. Bölüm: 26 Haziran 2020
  Enerji Finansmanı, Türkiye Yenilenebilir Enerji Finans-

man Gelişimi -Özlem Kıldır
  Covid19 Dönemi Finansman Durumu ve Yeni Finansal 

İmkanlar – Özlem Kıldır
  Güneş Enerjisi Finansmanı Türkiye Görünümü – Seyran 

Hatipoğlu
  Güneş Enerjisi Finansmanı Türkiye Proje Örnekleri – 

Seyran Hatipoğlu
  Yenilenebilir Enerji Proje Finansmanı Temelleri – Sinem 

Sin Okur 
  Türkiye Güneş Enerjisi Finansmanında Geleceğe Bakış 

– Özlem Kıldır & Seyran Hatipoğlu
  YETA Finansmanı, İhaleler -YEKDEM, Çatı Üstü GES 

Fırsatları vs.
  Çatı GES Projelerinde Ticari Modeller, Deniz Selkan 

Polatkan, Fotoelektron
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GÜNDER CHAIRMAN KUTAY 
KALELI: “YEKA TENDERS WILL 
ATTRACT ABOUT 4 BILLION 
TURKISH LIRA OF INVESTMENT”
Chairman of the Turkey Division of Solar Power International 
(GÜNDER), Kutay Kaleli, stated that the tenders for Renew-
able Energy Resource Areas (YEKA) to be held in October will 
attract approximately 4 billion TRY of investment. The YEKAs 
will have a total capacity of 1000 megawatts with individual 
capacities ranging from 10 to 50 megawatts.
GÜNDER Chairman Kaleli stated in an interview with a corre-
spondent of AA that mini YEKA tenders will enable investors 
to utilize the potential of solar energy in 40 provinces in Tur-
key. “While we were planning to outperform our objectives in 

2020, the new coronavirus (COVID-19) 
epidemic affected the solar power in-
dustry along with all other industries,” 
said Kaleli.
Pointing out that Turkey postponed 
many project because of the epidemic, 
Kaleli said:
“According to the data we follow, the 
downsizing caused by the epidemic is 
coming to an end. This does not mean 
that we can loosen the measures but 
investments should also continue. In 
this sense, we think that the Minister 
of Energy and Natural Resources, Fatih 
Dönmez, scheduled the competitions 

well. Tenders to be held in October for mini YEKAs with capacity 
of 10 to 50 megawatts individually and 1000 megawatts in 
total will attract about 4 billion TRY of investment.”
Kaleli also said:
“We hope that Turkey gets over these problems as soon as 
possible and investments continue as planned. Tenders such 
as YEKA and mini-YEKA, which will be initiated with prede-
termined capacities, are truly significant projects in that all 
stakeholders can plan their actions throughout the year, and 
qualified labor and human resource can become available. In 
the course of the epidemic, we saw the importance of envi-
ronmentally-friendly renewable energy projects for the entire 
world as well as our country in terms of security of supply and 
production. We hope that tenders will be initiated with similar 
capacities each year for projects that will give rise to competitive 
prices, and for which the investor profile will include small- and 
medium-scale investors.

GÜNDER BAŞKANI KALELİ: 
“YEKA İHALELERİ YAKLAŞIK 
4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM 
ÇEKECEK”
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜN-
DER) Başkanı Kutay Kaleli, ekimde yapılması planlanan ve 
kapasiteleri 10-50 megavat arasında değişen toplam 1000 mega-
vatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin 
yaklaşık 4 milyar liralık yatırım çekeceğini bildirdi.
GÜNDER Başkanı Kutay KALELİ’nin AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, mini YEKA ihaleleriyle yatırımcıların Türkiye’nin 
40 farklı şehrinde güneş potansiyelini değerlendirebilme imka-
nına sahip olacağını ifade etti. Kaleli, “Hedeflerimizi aşmayı 
planladığımız 2020 yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle diğer tüm sektör-
ler gibi güneş enerjisi sektöründe 
de maalesef  daralma ve yavaşla-
ma yaşandı.” değerlendirmesinde 
bulundu.
Salgın nedeniyle Türkiye’de birçok 
projenin ertelediğine dikkati çeken 
Kaleli, şöyle konuştu:
“Takip ettiğimiz verilere göre, ül-
kemizde salgının yarattığı daral-
ma yavaş yavaş son buluyor. Bu, 
tedbiri elden bırakmamızı ve ra-
hatlamamızı gerektirmiyor, ancak 
yatırımlar da devam etmeli. Bu 
anlamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 
yarışma ilanlarına ilişkin tarih planlamasını çok doğru ve yerinde 
buluyoruz. Ekimde yapılması planlanan ve kapasiteleri 10-50 
megavat arasında değişen toplam 1000 megavatlık mini YEKA 
ihaleleri yaklaşık 4 milyar lira yatırım çekecek.”
Kaleli, şunları kaydetti:
“Ümidimiz, ülkemizin bu dertlerden bir an önce kurtulması ve 
yatırımların da planlandığı gibi devam etmesidir. YEKA ya da 
mini YEKA gibi belirlenmiş kapasitelerle çıkılacak ihaleler, tüm 
paydaşların yıl boyunca planlamalarını yapmaları, iş gücü ve 
insan kaynağının yetiştirilmesi, istihdamın arttırılması noktasın-
da çok önemli projelerdir. Çevre dostu yenilenebilir projelerin, 
arz güvenliği ve üretim açısından sadece ülkemiz için değil tüm 
dünya için ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde üzülerek 
tecrübe ettik. Rekabetçi fiyatların oluşacağı, yatırımcı profilinin 
küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı da kapsayacağı projeler için 
her yıl benzer kapasitelerle ihaleler açılmasını umuyoruz.”

 GÜNDER’DEN 
 FROM GÜNDER 

35
Temmuz • Ağustos • Eylül / July • August • September 2020



GÜNDER, GENSED, 
GÜYAD, JESDER, EÜD, 
ETD, TÜREB, HESİAD 
PUBLISH A JOINT PRESS 
RELEASE
Renewable energy associations have published a joint 
press release to correct the opinion that high costs of the 
YEKDEM tariff designed as an incentive to encourage gen-
eration of renewable energy are a burden on industrialists.
The text of the press release is as follows:
We regret to see the recent statements made by the Heads 
of the Chambers of Industry and Organized Industrial 
Zones that the Renewable Energy Sources Supporting 
Mechanism (YEKDEM) is a burden on industrialists. It is 
our duty to prevent further spread of the comment that a 
serious amount of money is paid under the Final Resource 
Consumption Tariff and the subsidy for renewable ener-
gy is a burden on the price of the electricity used in the 
manufacturing industry, a comment that we find utterly 
inaccurate. We aim to stop the disinformation that high 
cost of YEKDEM contributions intended to encourage pro-
duction of renewable energy is a burden on industrialists.
As non-governmental organizations operating in the re-
newable energy industry, GÜNDER, GENSED, GÜYAD, 
JESDER, EÜD, ETD, TÜREB, and HESİAD found out in a 
study that we would not have renewable power plants 
representing up to 60 percent of power generation in 2019, 
if it were not for the YEKDEM mechanism. 77 TWH of 
power generated by the plants under the YEKDEM mecha-

nism in 2019 would be 
generated by the pow-
er plants running on 
natural gas or import-
ed coal or a mixture of 
them. We were going 
to spend $5 billion on 
average on imported 
fuels. Moreover, ac-
cording to our price 
analysis, the unit price 
of energy was going to 
be only $0.2 cent less 
than the sum of YEK-

GÜNDER, GENSED, 
GÜYAD, JESDER, EÜD, 
ETD, TÜREB, HESİAD 
ORTAK BASIN BÜLTENİ 
YAYINLADI
Yenilenebilir enerji dernekleri, yenilenebilir enerji üretimini 
teşvik etmek için uygulanan YEKDEM tarifesinin yüksek 
maliyetlerinin sanayiciye yük olduğu yönündeki bilgileri 
düzeltmek için ortak basın bülteni yayınladı.
Basın bülteni şöyle:
Özellikle son dönemde Sanayi Odası Başkanları ve Organize 
Sanayi Bölgesi Başkanları tarafından yapılan Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın (YEK-
DEM) sanayici üzerinde bir yük olduğuna yönelik açıklama-
ları üzülerek takip etmekteyiz. YEKDEM payı olarak Son 
Kaynak Tüketim Tarifesi içerisinde ciddi bedeller ödendiği 
ve yenilenebilir enerjiye desteğin imalat sanayinde kullanılan 
elektrik bedellerine yük olduğuna yönelik gerçeyi yansıtma-
yan bir görüşün yayılmasının önüne geçmek vazifemizdir. 
Yenilenebilir enerji üretimini teşvik etmek için uygulanan 
YEKDEM katkılarının yüksek maliyetlerinin sanayiciye 
yük olduğu yönündeki bu açıklamaları, doğru bilgiler ile 
değerlendirmek ve bilgi kirliliğini düzeltmek isteriz.
GÜNDER, GENSED, GÜYAD, JESDER, EÜD, ETD, 
TÜREB, HESİAD bir araya gelerek yenilenebilir enerji 
sektöründe hizmet sunan sivil toplum kuruluşları olarak bir 
çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmaya göre, eğer YEKDEM 
mekanizması olmasaydı, 2019 yılında elektrik üretiminde 
yüzde 60’lara varan payları ile yenilenebilir santrallerimiz 
olmayacaktı. 2019 
yılında YEKDEM 
santrallerinden 
üretilen 77 TWH 
enerjiyi ya doğal-
gaz ya da ithal kö-
mürden ya da bun-
ların karmasından 
karşılanacaktı. Her 
yıl ithal yakıtlara 
ortalama 5 milyar 
USD ödeyecektik. 
Ayrıca, yaptığımız 
fiyat analizine göre 
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enerji birim fiyatı, 2019 yılı için YEKDEM ve Gün Öncesi 
Fiyatı toplamından sadece 0,2 $cent/kWh daha düşük ola-
caktı. Diğer taraftan baktığımızda, Son Kaynak Tedarik Ta-
rifesinden enerji alan sanayicilerimiz, uzun dönemde Sanayi 
tarifesine göre hala %15 daha avntajlıdırlar. Sanayicimiz, 
Dolar bazında maliyetlerini azaltırken, fosil yakıtı ve eski 
nükleer santrali olmayan ülkeler arasında en ucuz enerjiyi 
kullanmaya devam edecek.
“İyi ki YEKDEM var!” dememiz ve yenilenebilir enerjiye 
daha fazla destek olmamız gerektiğini gösteren bu zor gün-
lerde, hem fiyatlar daha düşük gerçekleşmekte, cari açığımız 
artış göstermemektedir. Arz güvenliği noktasında da kendi 
kaynaklarımız ile elektrik ürettiğimizi ve ithal yakıta olan 
bağımlılığımızın gittikçe azaldığını da önemle vurgulamak 
isteriz. Onuncu yılını doldurarak YEKDEM’den çıkan sant-
ralleri de ayrıca ele almak gerekmektedir. Özellikle ilk yıllarda 
yapılan hidroelektrik ve rüzgar tesisleri, yavaş yavaş sistemden 
çıkacak ve böylelikle birim fiyat daha da aşağıya düşme eğilimi 
gösterecektir.

  YEKDEM olmasaydı elektrik fiyatları daha yüksek ola-
caktı.

  İthal edilen yakıt ile cari açığımızın artmasına neden 
olacaktı.

  Yenilenebilir enerji olmasaydı, fiyatlar hep daha yüksek 
seyredecekken, bu yatırımlar sayesinde birkaç yıl içinde 
sanayicimiz bugünden daha da ucuz elektrik kullanma 
olanağına kavuşacaktır.

  Karbondioksit emisyonlarını azaltmak için her zaman-
kinden daha çok yenilenebilir enerji teşviklerine ihtiya-
cımız var.

  İlerde ihracatçımızın önüne çıkacak karbon emisyonu ver-
gileri nedeniyle yurt dışına büyük bedeller ödemememiz 
için yenilenebilir yatırımlar elzem olacaklar.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kısa bir süre önce, 
2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yayınladı. Planda 
yer alan öncelikli hedef, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakla-
rına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce ora-
nının %59’dan %65 seviyesine yükseltilmesini sağlamaktır. Bu 
hususları dikkate alarak piyasada oluşan YEKDEM’e yönelik 
bu yanlış ve ne yazık ki talihsiz algıyı sizlerin de çabaları ile 
düzeltmek ve kamuoyunu doğru yönde bilgilendirmek isteriz.
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 kullan-
maya 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 dünyanın ucuz, yeşil ve güvenilir enerji 
kaynaklarına ihtiyacı var.

DEM and Day-ahead Market prices for 2019. From 
another perspective, industrialists who purchase 
energy on the Final Resource Supply Tariff still 
have 15-percent price advantage compared to the 
Industrial tariff in the long run. While they reduce 
their costs in USD, they will continue to use fossil 
fuels and the cheapest energy among the countries 
without an existing nuclear power plant.
Since we need renewable energy more than ever in 
these hard times, we should say we are fortunate 
to have YEKDEM, which gives us lower prices and 
prevents our current deficit from growing further. 
We should also emphasize with regard to securi-
ty of supply that we generate electricity with our 
own resources, which reduces our dependency on 
imported fuels. It is also necessary to consider YEK-
DEM power plants that have completed their tenth 
year. Particularly the hydroelectric and wind power 
plants built initially will exit the system gradually, 
reducing unit prices further.

  Electricity prices would be higher if it were not 
for YEKDEM.

  Imported fuel would increase our current deficit.
  If it were not for renewable energy, prices 

would remain high. However, these invest-
ments will make it possible for our industrial-
ists to use cheaper electricity.

  We need renewable energy incentives more 
than ever to reduce carbondioxide emissions.

  Investments in renewable energy will become 
essential because of the carbon emission taxes 
to be imposed on our exporters in the future.

The Ministry of Energy and Natural Resources has 
recently published a Strategic Plan covering the 
period from 2019 to 2023. The primary purpose of 
the plan is to raise the ratio of the renewable energy 
installed capacity to the total installed capacity 
from 59% to 65%. Taking into consideration these 
matters, we would like to correct this inaccurate and 
unfortunate perception about YEKDEM and provide 
the public with accurate information.
A lot of governments and regulatory bodies pro-
mote smarter measurement systems and green 
standards, and try to use their resources more ef-
ficiently. It is necessary to maintain this effort in 
short and long terms to ensure that energy systems 
are sustainable economically and environmentally. 
In other words, the entire world needs cheap, green 
and reliable energy sources.
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SOLAR POWER PILOT 
PROJECT OF ORKÖY 
IN AFYONKARAHISAR 
AND KONYA WERE 
COMPLETED
The 100 kW solar power pilot project of the ORKÖY Project 
which has been implemented in Kulak Village of Şuhut district 
of Afyonkarahisar and Gökbudak Village of Ilgın district of 
Konya were completed.
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 cooperation with the 
United Nations Development Program (UNDP) and in project 
partnership with GÜNDER. The installation of 2 pilot plants 
from 4 pilot plants was completed.
In a statement of social media account of the General Direc-
torate of Forestry, stated that the solar energy pilot project 
was implemented in the Village of Şuhut in Afyonkarahisar 
and Gökbudak Village of Ilgın district of Konya are the pilot 
applications in the Electricity Generation Project in Forest 
Villages, has been successfully implemented. 

ORKÖY PROJESİ 
KAPSAMINDA 
AFYONKARAHİSAR VE 
KONYA GÜNEŞ ENERJİSİ 
PİLOT PROJELERİ 
TAMAMLANDI
ORKÖY Projesi kapsamında Afyonkarahisar’ın Şuhut İl-
çesine bağlı Kulak Köyü ve Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı 
Gökbudak Köyü için hayata geçirilen 100 kW’lık güneş 
enerjisi pilot projeleri tamamlandı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP’nin yürüttüğü 
ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü 
GÜNDER’in proje ortağı olduğu “Orman Köylerinde Güneş 
Enerjisinden Elektrik Üretimi İçin Sürdürülebilir Enerji 
Finans Mekanizması Projesi” kapsamında, 4 pilot tesisten 
2 pilot tesisin kurulumu tamamlandı.
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden 
yaptığı açıklamada, Orman köylerinde Güneş Enerjisinden 
Elektrik Üretim Projesi’nde Afyonkarahisar ve Konya ilinde 
hayata geçirilen güneş enerjisi pilot projelerinin başarıyla 
hayata geçtiğini belirtti.
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THE YEKA SPP-3 (MINI 
YEKA) COMPETITION 
IS ANNOUNCED IN THE 
OFFICIAL GAZETTE!
Mini YEKA tenders will be held in 36 provinces 
for allocation of 1,000 megawatts (MW) of 
capacity in total. 74 solar power YEKA tenders 
will be held for 10, 15 and 20 MW capacities 
for allocation of the connection capacity.

Each tender will have a price cap of 30 (thirty) kuruş/kWh, 
and electricity purchase period will be 15 years from the 
signing date of the contract.
Only corporations or limited liability companies incorporated 
under the Turkish Commercial Code will be eligible to bid in 
the tenders.
The competitions will not require any financial qualification 
or work experience, and potential bidders will have to buy a 
specification document for 2,000 to take part in each com-
petition.
Competitors will be required to submit to the Administration 
a final bid bond of 3,500,000 (three million five thousand) 

YEKA-GES-3 (MİNİ 
YEKA) YARIŞMA İLANI 
RESMİ GAZETEDE 
YAYIMLANDI!
Toplamda 1.000 megavat (MW) gücündeki 
kapasitenin tahsisi için 36 ilde mini YEKA 
ihaleleri yapılacak. Bağlantı kapasitesinin 
tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 MW 
kapasitelerinde olacak şekilde 74 adet güneş 
enerjisine dayalı YEKA ihalesi yapılacak.

Her bir ihalenin başlangıç tavan fiyatı 30 (otuz) kuruş/kWh 
elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı ta-
rihten itibaren 15 yıl olacak.
İhalelere sadece Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim veya 
limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişiler başvurabilecek.
Mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmayan her bir yarış-
maya katılabilmek için satın alınması gereken şartnamenin 
bedeli 2 bin lira olacak.
Her bir yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında 
kesin, 1 (bir) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, 
limit dışı ve 10 (on) MWe kapasiteli yarışmalar için 3.500.000 
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(üçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası, 15 (onbeş) MWe ka-
pasiteli yarışmalar için 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) 
Türk Lirası, 20 (yirmi) MWe kapasiteli yarışmalar için 
7.000.000 (yedimilyon) Türk Lirası tutarındaki teminat 
mektubu İdare’ye sunulur. Yarışmanın kazanılması ha-
linde ise, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 
(bir) gün öncesine kadar kesin, 10 (on) yıl süreli, tama-
men ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 10 (on) 
MWe kapasiteli yarışmalar için 7.000.000 (yedimilyon) 
Türk Lirası, 15 (onbeş) MWe kapasiteli yarışmalar için 
11.000.000 (onbirmilyon) Türk Lirası, 20 (yirmi) MWe 
kapasiteli yarışmalar için 14.000.000 (ondörtmilyon) Türk 
Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye sunulur. Bu 
durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat 
mektubu iade edilir.
Başvuru tarihleri 19-23 Ekim’de değişen her bir yarışma 
için belirtilen tarih ve saatler arasında başvuru yapılacak.
Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji 
İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Baş-
vurulara ilişkin evrak kontrolü Enerji İşleri Genel Mü-
dürlüğünün internet adresinde duyurulacak tarih, saat 
ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılacak. 

Turkish Lira for the competitions with 10 (ten) MWe capacity, 
5,500,000 (five million five thousand) Turkish lira for the com-
petitions with 15 (fifteen) MWe capacity, and 7,000,000 (seven 
million) Turkish lira for the competitions with 20 (twenty) MWe 
capacity. The bid bonds will have to be valid for 1 (one) year, 
partially or completely realizable and non-limit at the application 
stage. The winner will be required to submit a final, 10 (ten)-year, 
partially or completely realizable and non-limit performance bond 
of 7,000,000 (seven million) Turkish Lira for the competitions with 
10 (ten) MWe capacity, 11,000,000 (eleven million) Turkish lira 
for the competitions with 15 MWe capacity, and 14,000,000 
(fourteen million) Turkish lira for the competitions with 20 (twenty) 
MWe capacity to the Administration no later than 1 (one) day 
before the date of the contract. In this case, the bid bond submitted 
at the application will be returned.
Each competition will have a different date and hour of application 
from October 19 to 23.
The applications will have to be delivered in person to the Ministry 
of Energy and Natural Resources, General Directorate of Energy 
Works. Document check for the applications will be made before the 
applicants on the date and time and at the address to be announced 
on the website of the General Directorate of Energy Works. 
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“SUN WILL SHINE ON 
POWER PLANT SITES WITH 
HYBRID POWER PLANTS”
The Procedures and Principles of Organizing 
the Sites of Power Plants Subject to a 
Preliminary License or License prepared by 
the EMRA took effect after published in the 
Official Gazette dated June 25, 2020.

A new directive paves the way for hybrid power generation 
plants that will generate electricity using multiple resources in 
the current and future licensed power plants. The directive will 
allow to establish SPPs in coal, natural gas and geothermal 
power plant sites.
EMRA has drawn up a new methodology for power plant 
sites. The new methodology is tailored to contribute to new 
investment opportunities and employment. According to 
statement made by the EMRA about the Procedures and 
Principles of Organizing Power Plant Sites, geothermal power 
plants in agricultural zones will be authorized to establish 
biomass power plants to use agricultural waste for gener-
ating electricity.
The directive will increase new investment and employment 
opportunities in power plant sites by renewable power plants. 
Companies generating power from alternate sources will be 

“HİBRİT ELEKTRİK 
ÜRETİM TESİSLERİ İLE 
SANTRAL SAHALARI 
GÜNEŞ AÇACAK”
EPDK tarafından hazırlanan Elektrik 
Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu 
Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının 
Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, 
25 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut ve yeni kurulacak lisanslı elektrik üretim santralle-
rinde birden fazla kaynakla elektrik üretimi yapılacak hibrit 
elektrik üretim tesislerinin önünü açılıyor. Düzenlemeye 
göre, kömür, doğalgaz ve jeotermal santrallerinin içine GES 
kurulabilecek.
EPDK, elektrik santral sahalarına ilişkin yeni metodolojiyi 
belirledi. Yeni metodoloji özellikle yeni yatırım olanakları ve 
istihdamın arttırılmasına katkı sağlayacak şekilde kurgulandı. 
Santral Sahalarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
ile ilgili EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, tarım bölge-
lerindeki jeotermal tesisler, tarımsal atıklardan faydalanıp 
elektrik üretmek için biyokütle tesisler kurabilecek.
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authorized to establish their own solar power plants within 
the same power plant sites. This is expected to increase the 
use of solar panels and production of domestic panels.
It will be possible to establish auxiliary resource units based 
on biomass in geothermal power plants established in agri-
cultural areas to use the local agricultural waste, dispose of 
such waste and increase power generation. Moreover, it will 
be possible to use renewable energy sources such as solar or 
biomass energy on power plant sites running on conventional 
sources of energy such as coal and natural gas.
Under the new methodology, boundaries of power plant sites 
will be determined on the basis of the energy source and 
the type of technology so that expropriation is limited with 
the need of the investor. Hundreds of acres of idle area will 

become a part of power generation.
Power plant areas to be included in 

the preliminary license and power 
generation areas will be con-

sidered separately for wind, 
solar, hydroelectric, thermal, 
biomass, geothermal and 
nuclear energy under the 
directive.
Size of the plant to be es-
tablished will depend on 
the source and the type 

of technology. Following 
an analysis based on the 

criteria defined by the EMRA, 
the authority will ensure that the 

investor’s site is made to comply with 
the methodology. This will limit expropri-

ation or acquisition of property or utilization rights 
by purchasing or leasing to the actual need of the investor. 
Disputes arising from agricultural areas will also be eliminated 
by the directive.
EMRA will act as a control mechanism in determination of 
power plant areas. This will prevent investors from incurring 
extra cost for sites to be determined according to the need.
Commenting on the directive, the Head of EMRA, Musta-
fa Yılmaz, stated that the directive was very important for 
introducing idle areas into the economy. Noting that the 
new plants will bring along new business and employment 
opportunities, Yılmaz said: “This directive paves the way for 
making best use of our renewable energy sources. We give 
momentum to the investment environment by encouraging 
additional investment in the existing plants. We believe that 
more investment and employment will come from investors.”

Düzenleme ile santrallerin bulunduğu sahalarda yapılacak ye-
nilenebilir enerji tesisleri ile yeni yatırım ve istihdam olanak-
ları artırılacak. Diğer kaynaklardan elektrik üreten şirketler 
aynı santral sahası içinde kendi güneş enerjisi santrallerini de 
kurabilecek… Böylelikle güneş panellerinin yaygınlaşması 
ve yerli panel üretiminin de artması bekleniyor.
Özellikle tarım bölgelerinde kurulmuş olan jeotermal ener-
jiye dayalı santrallerde ise bölgedeki tarım artık ve atıkları 
kullanılarak hem söz konusu atıkların bertaraf  edilmesi hem 
de elektrik üretiminin artırılması amacıyla biyokütleye dayalı 
yardımcı kaynak üniteleri kurulabilecek. Ayrıca kömür ve do-
ğalgaz gibi konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı santral 
sahalarında da güneş veya biyokütle gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının birlikte kullanılmasına imkan sağlanacak.
Yeni metodoloji çerçevesinde elektrik santral sahaları, 
enerji kaynağı ve teknoloji tipine göre belirlenecek, 
yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaş-
tırılmasının önüne geçilecek. Atıl kalan -yüz-
lerce dönümlük- alanlar elektrik üretiminin 
bir parçası haline gelecek.
Düzenlemeyle, önlisans ve üretim li-
sanslarına derç edilecek santral saha-
ları rüzgar, güneş, hidroelektrik, termik, 
biyokütle, jeotermal, nükleer enerji kay-
nakları ayrı ayrı değerlendirilebilecek.
Kurulacak tesisin arazisinin büyüklüğü 
kaynak ve teknoloji tipine göre değişiklik 
gösterecek. EPDK, belirlediği kriterlere 
göre yapacağı incelemenin ardından, yatı-
rımcının sahasının metodolojiye uygun hale 
getirilmesini sağlayacak. Böylece, yatırımcının ih-
tiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının, satın alma 
veya kiralama yoluyla mülkiyet ya da kullanım hakkı elde 
edilmesinin önüne geçilecek. Ayrıca tarım alanları bakımın-
dan ortaya çıkan ihtilaflar da ortadan kaldırılmış olacak.
EPDK söz konusu düzenlemeyle santral sahalarının belir-
lenmesinde bir kontrol mekanizması oluşturacak. Böylece 
ihtiyaca göre belirlenecek sahalarda yatırımcının fazla ma-
liyete katlanmasının da önüne geçilecek.
Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 
düzenlemenin atıl alanların ekonomiye kazandırılması açı-
sından büyük önem taşıdığını kaydetti. Yılmaz; kurulacak 
yeni tesislerin, yeni iş ve istihdam olanaklarını da beraberinde 
getireceğini vurgulayarak: “Bu düzenleme ile ülkemizin ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasının 
önünü açıyoruz. Mevcut tesislere ilave yatırım imkanı ile 
yatırım ortamına hız veriyoruz. Yatırımcılardan da daha 
fazla yatırım ve istihdam geleceğine inanıyoruz.”dedi.

EPDK, belirlediği kriterlere 
göre yapacağı incelemenin 

ardından, yatırımcının sahasının 
metodolojiye uygun hale getirilmesini 

sağlayacak.

Following an analysis based on the 
criteria defined by the EMRA, the 

authority will ensure that the 
investor’s site is made to comply 

with the methodology.
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EMRA STARTS TO 
COLLECT APPLICATIONS 
FOR MODIFICATION OF 
HYBRID PLANTS
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) 
has published an announcement for Hybrid 
Power Plant Applications. According to the 
announcement, applications for modification 
for hybrid plants will be collected in written 
from July 1 to August 4. After August 4, 2020, 
EMRA will accept applications through the 
Electronic Application System of the EMRA.

For the legal entities that would like to make an application 
for a preliminary license to establish a hybrid power plant and 

the legal entities that would 
like to make an application 
for modification to turn a 
power plant subject to an 
existing preliminary license 
or generation license into a 
hybrid power plant:
An application should be 
made for modification for 
inclusion of power plant 
sites in compliance with the 
Procedures and Principles for 
Determination of Plant Sites 
of the Power Plants Subject 
to the Regulation Dated June 
25, 2020, on Preliminary 
License or Licenses in the 
Electricity Market first if the 
plant area was not previous-
ly included in the preliminary 
licenses or licenses;

If an existing power plant site included in preliminary licenses 
or licenses do not comply with the Procedures and Principles, 
an application for modification should be made to ensure that 
the plant site complies with the Procedures and Principles.
Applications for modification in this scope will have to be 
submitted to EMRA in written between July 1 and August 4. 
After August 4, 2020, EMRA will accept applications through 
the Electronic Application System of the EMRA.

EPDK, HİBRİT 
TESİSLER İÇİN TADİL 
BAŞVURULARINI 
ALMAYA BAŞLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
Birden Çok Kaynaklı (Hibrit) Elektrik 
Üretim Tesisi Başvurularına İlişkin Duyuru 
yayınladı. EPDK, hibrit tesisler ile ilgili 
tadil başvurularının 1 Temmuz - 4 Ağustos 
tarihleri arasında yazılı olarak alınacağını 
duyurdu. 4 Ağustos 2020 tarihinden sonra 
yapılacak başvurular EPDK’nın Elektronik 
Başvuru Sistemi üzerinden yapılabilecek.

Duyuruda, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kur-
mak üzere önlisans başvurusu 
yapmak isteyen tüzel kişiler ile 
mevcut önlisans veya üretim li-
sanslarına konu üretim tesisleri-
nin birden çok kaynaklı elektrik 
üretim tesisine dönüştürülmesi 
kapsamında tadil başvurusu 
yapmak isteyen tüzel kişiler için:
Önlisans veya lisanslarına sant-
ral sahası daha önce derç edil-
memiş ise öncelikle 25 Haziran 
2020 tarihli Elektrik Piyasasında 
Önlisans veya Lisanslara Konu 
üretim tesislerinin Santral Sa-
halarının Belirlenmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar’a uygun sant-
ral sahasının derç edilmesi için 
tadil başvurusunda bulunması 
gerektiği;
Önlisans veya lisanslarına derç 
edilmiş mevcut santral sahasının 
Usul ve Esaslara uygun olmaması halinde ise öncelikle söz 
konusu santral sahasının Usul ve Esaslara uygun hale getiril-
mesi için tadil başvurusunda bulunulması gerektiği açıklandı.
Bu kapsamdaki tadil başvuruları, 1 Temmuz - 4 Ağustos 
tarihleri arasında EPDK’ya yazılı olarak iletilecek. 4 Ağus-
tos 2020 tarihinden sonra yapılacak başvurular EPDK’nın 
Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden yapılabilecek.
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THE “GREEN TARIFF” 
PERIOD BEGINS IN 
ELECTRICITY!
The Minister of Energy and Natural Resources, 
Fatih Dönmez, announced that the “Green 
Tariff” designed to encourage the use of 
domestic and renewable energy and direct 
environmentally conscious citizens to 
renewable energy will launch in August.

The law on green tariff was enacted by the Parliament in 
February. The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) 
published a directive and the infrastructure of the tariff was 
prepared. Minister Dönmez: “Green tariff will allow subscribers 
to use exclusively the electricity generated from renewable 
energy sources. They will receive a special bill based on an 
exclusive tariff. We aim to complete the procedures by August 
and offer this as an option to subscribers.”

“Green tariff” subscribers will be awarded a 
certificate.
Noting that they will issue a certificate for the houses and 

ELEKTRİKTE “YEŞİL 
TARİFE” DÖNEMİ 
BAŞLIYOR!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanımını 
teşvik etmek ve çevre duyarlılığı fazla olan 
vatandaşları yenilenebilir enerjiye yönlendirmek 
için geliştirilen “Yeşil Tarife” uygulamasının 
ağustos ayında başlayacağını açıkladı.

Yeşil tarife çalışmasına ilişkin kanun şubat ayında Meclis’ten 
geçmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) konuyla 
ilgili yönetmeliği yayınladı ve tarifenin altyapısı hazırladı. 
Bakan Dönmez: “Yeşil tarife ile isteyen tüketicilerimiz, va-
tandaşlarımız ‘ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektriği kullanmak istiyorum’ dediğinde, onlara özel 
bir fatura, özel bir tarife düzenlenmiş olacak. Niyetimiz, 
Ağustos ayına kadar bu işlemleri bitirip artık ağustos ayıyla 
birlikte müşteriye bir seçenek olarak sunmak istiyoruz” diye 
konuştu.

“Yeşil tarife” kullananlara sertifika verilecek
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workplaces that use the green tariff to encourage and 
popularize its use, Minister Dönmez said: “If a workplace 
or a house subscribes to the green tariff, they will be 
awarded a special certificate.”
Pointing out that green tariff will be optional, Minister 
Dönmez said: “Citizens may switch to the green tariff 
simply by asking electricity supply companies to register 
them to the green tariff.
Then those subscribers will be billed by that tariff. Let’s 
suppose that you made a 1-year contract with the 

supply company, you will use that tariff until you ask to 
unsubscribe that tariff. We will give further details later.”

Other Legislation Notes:
  EMRA opens two draft regulations on renewable 

energy to comments (July 1, 2020)
  Electricity market tariffs directive is amended (June 

19, 2020)
  TEİAŞ grants a six-month extension for some li-

abilities that were not fulfilled due to the travel 
restrictions associated with the COVID-19 epidemic 
(June 18, 2020)

  Renewable energy domestic component directive 
is amended (May 28, 2020)

  Amendments to the Electricity Market License 
Directive take effect (May 14, 2020)

  Time extension for investments under investment 
incentive documents because of the COVID-19 
epidemic.

Yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak 
için yeşil tarifeyi kullanan ev ve iş yerleri için sertifika düzenle-
yeceklerini anlatan Bakan Dönmez, “Örneğin bir iş yeri ya da 
bir ev yeşil tarifeden yararlanıyorsa onlara özel sertifika vermeyi 
planlıyoruz” dedi.
Yeşil tarifenin zorunlu bir tarife olmadığını, yalnızca bu tarifeye 
geçmek isteyen vatandaşların geçeceğini anlatan Bakan Dönmez, 
“Yeşil tarifeye geçmek isteyen vatandaşların yalnızca elektrik 
tedarik şirketlerine giderek ‘ben bu tarifeye geçmek istiyorum’ 
demeleri yeterli olacak.

O talepten sonra geçenlerin faturaları o tarifeye göre düzenlenecek. 
Diyelim ki elektrik tedarik şirketi ile 1 yıllık bir anlaşma yaptınız, o 
tarifeden çıkma isteğinde bulununcaya kadar o tarifeyi kullanmış 
olacaksınız. Bununla ilgili detayları da daha sonra açıklayacağız” 
diye konuştu.

Diğer Mevzuat Notları:
  EPDK, yenilenebilir enerji ile ilgili 2 yönetmelik taslağını 

görüşe açtı (1 Temmuz 2020)
  Elektrik piyasası tarifeler yönetmeliği yenilendi (19 Haziran 

2020)
  TEİAŞ, Kovid-19 salgını nedeni ile alınan seyahat kısıtlaması 

sebebi ile yerine getirilemeyen bazı yükümlülükler için 6 ay 
süre uzatımı hakkı verdi (18 Haziran 2020)

  Yenilenebilir enerjide kullanılan yerli aksam destek yönetme-
liğinde değişiklik yapıldı (28 Mayıs 2020)

  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 
yürürlüğe girdi (14 Mayıs 2020)

  Yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlara “Kovid-19” 
nedeniyle ek süre (8 Mayıs 2020)
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SHURA: “Turkey may save 
$300 million on natural gas 
imports with rooftop SPPs”
SHURA Energy Transformation Center has 
published a study titled “Rooftop solar power 
potential for buildings - Funding models and 
policies to implement rooftop solar power 
systems in Turkey”. According to the study, 
buildings account for about a third of energy 
demand in Turkey, and rooftop solar panel 
systems stand out as one of the leading 
technologies that meet this demand.

The SHURA report “Rooftop solar power potential for build-
ings - Funding models and policies to implement rooftop solar 
power systems in Turkey” shows that rooftop solar power 
systems reduce the need for the grid for power supply and 
contribute to reduction of distribution losses. Giving an assess-
ment of the energy consumption of different building types 
by climate area and rooftop solar power systems’ potential 
to meet the energy demand of buildings, the report surveys 
the technical and economic capacities of such systems based 
on unit energy consumption and rooftop area. The study 
addresses economic and environmental effects of rooftop 
solar power systems by a cost-benefit analysis, providing 
the funding instruments, policy mechanisms and business 
models designed to spread such systems further.
The analyses indicate that Turkey has a technical potential of 
14.9 GW for rooftop solar power systems. The majority of this 
potential is available for multi-household residential build-
ings, which is followed by commercial, public and industrial 
buildings. The economic potential shows a capacity of 4.5 
GW, and according to this potential, 17 percent of the annual 
electricity demand of buildings may be met by rooftop sys-
tems. It is estimated that the economic potential requires an 
investment budget of $6.2 billion, and can be used to reduce 
natural gas imports by $300 million per year. While residential 
buildings are estimated to have an investment return period 
of 14 to 16 years, it is 4 to 5 years for commercial buildings. 
The report also predicts that decreasing costs of equipment 
and funding costs will reduce these periods over time.

“In addition to legislation, funding mechanisms and 
business models are critical”
SHURA emphasizes that funding mechanisms and business 

SHURA: “Türkiye çatı 
tipi GES’ler ile yılda 300 
milyon dolarlık doğal gaz 
ithalatını önleyebilir”
SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi, “Binalarda 
çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli 
– Türkiye’de çatı üstü güneş enerjisi 
sistemlerinin hayata geçmesi için finansman 
modelleri ve politikalar” çalışmasını 
yayınladı. Türkiye’nin toplam nihai enerji 
tüketiminin yaklaşık üçte birinin binalar 
kaynaklı olduğunu vurgulayan çalışmaya 
göre, çatı üstü güneş enerjisi sistemleri bu 
tüketimi karşılamada öne çıkan teknolojilerin 
başında geliyor.

SHURA tarafından hazırlanan “Binalarda çatı üstü 
güneş enerjisi potansiyeli – Türkiye’de çatı üstü 
güneş enerjisi sistemlerinin hayata geçmesi için 
finansman modelleri ve politikalar” raporu, çatı üstü 
güneş sistemlerinin şebeke elektriğine olan ihtiyacı 
azalttığını ve dağıtım kayıplarının azalmasına katkıda 
bulunduğunu gösteriyor. Türkiye’deki farklı bina 
tiplerinin iklim bölgeleri bazında enerji tüketimini 
ve çatı üstü güneş sistemlerinin binaların enerji 
ihtiyacını karşılama potansiyelini değerlendiren 
rapor, birim enerji tüketimi ve çatı alanları üzerinden 
bu sistemlerin teknik ve ekonomik kapasitesini 
araştırıyor. Maliyet-fayda analizi ile çatı üstü güneş 
sistemlerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin 
tartışıldığı çalışmada, bu sistemlerin yaygınlaşması 
için gerekli finansman araçları, politika mekanizmaları 
ve iş modelleri de içeriği oluşturan konular arasında 
yer alıyor.
Analizler, Türkiye’deki binalarda çatı üstü güneş 
sistemleri için 14,9 GW’lık teknik potansiyele sahip 
olduğunu ortaya koyuyor. Bu potansiyelin büyük 
kısmı çok haneli konutlar için bulunurken ticari, 
kamu ve sanayi binaları da bu dizilimi takip ediyor. 
Ekonomik potansiyel 4,5 GW kapasiteyi vurgularken bu 
potansiyele göre binalardaki yıllık elektrik ihtiyacının 
yüzde 17’si çatı üstü sistemlerle karşılanabilmektedir. 
6,2 milyar dolar yatırım bütçesi gerektiren ekonomik 
potansiyel ile yılda 300 milyon dolarlık doğal 
gaz ithalatının önlenebileceği hesaplanmaktadır. 
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models are as critical as the legislation to improve rooftop 
power generation. The settling law passed in May 2019 
allows natural or legal entities to generate electricity and 
supply the surplus to the grid without having to obtain a 
license or set up a company. In addition to the current set-
tling mechanism, guaranteed purchasing tariffs, premium 
systems and net billing methods stand out worldwide. There 
are many funding mechanisms to implement rooftop solar 
power systems. Concessional loans, grants, risk sharing 
mechanisms, consumer loans, insurances and leasing systems 
are encouraging for investors.

The information collected from 
SHURA’s report is as follows:
Each year, 100,000 new build-
ings capable of bearing rooftop PV 
systems are added to the building 
stock in Turkey. Moreover, it is es-
timated that 300,000 residential 
buildings will be demolished and 
built back per year in Turkey, and 
a third of this amount is in Istanbul. 
100,000 new buildings means 1 
million new buildings over the next 
10 years, and it accounts for more 
than 10 percent of the current total 
housing stock.
In addition, assuming that 15 per-
cent of the total housing stock built 
before the last 10 years are com-
patible with rooftop PV systems, 
one in every four residential build-
ings is available for installation of 
such systems. It is also assumed 
that 50 percent of the buildings 

such as shopping malls, which were built more recently, are 
compatible with PV systems. The one-third rule is assumed 
to be applicable to the rest of the buildings, a mixture of old 
and new ones. It is estimated that the total area per kW for 
rooftop PV systems is 7 m2.
This means that Turkey has a theoretical PV potential of 
55 GW if all south-facing rooftop areas across the country 
are utilized. Based on the percentage of the rooftop areas 
available as mentioned above, a technical potential of 14.9 
GW is estimated for the installation of rooftop PV capacity. 
This is particularly striking, considering that the actual PV 
installed capacity of Turkey at grid level is 6 GW.
Rooftop PV systems mostly installed on commercial, public 
and industrial buildings account for approximately 15 percent 

Konutlarda çatı üstü güneş sistemi yatırımlarının geri 
dönüş süreleri 14-16 yıl olarak hesaplanırken, ticari 
binalarda ise bu süre 4-5 yıl olarak belirleniyor. Bu 
sürelerin ekipman ve finansman maliyetlerindeki 
düşüşle birlikte ilerleyen yıllarda azalacağı da raporun 
öngörüleri arasında yer alıyor.

“Mevzuatın yanında finansman mekanizmaları 
ve iş modelleri önemli”
SHURA, çatı üstü elektrik üretiminin daha iyi işler hale 
gelebilmesi için mevzuatın yanı sıra, finansman mekaniz-
malarının ve iş modellerinin önem arz ettiğini vurguluyor. 
Mayıs 2019’da yayımlanan 
mahsuplaşma yasasına göre 
artık gerçek veya tüzel kişiler, 
lisans alma veya şirket kur-
ma yükümlülüğü olmaksızın 
elektrik enerjisi üretebilmekte 
ve ihtiyaç fazlası üretimlerini 
şebekeye verebiliyor. Güncel 
olan mahsuplaşma mekaniz-
masına ek olarak, dünyada 
garantili satın alım tarifeleri, 
prim sistemleri ve net billing 
yöntemleri öne çıkıyor. Çatı 
üstü güneş sistemlerinin ha-
yata geçmesi amacıyla bir-
çok finansman mekanizması 
bulunuyor. İmtiyazlı krediler, 
hibeler, risk paylaşım meka-
nizmaları, tüketici kredileri, 
sigortalar ve leasing sistemleri 
yatırımcıları cesaretlendirecek 
yöntemler olarak kaydediliyor.

SHURA’nın raporundan derlenen bilgiler şöyle:
Türkiye’de her yıl çatı üstü FV sistemleri taşıyabilir yapıda 
olan yaklaşık 100 bin yeni bina yapı stoğuna ekleniyor. Ayrıca 
Türkiye’de her yıl 300 bin konut binasının yıkılıp yeniden 
yapılması gündemdedir ve bu sayının üçte biri İstanbul’da-
dır. Yıllık 100 bin yeni bina, geçtiğimiz 10 yılda yapılmış 1 
milyon yeni bina anlamına gelmektedir ve bugünkü toplam 
stoğun %10’undan fazlasını oluşturmaktadır.
Geçmiş 10 yıldan önce mevcut olan toplam konut stoğunun 
ayrıca %15’lik bir kısmının çatı üstü FV sistemlere uyumlu 
olduğu varsayıldığında, toplamda her dört konut binasından 
biri kullanılabilmektedir. Alışveriş merkezi gibi daha yeni 
yapıların ise %50’sinin FV sistemler için kullanılabileceği 
varsayılmıştır. Diğer tüm binalarda, yeni ve eski yapı karışı-
mından yola çıkılarak üçte birlik bir oran varsayılmaktadır. 

SHURA: “İlk yatırım maliyetlerinin ve 
faiz oranlarının düşmesi, vergi indirimi 
ve finansman mekanizmalarıyla 
desteklendiğinde, son kullanıcılar için 
ülkemizde bu sistemler daha cazip hale 
gelecek. Elektrik alışverişinin yönetimi ve 
akıllı şebekeler üzerine kurulu iş modelleri 
ise destekleyici mevzuatın geliştirilmesi 
ile birlikte yerinde üretimi daha yüksek bir 
ivmeye taşıyacak”

SHURA: “Reduced initial costs of investment, 
supported with tax rebate and funding 
mechanisms, will make these systems more 
attractive appealing for end users in Turkey. 
Management of electricity exchange and 
business models based on smart systems will 
lend further momentum to on-site generation as 
the supporting legislation is made”
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(0.9 GW) of the 6-GW installed capacity. Distribution of the 
theoretical and technical potentials by building type and 
climatic zones is given in Figure 1. Multi-household buildings 
are ahead of other buildings by a wide margin in installed 
capacity potential.
Capacity factors of PV systems vary by region. The average 
capacity factor of Turkey at grid scale is about 22 percent. 
For the systems in different climatic zones, it is 21.5 percent 
for the first and third zones, 20 percent in the second zone, 
and 22 percent in the fourth zone. Radiation map is shown in 

Figure 2. It is assumed that rooftop PV systems have 20-per-
cent lower capacity than the systems at grid scale. It is also 
assumed that these capacity factors also include shading.
Yearly power generation potentials of rooftop PV systems for 
various building types found by multiplication by capacity 
factors based on climatic zones. According to the technical 
potential, multi-household buildings rank first with approxi-
mately 13.2 TWh/year. It is followed by commercial, public and 
industrial buildings with 5.1 TWh/year, and single-household 
buildings have a power generation potential of 2 TWh/year 
based on their rooftop area. Various building types in the 
second climatic zone constitute a half of the total potential.
SHURA Energy Transformation Center’s report “Rooftop solar 
power potential for buildings - Funding models and policies to 
implement rooftop solar power systems in Turkey” is available 
at www.shura.org.tr.

Çatı üstü FV sistemlerde kW başına gereken toplam alan 7 
m2 olarak hesaplanmıştır.
Türkiye’de tüm güneye bakan çatı alanlarının kullanılması 
durumunda, çatı üstü FV sistemlerin teorik potansiyelinin 
55 GW olduğu hesaplanmıştır. Yukarıda bahsedilen uygun 
çatı alanı oranlarına göre hesaplandığında ise çatı üstü FV 
kapasitesi kurulumu için 14,9 GW’lık teknik potansiyel gö-
rünmektedir. Bu potansiyel, Türkiye’deki yaklaşık 6 GW’lık 
mevcut şebeke ölçeğinde toplam FV kurulu gücüyle karşı-
laştırıldığında dikkat çekicidir.

Mevcut durumda 6 GW kapasitenin yaklaşık %15’i (0,9 GW) 
çatı üstü FV sistemlerle, çoğunlukla ticari, kamu ve sanayi 
binalarında sağlanmaktadır. Teorik ve teknik potansiyellerin 
bina tipi ve iklim bölgelerine göre dağılımı Şekil 1’de gösteril-
miştir. Çok haneli konut binaları kurulu güç potansiyelinde, 
büyük farkla diğer binaların önünde görünmektedir.
FV sistemlerin kapasite faktörleri bölgelere göre değişmek-
tedir. Ortalama olarak, Türkiye düzeyinde kapasite faktörü 
şebeke ölçeği için %22 civarındadır. Farklı iklim bölgelerin-
deki sistemler için birinci ve üçüncü bölgelerde %21,5, ikinci 
bölgede %20 ve dördüncü bölgede %22’dir. Işıma haritası 
Şekil 2’te verilmiştir. Çatı üstü FV sistemlerin şebeke ölçekli 
sistemlere göre %20 daha düşük kapasite faktörlerinin olduğu 
kabul edilmiştir. Gölgelenmenin de bu kapasite faktörlerine 
dahil olduğu varsayılmıştır.
İklim bölgesi bazında kapasite faktörleriyle çarpılarak bulu-

Grafik-1: Çatı üstü FV sistemlerin teorik ve teknik potansiyel kapasiteleri

Graph 1: Theoretical and technical potential capacities of rooftop PV systems
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nan, farklı bina tipleri için çatı üstü FV 
sistemlerin yıllık elektrik üretim potansiyel 
değerleri Şekil 3’te verilmektedir. Teknik 
potansiyele göre çok haneli konutlar, yak-
laşık 13,2 TWh/yıl ile başı çekmektedir. 
Ticari, kamu ve sanayi binaları bunu 5,1 
TWh/yıl ile takip ederken, tek haneli 
konutlarda çatı alanlarına göre potansi-
yel elektrik üretimi 2 TWh/yıl olmuştur. 
Toplam potansiyelin yarısını, ikinci iklim 
bölgesindeki çeşitli bina tipleri oluştur-
maktadır.
SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi ta-
rafından hazırlanan “Binalarda çatı üstü 
güneş enerjisi potansiyeli – Türkiye’de 
çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin ha-
yata geçmesi için finansman modelleri ve 
politikalar” çalışmasına www.shura.org.
tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Grafik-2: Çatı üstü FV sistemlerin yıllık elektrik üretim kapasiteleri

Graph 2: Yearly power generation capacities of rooftop PV systems

Harita: Güneş ışıma haritası

Map: Solar radiation map
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The Ministry of Energy and Natural Resources 
published the Competition Announcement for 
Solar Renewable Energy Resource Areas and 
Assignment of Connection Capacities” in the 
Official Gazette on July 3, 2020. The energy 
industry had been expecting the announcement 
for a long time. Turkey will start a significant 
stage of its recovery plans after the pandemic 
with the YEKA SPP-3 tenders.

A competition has been announced for the tenders for YEKA 
SPP-3, or “Mini-YEKA” as called by the energy industry. 
Mini-YEKA tenders will be held in 36 provinces for assignment 
of a 1,000-megawatt (MW) capacity through the competi-
tions that are expected to attract 4 billion TL in investments. 

Enerji sektörünün uzun zamandır beklediği, 
“Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin 
Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı”, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 3 Temmuz 
2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 
YEKA GES-3 ihaleleri sayesinde Türkiye, 
pandemi sonrası iyileşme planlarında önemli 
bir aşamayı hayata geçirecek.

YEKA GES-3, güneş enerjisi sektörü temsilcilerinin verdiği 
adıyla “Mini-YEKA” ihaleleri için yarışma ilanı yayınlandı. 
Yaklaşık 4 milyar liralık bir yatırım çekeceği tahmin edilen 
yarışmalar ile toplamda 1.000 megavat (MW) gücündeki 
kapasitenin tahsisi için 36 ilde mini YEKA ihaleleri yapı-

PANDEMİ SONRASI İYİLEŞME, PANDEMİ SONRASI İYİLEŞME, 
“MİNİ YEKA” İLE SAĞLANACAK“MİNİ YEKA” İLE SAĞLANACAK
“MINI YEKA” FOR POST-PANDEMIC RECOVERY“MINI YEKA” FOR POST-PANDEMIC RECOVERY
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74 solar power YEKA tenders will be held for 10, 15 and 
20 MW capacities for allocation of the connection capacity. 
It is expected that technical specifications will be published 
for the SPPs with a purchasing guarantee of 15 years. The 
competition covers the following 36 provinces: Adıyaman, 
Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, 
Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, 
Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, 

Osmaniye, Siirt, Şırnak, Uşak, 
Van, Yozgat.
YEKA means that domestical-
ly-produced solar modules will 
be used for the power plants, 
which is a major advantage 
for domestic industry. 70 per-
cent of the solar modules and 
51 percent of inverters and 
load-bearing components will 
be manufactured in Turkey 
under YEKA SPP-3. The fact 
that work experience or finan-
cial qualification is not sought 
encourages domestic and local 
companies.
While the tenders and pur-
chase guarantees have been 
in USD so far, they will be in 

lacak. Bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 
MW kapasitelerinde olacak şekilde 74 adet güneş enerjisine 
dayalı YEKA ihalesi yapılacak. 
15 yıl alım garantisine sahip olacak GES’ler için teknik 
şartnamelerin yayınlanması bekleniyor. Yarışmalardaki 36 il 
şöyle: Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, 
Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Ço-
rum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Kilis, Ma-
latya, Mardin, Mersin, Muş, 
Nevşehir, Osmaniye, Siirt, 
Şırnak, Uşak, Van, Yozgat.
YEKA ülkemizde üretilen 
güneş modülleri kullanılarak 
kurulacak santraller anlamına 
geliyor ve bu da yerli sanayi 
için büyük bir avantaj olarak 
öne sürülüyor. YEKA GES-
3’te güneş modülleri için %70; 
invertörler, taşıyıcı aksam vb. 
için Türkiye’de üretiliyorsa % 
51 oranında yerlilik söz konusu 
olacak. İş deneyimi ve mali ye-
terlilik şartı aranmaması yerli 
ve yerel firmaları da çekiyor.
Bugüne kadar ABD doları 
üzerinden yapılan açık ek-
siltme usulü ihaleler ve alım 

GÜNDER’in yaptığı çalışmalar, mini-YEKA 
ihalelerinin yaklaşık 4 milyar liralık bir 
yatırım çekeceğini gösterdi. Bugüne kadar 
ABD doları üzerinden yapılan açık eksiltme 
usulü ihaleler ve alım garantileri ilk kez 
Türk Lirası cinsinden yapılacak. Burada 
belirlenen tavan fiyat ve TL düzenlemeleri 
yarışmanın geleceği ve yatımcıların 
çeşitlenmesi için kritik konular olarak öne 
çıkıyor. Bu ve benzeri düzenlemeler, teknik 
şartname de hazır olduğunda, Ekim ayına 
kadar netlik kazanacak. YEKA ihaleleri, 
fizibilitesi net bir şekilde çalışıldığı, doğru 
ekipman ve projelendirme yapıldığı takdirde, 
ekonomin, yerli sanayinin güçlenmesine 
ve yerel istihdamın arttırılmasına ciddi bir 
katkı sunacak.

GÜNDER’s investigations show that mini-
YEKAs will attract an investment of 4 billion 
Turkish lira. While the tenders and purchase 
guarantees have been in USD so far, they 
will be in Turkish lira for the first time. The 
price cap and currency regulations are 
critical for the future of the competition and 
diversification of investors. The regulations 
will be finalized by October when the technical 
specifications are drawn up. If surveyed clearly 
for feasibility and built with right equipment 
and project design, YEKA tenders will greatly 
contribute to empowering the domestic 
industry and local employment.
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Turkish lira for the first time. The price cap and currency reg-
ulations are critical for the future of the competition and 
diversification of investors. The regulations will be finalized 
by October when the technical specifications are drawn up. If 
surveyed clearly for feasibility and built with right equipment 
and project design, YEKA tenders will greatly contribute to 
empowering the domestic industry and local employment.
The solar power potential of Turkey makes it one of the coun-
tries that hold the greatest potential of making the maximum 
use of solar power. On a regional basis, Southeastern Anatolia 
Region receives the highest amount of solar radiation. It is 
followed by the Mediterranean Region and Eastern Anatolia 
Region in terms of the angle of solar rays and the amount of 
sunny days. Then come Central Anatolian Region, Aegean 
Region and Black Sea Region in decreasing order. All provinces 
covered by the YEKA SPP-3 competitions offer high yield 
with the right investments.
Today, consumers gain control in energy use, and the rising 
interest in green energy is the best example of this. In recent 
years, solar panel costs have dropped 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.
Offering actionable suggestions for economic recovery plans, 
the International Energy Agency (IEA) warned in its World 
Energy Investments report published in May 2020 that a 
20-percent drop in global energy investments could have 
alarming implications for transition to clean energy and securi-
ty. For this purpose, IEA and IMF drew a road map comprising 
suggestions for Governments in six fields, i.e. electricity, 
transport, buildings, industry, fuels and technology, to get 
over the Covid-19 crisis in a sustainable way. This Sustainable 
Recovery Plan is made up of 30 actionable and ambitious 
policy suggestions and target investment domains. The Plan 
developed in cooperation with the IMF may provide a global 

garantileri ilk kez Türk Lirası cinsinden yapılacak. Burada be-
lirlenen tavan fiyat ve TL düzenlemeleri yarışmanın geleceği 
ve yatımcıların çeşitlenmesi için kritik konular. Bu ve benzeri 
düzenlemeler, teknik şartname de hazır olduğunda, Ekim 
ayına kadar netlik kazanacak. YEKA ihalelerinin, fizibilitesi 
net bir şekilde çalışıldığı, doğru ekipman ve projelendirme 
yapıldığı takdirde, ekonomin, yerli sanayinin güçlenmesi 
ve yerel istihdamın arttırılmasına ciddi bir katkı sunacak.
Ülkemiz sahip olduğu konum ile güneş enerjisinden en fazla 
ve en yüksek verimlilik düzeyinde yararlanma potansiyeline 
sahip ülkeler arasında yer alıyor. Bölgesel olarak baktığımız-
da, güneş ışınlarının en fazla geldiği ilk bölge Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi’dir. Akdeniz Bölgesi 2. sırada ve güneş 
ışınlarının geliş açısı ve güneşli gün sayısı bakımından Ak-
deniz Bölgesi’nden sonra 3. sırada Doğu Anadolu Bölgesi 
bulunuyor. Sırasıyla İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve 
Karadeniz Bölgesi geliyor. YEKA GES-3 yarışmalarında 
belirlenen tüm illerimiz için doğru yatırımlar ile kazanım 
sağlamak mümkün görünüyor.

 “Güneş enerjisi ve yeşil tarife ile 
tüketiciler kontrolü daha çok ele 
alacak”

“Solar power and the green tariff will 
give consumers greater control” 

 “Türkiye, pandemi sonrası önemli bir 
aşamayı hayata geçirecek”

“Turkey will start a significant stage after 
the pandemic” 
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Günümüzde, enerji kullanımlarında tüketiciler kontrolü ele 
alıyor ve yeşil enerjiye yönelik artan ilgi, bunun en güzel 
örneği. Güneş panellerinin maliyetleri azalıyor ve küresel 
pazarda her geçen gün daha ekonomik ve verimli ürünler 
piyasaya sürülüyor. Depolama teknolojilerindeki gelişmeler, 
hane halklarının yük değişimi veya yedeklemesi için depola-
ma 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.
Ekonomik toparlanma planları için eyleme geçirilebilir öne-
riler sunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Mayıs 2020’de 
yayınlanan Dünya Enerji Yatırımları raporunda, küresel 
enerji yatırımlarında yüzde 20’lik bir düşüş, temiz enerji ge-
çişleri ve güvenlik için endişe verici etkileri olduğu konusunda 
uyarıda bulunmuştu. Bu noktada, IEA ve IMF, Hükümetlerin 
Kovid-19 krizini sürdürülebilir bir şekilde atlatabilmeleri 
için elektrik, ulaşım, binalar, endüstri, yakıtlar ve teknoloji 
olmak üzere 6 alanda tavsiyeler içeren yol haritası çizdi. 
Bu Sürdürülebilir Kurtarma Planı 30 eyleme geçirilebilir, 
iddialı politika önerisi ve hedeflenen yatırım alanlarından 
oluşuyor. IMF ile işbirliği içinde geliştirilen Planla, 2021-
2023 döneminde söz konusu alanlarda yapılabilecek toplam 
3 trilyon dolarlık yatırım ve oluşturulacak politikalarla yıllık 
yüzde 1,1 küresel ekonomik büyüme sağlanabilecek. Böylece 
sürdürülebilir kalkınma için 6 alanda yapılacak yatırımlarla 
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economic growth of 1.1 percent per year with $3 trillion 
invested in the fields mentioned above in 2021 to 2023. 
These investments in 6 fields for a sustainable development 
may create 9 million jobs.
According to the Sustainable Recovery Plan of the IEA, en-
ergy efficiency measures will account for 35 percent, and 
modernization and enhancement of wind, solar and power 
grids 25 percent, of the new operations. Turkey will start a 
significant stage of its recovery plans after the pandemic 
with the YEKA SPP-3 tenders:
1. Intensifying renewable energy investments,
2. Keeping hydroelectric and nuclear power plants in op-

eration and 
3. Modernizing power grids,
4. Electric vehicle and bicycle transport infrastructure, 
5. More investment to put high-speed rail and mass transit 

systems into service,
6. For buildings, energy efficiency measures may be rapidly 

taken to save energy.
The primary purposes of the next roadmap are to use solar 
power policies to leverage the industry, employment and 
technology policies, reduce uncertainty risk in free market, 
making Renewable Energy Supply Agreements available in 
Turkey, and making such practices as leasing rooftops possible 
by rooftop regulations and offsetting. As more regulations 
are made to increase the share of solar power in electricity, 
a sustainable solar power market to support production by 
domestic and national technology will become more clear.

yıllık 9 milyon istihdam oluşturulabilecek.
IEA’nın Sürdürülebilir İyileşme Planına göre, yeni işlerin 
yüzde 35’inden enerji verimliliği önlemleri; yüzde 25’inden 
ise özellikle rüzgar, güneş ve elektrik şebekelerinin moderni-
zasyonu ve güçlendirilmesi gibi güç sistemleri sorumlu olacak. 
YEKA GES-3 ihaleleri sayesinde, Türkiye, pandemi sonrası 
iyileşme planlarında önemli bir aşamayı hayata geçirecek:
1. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması,
2. Hidroelektrik ve nükleer enerji santrallerinin çalışmaya 

devam etmesi ve 
3. Elektrik şebekelerinin modernleştirilmesi,
4. Elektrikli araç ve bisikletli ulaşım altyapısı, 
5. Hızlı raylı ve toplu taşıma sistemlerinin devreye girmesi 

için daha fazla yatırım,
6. Binalarda ise enerji verimliliği önlemleri hızlı bir şekilde 

alınarak enerji tasarrufu sağlanabilir.
Güneş enerji politikaları ile sanayi, istihdam ve teknoloji 
politikaları arasındaki gücün açığa çıkarılması, piyasada 
belirsizlik yaşanma riskinin azaltılması, serbest piyasada 
yatırım imkanlarının artması, YETA olarak adlandırılan 
Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları’nın ülkemizde 
uygulanabilir kılınması, gelişen çatı mevzuatı ve mahsup-
laşma imkanı sayesinde çatı kiralama gibi uygulamaların 
mümkün hale getirilmesi bir sonraki yol haritasının temelini 
oluşturuyor. Elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının 
artırılmasını sağlayacak mevzuatlar geliştikçe, yerli ve milli 
teknoloji ile üretime destek olacak sürdürülebilir bir güneş 
enerjisi piyasası netlik kazanabilecek.

Dünya Bankası iş birliği ile hazırlanan “Küresel Güneş Enerjisi Atlası” ile tüm 
iller için Türkiye güneş enerjisi potansiyeli verilerine hızlı ve kolay bir şekilde 
erişebilirsiniz. 
Ayrıntılı bilgi için: www.globalsolaratlas.info
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The Head of the Turkish Women in Renewables 
and Energy, Sedef Budak, shared her thoughts 
about TWRE’s progress since her first 
interview with GÜNDER MAGAZINE in 2019.

I believe that renewable energy industry stakeholders includ-
ing those of solar energy will also read this article.
First off, I can say that we have taken solid steps to ensure 
gender equality in the industry.
I am proud to say that this sisterhood network that I started 
to promote women employment when I launched the TWRE in 
2018 is the first and still the only gender equality movement 
in the energy industry now.
Now we all see that awarding projects to those who de-
serve them with equal rights and wages is not too difficult 
to achieve.
TWRE continues to exist online, and has now extended its 
activities beyond the borders of Turkey.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk 
Kadınları Grubu Başkanı Sayın Sedef 
Budak GÜNDERGİ ile 2019 yılında yaptığı 
ilk röportajdan bu yana TWRE’nin geldiği 
noktayı anlattı.

Bu yazının bir önceki gibi Güneş Enerjisi başta olmak üzere, 
yenilenebilir enerji sektör paydaşları tarafından okunacağını 
düşünüyorum.
Sözlerime başlarken açık yüreklilikle sektördeki cinsiyet eşitli-
ğinin sağlanması için gerçek adımlar attığımızı söyleyebilirim.
2018 yılında grubu ilk kurduğum zaman kadın istihdamını 
sağlamak için başlattığım bu kız kardeşlik ağının artık enerji 
sektöründeki ilk ve halen tek cinsiyet eşitliği hareketi oldu-
ğunu da gururla ifade etmeliyim.
Cinsiyet ayrımı yapılmadan işlerin hakkeden kişilere eşit 
hak ve maaş ile verilmesinin çok zor olmadığı artık hep 
beraber görüyoruz.

Yazı: Sedef BUDAK
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü  

Türk Kadınları Grubu Başkanı

YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE 
BİRLİK VE BERABERLİK HİSSİ BİRLİK VE BERABERLİK HİSSİ 
GETİRDİKGETİRDİK

WE BROUGHT A SENSE OF WE BROUGHT A SENSE OF 
UNITY AND SOLIDARITY IN UNITY AND SOLIDARITY IN 
THE RENEWABLE ENERGY THE RENEWABLE ENERGY 
INDUSTRYINDUSTRY
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Today, it is followed and accepted by a number of domestic 
and international women’s organizations.
TWRE supports its own network with knowledge, training and 
consultancy by its relations developed with many women’s 
rights associations including UN Women, KADER, KAGİDER 
and NEW SOLUTIONS FOR HUMAN RIGHTS OF WOMEN.
Since our last interview with you in March 2019, we have 
participated in 60 events in Turkey and abroad. We have set 
up a sailing team and taken part in races. We became the first 
and only Turkish representative to be invited to the Women 
in Energy Symposium in the United States. We are one of 
the first members of the GWNET Global Network for Energy 

Transition. German Energy 
Agency DENA shows us as 
a model for other women’s 
platforms worldwide.
Today, with some 1200 
members in various disci-
plines, touching transfor-
mation of energy, we de-
velop ideas and projects 
for the United Nations 
Sustainable Development 
Goals SDG 4 Quality Ed-
ucation, SDG 5 Gender 
Equality, SDG 7 Afford-
able and Clean Energy, 
SDG 8 Decent Work and 
Economic Growth, SDG 
10 Reduced Inequalities, 
SDG 11 Sustainable Cities 
and Communities, SDG 12 
Responsible Consumption 
and Production, SDG 13 
Climate Action, and SDG 

17 Partnerships for the Goals.
We are a global partner of the Women in Engineering project, 
supporter of the Global Wind Energy Council Women, and 
member of the Global Women Network for Energy Transition. 
We have held a TWRE Exclusive session in all fairs and con-
gresses we have participated, and contributed to organization 
of events with gender equality by nominating female experts 
for all other sessions. And YES, we have enhanced visibility 
and stand of women in the Industry.
No one can fail to find a Solar Power analyst or an engineer 
to assign a project in the industry anymore. The industry 
knows where to look for human resources!
Furthermore, we made the best use of the COVID-19 period 
with transparent and voluntary projects.

TWRE dijital varlığını sürdürmekle beraber, artık ülke sı-
nırlarını aşmış bir insiyatifi haline geldi.
Bugün ulusal ve uluslararası pek çok kadın örgütü tarafından 
takip edilmekte ve kabul görmektedir.
TWRE Birleşmiş Millet Kadın Örgütü başta olmak üzere, 
KADER, KAGİDER, KADININ İNSAN HAKLARI YENİ 
ÇÖZÜMLER Derneği gibi pek çok kadın hakları dernekleri 
ile geliştirilen ilişkiler neticesinden kendi ağını bilgi, eğitim 
ve danışmanlık ile beslemektedir.
Sizinle 2019 yılının Mart ayında yaptığımız ilk röportajdan 
bu yana Türkiye ve Yırt Dışında 60 farklı etkinliğine katılım 
sağladık. Yelken takımı kurduk ve yarıştık. Amerika’da Wo-
men in Energy Sempozyu-
muna davet edilen ilk ve 
tek Türk temsilci olduk. 
GWNET Global Network 
for Energy Transition Der-
neğinin ilk üyelerindeniz, 
Alman Enerji Ajansı 
DENA bizi diğer ülkeler-
deki kadın platformlarına 
örnek gösteriyor.
Bugün enerjinin değişimi 
ve dönüşümüne dokunan 
farklı disiplinlerden 1200’e 
yakın üyemiz ile Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir 
Kalkına Hedefleri; SKA 
4 Nitelikli Eğitim, SKA 5 
Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği, SKA 7 Erişilebilir 
ve Temiz Enerji, SKA 8 
İnsana Yakışık iş ve eko-
nomik büyüme, SKA 10 
Eşitsizliklerin azaltılması, 
SKA 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları , SKA 
12 Sorumlu Üretim ve Tüketim, SKA 13 İklim Eylemi , 
SKA 17 Hedefler için Ortaklıklar’ın gerçekleştirilmesi için 
fikir, proje geliştiren ve uygulayan bir grubuz.
IEEE Women in Engineering projesinin global ortağı, Global 
Wind Energy Council Women in Wind leadership prog-
ramının destekçisi, Global Women Network for Energy 
Transition Derneğinin üyesi olduk. 
Katıldığımız tüm fuar ve kongrelerde TWRE Özel oturu-
mu gerçekleştirdik, tüm diğer oturumlara kadın uzmanlar 
önererek cinsiyet eşit etkinliklerin yapılmasına vesile olduk. 
Ve EVET Sektörde gerçekten kadınların görünürlüğünü 
arttırdık ve duruşunu güçlendirdik.
Artık kimse çıkıp ben iş vermek için Güneş Enerjisi analisti 
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We presented experts and famous figures to viewers in 25 
sessions under our GREEN CALLS series of Webinars on a 
number of topics ranging from energy investment to digital 
transformation, funding, green policies, employment and 
blockchain from April to June. We have made these webinars 
available to the public on our YouTube channel.
We continue to learn from experts and scholars about Wind, 
Solar, Biomass, Geothermal Power, E-mobility, Energy Fund-
ing, Energy Law, Energy Efficiency, Green Buildings and 
Energy Efficiency Standards in our courses 101, 102, 201 
and 202 at undergraduate and graduate level in our ongoing 
project GREEN CLASSES that we launched in June 2020.
We organize and hold all these projects with a small but 
effective team, fully supported by our board of advisors and 
valuable members.
I am also glad to note that sometimes even more men than 
women follow the courses as women.
Our teams operating in E-mobility and Adaptation of Re-

ve uzman mühendis bulamıyorum diyemez. İnsan kaynağı 
nereye bakacaklarını biliyorlar!
Tüm bunlarla beraber COVID-19 sürecini şeffaf  ve gönüllü 
projelerle dijital olarak en verimli geçiren enerji grubuyuz.
Nisan-Haziran aylarında gerçekleştirdiğimiz GREEN 
CALLS, YEŞİL ARAMALAR Webinar serisi adı altında 
gerçekleştirdiğimiz 25 farklı oturumla enerjinin yatırımın-
dan, dijital dönüşümüne, finansmanından, yeşil politikalara, 
istihdamdan ,blockchain’e kadar farklı konuları birbirinden 
uzman ve ünlü isimleri ilk elden izleyenler ile buluşturduk. 
Kurduğumuz YouTube kanalı ile tüm bu kıymetli bilgileri 
veri bankası olarak kamuya açtık ve binlerce izleyene ulaştık.
Haziran 2020 itibariyle başlattığımız ve devam eden GREEN 
CLASSES, YEŞİL SINIFLAR projesi ile teknik ve idari 
konularda 101 ve 102, 201 ve 202 olarak adlandırdığımız 
lisans ve lisans üstü kalitesindeki dersler ile Rüzgar,Güneş,-
Biyokütle, Jeotermal, E-Mobilite, Enerji Finansmanı, Enerji 
Hukuku, Enerji Verimliliği, Yeşil Binalar ve Enerji Verimliliği 
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newable Energy Systems, Waste Management, and Energy 
Efficiency in Municipalities transfer the knowledge and ex-
perience of women to the industry.
We will continue to bring together a great number of mentors 
and apprentices under our Woman to Woman mentorship 
program that we have recently initiated.
Lastly, we are planning to respond to the question of what 
is the actual female employment rate in the industry with 
TWRE’s Women in Energy Industry Report in 2021.
All these projects and movements will continue with the 
confidence and support of the precious stakeholders of the 
industry like you.
I would like to say ALL WE NEED IS THE SUN once more, 
and hope to meet in sunny days.

standartlarını uzmanlar ve akademisyenlerden öğrenmeye 
devam ediyoruz.
Tüm bu projelerin organizasyonunu ve gerçekleştirilmesini 
küçük ve etkili bir ekip ile gerçekleştiriyor, danışma kurulu-
muz ve kıymetli üyelerimizden ful destek görüyoruz.
Gelinen noktada kadın izleyiciler kadar ve bazen daha da 
fazla erkek izleyicilerinde derslere katıldığını söylemekten 
de ayrıca çok memnunum.
E-Mobilite ve Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin adaptas-
yonu, Atık Yönetimi, Belediyelerde Enerji Verimliliği gibi 
konularda çalışan ayrı ekiplerimiz ile sektöre kadınlarımızın 
bilgi ve deneyimlerini aktarıyoruz.
Yeni başladığımız Woman to Woman mentorluk programı 
ile de süreli olarak her yıl çok sayıda akıl hocası ve çırağı 
bir araya getireceğiz.
Son olarak hepimizin merak ettiği sektörde gerçekten kadın 
istihdam durumu nedir sorusuna TWRE olarak hazırlama-
ya başlamış olduğumuz Enerji Sektöründe Kadın Raporu 
ile de 2021 yılında gerçek durum tespiti ile cevap vermeyi 
planlıyoruz.
Elbette tüm bu projeler ve hareketler siz kıymetli sektör 
paydaşlarının bize olan inancı ve desteği ile gerçekleşmeye 
devam edecektir.
Yeniden GÜNEŞ BİZE YETER diyorum ve güzel güneşli 
günlerde görüşmek üzere.

Bize üye olmak için: / To join us:
https://www.linkedin.com/groups/13582487/
Tüm etkinlik ve projeleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden 
takip etmek için:
https://www.instagram.com/Greencollarwomen/
https://twitter.com/TWRE_Official
https://www.linkedin.com/company/twre/
https://www.facebook.com/twreofficial
http://youtube.com/TurkishWomeninRenewablesandEnergy

 KONUK YAZAR 
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Can you introduce yourself?
I graduated from Gazi University, Electrical and Electronics 
Engineering. I have some 20 years of experience in the in-
dustry. We have a team specialized in solar power plants 
and special buildings. 
I am a married father of two.

What are your company’s operations in general?
Our company is specialized in solar power plants and special 
buildings. We design high and low current system projects for 
industrial facilities, special buildings (hospitals, high-security 
smart buildings, clean rooms, etc.), stadiums and open spac-

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezu-
nuyum. Meslekte yaklaşık 20 yıllık tecrübem var. Güneş 
santralleri ve özellikli binalar konusunda uzmanlaşmış bir 
kadromuz var. 
Evli ve iki çocuk babasıyım.

Şirketiniz bünyesindeki çalışmalarınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
Şirketimiz güneş santralleri ve özellikli binalar konusunda 
uzmanlaşmıştır. Endüstriyel tesisler, spesifik binalar (hastane, 
yüksek güvenlikli akıllı binalar, temiz odalar vs.), stadyum ve 

Güneş enerjisi santralleri alanında mühendislik danışmanlık desteği sunan, elektrik 
plan tasarımının önde gelen şirketlerinden PRATİKUS Genel Müdürü Abdurrahman 
Merzifonluoğlu ile şirketlerini ve sektörün güncel durumunu görüştük.

We discussed with Abdurrahman Merzifonoğlu, the General Manager of PRATİKUS, a leading 
company of electricity plan design that provides engineering and consultancy services for solar 
power plants, about their operations and the current state of the industry.

“TURKEY SHOULD MAKE MAXIMUM 
USE OF SOLAR ENERGY”

“ÜLKEMİZ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN 
AZAMİ ÖLÇÜDE FAYDALANMALI”

Esen ERKAN
RÖPORTAJ / INTERVIEW
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es. We provide engineering and consultancy for preparing 
feasibility surveys for investment decision, application for 
letters of call, project design and approval procedures, con-
struction, acceptance and test services in the field of solar 
power plants. We have an engineering and drawing team 
of 13-14 employees.

What do you think about Turkey’s road map designed 
for the solar power industry?
Turkey should make maximum use of this resource. For this 
reason, steps should be taken to support any investor, con-

sumer, commercial and domes-
tic installation, make more in-
centives available, and inform 
the public. 

What do you think the 
global rise of renewable 
energy investments 
and technological 
developments promise for 
the future of electricity 
industry?
I think these are positive de-

velopments. I believe that they will intensify even further. 
Renewable energy is a clean and infinite resource that does 
not need any raw material. Technological developments, 
new inventions, increased efficiency and more common use 
of renewable energy will make positive contributions both 

açık alanlar gibi yapılarda kuvvetli ve zayıf  akım tertibatları 
projelendiriyoruz. Güneş santralleri konusunda, yatırıma 
karar verilebilmesi için fizibilite hazırlanması, çağrı mek-
tubu başvurusu, projelendirme ve onay işlemleri, yapım 
danışmanlığı, kabul ve muayene hizmetleri ve mühendislik 
danışmanlık desteği vermekteyiz. 13-14 kişilik bir mühendis 
ve çizim ekibimiz var.

Türkiye’nin güneş enerjisi sektörüne yönelik çizilen 
yol haritasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülke olarak bu kaynaktan azami ölçüde faydalanmamız 
gerekir. Bu yüzden her türlü ya-
tırımcının, tüketicinin, ticari ve 
evsel kurulumların desteklenmesi, 
önünün açılması, resmi prosedür-
lerin kolaylaştırılması, teşviklerin 
çoğaltılması ve kamunun bilgilen-
mesi için gerekli organizasyonların 
yapılması gerekir. 

Yenilenebilir enerji yatırım-
larının küresel çapta yükse-
lişi ve teknolojik gelişmeler 
elektrik sektörünün geleceği 
için sizce ne vadediyor?
Bu gelişmeleri olumlu buluyorum. Daha da hızlanacağını 
tahmin ediyorum. Yenilenebilir enerji, dünyamız için temiz 
ve hammadde gereksinimi duymayan sonsuz bir kaynak. 
Teknolojinin gelişmesi, yeni ürünlerin bulunması, verimliliğin 

 “Resmi prosedürlerin 
kolaylaştırılması, teşviklerin 
çoğaltılması ve kamunun bilgilenmesi 
için gerekli organizasyonların 
yapılması gerekiyor.” 

“The necessary steps should be taken to 
make official procedures easier, increase 
incentives and inform the public.” 

 RÖPORTAJ 
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economically and environ-
mentally.

What are your 
sensitivities with regard 
to the use of renewable 
energy and climate 
change in your daily 
life?
I drive a hybrid vehicle. I 
inform people around me 
about renewable energy 

use and encourage them to use renewable energy on any 
platform. I refrain from using products that may be harmful 
to the environment and the atmosphere.

What are your final words?
I wish sunny days to the stakeholders, investors and users 
of our industry. I hope that the industry continues to be as it 
should be and everyone does their part adequately.
Thank you.

arttırılması ve kullanımın yaygınlaştı-
rılması ekonomik ve çevresel olarak 
olumlu katkılar sağlayacaktır.

Gündelik hayatınızda yeni-
lenebilir enerji kullanımı ve 
iklim değişikliği ile mücadele 
konusundaki hassasiyetleriniz 
nelerdir?
Hibrit araç kullanıyorum. Her plat-
formda yenilenebilir enerji kullanımı 
konusunda çevreme bilgi veriyorum, 
teşvik etmeye çalışıyorum. Çevreye ve atmosfere zarar vere-
bilecek ürünler kullanmaktan sakınıyorum.

Son olarak eklemek istedikleriniz…
Tüm paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza, kullanıcılara bol 
güneşli günler diliyorum. Sektör, umarım kaliteli ve olması 
gerektiği gibi devam eder ve herkes üstüne düşeni layıkıyla 
yapar.
Teşekkürler.

 “Her platformda yenilenebilir enerji 
kullanımı konusunda çevreme bilgi 
veriyorum, teşvik etmeye çalışıyorum.” 

“I inform people around me about 
renewable energy use and encourage 
them to use renewable energy on any 
platform.” 

 RÖPORTAJ 
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facebook.com/eltemtek

twitter.com/eltemtek

instagram.com/eltemtek.muhendislik

linkedin.com/eltemtek

Merkez Ofis
0 (312) 285 13 83 0 (312) 287 08 25 ( Faks ) bilgi@eltemtek.com
Ziyabey Cad. 1419.Sok. No:14 
Balgat/ANKARA

İstanbul Ofis
0 (212) 924 00 80 0 (212) 924 00 87 ( Faks ) bilgi@eltemtek.com
AAdres: Maslak Mah. Taş Yoncası Sok. No:1/F F2 Blok Kat:4 34485 Sarıyer/İSTANBUL
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Güneş
   Takvimi

GÜNEŞ TAKVİMİ / SOLAR CALENDAR
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Güneş Panelinde Verimliliği Güneş Panelinde Verimliliği 
Yüzde 50 Artıran  Yüzde 50 Artıran  
Teknoloji Hazır Teknoloji Hazır 
New Technology to Boost Solar 
Panel Efficiency by 50 Percent

“Yenilenebilir enerji “Yenilenebilir enerji 
sektörüne birlik ve sektörüne birlik ve 
beraberlik hissi getirdik” beraberlik hissi getirdik” 
We brought a sense of unity 
and solidarity in the renewable 
energy industry

Elektrikte “yeşil tarife” Elektrikte “yeşil tarife” 
dönemi başlıyor!dönemi başlıyor!
The “green tariff” period 
begins in electricity!

“Ülkemiz güneş enerjisinden “Ülkemiz güneş enerjisinden 
azami ölçüde faydalanmalı”azami ölçüde faydalanmalı”
“Turkey should make 
maximum use of solar energy”

PANDEMİ SONRASI PANDEMİ SONRASI 
SONRASI İYİLEŞME, SONRASI İYİLEŞME, 

“MİNİ YEKA” İLE “MİNİ YEKA” İLE 
SAĞLANACAKSAĞLANACAK

“MINI YEKA” FOR “MINI YEKA” FOR 
POST-PANDEMIC POST-PANDEMIC 

RECOVERYRECOVERY




