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Değerli Okurlarımız,
Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü ve tek ulusla-
rarası sektör birliği olan GÜNDER’in yayın organlarından 
GÜNDERGİ’nin 18. sayısından herkese merhaba. 
Ülkemiz artık lisanslı büyük GES sahalarından, daha yerel 
odaklı lisanssız elektrik üretimine, herkesin kendi çatısına 
GES kurabildiği ve elektriğini kendisi üreterek üzerine para 
kazanabildiği dönemlere ulaştı. Bundan sonrası 
için hedefimiz güneş enerjisinin toplumsal tabana 
iyice yayılmasını sağlamak. 
Enerji Bakanlığı, 19-23 Ekim tarihlerinde alınacak 
mini güneş YEKA yarışma ihalesi başvurularını 
18-21 Ocak 2021 tarihlerine erteledi. İstekliler, 
10, 15 ve 20’şer MW’lik parçalardan oluşan top-
lam 74 mini YEKA ihaleleri için başvurabilecek. 
1000 megavatlık mini YEKA ihaleleri, yakla-
şık 4 milyar liralık yatırım çekecek. 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 olu-
şacağı, yatırımcı profilinin küçük ve orta ölçekli 
yatırımcıyı da kapsayacağı projeler için her yıl 
benzer kapasitelerle ihaleler açılmasını umuyoruz.
Bir diğer beklenen gelişme ise GÜNDER ve yenilenebilir 
enerji sektöründeki diğer STK’lar olarak destek sunduğu-
muz YEKDEM’de yaşandı. YEKDEM’in bitiş tarihinin 6 
ay güncellenmesi önerisini Bakanlığımıza sunmuştuk. Milli 
ekonomimize kazandırılması planlanan, her biri ihalelere 
girilerek kazanılmış, finans kuruluşlarına ve ülkemize önemli 
derecede mali yükümlülükler içeren YEKDEM projelerinin 
salgından en az şekilde etkilenmesini ve sağlıklı bir şekilde 
işletmeye alınabilmeleri adına umutluyuz. Bu projelere ek süre 
verilmesi, projelerin YEKDEM’den faydalanma sürelerini 
uzatmayacak, halihazırda zaten yatırımları devam eden bu 
projelerin de devletimize ek bir mali bir külfeti olmayacak. 
Yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerinin bertaraf  edilme-
sine katkı sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek ama-
cıyla getirmiş olduğumuz bu süre uzatımı önerimize olumlu 
dönüş sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’a, Enerji Bakanımız Sayın Fatih DÖNMEZ’e 
ve tüm yetkili kişi ve kurumlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Her yıl hazırlanan IEA’nın Dünya Enerji Görünümü Raporu 
yakında zamanda açıklandı ve yıllar süren çalışmalarımızın 
meyvesini artık tüm dünya kabul ediyor. Güneş enerjisi sek-
törünün son 10 yıldaki gelişimi bu yıl bambaşka bir ifadeye 
kavuştu: “Elektrik piyasalarının “yeni kralı” GÜNEŞ olacak!”
O zaman, yaşasın YENİ KRAL! ☺
GÜNDERGİ’nin yeni sayısını keyifle okumanızı dileriz. 
Herkese Sağlıklı ve Güneşli Günler Dileriz.

Dear readers,
Greetings to everyone from the 18th issue of GÜNDER Magazine, 
the publication of GÜNDER, the longest-established and single inter-
national sectorial organization of Turkey in the field of solar power. 
Turkey is now a country where anyone from large-scale licensed 
solar farms to local unlicensed producers can install solar panels on 
their rooftops, generating their own electricity and making money 

in the process. Our new objective is to ensure that 
solar power receives a grassroots following. 
The Ministry of Energy postponed the applications 
for the mini solar RERA competition from October 
19-23 to January 18-21, 2021. Bidders will be 
allowed to apply for 74 mini RERA tenders that are 
made up of 10-, 15- and 20-MW parts. Tenders 
for 1000-MW mini RERAs will attract about 4 
billion Turkish lira of investment. In the course of 
the epidemic, we saw the importance of environ-
mentally-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 com-
petitive prices, and for which the investor profile 

will include small- and medium-scale investors.
Another expected development took place with the YEKDEM that is 
supported by GÜNDER and the other NGOs of the renewable energy 
industry. We presented the suggestion to extend the deadline of 
YEKDEM by 6 months to the Ministry. We are optimistic that YEKDEM 
projects earned by bidding in tenders, which will have significant 
financial implications for financial organizations and Turkey, will be 
affected by the pandemic as little as possible and commissioned as 
intended. Granting time extension to these projects will not mean 
that they will benefit from YEKDEM for longer and these projects that 
are already in the process of investment will not put an additional 
financial burden on the state. We would like to thank our President 
Recep Tayyip ERDOĞAN and our Minister of Energy, Fatih DÖNMEZ, 
as well as all contributing officials and organizations, for accepting 
the suggestion we made to help eliminate the negative effects of 
the new coronavirus and to further enhance the national economy.
The annual IEA World Energy Outlook Report was also published 
recently, and now the entire world recognizes our years’ worth of 
efforts. The development of the solar power industry in the last 10 
years has come to a whole new stage this year: “SOLAR power will 
be the ‘new king’ of the electricity markets!”
Then, long live the NEW KING! ☺
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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Konya solar power plant 
up and running
The solar power plant built in Karapınar, Konya, is 
online, generating power. The plant will generate 2.6 
billion kWh of power when fully operational in May-
June 2023.
Noting in a DHA news report that the project is the 
world’s largest solar power plant set on a single 
land lot, Kalyon Holding Energy Group Executive 
Member Dr. Murtaza Ata, said: “This is a solar valley. 
A 20-million-m2 area. It is so large that you cannot 
see the other end of it. It is a colossal field.”
Also pointing out that the plant has started 
generating power, Ata said: “Of course we do not 
expect 1300 megawatts to finish at once. We are 
commissioning the finished parts gradually. This 
area you are seeing is energized now. A 4-megawatt 
panel. We have installed 10,300 panels from our 
factory. They were tested, and officials from the 
Ministry of Energy authorized them last week. Now 
this field is generating electricity and supplying it to 
the national power grid.”
Panels manufactured by Kalyon Solar Technologies 
are used at the solar power plant (SPP) built in 
Karapınar, Konya, as part of the RERA-1 SPP project. 
Konya Karapınar SPP will be commissioned in 
40-megawatt parts each month from September, 
and become fully operational in 33 months.

Konya’daki güneş enerji 
santrali üretime başladı
Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulmaya başlanan 
güneş enerji santralinde elektrik üretimine başlandı. 
2023 yılının Mayıs-Haziran aylarında tamamlanması 
beklenen enerji santralinde 2 milyar 600 milyon 
kilovat saat elektrik üretilecek.
DHA’da yer alan haberde projenin tek parsel üzerine 
kurulan dünyanın en büyük güneş santrali olduğunu 
belirten Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi 
Dr. Murtaza Ata, “Burası bir güneş ovası. 20 milyon 
metrekarelik bir alan burası. Baktığınız zaman bir 
ucundan bir ucunu görmeniz imkansız. Boyut çok 
büyük” dedi.
Santralde enerji üretiminin de başladığını belirten 
Ata, “Tabii ki 1300 megavatın bitmesini beklemiyoruz. 
Bittikçe devreye alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz 
alan şu anda enerjilendirilmiş bir alan. 4 megavatlık 
panel. 10 bin 300 adet, fabrikamızdan gelen panelleri 
yerleştirdik. Testlerini yaptık. Geçtiğimiz hafta sonu 
da Enerji Bakanlığımızın yetkilileri gelerek kabulünü 
yaptılar. Şu an da bu saha elektrik üretiyor. Milli 
şebekeye elektriği veriyor” dedi.
Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen 
paneller, YEKA-1 GES projesi kapsamında Konya 
Karapınar’da kurulan güneş enerjisi santralinde (GES) 
kullanılıyor. Konya Karapınar GES eylül ayı itibarıyla 
her ay 40 megavatlık bölümler halinde devreye 
alınacak ve 33 ayda tam kapasite üretime geçebilecek.
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METU is awarded 
a “Zero Waste” 
certificate
Middle East Technical University (METU) has 
received a Zero Waste Certificate for establishing 
a Zero Waste Management System (ZWMS) 
that covers prevention, reduction, storage, 
transportation and processing of waste.
The university made the following statement about 
the issue:
“The Waste Unit of the University” has established 
a Zero Waste Management System (ZWMS) that 
covers prevention, separation at source, temporary 
storage, separate collection, transportation and 
processing of waste. In this respect, our University 
was awarded a Basic Zero Waste Certificate on 
September 17, 2020.”

ODTÜ, “Sıfır Atık” 
belgesi aldı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), atık 
oluşumunun önlenmesi ve atıkların azaltılması, 
depolanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerini 
içine alan Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni (SAYS) 
kurarak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
Üniversiteden konuyla ilgili yapılan açıklama 
şöyle:
“Sıfır Atık Birimimizce Üniversitemizde atık 
oluşumunun önlenmesi, atıkların azaltılması, 
kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici 
depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve 
işlenmesi süreçlerini içine alan, Sıfır Atık 
Yönetim Sistemi (SAYS) kurulmuştur. Bu 
kapsamda Üniversitemiz 17 Eylül 2020 tarihi 
itibari ile Temel Sıfır Atık Belgesi almaya hak 
kazanmıştır.”
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Farmers in Siverek, 
Şanlıurfa, generate 
solar power for their 
own use
According to an İHA news report, farmers started 
to generate their own electricity using solar panels 
in the Siverek district of Şanlıurfa where summer 
temperatures can reach 50-60°C. Solar energy gives 
farmers an unlimited source of power, reducing 
their costs by half. Zeroing their power expenses, 
one of the most critical cost items in agriculture, 
the farmers want the government to subsidize the 
farmers planning to install solar panels.
They chose solar power in the face of soaring 
costs
Residing in Siverek, farmer Kadri Demir is one of the 
farmers that switched to solar power. Noting that he 
applied to the power distribution center for a power 
line to his field but ended up looking for alternative 
sources of power when the distribution center asked 
for a high cost, Kadri Demir said: “I heard that some 
of my farmer friends used solar panels to generate 
power. Then I found out that solar power is much 
more economical. I applied to the relevant authorities 
to install a solar power system in my own field, and 
started to generate my own power. Now I spend 
less on watering my fruit and vegetable trees in my 
3-acre field. I am very happy with the end result.”

Şanlıurfa’nın Siverek 
ilçesinde çiftçiler, güneş 
enerjisi ile kendi elektriğini 
kendileri üretmeye başladı
İHA’dan yapılan haberde, Şanlıurfa’nın Siverek 
ilçesinde özelikle yaz aylarında 50-60 dereceyi 
bulan sıcaklıkları, imkâna dönüştüren çiftçiler güneş 
panelleriyle kendi elektriklerini kendileri üretmeye 
başladı. Güneş enerjisi ile üretilen elektrik sayesinde 
çiftçiler kesintisiz bir enerjiye sahip olurken, 
maliyetleri de yarı yarıya indirmeyi başardı. Tarımsal 
alanda en önemli harcama kalemlerinden biri olan 
elektrik giderini sıfıra indiren çiftçiler, güneş paneli 
kurmak isteyen çiftçilere devletin hibe desteğinde 
bulunmasını istiyor.
Maliyet yüksek bulunca güneş enerjisine yöneldi
Siverek ilçesinde ikamet eden çiftçi Kadri Demir, 
‘güneş enerjisinden yaralanan çiftçilerden biri. Demir, 
tarlasına elektrik çekmek için, elektrik dağıtım 
merkezine başvurduğunu, dağıtım merkezinin 
kendisine yüksek meblağda maliyet çıkardığını bu 
nedenle alternatif enerji arayışına girdiğini’ belirterek,” 
Araştırmam sonucunda bazı çiftçi arkadaşların güneş 
panelleriyle elektrik ürettiğini duydum, bunun üzerine 
yaptığım araştırmalar ardından güneş enerjisinin çok 
daha ekonomik olduğunu öğrendim. Kısa sürede ilgili 
arkadaşlara başvurarak kendi tarlama güneş enerjisini 
kurdum ve enerjimi kendim üretmeye başladım. Şimdi 
12 dönümlük tarlamda birçok sebze ve meyve türü 
ağaçları dikerek daha tasarruflu sulama yapmaya 
başladım. Çok memnunum” dedi
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Petrol Ofisi raises the 
number of its solar-
powered fuel  
stations to 5
Turkey’s leading company of fuel and mineral oils, 
Petrol Ofisi continues to lead the industry by raising 
the number of its solar-powered fuel stations to 5. 
Petrol Ofisi also leads the industry in solar power 
capacity with 258-kWp solar power installed capacity 
in Bodrum, İzmir, Torbalı, Antalya and Ankara.
According to the company’s press release, 426,368 
kWh of power generated by the fuel stations of Petrol 
Ofisi saves 1,280 trees and reduces carbon emissions 
by 196 tons each year. Pointing out that they will 
continue to increase the number of solar-powered fuel 
stations, Petrol Ofisi CEO Selim Şiper said: “Our efforts 
and objectives in this field are one of the best examples 
of the general approach and sense of responsibility of 
Petrol Ofisi with regard to our country and the future.”
Petrol Ofisi launched its solar-powered fuel station 
project with Paşalılar Petrol in Bodrum, Muğla, in 2019. 
Then Yaman Petrol in Çiğli, İzmir (44.28 kWp), As Mira 
Petrol in Torbalı (42.24 kWp), Ali Şahin Petrol in Alanya, 
Antalya (70.62 kWp) and lastly Kadem Petrol in Ankara 
(59.40 kWp) joined the project. These fuel stations use 
solar power for almost all of their power demand and 
supply the surplus to the grid.

Petrol Ofisi, güneş enerjili 
istasyon sayısını 5’e 
yükseltti
Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri 
Petrol Ofisi, güneş enerjili istasyon sayısını 5’e ulaştırarak 
sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Petrol Ofisi, Bodrum, 
İzmir, Torbalı, Antalya ve Ankara’daki istasyonlarında güneş 
enerjisinden elde edilen toplam 258 kWp’lık kurulu gücü ile 
bu alanda da liderliği elinde bulunduruyor.
Şirketten yapılan basın açıklamasına göre, Petrol Ofisi 
istasyonlarında güneş enerjisinden üretilerek tüketilecek 
yıllık 426.368 kWh’lık elektrik ile her yıl 1.280 ağaç 
kurtarılıyor, 196 ton karbon salımı önleniyor. Elektriğini 
güneş enerjisi ile karşılayan istasyon sayısını arttırmaya 
devam edeceklerine vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su 
Selim Şiper, “Bu alandaki gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 
ve hedefimiz, Petrol Ofisi’nin ülkemize, geleceğe yönelik 
genel yaklaşım ve sorumluluk bilincinin de en güzel 
örneklerinden biridir” dedi.
Petrol Ofisi’nin 2019 yılında Muğla Bodrum’da Paşalılar 
Petrol (42,075 kWp) ile başladığı güneş enerjili istasyon 
projesine, daha sonra sırasıyla İzmir Çiğli’de Yaman Petrol 
(44,28 kWp), Torbalı’da As Mira Petrol (42,24 kWp), Antalya 
Alanya’da Ali Şahin Petrol (70,62 kWp) ve son olarak 
da Ankara’da Kadem Petrol (59,40 kWp) eklendi. Proje 
dahilindeki Petrol Ofisi istasyonları elektrik ihtiyaçlarının 
tamamına yakınının güneş enerjisinden karşılamalarının 
yanı sıra ürettikleri fazla enerjiyi de şebekeye veriyorlar.
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Female entrepreneur from 
Çorum establishes a solar 
power plant with TKDK subsidy
A young entrepreneur from Çorum, Filiz Çönger, established 
a solar power plant (SPP) with Agriculture And Rural 
Development Support Institution (TKDK) grant.
Mother of 3 children, Çönger applied to TKDK to establish an 
SPP on their land in Narlık village of Laçin district. Çönger 
received a 55-percent grant for the project with 860-kWh 
power generation capacity, which is subsidized under the 
IPARD Program co-funded by the European Union and the 
Republic of Turkey. After her application was approved, Çönger 
installed an SPP on her land and started to supply their power 
to the grid through a distribution company, which allows her to 
use her uncultivated land for economic benefit.
Filiz Çönger: “We completed our investment in the SPP in 
September 2019. We have been generating power for almost 
a year now. We have reached 1.3 kWh of power generation 
per year. This is equivalent to the power demand of 1200 
households. The plant cost approximately 2.25 million lira. 1.2 
million lira of it was reimbursed as a grant. Considering our 
current production and revenue, the rest of the installation 
cost will pay for itself in three years. The state helped us 
reduce this period by half with its subsidy. I hope that this 
investment inspires all female entrepreneurs. Women can 
take state subsidy to finance their investments in the fields 
in which they believe that they will become successful. I 
recommend women to keep an eye on state incentives, visit 
government institutions in person without any intermediary, 
and get the most accurate information directly. With this 
investment, we turned solar power into financial gain. Our 
solar farm will be passed down to our children. They will have 
a continuous income for years. I can’t thank our state enough.”

Çorumlu kadın 
girişimci, TKDK 
desteği ile güneş 
enerjisi santrali kurdu
Çorum’da yaşayan genç girişimci Filiz Çönger, 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle güneş 
enerjisi santrali (GES) kurdu.
3 çocuk annesi Çönger, Laçin ilçesi Narlık 
köyündeki arazileri üzerine GES kurmak için 
TKDK’ya başvurdu. Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile uygulanan 
IPARD Programından desteklenen projesi ile 860 
kWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip 
projesi için yüzde 55 hibe aldı. Başvurusunun 
onaylanmasıyla sahibi oldukları araziye GES kuran 
Çönger, ürettiği elektriği dağıtım şirketi aracılığı 
ile şebekeye vererek hem ekemedikleri arazilerini 
değerlendirdi hem de ekonomiye katkı sağladı.
Filiz Çönger: “GES yatırımımız 2019 yılı Eylül 
ayında tamamlandı. Yaklaşık bir yıldır elektrik 
üretiyoruz. 1,3 milyon kWh yıllık elektrik 
üretim miktarına ulaştık. Bu üretim yaklaşık 
1200 konutun ihtiyacını karşılamaya yetecek 
bir değerdir. Tesisimiz yaklaşık 2 milyon 250 
bin liraya mal oldu. Bunun 1,2 milyon lirasını 
hibe olarak geri aldık. Mevcut üretim ve satış 
gelirimize baktığımızda ve aldığımız hibeyi hesaba 
kattığımızda tesisimiz yaklaşık 3 yılda kendini 
amorti edecek. Devletimiz bu yatırımımıza verdiği 
destekle, tesisin amortisman süresini yarı yarıya 
kısaltmış oldu. Benim bu yatırımımın bütün kadın 
girişimcilere örnek olmasını diliyorum. Kadınlar 
devletten destek alarak rahatlıkla ilgi duydukları, 
başarı göstereceklerine inandıkları her yatırımı 
yapabilirler. Ben bu konuda bütün kadınlara devlet 
teşviklerini takip etmelerini ve sürekli araştıran 
tarafta yer almalarını, araya hiç aracı koymadan 
devlet kurumlarına bizzat gidip bir çaylarını 
içmelerini ve en doğru bilgiyi yerinde öğrenmelerini 
tavsiye ediyorum. Biz bu yatırımımızla güneş ışığını 
kazanca dönüştürdük. Sahip olduğumuz güneş 
enerjisi tarlası çocuklarımıza da miras olarak 
kalacak. Uzun yıllar onlar da sürekli bir gelire sahip 
olacaklar. Devletimize ne kadar teşekkür etsem 
azdır.” açıklamasında bulundu.
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“Polluting fuels should be 
abandoned in transport”
A non-governmental organization working to reduce 
climate change and our carbon footprints, 350 has 
published its report “Cities for the Climate”.
Shedding light on cities’ role in climate change, the 350 
report underlines that cities account for the most of carbon 
emissions and calls for a switch to sustainable sources 
of energy from fossil fuels in households and industrial 
activities and abandoning polluting fuels in transport.
According to the press release of the international non-
governmental organization working to reduce climate 
change and our carbon footprints, 350, the carbondioxide 
content of 400 ppm (particles per million) in the 
atmosphere must be reduced to 350 ppm that is required to 
reverse the impact of global warming.
CITIES ACCOUNT FOR 75 PERCENT OF THE CONSUMPTION 
OF NATURAL RESOURCES
According to the 350 report, cities alone account for 75 
percent of the consumption of natural resources, 60 to 75 
percent of energy use, and 70 percent of greenhouse gas 
emissions. In addition to being responsible for climate 
change, cities are victims of the changes they cause. They 
are subject to “warm air waves” at an increasing rate 
because of the “thermal islands” they create. Extreme and 
abnormal temperatures every summer threaten the life of 
urban residents. Climate change trigger extreme weather 
events with destructive outcomes for cities. While rising sea 
levels put cities mostly located on coast lines at the risk of 
being swallowed by seas, irregular rainfall, drought, floods 
and overflows reduce the amount of water available and 
threaten food production.

“Ulaşımda kirletici 
yakıtlardan 
vazgeçilmeli”
İklim değişikliği ve karbon ayak izimizin düşürülmesi 
için mücadele veren sivil toplum kuruluşu 350, ‘İklim 
için Kentler’ raporunu yayınladı.
İklim değişikliğinde şehirlerin oynadığı rolü gözler 
önüne seren 350 raporu, yeryüzünde karbon 
salınımının en yoğun olduğu bölgelerin şehirler 
olduğunu gözler önüne sererek, hanelerde ve 
endüstriyel faaliyetlerdeki enerji kullanımını fosil 
enerjiden sürdürülebilir kaynaklara dönüştürülmesi ve 
ulaşımda kirletici yakıtlardan vazgeçilmesi çağrısında 
bulundu.
İklim değişikliği ve karbon ayak izimizin düşürülmesi 
için mücadele eden uluslararası sivil toplum kuruluşu 
350’den yapılan basın açıklamasında, atmosferdeki 
400 ppm (milyonda bir partikül) olan karbondioksit 
miktarının, küresel ısınmanın yarattığı etkilerin 
normale döndürülmesi için gerekli olan 350 ppm’ye 
düşürülmesi hedefleniyor.
ŞEHİRLER DOĞAL KAYNAK TÜKETİMİNİN YÜZDE 
75’İNDEN SORUMLU
350 raporundaki verilere göre, şehirler doğal kaynak 
tüketiminin yüzde 75’ini, enerji kullanımının yüzde 
60 ila 75’ini, sera gazı salımının yüzde 70’ini tek 
başına gerçekleştiriyor. İklim değişikliğinin faili olan 
şehirler ayrıca yarattıkları olumsuzluklarını mağduru 
oluyorlar. Şehirler yarattıkları ‘ısı adası’ nedeniyle her 
geçen yıl daha fazla ‘sıcak hava dalgalarına’ maruz 
kalıyor. Her yaz yaşanan aşırı 
ve anormal sıcaklar kent 
sakinlerinin hayatını tehdit 
ediyor. İklim değişikliği aşırı 
hava olaylarını tetikleyerek, 
şehirler üzerinde yıkıcı 
sonuçlar doğuruyor. Yükselen 
deniz seviyeleri nedeniyle 
büyük bir çoğunluğu kıyı şeridi 
üzerine kurulan şehirler, deniz 
tarafından yutulma tehdidiyle 
karşı karşıya, düzensizleşen 
yağışlar, kuraklık, sel ve taşkın 
gibi felaketler su varlığını 
azaltarak, gıda üretimini tehdit 
ediyor.
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Semiconductors may 
revolutionize the solar 
power industry
According to a Webtekno.com article, scientists 
in Cambridge, United Kingdom, are working on 
a promising new material family called halide 
perovskites. Transmitting charge when stimulated 
by light, these semiconductors could make it more 
efficient to absorb and spread light.
It is stated in the article taken from Thenextweb.com, 
this material is made of calcium titanate and have 
power-generating properties, capable of absorbing 
solar rays better than silicons. Moreover, unlike 
conventional silicon cells that have to be uniform 
for high efficiency, perovskite films are composed of 
mosaic “particles” of different sizes (ranging from 
nanometers to millimeters) 
30% cost saving possible
It is possible to increase the efficiency of the existing 
technology without serious additional cost by adding 
a perovskite layer on a regular silicon cell. This 
dual cell structure may lead to a rapid increase of 
more than 30% in the efficiency of solar panels. This 
could save both panel and system costs, effectively 
reducing the energy footprint.

Yarı iletkenler, güneş 
enerjisi sektöründe 
devrim yaratabilir
Webtekno.com’dan yapılan habere göre, İngiltere, 
Cambridge’de bilim insanları, halojenür perovskilter 
olarak bilinen ve gelecek vadeden yeni bir malzeme 
ailesiyle çalışıyor. Işıkla uyarıldığında yük ileten bu yarı 
iletkenler ile birlikte ışığı soğurmak ve yaymak daha 
verimli hale getirilebilir.
Thenextweb.com web sitesinden alınan habere 
göre, kimyasal olarak kalsiyum titanattan oluşan 
ve güneş enerjisinden elektrik üretme özellikleri 
barındıran bu malzeme, güneş ışığını silikonlardan 
daha iyi soğurabiliyor. Bununla birlikte, perovskit 
filmler, yüksek verimlilik için tek tip olması gereken 
geleneksel silikon hücrelerin aksine, oldukça değişken 
boyut ve kimyaya sahip mozaik “taneciklerinden” 
(nanometreden milimetreye kadar) oluşuyor.
Maliyetleri %30 düşürmek mümkün görünüyor
Araştırmalara göre, standart bir silikon hücrenin 
üzerine bir perovskit tabakası ekleyerek, ciddi bir 
ek maliyet olmadan mevcut teknolojinin verimliliği 
artırılabilir. Bu ikili hücre yapısı ile güneş panellerinin 
verimliliğinde %30’un üzerinde hızlı bir artış 
yaşanabilir. Böylelikle hem panel hem de sistem 
maliyetlerinde düşüş meydana gelirken aynı zamanda 
enerji ayak izi de azaltılabilir.
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“Yeşil alanda büyüyen 
çocuklar daha yüksek 
IQ seviyelerine sahip 
oluyor”
Belçika’da yapılan bir araştırmada yeşil alanlarda 
büyüyen çocuklarının, betonarme yapılarda büyüyen 
yaşıtlarına göre daha yüksek IQ seviyelerine sahip olduğu 
bulundu.
NTV’de yer alan habere göre, Belçika’da Hasselt 
Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, daha yeşil 
kentsel alanlarda büyüyen çocukların zekasının daha 
yüksek olduğu ve daha düşük anormal davranışlara sahip 
olduğu keşfedildi.
Plos Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, parklar, 
bahçeler, sokak ağaçları ve diğer tüm bitkiler dahil olmak 
üzere mahallelerdeki yeşillik seviyesini ölçmek için 
uydu görüntüleri kullanıldı ve yaşları 10 ile 15 arasında 
değişen  600’den fazla çocuk incelendi. Söz konusu 
çocukların mahallelerindeki yüzde 3’lük yeşil alan artış 
IQ seviyelerinde ortalama 2,6 puanlık bir yükselişe neden 
oldu. Etki hem zengin hem de daha fakir bölgelerde yer 
alan mahallelerde gözlendi.
Yeşil alanların çocukların bilişsel gelişimine çeşitli 
yönlerde katkı sağladığına dair daha önce de önemli 
kanıtlar bulunmuştu, ancak Belçika’daki araştırma ilk 
kez IQ seviyeleri ile yeşil çevre arasındaki ilişkiyi ortaya 
koydu. Uzmanlar, bu durumun nedenleri alasında yeşil 
alanlardaki  daha düşük stres seviyeleri, daha fazla oyun 
ve sosyal temas ile daha sessiz bir çevre gibi nedenlerin 
bulunduğunu söyledi.
Araştırmacılar, IQ puanlarındaki küçük artışların 
spektrumun alt ucundaki çocuklarda büyük bir fark 
yaratabileceğini açıkladı. Çocukların ortalama  IQ puanı 
105 olarak görüldü. Ancak bilim insanları, çalışmadaki 
çocukların yüzde 4’ünün IQ’sunun 80’in altında olduğunu 
ve düşük yeşil alanlı bölgelerde büyüdüğünü ifade etti. 
Fakat, daha yüksek miktarda yeşil alan bulunan alanlarda 
hiçbir çocuk bu seviyede puan almadı. Çalışmanın 
yapıldığı Hasselt Üniversitesi’nden çevresel epidemiyoloji 
profesörü olan Tim Nawrot, “Yeşil çevrenin hafıza 
becerileri ve dikkat gibi bilişsel işlevimizle ilişkili olduğuna 
dair kanıtlar giderek artıyor. Şehir planlamacılarının 
yeşil alanlara yatırıma öncelik vermesi gerektiğini 
düşünüyorum çünkü çocukların tam potansiyellerini 
geliştirmeleri için en uygun ortamı yaratmak geleceğimiz 
için çok değerli” ifadelerini kullandı.

“Children growing up “Children growing up 
with more green spaces with more green spaces 
score higher in IQ tests”score higher in IQ tests”
Belgian scientists have shown that children growing up 
in areas rich in green spaces have higher IQ scores than 
their urban counterparts.
According to the news that appeared in NTV, it is found 
in a study conducted at the Hasslt University in Belgium, 
children growing up with greener urban spaces score 
higher in IQ tests and show less abnormal behaviors.
The study published in the journal Plos Medicine used 
satellite images to measure the amount of green spaces 
in neighborhoods including parks, gardens, street trees 
and all plants, and tested more than 600 children aged 
between 10 and 15 years. A three-percent increase in 
green spaces in the neighborhood caused a 2.6-percent 
increase in their IQ scores. This impact was observed in 
both wealthy and poor areas of cities.
Previous studies had key findings on the contribution of 
green spaces on the cognitive development of children, 
however the research in Belgium is the first to make 
a correlation between IQ scores and green spaces. 
Researchers attribute this to lower stress levels, more 
play time and social contact, and a silent environment 
offered by green spaces.
They state that small increases in IQ scores may create 
significant difference for the children at the lower end 
of the spectrum. The children scored 105 in IQ tests 
on average. However, scientists stated that 4 percent 
of the subjects who scored lower than 80 grew up in 
areas with less green space. None of the children who 
grew up in areas rich in green spaces performed as 
poorly. A professor of environmental epidemiology at 
the Hasselt University where the study was conducted, 
Tim Nawrot, said: “There is increasing evidence that 
a green environment has an impact on our cognitive 
functions such as memory skills and attention. I think 
urban planners should give priority to the investments in 
green spaces because it is truly valuable for our future 
to create the best environment for our children to realize 
their full potential.”
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Tech companies are 
the major customers of 
renewable energy
According to the 2020 Corporate Energy Market 
Outlook Report of BloombergNEF (BNEF), the 
companies switching to clean energy rely principally 
on wind and solar power, and technology companies 
are the top customers of clean energy.
More than 100 companies in 23 countries bought 
19.5 GW of clean energy in 2019 according to the 
“2020 Corporate Energy Market Outlook Report” 
published by BloombergNEF.
While companies’ demand for renewable energy is 
on the increase, tech companies have the highest 
demand. Google is the top purchaser of clean energy 
with 2.7 GW renewable energy purchase in 2019.
In addition to Google, tech companies such as Apple, 
Facebook, Amazon and Microsoft make renewable 
energy purchase agreements with different 
countries including Japan, United Kingdom and 
India in a fierce competition to reduce their climate 
footprints.

Yenilenebilir enerjinin 
en büyük müşteri 
grupları teknoloji 
şirketleri
BloombergNEF (BNEF) tarafından yayınlanan 2020 
Kurumsal Enerji Piyasası Görünüm raporuna göre, 
temiz enerjiye geçen şirketlerin başlıca kaynakları 
rüzgar ve güneş enerjisi olurken, en büyük müşteri 
gruplarını teknoloji şirketleri oluşturdu.
BloombergNEF tarafından yayınlanan ‘2020 Kurumsal 
Enerji Piyasası Görünüm’ raporuna göre, 23 farklı 
ülkede 100’den fazla şirket, 2019 yılında 19,5 GW 
temiz enerji alımı gerçekleştirdi.
Yenilenebilir enerjiye yönelik olarak şirketlerin 
talepleri artarken en çok talebi gösteren ise teknoloji 
şirketleri oldu. 2019’da 2,7 GW yenilenebilir enerji 
alımı gerçekleştiren Google, temiz enerjide en büyük 
alımları gerçekleştiriyor.
Google’ın yanı sıra Apple, Facebook, Amazon ve 
Microsoft gibi teknoloji şirketleri ise Japonya, İngiltere 
ve Hindistan gibi çeşitli ülkelerde yenilenebilir enerji 
satın alma anlaşmaları yapıyor, iklim ayak izlerini 
küçültme sözü vererek sıkı bir rekabete giriyor.
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Solar and wind power 
may enable the use of 
ammonia as a green fuel
Accounting for 2 percent of global carbon emissions, 
the maritime industry has taken action for a 
carbon-free future. The September 2020 edition 
of MarineDeal News published an exclusive article 
highlighting the future of the production of ammonia/
hydrogen supported with wind and solar power as 
marine fuels.
Leading countries and international companies of 
the maritime industry have focused their efforts on 
speeding up the use of ammonia as a marine fuel. A 
substance produced from fossil fuels, ammonia has 
to be produced without using power to stop its carbon 
emissions. Standing out as a green fuel for a carbon-
free and clean future, ammonia is expected to make 
remarkable amounts of revenue for the countries that 
intensify their efforts to produce this fuel.
Pointing out that the biggest advantage of ammonia 
as a fuel is that it is a green fuel that does not 
release carbondioxide when burned because it is a 
carbon-free substance, Atılım University Professor of 
Metallurgy and Material Engineering, Dr. Doruk Doğu, 
said: “Today the most popular green fuel is hydrogen. 
However, hydrogen is very difficult and costly to 
store and transfer. Moreover, since it does not have 
a high energy density, it is difficult to use hydrogen 
in vehicles. Ammonia may offer an advantage in this 
regard. Ammonia is easier to store and has a higher 
energy density than hydrogen. In addition, talking 
about the production of ammonia, one should not 
consider this substance merely a fuel.”
Noting that ammonia is one of the world’s most 
popular chemicals, Dr. Doğu said: “It is used in 
many industries including agriculture, medicine, 
textile, cleaning products, cooling and energy. Today, 
ammonia is usually produced using a method called 
Haber-Bosch. There are two problems with the 
current production of hydrogen. First, the hydrogen 
required for this process is mostly extracted from 
fossil fuels. The use of fossil fuels as the source of 
hydrogen implies the release of carbondioxide in the 
production process and the loss of the green fuel 
status of ammonia. This may be overcome by using 
renewable energy sources such as wind and solar 
power or producing hydrogen by electrolyzing water.”

Amonyağın yeşil yakıt 
özelliği, güneş ve rüzgar 
enerjisi ile sağlanabilir
Küresel karbon emisyonunun yüzde 2’sinden sorumlu 
olan denizcilik sektörü, karbonsuz bir gelecek adına 
harekete geçti. MarineDeal News Eylül 2020 sayısında 
yayınlanan özel haberde, Türkiye’de rüzgâr ve güneş 
enerjisi ile desteklenmiş amonyak/hidrojen deniz yakıtı 
üretiminin geleceğine vurgu yapıldı.
Dünyanın önde gelen denizcilik ülkeleri ve uluslararası 
şirketler araştırmalarını amonyağın deniz yakıtı 
olarak kullanımını hızlandırmak üzere yoğunlaştırmış 
durumdalar. Fosil yakıtlardan üretilen amonyağın 
tamamen karbon salınımsız bir yakıt haline gelebilmesi 
için elektrik kullanılarak üretilmesi gerekiyor. Karbonsuz 
ve temiz bir gelecek adına yeşil bir yakıt olarak öne çıkan 
amonyağın gelecekte, bu yakıtın üretimine yönelecek 
ülkelere çok ciddi gelirler sağlayacağı öngörülüyor.
Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Doruk Doğu, amonyağın yakıt 
olarak en büyük avantajının karbon içermemesinden 
dolayı yanma sonucunda karbondioksit emisyonuna 
neden olmayan yeşil bir yakıt olduğunu belirterek 
şu açıklamalarda bulundu: “Yeşil yakıtlar arasında 
günümüzde en popüler olanı hidrojendir. Ancak hidrojenin 
depolanması ve transferi oldukça zor ve maliyetlidir. 
Bunun yanında enerji yoğunluğunun da çok yüksek 
olmaması hidrojenin taşıtlarda kullanımını güçleştiriyor. 
Amonyak bu noktada avantajlı bir yakıt olabilir. 
Amonyağın depolanması hidrojene göre daha kolay ve 
hidrojenden daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. 
Bunun yanında amonyak üretimini konuştuğumuzda, 
amonyağı sadece bir yakıt olarak düşünmememiz 
gerekir.”
Amonyağın dünyada en çok üretilen kimyasallardan 
biri olduğunu belirten Dr. Doğu: “Tarım, ilaç, tekstil, 
temizlik ürünleri, soğutma, enerji gibi birçok sektöre 
kullanılmaktadır. Günümüzde amonyak yaygın olarak 
Haber-Bosch ismi verilen bir yöntemle üretilmektedir. 
Güncel hidrojen üretiminde iki ana sorun mevcut. Birincisi 
bu proses için gereken hidrojenin çoğunlukla fosil 
yakıtlardan elde edilmesi. Hidrojen kaynağı olarak fosil 
yakıtların kullanılması üretim sürecinde karbondioksit 
oluşması ve dolayısıyla amonyağın yeşil yakıt özelliğini 
kaybetmesi anlamına geliyor. Bu sorun rüzgâr ve güneş 
gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak, hidrojenin 
suyun elektrolizi ile üretilmesi yöntemi ile aşılabilir.” dedi.
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SOLAR POWER 
ACCOUNTS FOR 3.8 
MILLION OF JOBS, 
RANKING FIRST IN THE 
RENEWABLE ENERGY 
INDUSTRY
According to the Renewable Energy and 
Employment - Annual Assessment Report of 
the International Renewable Energy Agency 
(IRENA), the number of jobs in the renewable 
energy industry has grown consistently since 
2012.
AA reports in an article that the number of employees in the 
renewable energy industry rose from 7.3 million in 2012 
to 11 million in 2018, and 11.5 million as of the end of 
last year. This means that the renewable energy industry 
employed 500,000 new people around the world last year. 
Asia accounted for 63 percent of this increase.
While China ranks first in renewable energy jobs with 4.4 
million people, it is followed by Brazil with 1.1 million, India 

GÜNEŞ ENERJİSİ, 
TOPLAM İSTİHDAMIN 
3,8 MİLYONUNU 
OLUŞTURARAK 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
SEKTÖRÜNDE İLK 
SIRADA YER ALIYOR
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın 
(IRENA) Yenilenebilir Enerji ve İstihdam – 
Yıllık Değerlendirme Raporu’na göre, küresel 
yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 
2012’den bu yana sürekli olarak büyüme 
gösterdi.
AA’dan yapılan haberde, 2012’de yaklaşık 7,3 milyon kişi 
yenilenebilir enerji sektöründe çalışırken, bu rakam 2018’de 
11 milyona, geçen yıl sonu itibarıyla ise 11,5 milyona yükseldi. 
Böylece, geçen yıl dünyada yenilenebilir enerji sektöründe 
500 bin kişi daha işe başladı. Bu artışın yüzde 63’ü ise Asya 
ülkelerinde gerçekleşti.
Çin, yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 4,4 milyon istih-
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with 824,000 and the United States with 756,000.
China leads employment in solar energy, and Brazil, in bio-
energy.
Solar power accounts for 3.8 million of jobs, ranking first in 
the renewable energy industry While China has the most 
solar energy jobs, it is followed by Japan, United States, 
India and Bangladesh.
The bioenergy industry followed solar energy with 3.6 million 
jobs, and Brazil, Indonesia, the United States, Colombia and 
Thailand employ the highest amount of people in this industry.
Turkey is among the top 10 employers of hydroelectric power 
plant employees
While hydroelectric power plants create 2 million jobs world-
wide, China, India and Brazil account for 59 percent of the 
jobs in this field.
Turkey has created about 40,000 jobs (2 percent) in the 
hydroelectric industry, ranking eighth in this category.
Global wind power industry employ 1.2 million people while 
China alone accounts for 44 percent of this amount. China 
is followed by Germany, the United States, India and United 
Kingdom. The remaining 900,000 of the approximately 11.5 
million jobs in the renewable energy industry were provided 
by different industries including geothermal energy, heating 
and cooling. On the other hand, women account for 32 percent 
of the employees in the global renewable energy industry.
 “Good policies in the COVID-19 period may sustain employ-
ment increase”
Pointing out in his statement about the report that renewable 
energy created jobs in the energy markets of the developed 
and developing countries, IRENA General Director Francesco 

damla ilk sırada yer alırken, Brezilya 1,1 milyon, Hindistan 
824 bin ve ABD 756 bin kişiye iş sağlayarak sektörün lider 
ülkeleri arasında yer aldı.
Güneşte Çin, biyoenerjide Brezilya istihdam lideri
Güneş enerjisi, toplam istihdamın 3,8 milyonunu oluşturarak 
yenilenebilir enerji sektöründe ilk sırada yer aldı. Çin 2,2 
milyon ile güneş enerjisinde en fazla istihdam oluşturan 
ülke olurken, Japonya, ABD, Hindistan ve Bangladeş bu 
ülkeyi takip etti.
Güneş enerjisini 3,6 milyon istihdamla biyoenerji sektörü 
izlerken, Brezilya, Endonezya, ABD, Kolombiya ve Tayland 
bu sektörde en fazla istihdam sağlayan ilk 5 ülke olarak öne 
çıktı.
Türkiye, hidroelektrik istihdamında ilk 10’da
Hidroelektrikte, dünyada 2 milyon kişiye istihdam yaratı-
lırken, Çin, Hindistan ve Brezilya bu alandaki istihdamın 
yüzde 59’unu sağladı.
Türkiye, hidroelektrik enerji sektöründe oluşturduğu yaklaşık 
40 bin istihdamla (yüzde 2), bu alanda en fazla iş yaratan 
8’inci ülke oldu.
Küresel rüzgar enerjisi sektörü 1,2 milyon kişiye iş kapısı 
olurken, Çin bu istihdamın yüzde 44’ünü tek başına sağ-
ladı. Çin’i Almanya, ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık 
izledi. Toplamda 11,5 milyona ulaşan yenilenebilir enerji 
istihdamının kalan yaklaşık 900 bini jeotermal enerji, ısıtma 
ve soğutma gibi çeşitli sektörler tarafından sağlandı. Öte 
yandan, küresel yenilenebilir enerji sektöründe çalışanların 
yüzde 32’sini kadınlar oluşturdu.
 “Kovid-19 döneminde doğru politikalar, istihdam artışını 
devam ettirebilir”
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La Camera said: “Adopting renewables also boosts local 
income. While today we see a handful of countries 
leading the efforts of scaling the renewable energy, all 
countries may harness the full potential of renewable 
energy and take a step to improve its industry and 
increase local capacity.”
Also noting that the relationship between the environ-
ment, economy and human health are more intertwined 
in this period of struggle with the new coronavirus 
(Covid-19), La Camera said:
“A clean, reliable energy supply and durable, healthy, 
low-carbon job creation are essential components to 
the transformative decarbonization of our societies. 
Renewable energy, has proven especially cost-effec-
tive, and resilient in the face of the 2020 health and 

economic crisis. Last year, jobs in 
the sector worldwide reached an 
estimated 11.5 million. If coun-
tries now focus on supercharging 
the energy transition, many more 
such benefts are attainable. The 
post-COVID agenda put forward 
by the International Renewable 
Energy Agency (IRENA) would 
create some 5.5 million transi-
tion-related jobs over the next 
three years, bring renewables 
jobs to nearly 30 million globally 
by 2030.”

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, rapora ilişkin yap-
tığı değerlendirmede, yenilenebilir enerjinin gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin enerji pazarında istihdam oluşturduğunu belirterek, 
“Yenilenebilir enerji teknolojilerini benimsemek, aynı zamanda 
yerel geliri de artırıyor. Günümüzde, yenilenebilir enerjinin öl-
çeklendirilmesine liderlik eden ülke sayısı birkaç adetle sınırlı olsa 
da tüm ülkeler yenilenebilir enerji potansiyelini hayata geçirebilir, 
sanayi sektörünün gelişmesi ve yerel kapasitenin artırılması için adım 
atabilir.” ifadelerini kullandı.
Dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği bu dö-
nemde çevre, ekonomi ve insan sağlığı ilişkisinin daha iç içe geçtiğini 
aktaran La Camera, şunları kaydetti:
“Temiz, sürdürülebilir enerji tedariği, sağlıklı ve düşük karbonlu 
istihdam oluşturulması toplumlarımızın karbonsuz dönüşümü için 
kritik önem arz ediyor. Yenilenebilir enerji bu sağlık ve ekonomik kriz 
döneminde, maliyet etkinliğini 
ve direncini de kanıtlamış oldu. 
Geçen yıl dünyada yenilenebilir 
enerji istihdamı 11,5 milyona 
ulaştı. Ülkeler bu dönemde ener-
ji dönüşümüne odaklanırsa, bu 
alanda daha fazla fayda sağlana-
bilir. IRENA’nın Kovid-19 son-
rası tahminlerine göre, küresel 
yenilenebilir enerji sektöründe 
gelecek 3 yılda 5,5 milyon yeni 
istihdam sağlanabilir ve sektör-
deki toplam istihdam 2030’da 
30 milyona ulaşabilir.”
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Çanakkale and Balıkesir 
to put into action the 
project of training 
and employment in 
renewable energy
An information meeting was held for the project 
“Renewable Youth Energy / RE-YOU” with the 
participation of the stakeholders. Southern Marmara 
Development Agency (GMKA) is the beneficiary, and 
Balıkesir University and Çanakkale On Sekiz Mart 
University are the partners of the project that is 
supported by the Renewable Energy Human Resources 
Development Program of the region. The project has an 
€8-million budget.
240 students from each of Çanakkale and Balıkesir will 
be offered hands-on training as part of the project. In 
addition, project partner universities will be awarded 
international accreditation certificates in the energy 
industry, and have the chance to train qualified 
personnel at international standards for the entire 
country as well as the local region. Once completed, 
the project will make our province an energy end 
employment base.” The Head Consultant of the Project, 
Andreas Dubois, thanked Çanakkale Chamber of Trade 
and Industry for its interest in the project, stating 
that the Chamber was the key stakeholder for the 
sustainability of the project.

Çanakkale ve Balıkesir, 
yenilenebilir enerjide 
eğitim ve istihdam 
projesini hayata 
geçirecek
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) 
yararlanıcı, Balıkesir ve Çanakkale On Sekiz Mart 
Üniversitelerinin ortak olduğu, bölgenin Yenilenebilir 
Enerji sektöründe İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Programınca desteklenen ve yaklaşık 8 Milyon Euro 
bütçeli “Renewable Youth Energy / RE-YOU (Yenilenebilir 
Gençlik Enerjisi / Yeniden Sen)” projesinin bilgilendirme 
toplantısı paydaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Projede Çanakkale’den 240 ve Balıkesir’den 240 
olmak üzere toplamda 480 öğrenciye uygulamalı 
eğitimler verilmesi planlanıyor. Bununla beraber 
proje ortağı üniversitelerimiz, yenilenebilir enerji 
sektöründe uluslararası akredite sertifikasyonları 
alarak sadece bölgemiz için değil ülkemiz için 
uluslararası standartlarda nitelikli personel eğitimleri 
gerçekleştirme imkânına sahip olacak. Projenin 
tamamlanmasıyla ilimiz yenilenebilir enerji ’de eğitim 
ve istihdam üssü olacak.” diyerek emeği geçen tüm 
paydaşlara teşekkür etti. Proje Baş Danışmanı Andreas 
Dubois ziyaret dolayısıyla Oda’nın gösterdiği yüksek ilgi 
ve alakaya teşekkür ederek projenin sürdürülebilirliği 
için Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın kilit paydaş 
olduğunu belirtti.
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World’s first free jump 
from solar-powered 
plane
Raphael Domjan from Switzerland made history 
by jumping with a parachute from solar-powered 
aircraft SolarStratos.
According to the İHA news, the first free jump 
from a solar-powered plane was made in the 
Payerne area of the Vaud canton of Switzerland. 
The Swiss man made a free jump when the 2-seat 
aircraft SolarStratos reached an altitude of 520 
meters, making history in this field. Reaching a 
speed of 150 km/h, the parachutist safely landed 
near the base in Payerne.
“We broke many grounds today but the most 
important one was that a free jump was made 
from a solar-powered plane for the first time”, said 
Domjan. “This is a game changer for the future of 
parachuting.
Domjan and his team aim to reach the 
stratosphere at 20,000-meter altitude in 2022 
and perform a high-altitude flight with an aircraft 
running solely on solar power.
SolarStratos continues its efforts to draw 
attention to the use of renewable energy and the 
future of electric aircraft.

Güneş enerjisi ile çalışan 
uçaktan dünyanın ilk 
serbest atlayışı yapıldı
İsviçreli Raphael Domjan, SolarStratos adlı güneş 
enerjisi ile çalışan uçaktan paraşütle atlayarak bu alanda 
tarihe geçti.
İHA›dan yapılan haberde, İsviçre’nin Vaud kantonunda 
yer alan Payerne bölgesinde güneş enerjisi ile çalışan 
uçaktan dünyanın ilk serbest atlayışının gerçekleştirildiği 
bildirildi. İsviçreli Raphael Domjan, 2 koltuklu 
SolarStratos adlı güneş enerjisi ile çalışan uçağın bin 
520 metre ulaşmasının ardından serbest atlayışını 
gerçekleştirerek bu alanda bir ilke imza attı. Saatte 150 
kilometre hıza ulaşan paraşütçü Domjan, Payerne’de 
bulunan üssün yakınlarına güvenli şekilde inişini yaptı.
Domjan yaptığı açıklamada, “Bugün pek çok ilk vardı 
ama en önemlisi ilk defa birinin güneş enerjisi ile çalışan 
bir uçaktan atlaması. Bu, paraşütçüler için geleceği 
değiştiren bir şey” ifadelerini kullandı.
Domjan ve ekibi, 2022 yılında 20 bin metre rakımla 
stratosfere ulaşmayı ve yalnızca güneş enerjisiyle 
çalışan uçakla yüksek irtifa uçuşu gerçekleştirmeyi 
hedefliyor.
SolarStratos, yenilenebilir enerji kullanımına ve elektrikli 
uçakların geleceğine dikkat çekmek için faaliyetlerini 
sürdürüyor.
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ASELSAN’s efforts for 
a photovoltaic inverter 
reach the final stage
According to the information collected by an 
AA reporter, the company has been working on 
developing a photovoltaic inverter to supply the 
energy generated by solar panels to the power 
grid.
More than $250 million has been spent on the 
inverters used for the power plants installed 
in the last five years. ASELSAN’s efforts to 
domestically manufacture a photovoltaic inverter 
that is essential to transmit the power generated 
to end users have been brought to the final stage.
The energy industry is one of the three industries 
steering the development of Turkey, where the 
most significant growth has occurred. The solar 
power plant industry is rapidly growing with field 
and rooftop installations.
More than 7,000 solar power plants in Turkey 
generate 6,232 megawatts of power. ASELSAN 
aims to be an essential part of the rapidly-
growing solar power industry as an inverter 
supplier with 250-kw array products. Capable of 
operating with 1500 volts DC, the device meets 
modern requirements and will improve efficiency 
in energy consumption.

Fotovoltaik eviricinin 
yerli üretimi için 
ASELSAN’daki çalışmalar 
son aşamaya geldi
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket bir süredir, güneş 
panellerinde üretilen enerjiyi şebekeye vermek için gerekli 
güç dönüştürücüyü (fotovoltaik evirici) geliştirmek için 
çalışmalar yürütüyor.
Son 5 yılda kurulumu tamamlanan güneş enerjisi 
santrallerinde kullanılan eviriciler için toplamda 250 
milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştirildi. Üretilen 
enerjinin kullanıcıya ulaşması için hayati önemde olan 
fotovoltaik eviricinin yerli üretilmesi için ASELSAN’daki 
çalışmalar son aşamaya geldi.
Enerji sektörü, son yıllarda Türkiye’ye yön veren ve en 
kayda değer büyümenin sağlandığı ilk üç sektörden biri 
oldu. Güneş enerji santralleri saha ve çatı uygulamalarıyla 
hızla büyüyen bir sektör haline geldi.
Türkiye’de 7 binin üzerinde güneş enerji santrali 
kurulurken, güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 232 
megavata ulaştı. ASELSAN, çalışmaları devam eden 250 
kilovat gücünde dizi tip ürünle evirici tedarikçisi olarak 
hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe yerini almayı 
hedefliyor. 1500 volt DC gerilim seviyesinde çalışabilecek 
cihazla modern teknoloji gereklilikleri sağlanarak enerji 
üretiminde verimlilik artırılacak.
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Abu Dhabi makes 
its first solar power 
investment in the 
United States
The Abu Dhabi-based energy investor Masdar has 
purchased 50 percent of the solar power investment 
assets of the United States-based EDF with an 
installed capacity of 689 MW. This will be Masdar’s 
first solar power investment in the United States
Under an agreement with EDF Renewables North 
America, Masdar has purchased 50-percent shares 
of five projects in California, including two battery 
storage projects with 689-MW solar and 75-MW 
lithium-ion battery storage.
Masdar entered the American renewable energy 
market for the first time last year, purchasing 
shares of wind power plants in Nebraska and Texas.

Abu Dabi, ABD’deki 
ilk güneş enerjisi 
yatırımını 
gerçekleştiriyor
Abu Dabi merkezli enerji yatırımcısı Masdar 
şirketi, ABD’deki EDF şirketinin 689 MW kurulu 
güçte güneş enerjisi yatırım varlığının yüzde 50 
hissesini aldı. Şirket, ABD’deki ilk güneş enerjisi 
yatırımını gerçekleştirecek.
EDF Renewables North America ile yapılan 
anlaşma ile Masdar, Kaliforniya’da ikisi batarya 
enerji depolama sistemlerini içeren toplam 689 
MW güneş ve 75 MW lityum iyon batarya enerji 
depolama olmak üzere beş projenin yüzde 50 
hissesini satın aldı.
Masdar, geçen yıl ABD yenilenebilir enerji 
pazarına ilk girişini yaparak Nebraska ve 
Teksas’ta bulunan rüzgar enerjisi tesisinden hisse 
satın almıştı.
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12-step model to 
eliminate threats posed 
by climate change
McKinsey & Company underlines that the incentive 
investments of more than $10 trillion amassed 
around the world for the COVID-19 crisis should be 
directed to climate- and environment-oriented models. 
Emphasizing that doing otherwise will give us great 
stress in managing climate risks, the company has 
also proven that it is possible to design low-carbon 
and high-performance models with an analysis that it 
developed. For this purpose, McKinsey shared a 12-step 
model that serves employment and economic welfare 
and eliminates the threats posed by the climate change.
As part of this comprehensive analysis based on 
comparisons and measurements with different 
countries and enriched with expert views, incentive 
models with 50 alternatives were examined and 
feasibility surveys were done. As a result, McKinsey 
determined 12 economic recovery measures with 
powerful socioeconomic and climate implications in 
short, medium and long terms. These steps provide a 
basis for the models varying across different countries 
and make an example for making multi-layered 
strategies.
1. Increasing industrial energy efficiency by such 
methods as renewal of thermal waste technologies and 
replacement of equipment.
2. Establishing carbon capture and storage 
infrastructures in major organized industrial zones.
3. Increasing energy efficiency in buildings with such 
methods as using heat pumps.
4. Establishing smart building systems primarily in 
commercial buildings to manage heating-cooling, 
ventilation, lighting and security better.
5. Enhancing power distribution networks and 
interconnection lines for large-scale electrification.
6. Expanding large-scale power storage efforts.
7. Increasing wind and solar power installed capacities.
8. Using LEDs to save power on streetlights.
9. Enhancing the electric vehicle charging station 
infrastructure.
10. Enhancing transit bus lines and urban rail systems 
in mass transit.
11. Speeding up the production of electric vehicles.
12. Developing active transport routes such as 
bikeways.

İklim değişimi kaynaklı 
tehditleri bertaraf eden 
12 adımlık model
McKinsey & Company, COVID-19 krizi için bugün tüm 
dünyada oluşturulan 10 trilyon Dolar’ı aşkın teşvik 
yatırımının iklim ve çevre odaklı modellerle yönetilmesi 
gerektiğinin altını çiziyor. Aksi takdirde iklim risklerini 
yönetmede büyük stres altında kalınacağına 
dikkat çeken şirket, geliştirdiği analizle düşük 
karbon ve yüksek performans temelli modellerin 
kurgulanmasının mümkün olduğunu da kanıtladı. 
Bu doğrultuda McKinsey, hem istihdam ve ekonomik 
refaha hizmet eden hem de iklim değişimi kaynaklı 
tehditleri bertaraf eden 12 adımlık bir model paylaştı.
Farklı ülkelerle kıyaslamalar ile ölçümlemelerin 
yapıldığı, uzman görüşleri ile zenginleşen bu kapsamlı 
analizde 50 alternatifin bulunduğu teşvik modelleri 
incelendi. Fizibilite çalışmaları yapıldı. Bunun 
sonucunda McKinsey, yakın, orta ve uzun vadede 
güçlü sosyo-ekonomik ve iklimsel sonuçlar yaratan 
12 ekonomik iyileşme önlemini belirledi. Bu adımlar, 
ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek modeller için 
temel oluşturuyor ve çok katmanlı stratejilerin 
yaratılması için bir örnek teşkil ediyor;
1. Atık ısı teknolojilerinin yenilenmesi ve ekipman değişimleri 
gibi yöntemlerle endüstriyel enerji verimliliğini artırmak.
2.Büyük organize sanayi bölgelerinde karbon yakalama ve 
saklama altyapıları kurmak.
3.Isı pompalarının kullanılması gibi yöntemlerle binalarda 
enerji verimliliğini artırmak.
4.Başta ticari binalarda olmak üzere tüm yapılarda akıllı bina 
sistemleri kurarak ısıtma-soğutma, havalandırma, aydınlatma 
ve güvenlikte daha iyi bir yönetim sağlamak.
5.Elektrifikasyonu büyük ölçekli bir şekilde sağlamak 
üzere elektrik dağıtım şebekelerini ve ara bağlantı hatlarını 
güçlendirmek.
6.Büyük ölçekli enerji depolama çalışmalarını genişletmek.
7.Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı, kurulu güç kapasitelerini 
artırmak.
8.LED kullanımıyla sokak aydınlatmalarında enerji tasarrufu 
yaratmak.
9.Elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını güçlendirmek.
10.Toplu taşımada transit otobüs hatlarını ve şehir içi raylı 
sistemleri geliştirmek.
11.Elektrikli araç üretimini hızlandırmak.
12.Bisiklet yolları gibi aktif ulaşım yolları geliştirmek.
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GÜNDER INITIATES THE 
VOCATIONAL KNOWLEDGE 
AND SKILL TESTING AND 
CERTIFICATION CENTER 
(VOC TESTING CENTER) 
PROJECT
GÜNDER has signed a contract with the 
Turkish Ministry of Family, Labor and Social 
Services, Department of European Union and 
Financial Assistance under GÜNDERMYM, 
the Vocational Knowledge and Skill Testing 
and Certification Center (VOC Testing Center) 
Project. We hope that this will have benefits for 
employment in the solar power industry.
The first VOC TESTING CENTER of the solar power industry, 
GÜNDER MYM will comprise the following activities:

  Forming technical work groups of specialists of the rele-
vant fields for development and/or revision of national 
vocational standards and/or national qualifications,

  Organizing workshops for work analysis of relevant 
vocations,

  Holding pilot tests for quality assurance of national 

GÜNDER’İN MESLEKİ 
BİLGİ VE BECERİ SINAV 
VE BELGELENDİRME 
MERKEZİ (VOC TEST 
MERKEZİ) PROJESİ 
BAŞLADI
GÜNDER Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve 
Belgelendirme Merkezi (VOC Test Merkezi) 
Projesi GÜNDERMYM kapsamında, T.C. 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER 
BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı ile sözleşme imzalandı. 
Ülkemizdeki güneş enerjisi sektörü 
istihdamına hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
ediyoruz.
Güneş Enerjisi sektörünün ilk VOC TEST MERKEZİ ola-
cak GÜNDER MYM kapsamında yapılacak faaliyetler şöyle:

  Ulusal mesleki standartların ve/veya ulusal yeterlilik-
lerin geliştirilmesi ve/veya revizyonu Ulusal mesleki 
standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi veya 
revizyonu için alan uzmanlarından oluşan teknik çalışma 
grupları oluşturmak,

  İlgili mesleklerde iş analizi uygulamak üzere çalıştaylar 
gerçekleştirmek,
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qualifications,
  Preparing practical and theoretical test materials in line 

with national qualifications,
  Financial, human and technical infrastructures for testing 

and certification defined by the TS EN ISO/IEC: 17024 
standard, UYS requirements and MYK,

  Developing accreditation and authorization procedures 
and establishing a quality assurance system with nec-
essary documentation,

  Providing training programs in line with the US and oper-
ating to build up the capacity of the staff to be commis-

sioned in the testinc 
and certification pro-
cess (including TS EN 
ISO/IEC: 17024 stan-
dard training),

  Installing information 
technological struc-
tures, software and 
applications with 
quality assurance to 
establish information 
security mechanisms 
for measuring, as-
sessment and certi-
fication processes,

  Signing a pre-authori-
zation contract with MYK,

  Receiving accreditation from notified bodies that signed 
mutual recognition agreements with TÜRKAK or Euro-
pean Accreditation Union (EA),

  Being authorized as a testing and certification body 
by MYK,

  Contributing to the system’s sustainability by sharing 
knowledge and experience with the other certification 
bodies that were or will be authorized,

  As complementary activities coherent with the other 
activities of the project, engaging in activities to raise 
awareness of the National Qualification System, national 
vocational standards, national qualifications, testing and 
certification, MYK Vocational Qualification Certificates, 
Turkish Qualifications Framework in public and private 
sectors, NGOs, training providers, individuals and rele-
vant stakeholders, etc.

  Establishing several VOC-Testing Centers in different 
provinces under the same project offer will be encouraged.

  Ulusal yeterliliklerin kalite güvencesi sağlamak üzere 
pilot sınavlar uygulamak,

  Ulusal yeterlilikler doğrultusunda pratik ve teorik sınav 
materyalleri hazırlamak,

  TS EN ISO/IEC: 17024 standardı, UYS gereklilikleri 
ve MYK tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda 
sınav ve belgelendirmeye ilişkin finansal, beşeri ve teknik 
altyapılar oluşturulmak,

  Akreditasyon ve yetkilendirme ile ilgili prosedürler ge-
liştirilmek ve gerekli dokümantasyonu sağlayarak kalite 
güvence sistemi kurmak,

  Sınav ve belgelendirme 
süreçlerinde görevlendi-
rilecek personelin kapa-
sitesini geliştirmek üze-
re UYS doğrultusunda 
eğitimler sağlanmak ve 
faaliyetler yürütmek (TS 
EN ISO/IEC: 17024 
Standardı eğitimi dahil),

  Kalite güvencesi sağ-
lanmış bilgi teknolojisi 
yapıları, yazılım ve uy-
gulamaları kurarak; ölç-
me, değerlendirme ve 
belgelendirme süreçleri 
için bilgi güvenliği meka-
nizmaları oluşturmak,

  MYK ile ön yetkilendirme sözleşmesi imzalamak,
  TÜRKAK veya Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile 

karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon ku-
rumları tarafından akredite edilmek,

  MYK tarafından sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak 
yetkilendirilmek,

  Diğer yetkilendirilmiş veya yetkilendirilecek belgelen-
dirme kuruluşları ile bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak 
sistemin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak,

  Projenin öngörülen diğer faaliyetleri ile uyumlu olacak 
şekilde, tamamlayıcı bir faaliyet olarak Ulusal Yeterlilik 
Sistemi, ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler, 
sınav ve belgelendirme, MYK Mesleki Yeterlilik Belge-
leri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi konularında kamu 
ve özel sektörde, STK’larda, eğitim sağlayıcılarda, bi-
reylerde, ilgili paydaşlarda, vb. farkındalık yaratmaya 
yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

  Aynı proje teklifi içinde farklı illerde birden fazla VO-
C-Test Merkezi kurulması teşvik edilecektir.
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GÜNDER: “DIGITAL 
TRANSFORMATION 
SHOULD BE CONSIDERED 
A PART OF SOCIAL 
RESPONSIBILITY”
GÜNDER has contributed to the report titled 
“The Effects of Digital Transformation on 
Business Processes” prepared in partnership 
with the Association of Independent 
Industrialists (MÜSİAD) Digital Transformation 
Committee and AGS Global Research. You can 
find below our review of the digitization in the 
context of solar power industry.
As the primary providers of the transition to a low-carbon 
energy system, we have digitization in the agenda of the 
solar power industry with its transforming potential. This 
rapidly-changing environment requires best definition of all 
wide-reaching and long-term digital objectives and strategies. 
Digital transformation of the energy industry is vital for a 

GÜNDER: “DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM, SOSYAL 
SORUMLULUĞUN BİR 
PARÇASI OLARAK 
ANLAŞILMALI”
GÜNDER, Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği-MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi 
ve AGS Global Araştırma iş birliği ile 
hazırlanan “Dijital Dönüşümün İş Süreçlerine 
Etkileri” raporuna katkı sundu. Güneş 
enerjisi sektörünün gündeminde de yer alan 
dijitalleşme değerlendirmemiz sizlerle…
Düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişin temel sağlayıcıları 
olarak sıkça konuşulan dijitalleşme, dönüştürücü potansiyeli 
ile uzun zamandır güneş enerjisi sektörünün gündeminde yer 
alıyor. Hızla değişen bu ortam, uzun vadeli değer yaratan 
ve geniş bir alana yayılan tüm dijital hedef  ve stratejilerin 
iyi tanımlanmasını gerektiriyor. Enerji sektörünün dijital 
dönüşümü, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için hayati 
önem taşırken güneş enerjisi gibi doğal kaynakların ise daha 
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sustainable economic growth, and allows natural resources 
such as solar power to be used more smartly and efficiently. 
Digitization provides tools for managing demand and supply 
in a smart manner, leading to multiplication of new business 
models. It gives rise to platforms connecting a great number 
of suppliers and consumers to each other and preventing 
flaws in the infrastructure. This requires existing companies 
to adopt new technologies and re-position themselves. Dig-
ital transformations in renewable energy industry progress 
primarily with digital startups that are under development. 
While most of the major transformations are successful in 
larger economies, strong leadership and effective change 
management make an important part of adapting to the 
transformation. Competition is more fierce particularly for 
those organizations which are farsighted, capable of trying 
and learning fast, and do avoid taking a back seat. In recent 
years, speed and scope of digitization of have increased with 
positive developments in markets and technologies. The most 
significant trend in development of smart grids comes from 
digitization of power distribution systems. While demand 
and supply get more dynamic and uncertain, they require 
more awareness, analysis and control. On the other hand, 
technological developments on both sides of the electricity 
meter make it possible to add new digital technologies and 
integrate them in a continuously developing network auto-
mation systems. Technologies used by companies in the solar 
power industry include different components. Among them are 
big data analysis and analytics, the Internet of Things (IoT), 
robotics, drones, Blockchain, cloud computing, 5G commu-
nication and wireless networks, and 3D printing. According 
to The Venture Scanner’s study on innovation categories 
and their use by companies, solar power industry is among 
the top users of digital technologies. Analyzing 789 energy 
technology enterprises in 12 categories, the study highlights 
that there is a $72-billion industry that is made up of 1630 
investors around the world. 181 solar power companies use 
a lot of technologies in various fields including solar panel 
production, design, installation, and monitoring solutions.
A better understanding of the use of virtualized power plants 
in which renewable resources are fully integrated and the 
necessary flexibility is provided is made possible by under-
standing and better using the digital world. Therefore, digital 
transformation has to be understood by all stakeholders of 
the energy industry, as well as the solar industry, as part of 
their social responsibilities. This is the only way digital tech-
nologies can help to raise the amount of renewable energy in 
the energy mixture and reduce the effects of climate change.

akıllı, verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor. 
Dijitalleşme, talebi ve arzı akıllı bir şekilde yönetmek için 
araçlar sağlayarak yeni iş modellerinin çoğalmasına yol açıyor. 
Özellikle, çok sayıda tedarikçi ve tüketiciyi birbirine bağlayan, 
altyapıdaki aksamaları engelleyen platformların ortaya çıkma-
sını sağlıyor. Bu durum, mevcut şirketlerin yeni teknolojileri 
benimseyerek kendilerini yeniden konumlandırmasını gerek-
tiriyor. Yenilenebilir enerji sektöründeki dijital dönüşümler, 
öncelikle gelişim aşamasındaki dijital start-up’lar ile yol alıyor. 
Daha geniş ekonomilerde, büyük dönüşümlerin çoğu başarılı 
olurken güçlü liderlik ve etkili değişim yönetimleri, dönüşüme 
uyum sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Rekabet, 
özellikle ileri görüşlü, hızlı deneme ve öğrenme anlayışına 
sahip çekirdeğine çekilip beklemeyen kuruluşlar için daha 
şiddetli gerçekleşiyor. Son yıllarda ise olumlu piyasa ve teknoloji 
gelişmelerinin birleşmesi ile birlikte güneş enerjisi sistemlerinin 
dijitalleşme hızı ve kapsamı artış gösterdi. Akıllı şebekelerin 
(smart grids) gelişimindeki en önemli eğilim, elektrik dağıtım 
sistemlerindeki dijitalleşmeden sağlanıyor. Talep ve arz daha 
dinamik ve belirsiz hale gelerek nitelikleri değişirken daha hızlı 
farkındalık, analiz ve kontrol gerektiriyor. Öte yandan, elektrik 
sayacının her iki tarafındaki teknolojik gelişmeler, yeni dijital 
teknolojilerin eklenmesini ve sürekli gelişen şebeke otomasyon 
sistemlerine entegre edilmesini mümkün kılıyor. Güneş enerjisi 
sektöründeki şirketlerin kullandığı teknolojiler farklı bileşenleri 
içeriyor. Bunlar; Büyük veri analiz ve değerlendirmeleri (anal-
ytics), Nesnelerin interneti (IoT), Robot teknolojileri (robotics) 
ve insansız hava araçları (drone’lar), Blockchain, Bulut bilişim, 
5G iletişim ve kablosuz bağlantı, 3D (3 boyutlu) baskı olarak 
sıralanabilir. İnovasyon kategorilerinin ne olduğunu ve hangi 
kategorilerin şirketler tarafından tercih edildiğini inceleyen 
The Venture Scanner’ın çalışmasında, dijital teknolojileri en 
çok kullanan sektörlerin başında güneş enerjisi geliyor. 789 
enerji teknolojisi girişimini 12 kategoriye ayırarak inceleyen 
çalışma, tüm dünyada 1630 yatırımcıdan oluşan 72 milyar 
dolarlık bir sektör büyüklüğü olduğunu vurguluyor. Güneş 
enerjisi sektöründeki 181 şirketin kullandığı dijital teknolojiler 
arasında, güneş paneli üretiminden, tasarımına, montaj ve 
izleme çözümlerine kadar pek çok teknoloji bulunuyor.
Yenilenebilir kaynakların tam olarak entegre edildiği, gerekli 
esnekliğin sağlandığı sanallaştırılmış santrallerin kullanımları-
nın daha iyi anlaşılması, etkili bir şekilde konumlandırılması, 
dijital dünyayı anlamaktan ve iyi kullanmaktan geçiyor. Bu 
nedenle, dijital dönüşümün sadece güneş enerjisi değil; tüm 
enerji sektörü paydaşları tarafından sosyal sorumluluklarının 
bir parçası olarak anlaşılması gerekiyor. Dijital teknolojiler, 
ancak bu şekilde, enerji karmasındaki yenilenebilir enerji 
miktarının arttırılmasına, karbon ayak izini ve iklim deği-
şikliğini azaltmaya yardımcı olabilir.
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THE CONDITION OF 
PRODUCTION IN THE 
LAST FIVE YEARS 
APPLICABLE TO SOLAR 
PANELS TO BE USED IN 
UNLICENSED PLANTS 
IS ABOLISHED FOR 
COGENERATION PLANTS
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) amendment 
published in the Official Gazette on September 23, 2020, 
amended the Regulation on Unlicensed Electricity Generation, 
article 37, paragraph 6.
The amendment requires the materials used for power gener-
ation and connection equipment in unlicensed power plants to 
be manufactured in compliance with the relevant legislation 
and standards within the last five years and covered by a 
warranty. The five-year requirement of this paragraph will 
not be applicable to the plants in the item (d) of the first 
paragraph of the article 5.
The plants exempted in the item d of the article 5 are cogen-
eration (combined heat and power system) plants that fulfill 
the efficiency value designated by the Ministry.

LİSANSSIZ TESİSLERDE 
KULLANILACAK 
GÜNEŞ PANELLERİ 
İÇİN UYGULANAN 
SON 5 YIL İÇERİSİNDE 
ÜRETİLMİŞ OLMA 
ŞARTI, KOJENERASYON 
TESİSLERİ İÇİN 
KALDIRILDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 Eylül 2020 
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle, Elektrik 
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 37 
nci maddesinin altıncı fıkrasını değiştirdi.
Yeni düzenleme ile Yönetmelik kapsamında, lisanssız tesisler-
de kullanılacak elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında 
kullanılan malzemeler; ilgili mevzuat ve standartlara göre 
imal edilmiş, garanti kapsamında ve son beş yıl içerisinde 
üretilmiş olacak. Bu fıkra hükmünde yer alan beş yıl şartı, 
5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki 
tesisler için uygulanmayacak.
5 inci maddenin d bendi kapsamında muaf  tutulan tesisler, 
Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kate-
gorideki kojenerasyon (kombine ısı ve güç sistemi) tesisleri.
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EMRA LICENSES 
KARAPINAR SOLAR 
POWER PLANT
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) has 
licensed the Karapınar Solar Power Plant (SPP) to be es-
tablished with about $1-billion investment under the 
Renewable Energy Resource Areas (RERA) tender.
The Ministry of Energy and Natural Resources awarded 
the contract for RERA-1 SPP to Kalyon Güneş Enerjisi 
Üretim A.Ş. which made the lowest bid of 6.99-USD-cent 
per kWh in 2017. The company applied for a preliminary 
license for the 1000-mw solar power plant to be installed 
in Karapınar, Konya, on February 15, 2018.
According to the information provided to the Anadolu 
Agency (AA) by EMRA authorities, Kalyon Güneş Enerji 
Üretim A.Ş. performed its liabilities in the preliminary license 
period and applied to the EMRA for a license.
EMRA resolved to issue a license to the company in its 
meeting on September 3, 2020, and the plant is expected 
to reach full capacity within three years.

$1-billion investment will be made
It is planned that a $1-billion investment will be made 
for the Karapınar SPP with 1000-megawatt capacity. 
Estimated to generate 2.6 billion kWh of power at full 
capacity, the plant is expected to meet the power demand 
of 2 million people.
In addition, the plant will increase the share of solar power 
in total power generated in Turkey by 25 percent. The plant 
will cover an area of 2,600 football fields, and prevent 
emission of 2 million tons of carbondioxide.

EPDK, KARAPINAR GÜNEŞ 
ENERJİSİ SANTRALİ’NE 
LİSANS VERDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi kapsamında yaklaşık 
1 milyar dolar yatırımla kurulacak Karapınar Güneş Enerjisi 
Santrali’ne (GES) lisans verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2017’de ger-
çekleştirilen YEKA-1 GES ihalesini kilovatsaat başına 6,99 
dolar/cent ile en düşük teklifi veren Kalyon Güneş Enerjisi 
Üretim AŞ kazandı. Şirket, Konya Karapınar’da 1000 megavat 
kapasiteyle hayata geçirilecek güneş enerjisi santrali için 15 
Şubat 2018’de EPDK’ye önlisans başvurusunda bulundu.
EPDK yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Kal-
yon Güneş Enerjisi Üretim AŞ önlisans süresi içerisindeki 
yükümlülüklerini tamamladı ve EPDK’ye lisans için başvuru 
yaptı.
EPDK, 3 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği kurul toplan-
tısında şirkete lisans verilmesini kararlaştırırken, santralin en 
geç 3 yıl içerisinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

1 milyar dolar yatırım yapılacak
Toplam 1000 megavat kapasiteyle kurulacak Karapınar GES 
için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor. Tam 
kapasite olarak devreye alındığında yılda yaklaşık 2,6 milyar 
kilovatsaat elektrik üreteceği hesaplanan santralin bu üretimle 
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.
Yine tam kapasite üretimle Türkiye’de güneş enerjisinin toplam 
elektrik üretimindeki payı yüzde 25 artacak. Toplamda 2 bin 
600 futbol sahası büyüklüğüne sahip olacak santral, yılda 2 
milyon ton karbondioksit salımını da engelleyecek.
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A DECISION IS ISSUED 
ON PROCEDURES 
AND PRINCIPLES OF 
ENERGY PERFORMANCE 
CONTRACTS IN THE PUBLIC 
SECTOR.
A decision (Decision No. 2850) is issued on Procedures and 
Principles of Energy Performance Contracts in the Public Sector 
in the Official Gazette dated August 21, 2020.
Public administrations under general management and other 
public bodies and organizations will be authorized to sign energy 
performance contracts within the framework of this Decision.
The contract is based on the principle of guaranteeing the energy 
savings after the application project and using such savings to 
pay the expenses. The minimum amount of investment under 
the contract will have to be TRY 2,000,000.
For buildings, a minimum saving of 10% of the total yearly 

energy consumption of the implementation area or 20% 
for each energy efficiency measure implemented 

in any energy consumption area will have 
to be guaranteed. For application areas 

outside the building, minimum 10% 
of the yearly saving for the contract 
period remaining from the first day 
of saving will have to be paid to the 
administration.

For the purpose of confirming and re-
porting energy savings made by imple-

mentation of the energy efficiency mea-
sures, the methods specified in the “Energy 

performance measurement using TS ISO 50006 
basic energy levels (BEL) and energy performance indicators 
(EPI)” and “International Measurement and Confirmation Proto-
col” or “TS ISO 50015 Standard on Measurement and Verifica-
tion of the Energy Performance of Organizations” will be used 
for planning, measurement, data collection and analysis, and 
process measurement and verification.
Preparations for the tender for the project containing the energy 
efficiency measures defined by the administration are completed 
and a tender announcement is made on Electronic Public Pro-
curement Platform (EKAP).

KAMUDA ENERJİ 
PERFORMANS 
SÖZLEŞMELERİNE 
İLİŞKİN USUL VE 
ESASLAR HAKKINDA 
KARAR YAYIMLANDI
Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2850) Resmi 
Gazete’nin 21 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlandı.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşları bu Karar hükümleri çerçevesinde enerji 
performans sözleşmesi yapabilecek.
Sözleşme, uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji 
tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların 
uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına 
dayanıyor. Sözleşme kapsamında yapılacak yatırım bedeli 
2.000.000 TL’den az olamayacak.
Binalarda, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin 
en az %10’u veya herhangi bir nihai enerji tüketimi 
alanında uygulanacak her bir enerji verimliliği 
önlemi için en az %20’si oranında tasarruf  
garantisi verilecek. Bina harici uygula-
ma alanlarında ise tasarruf  sağlanma-
ya başlanıldığı tarihten itibaren kalan 
sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan 
tasarrufun en az %10’u kadar idareye 
pay verilecek.
Enerji verimliliği önlemlerinin uygulan-
ması sonucu sağlanan enerji tasarrufları-
nın doğrulanması ve raporlanması amacıyla 
“TS ISO 50006 Enerji temel seviyeleri (ETS) ve 
enerji performans göstergeleri (EPG) kullanılarak enerji 
performans ölçümü” ve “Uluslararası Ölçme ve Doğrula-
ma Protokolü” veya “TS ISO 50015 Kuruluşların enerji 
performanslarının ölçümü ve doğrulanması standardına 
uygun olarak belirlenen yöntemlerle planlama, ölçme, veri 
toplama ve analiz etme işlemleri ve süreci Ölçme ve Doğ-
rulama ile sağlanacak.
İdare tarafından belirlenen enerji verimliliği önlemlerini 
içeren projeye yönelik ihale hazırlıkları tamamlanır ve ihale 
duyurusu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) 
üzerinden yapılacak.
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TS EN 61215, TS EN 61730
IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804 (PID FREE)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018, 
ISO 27001:2013, ISO 10002:2004

FOTOVOLTAİK MODÜL
445W’a kadar çıkış gücü

MBB MONOKRİSTALİN

Sirius Serisi

Daha çok uyum, daha fazla güç.

Gölgeleme etkisini minimilize ederek daha az 
güç kaybı.

Düşük ışınımla rekabet eden performans.

Ticari ölçekli projeler için ideal seçim, bakım 
maliyetlerini azaltarak yatırım getirisini artırır.

PVEL tarafından kanıtlanmış olağanüstü 
güvenilirlik zorlu ortam koşulları: 
∙ Kum, asit ve alkali, dolu taşları
∙ 2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü 
dayanımı.
∙ Mükemmel PID direnci.

·  166 mm Silikon Wafer

·   Multi Busbar

·   Halfcell Teknolojisi

·   Yüksek Verimli Modül Serisi



EMRA ANNOUNCES THAT 
YEKDEM APPLICATION 
DEADLINE FOR 2021 IS 
NOVEMBER 2
According to a Presidential Decree published in the Official 
Gazette, the renewable energy plants to be commissioned in 
2021 will be eligible for YEKDEM.
The Decree on Putting into Effect the Annexed Decree on the 
Prices and Periods Applicable to the Plants That Operate on 
Renewable Power Sources and the Amount of Domestic Contri-
bution (Decree no. 2949) was published in the Official Gazette 
on September 18, 2020.
According to the decree on putting into effect the decree on the 
prices and periods applicable to the plants running on renew-
able energy sources and the rate of domestic production, the 
prices specified in the table annex (I) of the law no. 5346 will 
be applicable until December 31, 2030, to the license holders 
of YEK-certified generation license subject to YEKDEM, which 
will be commissioned from January 1, 2021, to June 30, 2021).
The Decree also requires that if the mechanical or electrome-
chanical equipment used in the YEK-certified power generation 
plants to be commissioned between the said dates, the prices 
specified in the table annex (II) will be added to the prices 
specified in the table annex (I) for five years from the date of 
commissioning for the electricity to be generated by such plants.
GÜNDER, GENSED, GÜYAD, JESDER, EÜD, ETD, TÜREB and 
HESİAD had come together as non-governmental organizations 
operating in the field of renewable energy to submit a petition 
for time extension in May 2020.

EPDK, 2021 YILI 
YEKDEM BAŞVURU 
TARİHİNİN 2 KASIM’DA 
DOLACAĞINI DUYURDU
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına 
göre, 2021’de devreye girecek yenilenebilir enerji santralları 
YEKDEM’den yararlanabilecek.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti 
Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli 
Katkı İlavesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması 
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2949) 18 Eylül 2020 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gös-
teren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı 
ilavesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkında kara-
rına göre, 1 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine 
kadar işletmeye girecek YEKDEM’e tabi YEK belgeli üretim 
lisansı sahipleri için 5346 sayılı yasada ek (I) sayılı cetvel ile 
belirlenen fiyatlar, 31 Aralık 2030 tarihine kadar uygulanacak.
Karara göre ayrıca, bu tarihler arasında işletmeye girecek 
YEK belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik veya 
elektro mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması 
halinde, bu tesislerde üretilecek elektrik enerjisi için ek (I) 
sayılı cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye 
giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ek (II) sayılı cetvel ile 
belirlenen fiyatlar ilave edilecek.
GÜNDER, GENSED, GÜYAD, JESDER, EÜD, ETD, TÜ-
REB, HESİAD bir araya gelerek yenilenebilir enerji sektörün-
de hizmet sunan sivil toplum kuruluşları olarak Mayıs 2020 
tarihinde süre uzatımı için dilekçe sunmuştu.
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ASUNİM, GÜLERMAK ÇELİK’İN 
İZMİR ALİAĞA OSB’DE 
BULUNAN FABRİKA ÇATISINA 
GES KURACAK
Asunim’den yapılan basın açıklamasında şirketin GÜLERMAK 
ÇELİK Konstrüksiyon San ve Tic A.Ş. ile çatı tipi GES projesi için 
anlaştığı kaydedildi.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yeni güneş enerjisi santrallerinin 
kurulumuna devam eden Asunim, 1958 yılından bu yana toplam 
157.000 m2 alan ve yapısal &mekanik çelikte 30.000 ton /yıl üretim 
kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük çelik fabrikalarından birine sahip 
bulunuyor. Ürünlerini 50’den fazla farklı ülkeye ihraç eden ve yerel 
pazarda da lider bir üretici konumunda bulunan Gülermak Çelik’in 
İzmir Aliağa OSB’de bulunan fabrika çatısına 2.64 MWp’lık güneş 
enerji santrali kurulacak.
Tüm projelendirme ve tasarım adımları Asunim’in Avrupa’da bulu-
nan çatı üzeri GES alanında uzman mühendislik birimi tarafından 
gerçekleştirilecek olup projenin bakım onarım faaliyetleri ise Asu-
nim’in iştiraki, Güneş Enerji Santralleri bakım & onarım ve izleme 
hizmetleri alanında çalışan Maxima Enerji tarafından yürütülecek.

ASUNIM TO INSTALL AN 
SPP ON THE GÜLERMAK 
ÇELIK FACTORY ROOFTOP 
IN ALIAĞA OIZ IN İZMIR
According to a press release published by Asunim, the 
company has signed a contract with GÜLERMAK ÇELİK 
Konstrüksiyon San ve Tic A.Ş. for a rooftop SPP project.
Continuing to install new solar power plants in different 
parts of Turkey, Asunim owns one of Turkey’s largest steel 
factories with a manufacturing area of 157,000 m2 since 
1958, and a structural and mechanical steel production 
capacity of 30,000 tons/year. A 2.64-MWp solar power 
plant will be installed on the Gülermak Steel Aliağa OIZ 
plant rooftop. The company is a market leader exporting 
products to more than 50 countries worldwide.
All project and design steps will be carried out by the Asunim 
rooftop SPP engineering unit of Asunim located in Europe, 
while Maxima Enerji, an affiliate of Asunim operating in the 
field of maintenance and repair works of Solar Power Plants.
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GARANTİ BBVA LEASİNG 
VE ELİN ENERJİ İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALADI
30 yıllık tecrübesiyle leasing sektörünün gelişmesine büyük 
katkıda bulunan Garanti BBVA Leasing; Türkiye’nin enerji 
ithalatını azaltmasına imkân sağlamak ve güneş enerjisi alanında 
müşterilerine özel çözümler sunmak üzere, sektörün önemli 
firmalarından Elin Enerji ile iş birliğine imza attı.
Garanti BBVA Leasing’ten yapılan basın açıklaması ile enerji 
sektöründe 39 yıldır adından başarıyla söz ettiren Elin Enerji ile 
iş birliğine imza attığı bildirildi. Güneş enerjisi alanında yatırım-
cılara özel finansman desteği sağlamak amacıyla gerçekleşen bu 
iş birliği, hem yatırımcıların finansmana kolay ulaşmasına hem 
de Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmasına imkân sağlanacak.
Sektörde en büyük değil en iyi olmanın öneminin altını çizen 
Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili, “Bu bağ-
lamda kalite ve müşteri memnuniyeti birinci önceliğimizdir. Bu 
anlaşma ile yatırımcılar kaliteli ürünlere ekonomik finansman 
koşullarıyla erişebilecekler” dedi.

“Ülke ekonomimize de ciddi katkılar sağlayacak
Yatırımcılar açısından da güvenli, kazançlı bir imkân sunduk-
larını dile getiren Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Karakeçili, “Leasing sektörünün önde gelen kuruluşlarından 
olan Garanti BBVA Leasing ile bu iş birliği protokolünü im-
zalayarak yatırımcılar açısından da güvenli ve kazançlı yatırım 
imkânını bir arada yaratmış olacağız. Güneş enerjisi yatırımları 
ülkemizin enerji ithalatını ciddi şekilde azaltmaktadır. Bu iş birliği 
protokolüyle yatırımcıların finansmana ulaşmaları kolaylaşacak 
ve yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomimize de ciddi 
katkılar sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

“Müşterilerimize sürdürülebilir finansman 
çözümler sağlıyoruz”
Tam 30 yıldır Türkiye’de leasing sektörünün gelişmesine katkıda 
bulunduklarının altını çizen Garanti BBVA Leasing Genel Mü-
dürü Ünal Gökmen, “Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir 
finansman çözümleri yaratmak ve yenilenebilir enerji kaynak-
larına finansman sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda 
bugüne kadar pek çok önemli iş birliği gerçekleştirdik. Güneş 
enerjisi sektöründe bizim gibi uzun yıllardır hizmet veren Elin 
Enerji ile yaptığımız iş birliğinin sektöre önemli katkılar sağ-
layacağına inanıyorum. Bu birleşmeyle birlikte yatırımların 
da yaygınlaşacağına inancımız tam. Ülke ekonomimiz için de 
oldukça önemli olan bu iş birliklerine önümüzdeki süreçte de 
imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

GARANTI BBVA LEASING 
AND ELIN ENERJI SIGNS A 
COOPERATION PROTOCOL
Making a major contribution to the development of the leasing 
industry with 30 years of experience, Garanti BBVA Leasing 
has signed a cooperation protocol with Elin Enerji, a key com-
pany of the solar power industry to reduce Turkey’s energy 
imports and provide its customers with exclusive solutions.
Garanti BBVA announced in a press release that the company 
signed a cooperation agreement with Elin Enerji, a company 
that stands out in the energy industry with 39 years of ex-
perience. Signed to give investors exclusive funding in the 
field of solar power, this cooperation will both allow investors 
to access funding more easily and reduce the energy import 
of Turkey.
Highlighting the importance of being the best company rather 
than the largest one in the industry, Elin Enerji Board Mem-
ber Murat Karakeçili said: “In this context, our top priority 
is high quality and customer satisfaction. This agreement 
will offer investors high-quality products with reasonable 
funding conditions.”
“It will make significant contribution to the national 
economy”
Noting that they offer a safe and lucrative opportunity for the 
investors, Elin Enerji Board Member Murat Karakeçili said: “By 
signing this cooperation protocol with Garanti BBVA Leasing, 
a leading company in the leasing industry, we will also offer 
investors a safe and lucrative investment opportunity. Solar 
power investments significantly reduce our energy imports. 
This cooperation protocol will make it easier for investors to 
access funding and investments will make great contributions 
to the national economy.”
“We offer our customers sustainable funding solutions”
Pointing out that they have contributed to the development 
of the leasing industry in Turkey for 30 years, Garanti BBVA 
Leasing General Director Ünal Gökmen said: “We work to 
create sustainable funding solutions and to provide renew-
able energy sources with funding. For this purpose, we have 
made a lot of cooperations so far. I believe that our cooper-
ation with Elin Enerji, a company that has been operating 
in the solar power industry will make great contribution to 
the industry. We also believe that this cooperation will also 
spread the investments further. We will continue to engage 
in new cooperations that have important implications for 
our national economy.”
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BLOOMBERGNEF, 
İKİNCİ YIL DA 
SUNGROW’A %100 
GÜVENİLİRLİK PUANI 
VERDİ
Yenilenebilir enerji alanında küresel bir inverter çözümü 
tedarikçisi olan Sungrow, şirketin PV Modülü & Inverter 
alanında yapılan en son 2020 Güvenilirlik anketine göre, 
BloombergNEF tarafından bir kez daha “%100 güvenilirlik” 
puanına layık görüldü. Şirket, art arda iki yıl “%100 güve-
nilirlik” puanı alan tek inverter tedarikçisi unvanını kazandı.
Şirketten yapılan basın açıklamasına göre, bu değerlendirme, 
bankaların Sungrow inverterlerini kullanan güneş enerjisi 
projelerine geri ödemesiz kredi verme ihtimalinin yüksek 
olduğunu gösteriyor; yatırımcılar için olumlu ve istikrarlı bir 
yatırım getirisini güvence altına alıyor.
BloombergNEF, küresel bir bakış açısıyla 32 bankayı, fonu, 
güneş enerjisi mühendisliği yüklenicilerini, bağımsız enerji 
üreticilerini ve teknik danışmanları kapsayan güneş enerjisi 
sektörünün katılımcılarını araştırdı. Üreticilerin bu alandaki 
kapasitesini, finansal sağlığını, yerel destek ve hizmeti, ga-
rantileri ve teknik özellikleri temel göstergeler olarak kabul 
eden rapor, ticari kredilerin verilmesinde finans kuruluşları, 
inverter markasının seçiminde ise geliştiriciler için temel bir 
referans niteliği taşıyor.
Sungrow, küresel çapta yükselen talebi karşılamak için ileri 
teknoloji ürün portföyleri sunmaya devam ediyor. Şirketin 
TÜV, CSA, UL ve CNAS gibi büyük uluslararası kuruluşlar 
tarafından onaylanan sektör lideri test merkezleri, üst düzey 
güvenilirliği garanti altına alıyor. Sungrow’un yerel ekipleri 
teknik destek, satış ve 7/24 satış sonrası hizmet sunuyor.
Şirketin en sonuncu 1H finansal raporu, gelirde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %55.57 artışa işaret ederken sürdü-
rülebilir kalkınma açısından güçlü ve üstün bir performansa 
da vurgu yapıyor. Küresel güneş enerjisi piyasasında proje 
finansmanı, sektör oyuncuları açısından önem kazandır. En 
güvenilir üçüncü şahıs yenilenebilir enerji araştırma merkezle-
rinden biri olan BloombergNEF’in invertere yönelik bankaca 
geçerlilik anketi, paydaşlara kayda değer bir kanıt sunuyor.

BLOOMBERGNEF 
AWARDS SUNGROW 
100% RELIABILITY 
SCORE FOR TWO 
CONSECUTIVE YEARS
A global supplier of inverter solutions in the renewable 
energy industry, Sungrow earns “100% reliability” score in 
the latest 2020 reliability survey in the field of PV Modules 
and Inverters. The company is the only inverters supp to 
score 100% for two years straight.
The company’s press release shows that it is likely for banks 
to give non-recourse loans to the projects where Sungrow 
inverters are used. This secures a positive and stable return 
on investment for investors.
BloombergNEF surveyed the members of the solar power 
industry including 32 banks, funds, solar power engineering 
contractors, independent power producers and technical 
consultants with a global perspective. Taking the capacity, 
financial health, local support and services, warranties and 
technical specifications in this field as basic indicators, the 
report is a fundamental reference for financial organizations 
in making commercial loans available and for developers 
in selecting an inverter brand.
Sungrow continues to use high-technology product port-
folios to meet the rising global demand. The company’s 
industry-leading test centers approved by major interna-
tional organizations such as TÜV, CSA, UL and CNAS is a 
warranty of advanced reliability. Local teams of Sungrow 
provides technical support, sales, and aftersales services 
on a 24/7 basis.
The company’s latest 1H financial report shows a 55.57% 
increase in revenues compared to the same period of the pre-
vious year, highlighting a strong and superior performance 
in terms of sustainable development. Project funding is an 
important factor for the actors of the solar power industry. 
The bankability survey of BloombergNEF, one of the most 
reliable third-party renewable energy research centers, 
for inverter companies offer stakeholders a significant 
evidence.
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IRENEC 2021
11. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 

20-22 MAYIS 2021

w w w.irenec.org  •  w w w.eurosolar.org.tr   •  w w w.power ingcommunit ies .org

Topluluk Enerjisiyle gerçekleşecek Yenilenebilir 

Enerji Devrimi tüm paydaşların aktif katkısını 

ve çözüm tarafında yer alan Karar Vericilerin 

desteğini gerektiriyor.

Tüm dünya için temiz ve istikrarlı %100 

yenilenebilir enerji sağlayan rüzgar, biyo-enerji, 

jeotermal ve güneş ile beraber artık dünyanın 

hiçbir yerinde enerji kesintisi yaşanmayacak

Eşitlik, Özgürlük, Barış ve Yerel İstihdam için 

dünyanın bütün şehirleri 2050 itibariyle  

%100 Yenilenebilir Enerjiye geçecek.

Bize katılın ve mutluluğunuzu enerji 

demokrasisi üzerine kurun.

Yerel, Ulusal ve Küresel 
Yeşil Plan için...



DÜNYANIN ÇEVRESİNİ YAKLAŞIK 
BİR TUR DÖNECEK UZUNLUKTA 
SOLAR KABLO TEDARİK ETTİ
Giderek artan enerji ihtiyacı karşısında, dünya büyük bir hızla, 
rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklı yenilenebilir ve sürdürülebilir 
enerjiye yöneliyor. Bu ihtiyaca özel olarak ürettiği enerji kablo-
larıyla yanıt veren Türk Prysmian Kablo, yenilenebilir enerji 
endüstrisindeki işletmelere ve yatırımcılara; maliyeti 
düşüren, dayanıklı ve yüksek performansa sahip 
enerji çözümleri sağlıyor. Güneş enerjisi projeleri-
ni solar, alçak gerilim, orta gerilim, fiber optik ve 
data kablolarıyla; bir diğer yenilenebilir enerji 
kaynağı rüzgar enerjisi projelerini ise hem özel 
dizayn edilmiş kule içlerinde kullanılan kablolar 
hem de altyapı kabloları ile destekleyen Türk 
Prysmian Kablo ülkemizdeki önemli projelerin 
kablo tedarikçisi.
Dünya genelinde yaklaşık 20 seneden bu yana fo-
tovoltaik kablo üreterek, 1,5 milyar metreden fazla satış 
gerçekleştiren ve hem dünyada hem de Türkiye’de öncü projelerin 
tedarikçisi konumunda olan Prysmian Group’un Türkiye operas-
yonu Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè yenilenebilir 
endüstride büyük projelerin çözüm ortağı olduklarını belirterek, 
“Hem inovasyon hem de sürdürülebilirlik konularındaki taahhü-
dümüz altında, “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzla 
ürettiğimiz çözümlerimizi sektörümüzün tüm paydaşlarına sunuyo-
ruz. Sahip olduğumuz sertifikasyonlarla ve gerçek saha şartlarında 
test edilen ürünlerimiz ve tecrübemizle, solar enerji açısından çok 
önemli bir potansiyele sahip Türkiye’de, Türk kablo sektöründe 
farklılaşıyor; sektöre standartlar doğrultusunda yenilikçi çözümler 
sunuyoruz.” dedi. 

Solar kablo tedariki 30 milyon metreyi geçti
Prysmian Group güneş ve rüzgar enerjisi çözümlerinin kullanım 
sonrası performanslarının rakiplerine göre bir adım öne çıktığını 
hatırlatan Cinzia Farisè, “Bugüne dek güneş enerjisi projeleri için 
tedarik ettiğimiz solar kablo miktarı   30 milyon metreyi geçti. Yani 
neredeyse dünyanın çevresini bir tur dönecek uzunlukta kablo 
tedarik ettik. Bu da yaklaşık 9 milyon hanenin 1 aylık elektrik 
ihtiyacı demek. Giderek yükselen trend rüzgar enerjisinde de öncü 
tedarikçilerdeniz. Bugüne dek ülkemizin önemli rüzgar enerjisi 
projeleri için tedarik ettiğimiz kablo miktarı 4,5 milyon hanenin 
1 aylık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Evrene karşı sorumluluk bilin-
cimizle, sürdürülebilirlik bakış açımız doğrulusunda, her zaman 
hem dünyanın hem de işletmelerin yararına olacak yenilenebilir 
endüstri ortağı projeler sunmayı amaçlıyor; endüstrimize inovatif  
çalışmalarla katkıda bulunuyoruz.” dedi.

SUPPLIED SOLAR CABLES ARE 
ALMOST LONG ENOUGH TO 
CIRCLE AROUND THE WORLD
In consideration of the increasing need for energy, the world is 
rapidly turning towards renewable and sustainable energy like 
wind and solar energy. Responding to this need with specially 
produced cables, Türk Prysmian Kablo provides cost-effective, 

durable and high-performance solutions to businesses 
and investors in the renewable energy industry. Türk 

Prysmian Kablo who supports solar energy projects 
with solar, low voltage, medium voltage, fiber optic 
and data cables; wind energy projects with both 
cables specially designed to be used in towers 
and infrastructure cables, is the cable supplier of 
the important projects in our country.

Prysmian Group is the leading supplier of the 
pioneer projects both in Turkey and worldwide by 

producing photovoltaic cables for 20 years and selling 
more than 1.5 billion meters of cables. Turkey operation of 

Prysmian Group, Türk Prysmian Kablo’s CEO Cinzia Farisè 
stated that they are the solution partner of major projects in the 
renewable industry and said, “We offer our solutions which are 
in line with our company mission ‘Linking Turkey to the Future’ 
to all stakeholders of our industry, under our commitment to 
both innovation and sustainability. We differentiate in Turkey 
which has a very important potential in solar energy, with 
our certificates, our products tested in real conditions and our 
experience, offering to the industry innovative solutions in 
line with standards.
Solar Cables supply is more than 30 million meters
Cinzia Farisè underlined that Prysmian Group’s solar and wind 
energy solutions’ performance is one step ahead when com-
pared to the competitors and completed her words as follows: 
“The amount of solar cables we have supplied for solar energy 
projects has exceeded 30 million meters so far. So, we supplied 
cables that were long enough to go around the world for one 
turn. This makes approximately 9 million households need 1 
month of electricity. We are also among the pioneer suppliers 
of the wind energy industry which has an increasing trend 
nowadays. The amount of cables we have supplied until today 
for important wind energy projects of our country meets the 
1-month electricity need of 4.5 million households. With our 
sense of responsibility towards the universe, in line with our 
sustainability perspective, we always aim to offer renewable 
industry partner projects that will benefit both the world and 
businesses; we contribute to our industry with innovative 
works.”
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GOODWE, HİSSE 
SENETLERİNİN 
İLK HALKA ARZINI 
DUYURDU
GoodWe, hisse senetlerinin ilk halka arzını duyurarak resmi 
olarak halka açık bir limited şirket olarak listelendi. 
Şirketten yapılan basın açıklamasında, Şangay Borsası’nın 
Büyük Salonundaki ünlü gongun, GoodWe’nin Halka Arzının 
İlk Arzı onuruna çaldığı ifade edildi. Törene, güneş enerjisi 
sektörünün önde gelen isimleri katıldı.
Şirketin CEO’su Daniel Huang: “GoodWe, son birkaç yıldır 
tutarlı, sürekli ve sürdürülebilir bir büyüme elde etti ve her yıl 
finansal başarısının, adım adım stratejik büyüme ve konsoli-
dasyon yaklaşımının bir sonucu olduğunu kanıtladı. On yılı 
aşkın süredir durmaksızın çalışıyoruz ve yeni sınırlara ulaştık. 
Halka arz, yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyor” dedi.
Uluslararası Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rong 
Shen ise: “GoodWe, sağlam bir finansal yönetim stratejisine 
sahip; istikrarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir şirkettir. Nispeten 
kısa bir sürede iyi sonuçlar elde ettik ve şirketin gelecekteki 
büyüme gidişatından eminiz. GoodWe’de geleceğin neler 
getireceğini merak etmiyoruz, eylemlerimiz ve yeniliklerimiz 
ile geleceği şekillendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

GOODWE ANNOUNCES 
INITIAL PUBLIC OFFERING 
OF ITS SHARES
GoodWe has announced the initial public offering of its shares, 
getting listed as a publicly-traded limited liability company. 
According to the company’s press release, the famous gong in 
the Grand Hall of the Shanghai Stock Exchange sounded in 
honor of the Initial Public Offering of GoodWe. The ceremony 
was attended by leading figures of the solar industry.
Company CEO Daniel Huang: “GoodWe has achieved con-
sistent, continuous and sustainable growth for several years 
and has proven, year after year, that its financial success is 
a result of its step-by-step approach of strategic growth and 
consolidation. We have been working relentlessly for over 
ten years and have reached new frontiers. The IPO marks 
the beginning of a new chapter.”
The VP of International Sales, rong shen added: GoodWe is 
a stable, bankable and sustainable company with a sound 
financial management strategy. We have achieved good 
results in a relatively short time and we are confident about 
the company’s future growth trajectory. At GoodWe we don’t 
wonder what the future holds, we shape the future with our 
actions and innovations”
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GTC TARAFINDAN ÜRETİLEN 
GÜNEŞ PANELLERİ, YANGIN 
RİSKİNİ EN AZA İNDİRİYOR
Türkiye’de güneş enerjisiyle elektrik üretimi her geçen gün ar-
tarken panel üretim teknolojisinde de inovasyon yatırımları ge-
liştiriliyor. GTC, yangın riskini ortadan kaldıran güneş panelleri 
üretimiyle öne çıktı.
İHA’ya açıklamalarda bulunan GTC Yönetim Kurulu Başkanı 
Çiğdem Besen yangın güvenliğinde uluslararası kriterleri en üst 
seviyede karşıladıklarını belirterek “Çift yüzlü çift camlı fotovoltaik 
panellerimiz hem tutuşmazlık hem de yavaş yanma kriterlerinde 
en üst seviye olan AA sınıfı yangın güvenliğine sahip. Küresel ola-
rak en yaygın kabul gören test laboratuvarı UL’nin belirlediği UL 
1703 standartlarına uygun şekilde üretildi. Bulundukları tesiste 
bir yangın çıktığı takdirde bile, çerçevesiz üretilen ve plastik arka 
tabaka kullanılmayan panellerimiz sayesinde alevlerin yayılması 
engelleniyor. Bu inovasyonu cam cam laminasyon işleminde 
yaptığımız ARGE ile başararak yangın dayanımında uluslararası 
standartları en üst seviyede karşıladık” açıklamasında bulundu.
Türkiye’den bir dünya markası çıkarma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren GTC’nin ürettiği güneş panelleri, Uluslararası Elektro-
teknik Komisyonu IEC’nin standartlarını esas alan genişletilmiş 
6X testini de geçti. Böylece GTC panellerinin 30 yıl ve daha 
uzun süre dünyanın en düşük elektrik maliyetini ortaya çıkardığı 
uluslararası ölçekte kabul edildi.
Besen, 54 kişilik Ar-Ge biriminin sürdürülebilirliği esas alarak 
uzun ömürlü ve yüksek performanslı özgün güneş paneli ge-
liştirme çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak “Amacımız 
en yüksek kalitede teknolojik ürün ortaya çıkarmanın yanı sıra 
kullanıcı ve çevre güvenirliliğini sağlamak ve riskleri minimize 
etmek” diye konuştu.

GTC’S SOLAR PANELS 
MINIMIZE FIRE RISK
While solar energy is used more commonly to generate 
electricity in Turkey, more investment is made in panel 
production technologies. GTC stands out with solar panels 
that eliminate the risk of fire.
Making a statement to İHA about the matter, GTC Chair-
man Çiğdem Besen pointed out that they met the highest 
level of international fire safety criteria, and said: “Our 
bifacial and double glass photovoltaic panels have AA 
fire safety class, the top class in incombustibility and slow 
combustion criteria. They are manufactured according to 
the UL 1703 standards defined by UL, the world’s most 
widely accepted test laboratory. Even if a fire breaks out 
in the facility where they are installed, our panels act as 
a fire retardant thanks to frameless design and plastic 
back layer. We owe this innovation to our R&D efforts in 
glass lamination, meeting top international standards 
in fire resistance.”
Solar panels of the company have also passed the ex-
tended 6X test based on the International Electrotech-
nical Commission (IEC). This is an interational proof that 
GTC panels provides the world’s lowest power costs for 
30 years and more.
Underlining that the R&D team of 54 employees con-
tinued their efforts to develop an original, long-life, 
high-performance solar panel, Besen said: “We aim to 
develop technological products at the highest quality, 
ensure user and environmental reliability and minimize 
risks.”
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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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“REKABET KOŞULLARINI HIZ, TEKNOLOJİ VE 
KALİTE BELİRLEYECEK”

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin Endüstriyel Satışlar Direktörü Mert Erden ile 
pandemi sürecinin sektöre etkilerini, şirketin ARGE faaliyelerini ve gelecek dönem için 
öngörülerini görüştük. Enerjide ülke olarak kendimize yetebiliyor olmamız gerektiğine 
dikkat çeken Erden’e göre, koronavirüsle birlikte yeni bir dünya düzeni oluşuyor ve rekabet 
koşullarını da hız, teknoloji ve kalite belirleyecek. Bu doğrultuda geleceğe dönük teknoloji 
ve inovasyon yatırımı yapan firmalar, rekabet şartları ne olursa olsun büyümelerine devam 
edecek.

“THE SPEED, TECHNOLOGY AND QUALITY WILL 
DETERMINE THE CONDITIONS OF COMPETITION”

We interviewed with Mert Erden, Industrial Sales Director of Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri 
A.Ş., the effects of the pandemic process on the sector, the company’s R&D activities and its 
predictions for the next period. According to Erden, who pointed out that we should be able to 
be self-sufficient as a country in energy, a new world order is formed with the coronavirus and 
speed, technology and quality will determine the conditions of competition. In this direction, 
companies that invest in technology and innovation for the future will continue to grow 
regardless of competition conditions.
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Can you introduce yourself to 
us?
After graduating from Yıldız Technical 
University Mechanical Engineering, 
I did my Master of Business Admin-
istration (MBA) at Koç University. I 
started my professional career in Var-
ta Pilleri in 2002. In the same year, I 
started to work at Pirelli Kablo which 
we all know today as Prysmian Kab-
lo following the international share 
transfer in 2006. For 2.5 years, I was 
responsible for copper and metal raw 
materials in the Purchasing Depart-
ment. Then I moved to the sales de-
partment in 2006.
I worked both in Export Sales and Do-
mestic Sales in the sales department. 

First, I was responsible for the 
Middle East, Turkic Republics 
and North Africa regions as the 
Export Regional Manager for 6 
years. In 2012, I continued to 
work in the Domestic Sales De-
partment as Istanbul Regional 
Manager. Today, since January 
2017 I have been working as 
the Industrial Sales Director in 
the Prysmian family, where I 
joined in 2003. I am responsi-
ble of renewable energy, rail-
ways and rolling stock, white 
goods, marine, nuclear power, 
automotive, mining and infra-
structure industries.

Can we get information 
about your work at Türk 

Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.?
Prysmian Group, the world leader in the energy and telecom-
munication cables industry, continues to focus on markets 
requiring high technology with its 106 factories, 25 R&D 
Centers and 29,000 employees in more than 50 countries 
with its experience of more than 140 years. Türk Prysmian 
Kablo is Turkey operation of this large group. The headquarters 
of Türk Prysmian Kablo has been located in Mudanya district 
of Bursa since 1964 and operates on a total of 180.000 m² 
open area (79.000 m² closed area).
Türk Prysmian Kablo stands out as one of the 16 facilities 

Sizi daha yakından 
tanıyabilir miyiz?
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği’ni bitirdikten sonra, 
Koç Üniversitesi’nde İşletme Mas-
ter’ı (MBA) yaptım. Profesyonel iş ha-
yatıma, 2002 yılında Varta Pilleri’nde 
başladım. Aynı yıl içerisinde, 2006 
yılında gerçekleşen uluslararası hisse 
devrini takiben bugün hala Prysmian 
Kablo olarak hepimizin bildiği, o 
dönemki adı ile Pirelli Kablo’ya geçiş 
yaptım. 2,5 sene boyunca, Satınalma 
Departmanı’nda bakır ve metal ham-
maddelerden sorumlu olarak görev 
aldım. Daha sonra 2006 yılında satış 
departmanına geçtim. 
Satış departmanında hem İhracat 
Satış’ta hem de Yurt İçi Sa-
tış’ta çalıştım. Önce, 6 sene 
boyunca İhracat Bölge Mü-
dürü olarak Ortadoğu, Türki 
Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika 
bölgelerinden sorumlu oldum. 
2012 yılında ise, İstanbul Bölge 
Müdürü olarak Yurt İçi Satış 
Departmanı’nda çalışmaya de-
vam ettim. Bugün, 2003 yılında 
katıldığım Prysmian ailesindeki 
iş hayatıma, 2017 Ocak ayın-
dan bu yana Endüstriyel Sa-
tışlar Direktörü olarak devam 
ediyorum. Yenilenebilir enerji, 
demiryolları ve vagon kablola-
rı (Rolling stock), beyaz eşya, 
gemi kabloları, nükleer enerji, 
otomotiv, maden ve altyapı 
endüstrilerinden sorumluyum. 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 
bünyesindeki çalışmalarınız hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe dünya 
lideri olan Prysmian Group, 140 yılı aşan deneyimiyle bugün 
50’den fazla ülkede 106 fabrikası, 25 Ar-Ge Merkezi, 29.000 
çalışanı ile yüksek teknoloji gerektiren pazarlara odaklı çalış-
malarını sürdürmektedir. Türk Prysmian Kablo ise bu büyük 
grubun Türkiye operasyonudur. Türk Prysmian Kablo’nun 
merkezi 1964 yılından bu yana Bursa’nın Mudanya ilçesinde 

 “Türkiye’deki kablo sektörü son derece 
hızlı aksiyon alabilen esnek bir sektör 
ve zorlu şartlara kendini çok çabuk 
adapte edebiliyor. Ancak bu dönemde 
hızlı karar alma ve hareket edebilme 
yeteneği ve finansal yönetim firmalar 
için son derece önemli hale geldi.” 

“The Turkish cable industry is a flexible 
sector that can take action very quickly 
and can adapt itself to difficult conditions 
very quickly. However, in this period, 
the ability to make quick decisions and 
act and financial management became 
extremely important for companies.” 
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within the Prysmian Group that can simultaneously produce 
energy, communication and fiber optic cables. All energy 
cables up to 220 kV, copper conductor communication cables 
up to 3.600 pairs, fiber optic cables, special cables used 
in industrial applications are included in the full range of 
products of Türk Prysmian Kablo. Today, we offer innovative 
services and solutions to all our customers by producing 
22,000 different cables and making “Turnkey” projects in 
our Mudanya factory.

Can we learn how the pandemic overcoming the 
economic slowdown affects generally the entire 
energy sector and in particular your industry?
The Turkish cable industry is a flexible sector that can take 
action very quickly and can adapt itself to difficult conditions 
very quickly. However, in this period, the ability to make 
quick decisions and act and financial management became 
extremely important for companies. A new world order is 
being formed with the coronavirus, and competition will be 
tougher in this new world. Speed, technology and quality will 
determine the conditions of competition. In this direction, com-
panies that invest in technology and innovation for the future 

yer almaktadır ve toplam 180.000 m² lik açık alan (79.000 
m² kapalı alan) üzerinde faaliyet göstermektedir. 
Türk Prysmian Kablo, Prysmian Group bünyesinde aynı 
anda enerji, haberleşme ve fiber optik kabloları üretimi 
yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkmaktadır. 220 kV’a 
kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli 
haberleşme kabloları, fiber optik kablolar, endüstriyel uy-
gulamalarda kullanılan özel kablolar, Türk Prysmian Kab-
lo’nun tam kapsamlı ürün yelpazesi içinde bulunmaktadır. 
Bugün, Mudanya fabrikamızda 22.000 farklı kablo üretimi 
ve “Anahtar Teslimi” projeler yaparak tüm müşterilerimize 
yenilikçi hizmet ve çözümler sunuyoruz. 

Ekonomik yavaşlamanın üzerine gelen 
pandeminin, genelde enerji sektörünün tamamı; 
özelde ise sizin sektörünüze nasıl bir etki 
yaptığını öğrenebilir miyiz?
Türkiye’deki kablo sektörü son derece hızlı aksiyon alabilen 
esnek bir sektör ve zorlu şartlara kendini çok çabuk adapte 
edebiliyor. Ancak bu dönemde hızlı karar alma ve hareket 
edebilme yeteneği ve finansal yönetim firmalar için son 
derece önemli hale geldi. Koronavirüsle birlikte yeni bir 

 RÖPORTAJ 
 INTERVIEW 

50
Ekim • Kasım • Aralık / October • November • December 2020



will continue to grow regardless of competition conditions.

How do you evaluate the road map drawn for the solar 
energy sector with YEKA GES-3 auctions and Hybrid 
Regulation?
There are developments in the renewable energy sector that 
excite us all. The announcement of the competition date of 
YEKA-3 was a very good development in the next short 
period, when we will see the installation of YEKA-1 starting 
gradually. The capacities determined here will create job 
opportunities for small and medium sized companies, while 
also supporting employment. Hybrid regulation will also re-
duce costs and increase capacity; which is pleasing in terms 

of contributing to the country’s 
total installed power, especially 
with environmentally friendly 
renewable energy.
In addition to its economic ef-
fects, we see the spread of re-
newable energy as a pleasing 
development in terms of clean 
energy. With the power we 
get from our mission “Linking 
Turkey to the Future”, and our 
technological capabilities, we 
are moving Turkey’s most im-
portant projects to the future.

What do you think the 
future of the electricity 
sector promises? In 
particular, how do you 
evaluate the development 
of electric vehicles and 

storage technologies?
The electric vehicle market continues to grow every day. In 
2011, there was a market of 45 thousand units all over the 
world. However, in 2019, this number reached 5 million units. 
Electric vehicles respond to an important need in society. 
The use of electrical energy in automotive is a recommended 
solution for zero-emission transportation vehicles. Therefore, 
I believe that electric vehicles will become more common in 
metropolitan areas.

What would you say about R & D and production 
development works for the future of Turkey’s energy 
and solar energy?
Solar energy plays an important role among renewable energy 
sources with the rising trend in recent years with the effects 
of global climate change and the cost advantage it offers. 

dünya düzeni oluşuyor ve bu yeni dünyada rekabet de daha 
sert geçecek. Rekabet koşullarını da hız, teknoloji ve kalite 
belirleyecek. Bu doğrultuda geleceğe dönük teknoloji ve 
inovasyon yatırımı yapan firmalar, rekabet şartları ne olursa 
olsun büyümelerine devam edecek. 

YEKA GES-3 ihaleleri ve Hibrit Yönetmeliği 
ile güneş enerjisi sektörüne yönelik çizilen yol 
haritasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik hepimizi heyecanlan-
dıran gelişmeler yaşanıyor. YEKA-1’in kurulumlarının yavaş 
yavaş başladığını göreceğimiz önümüzdeki kısa dönemde, 
YEKA-3’ün de yarışma tarihinin açıklanması çok güzel bir 
gelişme oldu. Burada belirlenen 
kapasiteler küçük ve orta ölçekli 
firmalara da iş fırsatı yaratırken, 
istihdamı da destekleyecek. Hibrit 
yönetmeliği de maliyetleri düşü-
rürken, kapasitede artış sağlaya-
cak; ki bu durum da, ülkenin top-
lam kurulu gücüne, özellikle çevre 
dostu yenilenebilir enerji ile katkı 
yapılması açısından sevindirici. 
Ekonomik etkilerinin yanı sıra 
temiz enerji açısından da yenile-
nebilir enerjinin yaygınlaşmasını 
mutluluk verici bir gelişme ola-
rak görüyoruz. Biz de “Türki-
ye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” mis-
yonumuzdan aldığımız güçle ve 
sahip olduğumuz teknolojilerle, 
Türkiye’nin en önemli projelerini 
geleceğe taşıyoruz. 

Elektrik sektörünün geleceği için sizce ne 
vadediyor? Özellikle, elektrikli araçlar ve 
depolama teknolojilerinin gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Elektrikli araç pazarı her gün büyümeye devam ediyor. 
2011 yılında tüm dünyada 45 bin adetlik bir pazar bulu-
nuyordu. Ancak, 2019 yılında bu rakam 5 milyon adede 
ulaştı. Elektrikli araçlar toplumda önemli bir ihtiyaca yanıt 
veriyor. Otomotivde elektrik enerjisinin kullanılması, sıfır 
emisyonlu ulaşım araçları için önerilen bir çözüm. Bu yüz-
den elektrikli araçların çözellikle metropollerde daha fazla 
yaygınlaşacağına inanıyorum.

Türkiye’nin enerji geleceği ve güneş enerjisine 
yönelik ARGE ve ÜRGE çalışmaları hakkında 
neler söylemek istersiniz? 

  “Koronavirüsle birlikte yeni bir dünya 
düzeni oluşuyor ve rekabet koşullarını 
da hız, teknoloji ve kalite belirleyecek. 
Bu doğrultuda geleceğe dönük 
teknoloji ve inovasyon yatırımı yapan 
firmalar, rekabet şartları ne olursa 
olsun büyümelerine devam edecek.” 

“A new world order is being formed with 
the coronavirus, and competition will 
be tougher in this new world. Speed, 
technology and quality will determine 
the conditions of competition. In this 
direction, companies that invest in 
technology and innovation for the future 
will continue to grow regardless of 
competition conditions.” 
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Solar energy investments are increasing day by day in our 
country, which is more advantageous than many countries 
in the world in terms of benefiting from solar energy. We also 
are working a lot in to arrive at a better point in renewable 
energy in Turkey.
When we look specifically at solar energy, an interesting 
situation emerges in terms of the standards in which the 
cables used in the system are defined. Since AC, Control 
and Communication cables are also used in other systems, 
although there have been standards for these cables in the 
world; International standards for solar (PV) cables exposed 
to the harshest conditions of the system have been estab-
lished very recently. It is very important for the solar (PV) 
cables used in a solar power plant and most exposed to 
external influences, to comply with the relevant international 
standards, the conditions they should comply with and the 
selection criteria of the cables for the life and efficiency of 
the plant. Prysmian Group solar energy solutions have been 
preferred for many years and our cables stand out with their 
superior performance. We continue to develop innovative 
cable solutions in order to contribute to both the world and 

Küresel iklim değişikliğinin etkileri ve sunduğu maliyet 
avantajı ile güneş enerjisi son yıllarda yükselen trendi ile 
yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir rol oy-
nuyor. Güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli açısından 
dünyada pek çok ülkeden daha avantajlı olan ülkemizde 
de güneş enerjisi yatırımları günden güne artıyor. Biz de 
yenilenebilir enerjinin, Türkiye’de çok daha iyi bir noktaya 
gelmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Güneş enerjisi özelinde baktığımızda, sistemde kullanılan 
kabloların tanımlı olduğu standartlar açısından ortaya ilginç 
bir durum çıkıyor. AC, Kontrol ve Haberleşme kabloları baş-
ka sistemlerde de kullanılan kablolar olduğundan, dünyada 
büyük ölçüde bu kablolara ait standartlar oluşmuş olmakla 
birlikte; sistemin en zor şartlarına maruz kalan solar (PV) 
kablolar için uluslararası standartlar çok yakın zamanda 
oluşturulmuştur. Bir güneş enerjisi santralinde kullanılan 
ve dış etkilere en çok maruz kalan solar (PV) kabloların 
ilgili uluslararası standartlara uygun olması, uyması gere-
ken şartlar ve kabloların seçim kriterleri santralin ömrü ve 
verimliliği açısından çok önemlidir. Prysmian Group güneş 
enerjisi çözümleri, uzun yıllardır tercih ediliyor ve kablola-
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rımız üstün performansları ile bir adım öne çıkıyor. Hem 
dünyaya hem de işletmelere katkı sunmak adına inovatif  
kablo çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün Türk 
kablo sektörünün “Ar-Ge için en çok harcama yapan şirketi” 
olan Şirketimizin Mudanya’daki Ar-Ge Merkezi Türk kablo 
sektöründeki Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk 
Ar-Ge Merkezi olma özelliği taşıyor. 
2016 yılından bu yana yoğun bir şekilde faaliyetlerini sür-
düren Ar-Ge Merkezimiz ile 2019 yılında şirketimiz adına 
uluslararası 3 patent aldık. 2020’de de farklı alanlara yatı-
rım yaparak, sektörümüzü yeniliklerle buluşturmaya, yeni 
ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Ar-Ge Merkezimiz-
deki inovasyon ve ürün geliştirme çalışmalarına ek olarak 
yeni teknolojilerle katma değeri yüksek 
projelere de imza atmaya devam etmeyi 
hedefliyoruz. 2021 yılında da güneş ve 
rüzgar enerjisi kabloları alanında çalış-
malarımıza devam edeceğiz.

Gündelik hayatınızda 
yenilenebilir enerji kullanımı ve 
iklim değişikliği ile mücadele 
konusundaki hassasiyetleriniz 
nelerdir?
Yenilenebilir enerji bugün Şirketimizin 
de tüm faaliyetlerinde bir pusula olarak 
gördüğümüz Sürdürülebilirlik konusu açı-
sından çok çok önemli. Ben de elbette 
gündelik hayatımda elimden geleni özeni 
gösteriyor ve imkan bulunan her alan-
da tercihlerimi bu yönde kullanıyorum. 
Türkiye’de yenilenebilir enerjinin, olması 
gereken noktaya hızla ulaşması için tüm sektör paydaşlarının 
aynı hedef  doğrultusunda hareket ettiğini görüyoruz. Biz 
Türk Prysmian olarak, hem global bir grubun parçası olarak 
sahip olduğumuz geniş vizyon ve topluma, çevreye karşı 
sahip olduğumuz sorumluluk sayesinde, ülkemizi elindeki 
potansiyeli kullanabileceği, fırsatlar yaratacağı, daha verimli 
ve sürdürülebilir günlere taşımak üzere çok çalışıyoruz. 

Son olarak eklemek istedikleriniz…
Enerjide ülke olarak kendimize yetebiliyor olmamız gerekiyor. 
Ekonomik etkilerinin yanı sıra, temiz enerji açısından da ye-
nilenebilir enerjinin yaygınlaşıyor olmasını, bu bilincin artıyor 
olmasını ülkemizin geleceği açısından önemli buluyorum. Biz 
de “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzdan aldı-
ğımız güçle ve sahip olduğumuz teknolojilerle, Türkiye’nin 
geleceğe yolculuğunda pay sahibi olmaya devam edeceğiz.

businesses. Our Company’s R&D Center in Mudanya, which 
is the “company that spends the most on R&D” in the Turkish 
cable industry today, is the first R&D Center in the Turkish 
cable industry to be approved by the Ministry of Science, 
Industry and Technology.
In 2019, we obtained 3 international patents on behalf of 
our company with our R&D Center, which has been operating 
intensively since 2016. In 2020, we will continue to invest in 
different fields, bring our industry together with innovations 
and develop new products. In addition to the innovation and 
product development studies in our R&D Center, we aim to 
continue to realize high value-added projects with new tech-
nologies. In 2021, we will continue our work in the field of 

solar and wind energy 
cables.

What are your 
sensitivities 
regarding the use of 
renewable energy 
and combating 
climate change in 
your daily life?
Renewable energy is 
very important in terms 
of sustainability, which 
we see as a compass in 
all our Company’s activ-
ities today. Of course, 
I take my best care in 
my daily life and use 
my preferences in every 

field where possible. We see all industry stakeholders working 
in line with the same goal to quickly reach the point where 
the renewable energy should be in Turkey. As Türk Prysmian, 
we work hard to carry our country to more productive and 
sustainable days where it can use its potential and create 
opportunities, thanks to the broad vision we have as part of 
a global group and our responsibility towards society and 
the environment.

Anything you want to add…
As a country, we need to be self-sufficient in energy. I find 
important for the future of our country that renewable energy 
is becoming widespread in terms of clean energy in addition 
to its economic effects and that this awareness is increasing. 
With the power we get from our mission “Linking Turkey to the 
Future” and with the technology we have, we will continue 
to be a part in Turkey’s journey to the future. 

  “Prysmian Group güneş enerjisi 
çözümleri, uzun yıllardır tercih ediliyor 
ve kablolarımız üstün performansları 
ile bir adım öne çıkıyor. Hem dünyaya 
hem de işletmelere katkı sunmak 
adına inovatif kablo çözümleri 
geliştirmeye devam ediyoruz.” 

“Prysmian Group solar energy solutions 
have been preferred for many years 
and our cables stand out with their 
superior performance. We continue to 
develop innovative cable solutions in 
order to contribute to both the world and 
businesses.” 
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According to the new report of the 
International Energy Agency, renewable 
energy sources will meet 80% of the 
increasing power demand in the next 10 
years. It is stated in the report that dropping 
investment costs make it more advantageous 
to invest in solar power than coal and oil 
consumption in many countries. Declining 
costs and the ongoing trend of it in solar 
power enhance the future and investment 
plans on the solar power side. While the cost 
per kWh of solar power was 38 cent in 2010, it 
has dropped to 6 cents now.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı yeni 
rapora göre, gelecek on yılda artacak elektrik 
talebinin %80’i yenilenebilir enerji kaynaklarınca 
karşılanacak. Rapor, güneş enerjisi yatırım 
maliyetlerinin düşmesi sonucu birçok ülkede 
güneşe yatırımı yapmanın kömür ve petrol 
tüketiminden daha avantajlı hale geldiğini 
belirtiyor. Güneş enerjisinde maliyetlerin çok 
büyük oranda düşmesi ve bu düşüşün devam 
ediyor olması güneş enerjisinin geleceğini ve 
yatırım planlarını güçlendiriyor. 2010 yılında 
güneş enerjisinde kilowatt/saat üretimin maliyeti 
38 sent iken bugün bu rakam 6 sente kadar düştü.

ELEKTRİK PİYASALARININ YENİ KRALI

BEHOLD THE NEW KING OF THE ELECTRICITY MARKETS:

SOLAR POWER!

“GÜNEŞ” 

Esen ERKAN
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According to the International Energy Agency (IEA) report 
titled “World Energy Outlook 2020” focusing on the next 10 
years of the energy markets based on four scenarios, the new 
coronavirus (COVID-19) will reduce the global power demand 
by 5 percent this year. 
It is forecast in the report that solar energy investment cost 
rates will go down to 3.9 cent/kWh, marking a 42-percent 
decline compared to 2019 costs. This means that solar power 
investments will cost 80 percent less than coal investments. 
While global energy investments will drop by 18 percent, the 
slowdown in economic activity will reduce carbon emissions 
by 7 percent.
If the COVID-19 is taken under control next year, global energy 
demand is expected to return to the pre-COVID-19 period in 
early 2023. On the other hand, recovery of the power demand 
may be as late as 2025 if the pandemic cannot be stopped.

Renewable energy as the fundamental source of 
growth
Contrary to the decline in using fossil fuels for power genera-
tion, power generation from renewable sources will show the 
only trend of increase this year. Renewable sources getting 
cheaper with supporting policies and rapid technological de-
velopments will play a more significant role in energy markets.
Global power demand will increase by 20 percent by 2030, 
and renewable energy alone will account for 80 percent 
of this increase in demand. According to the analysis of 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 4 farklı senaryo üzerin-
den enerji piyasalarının gelecek 10 yılına odaklanan “Dünya 
Enerji Görünümü 2020” raporuna göre, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınını nedeniyle dünya enerji talebi bu yıl 
yüzde 5 düşecek. 
IEA Raporu’na göre, 2021’de güneş enerjisi yatırımları için 
maliyet oranları 2019’un %42 altına düşerek 3,9 sent/kW/h 
seviyelerine gerileyecek. Bu rakam güneş enerjisi yatırım-
larını kömür yatırımlarından %80 daha az maliyetle hale 
getirecek. Öte yandan, küresel enerji yatırımları yüzde 18 
azalırken, yavaşlayan ekonomik aktiviteyle küresel karbon 
emisyonları yüzde 7 düşecek.
Kovid-19’un gelecek yıl kontrol altına alınması durumunda, 
küresel enerji talebinin 2023’ün başında Kovid-19 öncesi 
seviyesine geri dönmesi beklenirken, salgının devam etmesi 
halinde enerji talebindeki toparlanma 2025’i bulacak.

Büyümenin temel kaynağı, yenilenebilir enerji
Özellikle fosil yakıtların enerji üretimleri düşmesine rağmen, 
yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi bu yıl tek artış gös-
teren alan olacak. Destekleyici politikalar ve teknolojideki 
hızlı gelişmeler sayesinde ucuzlayan yenilenebilir kaynaklar, 
enerji piyasalarında daha fazla rol oynayacak.
Küresel elektrik talebi 2030’a kadar yüzde 20 artarken, bu 
talep artışının yüzde 80’ini yenilenebilir enerji kaynakları 
tek başına karşılayabilecek. BloombergNEF’in analize göre, 
rüzgar ve güneş enerjisi ile elektrik üretimi 5 yıl içerisinde 
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BloombergNEF, wind and solar power will become cheaper 
than using coal and natural gas to generate power within 
five years.
Solar power capacity will increase by 280 gigawatts and 
grow by 12 percent on a yearly basis until 2030.

Renewable sources to account a half of the electricity
According to the news of a report published by the Anatolian 
Agency (AA), renewable energy sources will account for 50 
percent of the global electricity demand in 10 years. While 
hydroelectric power plants will have the biggest share in meet-
ing the energy demand, solar power will achieve the fastest 
growth. It will be followed by off-shore wind power plants.
On the other hand, power grids will draw a significant amount 
of investment to ensure that the power generated by renew-
able resources is properly supplied to the grid. Global emissions 
will increase more slowly than it was after the 2008-2009 
financial crisis. Countries’ post-pandemic economic growth 
plans based on clean energy will play a key role in the future 
of emissions.

Solar Power Is the New King
IEA Chairman Fatih Birol highlighted solar power as the “new 
king” of global electricity markets in his review of the report.

kömür ve doğalgaz ile elektrik üretiminden daha ucuz hale 
gelecek.
Güneş enerjisi kapasitesi 2030’a kadar yılda yaklaşık 280 
gigavat artış gösterecek ve ortalama yüzde 12 büyüyecek.

Elektriğin yarısı yenilenebilirden gelecek
AA tarafından yayınlanan rapor haberine göre, yenilenebilir 
enerji kaynakları gelecek 10 yılda dünyadaki toplam elektrik 
talebinin yüzde 50’sini karşılayacak. Hidroelektrik, enerji 
talebinin karşılanmasında en büyük payı alırken, güneş en 
fazla büyüyen kaynak olacak. Rüzgar ve deniz üstü (offshore) 
rüzgar santralleri ise bu kaynağı takip edecek.
Öte yandan, yenilenebilir kaynaklarından üretilen enerjinin 
sağlıklı şekilde şebekeye bağlanması için elektrik şebekelerinde 
önemli yatırımlar gerekecek. Küresel emisyonlar, 2008-2009 
ekonomik krizi sonrasında olduğundan daha yavaş artışa 
geçecek, ancak ülkelerin salgın sonrası ekonomik büyüme 
planlarını temiz enerji alanında yapması emisyonların ge-
leceği açısından önemli rol oynayacak.

Yeni Kral, “GÜNEŞ”
IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin yaptığı değerlendir-
mede, güneş enerjisinin dünya elektrik piyasalarının “yeni 
kralı” olacağının altını çizdi.
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Noting that solar power installations may set new records 
every year after 2022 if current policies are successfully 
implemented, Birol said: “If countries speed up their in-
vestments in clean energy, we may see a greater capacity 
increase in solar and wind power, which is encouraging in 
the fight against climate change.”
Reminding that global emissions have dropped as the result 
of the measures taken against the pandemic this year, 
Birol said:
“Despite this, the world is still far from reducing emissions 
permanently. The economic slowdown mitigated emissions 
temporarily but low economic growth is not a ‘low emission 
strategy’ but one that will lead to impoverishing of the most 
fragile populations even further. Structural changes in our 
methods of power generation and consumption may only 
force emissions into a downtrend.”
Drawing attention to the government’s role in driving energy 
investments and achieving climate objectives, Birol said: 
“The growth in oil demand will end within the next 10 years 
but one cannot say that the demand will undergo a rapid 
decline if government policies are not changed. Judging by 
the current policies, a global economic recovery may restore 
oil demand to pre-COVID-19 levels.”

Bugünün politikalarına göre güneş enerjisi kurulumlarında 
2022 sonrasında her yıl yeni rekorlar kırılabileceğini belirten 
Birol, “Ülkeler, temiz enerji yatırımlarını biraz daha hız-
landırırlarsa, güneş ve rüzgarda çok daha büyük kapasite 
büyümesine şahit olabiliriz ki bu durum iklim değişikliğiyle 
mücadele için oldukça cesaret verici.” ifadelerini kullandı.
Bu yıl, salgın kapsamında uygulanan tedbirler sonrasında 
küresel emisyonların düştüğünü anımsatan Birol, şunları 
kaydetti:
“Buna rağmen, dünya hala emisyonları kalıcı şekilde azalt-
maktan oldukça uzak. Ekonomide yavaşlama emisyonları 
geçici olarak düşürdü ama düşük ekonomik büyüme, ‘düşük 
emisyon stratejisi’ değil. Düşük ekonomik büyüme ancak 
dünyadaki en kırılgan nüfusları daha da yoksullaştıracak 
bir strateji. Enerjiyi üretme ve tüketme şeklimizdeki yapısal 
değişiklikler ancak emisyonları bir düşüş trendine sokabilir.”
Birol, hükümetlerin temiz enerji yatırımlarını hızlandırmak 
ve iklim hedeflerine ulaşmak için sorumluluğu olduğuna 
dikkati çekerek, “Petrol talebindeki büyüme gelecek 10 yılda 
sona erecek fakat hükümet politikalarında büyük bir değişiklik 
olmazsa talebin hızlı bir şekilde düşeceğini söyleyemeyiz. 
Bugünün politikalarına bakarsak, küresel bir ekonomik to-
parlanma petrol talebini yeniden Kovid-19 öncesi seviyelerine 
döndürebilir.” değerlendirmesinde bulundu.
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NATUREL ENERJI 
CONTINUES ITS SOLAR 
POWER PROJECTS IN 
ITALY
Naturel Enerji has signed a contract with Berkteks İnşaat for 
an 11-MW solar power plant in Italy.
According to the press release of Naturel Enerji, the company 
continues its overseas SPP project development and con-
tracting operations. For this purpose, the company signed a 
contract with the Ankara-based Berkteks İnşaat for project 
development and turnkey construction of an 11-MW solar 
power plant in Italy. The contract value is €12.331 million 
(TRY 108.293.308) including VAT.
The project will be one of the most significant solar power 
plants in Italy and Europe, and all project development and 
turnkey installation efforts of the project are undertaken by 
Naturel Enerji. The plant will be equipped with trackers and 
the power will be sold to consumers by bilateral contracts.
The company will carry out the operations covering project 
development, engineering and funding on a turnkey basis.

NATUREL ENERJİ, 
İTALYA’DAKİ GÜNEŞ 
ENERJİSİ PROJELERİNE 
DEVAM EDİYOR
Naturel Enerji, Berkteks İnşaat ile İtalya’da 11 MW kurulu 
güçte güneş enerjisi santrali için sözleşme imzaladı.
Naturel Enerji’den yapılan basın açıklamasına göre, şirket, 
yurt dışı GES proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetleri 
kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. Şirket, bu amaçla 
merkezi Ankara’da bulunan Berkteks İnşaat ile İtalya’da 11 
MW büyüklüğünde güneş elektrik santrali proje geliştirme 
ve anahtar teslim yapımı için sözleşme imzaladı. Sözleşme 
bedeli KDV dahil 12 milyon 331 bin avro (KDV dahil 108 
milyon 293 bin 308 Türk lirası) oldu.
İtalya’nın ve Avrupa’nın önemli güneş santralleri arasında yer 
alacak olan projenin tüm geliştirme süreçleri ve anahtar tes-
lim kurulumu, Naturel Enerji tarafından üstlenildi. Tracker 
ile kurulması planlanan santralde üretilecek olan elektriğin 
ikili anlaşmalar yolu ile tüketicilere satılması hedefleniyor.
Şirket, proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması 
ve finansmanı da kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası 
ile yürütecek.
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LEADING SOLAR PANEL 
MANUFACTURER OF 
TURKEY AND EUROPE, 
CW ENERJI CONTINUES 
TO INNOVATE THE 
SOLAR POWER 
INDUSTRY
Always aiming for the best in the solar power industry, 
CW Enerji offers whole new solutions for different needs 
of users with multi-busbar cell technology in solar cell 
architecture. The multi-busbar technology minimizes 
optical and electrical losses, increasing the efficiency 
of solar panels with next-generation solar cell structure.
In today’s photovoltaic module standard connection 
structure, losses caused by serial resistance cause the 
highest amount of power drops in solar panels. The 
multi-busbar technology reduces the number of busbars 
on the surface of the solar cells, thus reducing the current 
density on interconnection wires so that serial resistance 
losses are minimized. This also allows to minimize the 
probability of hot spots, another type of failure in solar 
panels, by increasing the number of busbars on the cell 
surface. This is because of the reduced probability of 
electrical arcs since there is less current on each ribbon. 
In addition, cylindrical structure of interconnection rib-
bons minimize shading. This allows more solar rays to 
reach the cell’s surface, helping the cell generate more 
current, therefore increasing panel efficiency.
Both optical and electrical gains may not directly affect 
CTM (cell to module) efficiency loss parameter of the 
panel positively. CTM loss is the indicator of total panel 
efficiency loss relative to cell efficiency. CTM loss is 
significantly affected by the size of the cell’s surface 
area in addition to the multi-busbar technology. 
In the current state of the photovoltaic technology, 
cell size has reached 166 mm, 182 mm and 210 mm. 
Following this trend in cell development, CW Enerji is 
rapidly launching the serial production of highly efficient 
solar panels tested by the R&D department as of the last 
quarter of 2020. Solar panels with 166-mm cells and 
450-Wp power output are available with the new year. 

TÜRKİYE’NİN VE 
AVRUPA’NIN LİDER GÜNEŞ 
PANELİ ÜRETİCİSİ CW 
ENERJİ, GÜNEŞTEN ENERJİ 
SEKTÖRÜNE YENİLİKLER 
KATMAYA DEVAM EDİYOR
Güneş enerjisi sektöründe her zaman en iyiyi hedefleyen CW 
Enerji, hücre mimarisinde multi busbar hücre teknolojisi ile bir-
likte kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik yüksek verimli panellerle 
yepyeni çözümler sunuyor. Multi busbar teknolojisi, panellerde 
hem optik hem de elektriksel kayıpları en aza indirerek yeni 
nesil hücre yapısı ile güneş panellerinin verimliliğini arttırıyor.
Günümüz fotovoltaik modül standart bağlantı yapısında, seri 
dirençten kaynaklanan kayıplar, güneş panelinde en fazla güç 
düşümüne sebep olan elektriksel kayıplardır. Multibusbar tekno-
lojisi ile güneş hücresinin yüzeyindeki busbar sayısının artması, 
ara bağlantı tellerindeki akım yoğunluğunun azalmasına ve 
böylelikle seri direnç kayıplarının minimuma indirilmesine olanak 
sağlamaktadır. Ayrıca bu teknolojiyle güneş panellerinde oluşabi-
lecek bir diğer arıza çeşidi olan hot spot (sıcak nokta) olasılığını, 
yine hücre yüzeyindeki busbar sayısını arttırarak en az düzeye 
indirmek mümkün hale geliyor. Çünkü her taşıyıcı telin (ribonun) 
üzerine düşen akım miktarı daha az olacağından oluşabilecek 
herhangi bir elektriksel ark ihtimali çok düşük seviyelere inecektir. 
Bunlara ek olarak ara bağlantı tellerinin (ribonların) geometri-
sinin silindirik olması sayesinde gölgelenme en aza iner. Bunun 
sonucunda da hücrenin yüzey alanına daha fazla güneş ışını gelir 
ve hücrenin daha fazla akım üretmesine yardımcı olur. Böylelikle 
panel verimi arttırılır.
Hem optik hem de elektriksel kazanımlar, panelin CTM (cell to 
module / hücreden panele verim kaybı) parametresini doğrudan 
olumlu olarak etkilemektedir. CTM kaybı, hücre verimliliğine 
göre panelin toplam verimliliğinin ne kadar azaldığını gösteren 
değerdir. CTM kaybında multi busbar teknolojisinin etkisinin 
yanı sıra hücrenin yüzey alanının ölçüsünün büyük olmasının 
da önemli bir etkisi vardır. 
Fotovoltaik teknolojisinin geldiği son noktaya bakıldığında, hücre 
boyutları 166mm, 182mm ve 210mm olmak üzere yeni boyut-
lara ulaşmıştır. CW Enerji olarak hücre gelişimindeki bu trendi 
takip ederek, kendi bünyesinde 2020 yılı son çeyreği itibari ile 
Ar-Ge denemeleri tamamlanmış yüksek verimli güneş paneli 
seri üretimine hızlıca geçmektedir. 166mm hücreler kullanılarak 
ortalama 450Wp güç çıkışına sahip paneller yeni yılda sizlerle. 
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MAXIMA AND HANWHA Q 
CELLS SIGN A PARTNERSHIP 
AGREEMENT
Running the largest SPP service network in Turkey, MAXIMA 
signs a partnership agreement with Hanwha Q CELLS for 
maintenance and repair services for the Hanwha Q CELLS 
PV panels in Turkey.
According to the company’s press release, repair services for Q 
CELLS PV panels in Turkey under a warranty will be provided 
on site by the specialized technical service teams of MAXIMA 
in the company’s broad service network.
MAXIMA currently provides “Monitoring, Maintenance and 
Repair” services to solar power plants with a total installed 
capacity of more than 230 MWp with its technical service 
points located in 9 provinces of Turkey.

MAXIMA VE HANWHA Q CELLS 
İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINA  
İMZA ATTI
Türkiye’nin en geniş servis ağına sahip GES bakım&onarım 
firması konumunda olan MAXIMA, Hanwha Q CELLS ile 
Türkiye’de bulunan Hanwha Q CELLS marka PV panellerin 
bakım ve onarım hizmetleri için iş birliği anlaşmasına imza attı.
Şirketten yapılan basın açıklamasına göre, bu anlaşma ile Türkiye 
genelinde birçok ilde kurulmuş Hanwha Q CELLS marka PV 
panellerin garanti kapsamında onarım hizmetleri MAXIMA’nın 
sahip olduğu geniş servis ağı sayesinde, uzman teknik ekipler ile 
yerinde yapılıyor.
MAXIMA, hali hazırda Türkiye’nin 9 ayrı ilinde bulunan yer-
leşik teknik servis noktalarıyla 230MWp üzerinde kurulu güce 
sahip güneş enerjisi santraline “İzleme, Bakım, Onarım” hizmeti 
sağlıyor.
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HASCEVHER SIGNS 
AN AGREEMENT WITH 
GENERALSOLAR FOR 
AN ENORMOUS 11-
MW SPP INVESTMENT
Ranking 371th in the İstanbul Chamber of Commerce 
list of Turkey’s Second Largest 500 Industrial Organiza-
tions, steel cookware manufacturer Hascevher chooses 
Generalsolar for its 11-MW large scale SPP Project.
In the company’s press release, the Chairman of the 
Kahramanmaraş-based Hascevher Group, Hacı Hüseyin 
Dinçer, said: “We are trying to do our part to leave a clean 
world to the generations to come. With our rooftop solar 
power plants, we will both use solar energy to meet our 
electricity need and leave a cleaner world to our children.”
Stating that they are happy to undertake the enor-
mous 11-MW SPP project, the Generalsolar Chairman 
Ali Demirdaş thanked Hascevher for choosing them for 
the turnkey installation of the single-rooftop power 
plant on the company’s Kahramanmaraş plant, which 
will be one of the first installations of its kind in Turkey.

HASCEVHER, 11 MW’LİK 
DEV GES YATIRIMI İÇİN 
GENERALSOLAR İLE 
ANLAŞTI
Türkiye’nin En Büyük 2. 500 Sanayi Kuruluşu (İSO) listesin-
de 371. sırada yer alan yüzde 100 yerli sermayeli çelik tencere 
üreticisi Hascevher, 11 MW’lik büyük ölçekli GES Projesinde 
Generalsolar’ı tercih etti.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, yapacakları dev GES 
yatırımları için Kahramanmaraşlı Hascevher Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer şunları söyledi; 
“Gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakmak için şirket olarak 
üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Çatımıza kuracağımız 
güneş enerji santralleri ile enerjimizi güneşten sağlarken hem yerli 
kaynak kullanacağız hem de çocuklarımıza daha temiz bir dünya 
bırakmış olacağız.”
Sektör açısından 11 MW’lik dev GES projesini Generalsolar olarak 
hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden 
Generalsolar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş ise Hascev-
her’in, Kahramanmaraş’taki tesisinde tek çatı üzerine Türkiye’nin 
ilklerinden olacak anahtar teslim kurulumunda firmalarını seç-
melerinden dolayı şirket yönetimine teşekkür etti.
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Solar energy in Turkey and in the world is increasingly moving 
towards a more leading role and its cause is defined in the 
title of the September 2020 fact sheet of ETIP PV, “PV is the 
cheapest electricity source almost anywhere”. LCOE (Lev-
elized Cost of Electricity), allowing us to compare the costs 
of electricity generated from different technologies, clearly 
demonstrates this. In the past 10 years, the market price 
of PV modules and solar systems has dropped by 90% and 
80% respectively. Additionally, with better manufacturing 
processes, less material usage, and constantly improving 
panel efficiencies, these costs are expected to drop further.

Yazı: Selen İNAL
Stantec firmasında TurSEFF İş Geliştirme Müdürü  

selen.inal@stantec.com

“PV PANEL ÜRETİCİLERİNİN KÜRESEL 
REKABETTE GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALARI POZİTİF 
FARK YARATACAKTIR”

Türkiye ve dünyada güneş enerjisi giderek daha öncü bir 
role doğru ilerlemekte ve bunun en önemli sebebini de ETIP 
PV’nin Eylül 2020 tarihli bilgi föyünün başlığında bulabiliriz; 
“PV neredeyse her yerde en ucuz elektrik kaynağı”. Farklı 
teknolojilerden üretilen elektriğin maliyetini karşılaştırmamı-
za olanak sağlayan LCOE, yani “Seviyelendirilmiş Elektrik 
Maliyeti”, bunu açık şekilde gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz 
10 yıl içinde PV panellerin fiyatları %90, güneş enerjisi sis-
temlerinin fiyatları ise %80 oranında düştü. Bununla birlikte, 
daha iyi üretim prosesleri, daha az materyal kullanımı ve 
sürekli gelişen panel verimlilikleri ile bu maliyetlerin daha 

“IF PV PANEL MANUFACTURERS ACT TOGETHER 
TO JOIN FORCES FOR GLOBAL COMPETITION, THAT 
WOULD CREATE A POSITIVE DIFFERENCE”

KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
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When we look at this trend, to generate electricity from solar 
energy in a more environment friendly and economical manner 
on the energy side is not sufficient; but also to manufacture 
the components of solar power plants, meaning the devel-
opment of industrial side of the business, has been gaining 
a strategic importance. Lately, 100% domestic production 
of the PV panels (and other components of the system) in 
Turkey is a hot topic, however for the issue to be handled 
more accurately and analytically, it is also very important 
for the public to understand it is not that easy technically, 
financially, and commercially.
PV panel production is a technically complex manufacturing 
process that consists of five separate processes (from the 
end-product to the beginning; module / panel – cell – wafer – 
ingot – silicon purification). In particular, the silicon purification 
process is only feasible for very high capacities. When you 
consider all these processes as integrated, or at least the 
first four steps, investment costs become quite high, and 

the financing is not as easy as 
financing a power plant, since 
it is a commodity rather than a 
product like electricity. In addi-
tion, production technology is 
very important from the com-
mercial side. In other words, 
how more efficient and with 
higher quality a panel can be 
produced with less material / 
production loss? How competi-
tive is the domestic and global 
supply chain? As a result, will 
the product be competitive not 
only under Turkey’s conditions 
but also globally?
Of course, I did not write these 

to be pessimistic. I am among the people who want this goal 
to be accomplished and worked to attain it, but if we really 
aim for 100% domestic production of solar panels, a debate 
with the participation of all stakeholders needs to be initiated, 
to discuss the current status of PV panel manufacturing in 
Turkey and what we can do together to uplift it. The starting 
point of this discussion is understanding the current situation.
Unfortunately, an up-to-date market research report on PV 
panel manufacturing was not available in Turkey. Therefore, 
it was not possible to reach even the most basic information 
on a consolidated basis such as how many players there are 
in the market, what are their installed capacities, what kind 
of technologies they have, how much of their production 
they can export, and etc. That is why, as Stantec Turkey, 

da düşmesi bekleniyor. 
Bu gidişata baktığımızda, yalnızca enerji tarafında elektri-
ğimizi daha çevreci ve ekonomik şekilde güneş enerjisinden 
üretmek yeterli değil, bununla birlikte güneş enerjisi sant-
rallerinin bileşenlerini de üretmek, yani işin sanayi tarafının 
da gelişmesi, stratejik bir önem kazanıyor. PV panellerin (ve 
sistemdeki diğer bileşenlerin) 100% yerli olarak Türkiye’de 
üretilebilmesi son zamanlarda sıkça konuşulan bir konu, 
ancak bunun teknik, finansal ve ticari olarak o kadar kolay 
olmadığının kamuoyu tarafından anlaşılması da çok önemli 
ki konu daha doğru ve analitik şekilde ele alınabilsin.
PV panel üretimi beş ayrı prosesten oluşan (son üründen başa 
doğru; modül/panel – hücre – wafer – ingot – silisyum saf-
laştırma) teknik açıdan karmaşık bir üretim süreçleri bütünü. 
Özellikle, silisyum saflaştırma prosesi yalnızca çok yüksek 
kapasiteler için fizibıl olabiliyor. Tüm bu prosesleri, hatta ilk 
dördünü bile entegre olarak düşündüğünüz durumda yatırım 
maliyetleri oldukça yüksek ve elektrik gibi bir ürün değil de 
emtia olması sebebiyle finansmanı, 
bir enerji santrali finansmanı kadar 
kolay değil. Buna ek olarak, ticari 
taraftan bakarsak üretim teknolo-
jisi çok önemli. Yani, ne kadar ve-
rimli ve kaliteli bir panel ne kadar 
az malzeme / üretim kaybıyla üre-
tilebiliyor? Ülke içi ve küreseldeki 
tedarik zinciri ne kadar rekabetçi? 
Sonuç olarak, ürün sadece Türkiye 
şartlarında değil küreselde ne ka-
dar rekabetçi olabilecek? 
Tabi ki bunları karamsar olalım 
diye yazmadım. Bunun başarıl-
masını en çok isteyen ve hedefe 
ulaşılması için çalışmış kişilerden 
biriyim, ancak eğer gerçekten gü-
neş enerjisinde %100 yerli üretim hedefliyorsak, şu anda 
Türkiye’de PV Panel Üretimi ne aşamada ve bunu daha 
iyi bir noktaya taşımak için hep birlikte neler yapabiliriz 
şeklinde bir tartışmanın tüm paydaşların katılımı ile başla-
tılması gerekiyor. Tartışmanın başlangıç noktası ise mevcut 
durumun tespiti.
Türkiye’deki PV Panel Üretimi konusunda son yıllarda 
hazırlanmış güncel bir pazar araştırması raporu mevcut de-
ğildi. Bundan dolayı piyasada kaç tane oyuncu var, bunların 
kurulu kapasiteleri nedir, ne tür teknolojileri var, üretimin 
ne kadarını ihraç edebiliyorlar gibi aslında en temel bilgilere 
bile konsolide olarak ulaşmak mümkün değildi. O sebeple, 
biz de Stantec Türkiye olarak elimizi taşın altına koyalım, 
emek ve zamanımızı harcayarak bu kamuya açık çalışmayı 

 Raporumuzda yer alan üretici firmalar; 
Alfa Solar, Ankara Solar, CW Enerji, 
Elin Enerji, Gazioğlu Solar, Gest Enerji, 
GTC, 2H Enerji, HT Solar, Mirsolar, Ödül 
Enerji, Parla Solar, Seha Solar, Schmid-
Pekintaş, Smart Solar ve Solartürk. 

Manufacturer companies included in 
our report are: Alfa Solar, Ankara Solar, 
CW Enerji, Elin Enerji, Gazioğlu Solar, 
Gest Enerji, GTC, 2H Enerji, HT Solar, 
Mirsolar, Ödül Enerji, Parla Solar, Seha 
Solar, Schmid-Pekintaş, Smart Solar and 
Solarturk. 
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we decided to spend our time and effort, with the intention 
of filling a gap in the market and prepared this public study 
for the benefit and development of the sector. 
We initiated the first version of the report by collecting 
some basic data. After a sector research, we have reached 
22 PV panel manufacturers located in Turkey and we 
published a market research report consolidating the 
written questionnaires responses received from 16. This 
report will be published periodically, updated and improved 
based on the feedback received.
Manufacturer companies included in our report are: Alfa Solar, 
Ankara Solar, CW Enerji, Elin Enerji, Gazioğlu Solar, Gest Enerji, 
GTC, 2H Enerji, HT Solar, Mirsolar, Ödül Enerji, Parla Solar, 

Seha Solar, Schmid-Pekintaş, 
Smart Solar and Solarturk. We 
thank them all for supporting our 
study by taking the time to share 
their inputs with us.
A small note, the inauguration of 
Kalyon’s 500 MW/year PV panel 
integrated manufacturing plant, 
including module, cell, wafer 
and ingot processes in Ankara 
Baskent Organized Industrial 
Zone (OIZ), on the 19th of August 
2020, was after the date we 
completed the research process 
for the report and it will be taken 
into account during the report’s 
revision in the Q1 of 2021. 
Some basic information from our 
market research: 

  Solarturk, since 2011, 
is the first PV panel manu-

facturing company in Turkey. Gazioğlu Solar and Gest 
Enerji companies followed in 2012. Alfa Solar, Ankara 
Solar, GTC, Ödül Enerji and Schmid-Pekintaş are among 
the companies that started their activities in 2013.

  Antalya, with the CW Enerji factory, and Kocaeli, with the 
Smart Solar factory, both of which have annual produc-
tion installed capacity of 1,000 MW, are the provinces 
with the highest PV panel production installed capacities. 
They are followed by Istanbul, with the HT Solar factory 
having a PV panel annual production installed capacity 
of 800 MW. Overall, the installed capacity of PV panel 
manufacturing in Turkey is 5,610 MW/year.

  HT Solar, Parla Solar, and GTC has 400, 130, and 100 
MW/year cell production installed capacities, respectively.

  Except 2, all PV panel manufacturing companies in Turkey 

pazarın faydası ve gelişmesi için yapalım niyetiyle yola çıktık. 
Raporun ilk versiyonuna bazı temel verileri toplayarak baş-
ladık. Sektör araştırması sonucunda Türkiye’de yer alan 
PV panel üretici firmalardan 22 tanesine ulaştık ve anket 
formları üzerinden 16 üretici firmadan yazılı olarak aldığımız 
cevapları birleştirerek bir pazar araştırması raporu yayımla-
dık. Tabi ki bu rapor, gelen geri bildirimler ile, belli aralıklar 
ile güncellenerek gelişerek yayımlanmaya devam edecek. 
Raporumuzda yer alan üretici firmalar; Alfa Solar, Ankara 
Solar, CW Enerji, Elin Enerji, Gazioğlu Solar, Gest Enerji, 
GTC, 2H Enerji, HT Solar, Mirsolar, Ödül Enerji, Parla 
Solar, Seha Solar, Schmid-Pekintaş, Smart Solar ve Solar-
türk. Hepsine bilgilerini bizler ile 
paylaşarak çalışmamıza destek 
verdikleri için teşekkür ederiz.
Ufak bir not, bizim rapor için 
araştırma sürecini tamamladı-
ğımız tarihten sonra, 19 Ağustos 
2020 tarihinde açılışı yapılan, 
Kalyon’un Ankara Başkent Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ndeki 500 
MW/yıl kurulu kapasiteli; panel, 
hücre, wafer ve ingot proseslerini 
içeren entegre PV panel üretim 
tesisi, bu raporun 2021 ilk çey-
reğindeki revizyonunda dikkate 
alınacaktır. 
Pazar araştırmamızdaki bazı te-
mel bilgileri paylaşmak gerekirse; 

  Türkiye’de ilk PV panel üre-
timi, 2011 yılında Solartürk 
ile başlamış. Bunu 2012 yılı 
itibari ile Gazioğlu Solar ve 
Gest Enerji firmaları izle-
miştir. 2013 yılında ise Alfa Solar, Ankara Solar, GTC, 
Ödül Enerji ve Schmid-Pekintaş faaliyetlerine başlayan 
firmalar arasında.

  En fazla PV panel üretim kurulu kapasitesi olan illere ve 
firmalara bakıldığında, ilk sırada 1.000 MW/yıl üretim 
kurulu kapasiteli CW Enerji fabrikası ile Antalya ili ve 
1.000 MW/yıl üretim kurulu kapasiteli Smart Solar 
fabrikası ile Kocaeli ili olup, 800 MW/yıl PV panel 
üretim kurulu kapasitesi ile HT Solar fabrikası, İstanbul 
ili ile takip etmekte. Toplam PV panel üretimi kurulu 
kapasitesi 5.610 MW/yıl.

  HT Solar’ın 400 MW/yıl, Parla Solar’ın 130 MW/yıl 
ve GTC’nin 100 MW/yıl hücre üretimi kurulu kapa-
siteleri bulunmakta.

  Türkiye’de PV panel üretimi yapan firmalardan 2 firma 

 PV panellerin (ve sistemdeki diğer 
bileşenlerin) 100% yerli olarak 
Türkiye’de üretilebilmesi son 
zamanlarda sıkça konuşulan bir konu, 
ancak bunun teknik, finansal ve ticari 
olarak o kadar kolay olmadığının 
kamuoyu tarafından anlaşılması da çok 
önemli ki konu daha doğru ve analitik 
şekilde ele alınabilsin. 

Lately, 100% domestic production of the 
PV panels (and other components of the 
system) in Turkey is a hot topic, however 
for the issue to be handled more 
accurately and analytically, it is also very 
important for the public to understand 
it is not that easy technically, financially, 
and commercially. 
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are 100% domestic. 
  Considering the local content materials used in the PV 

panel production, the panel with the highest local con-
tent ratio is produced by Parla Solar with a rate of 85%.

  Looking at the various technologies of PV panels pro-
duced by companies in Turkey, production of PV panels 
with PERC technology is common in every company. 

  The first private R&D center officially registered under the 
Republic of Turkey Ministry of Industry and Technology 
of Science, Industry and Technology was established in 
2016 by GTC for glass-glass panels. 

  Reviewing the investment plans of PV panel manu-
facturers in Turkey; improving and complementary in-

vestment intentions such as 
capacity increase and tech-
nology upgrade of PV panel 
lines, cell production, power 
plants and storage systems 
are mentioned

  Although the focus of 
the PV panel manufacturers in 
Turkey is the domestic market, 
they have been improving 
their export growth rates and 
diversifying country/region 
portfolios. The major export 

regions for PV panels manufactured in Turkey are Europe 
and the Middle East. The companies who have exported 
the most in the last 5 years are; HT Solar with 85%, 
followed by CW Enerji with 30% and Schmid-Pekintaş 
and Gest Enerji with 25%.

We have been recently witnessing serious attempts by Eu-
rope, led by Germany, to take the leadership in PV panel 
manufacturing back from the Far East. Along with technol-
ogy development-oriented PV module efficiency increase, 
becoming more competitive globally with new materials, 
and updated production techniques are at the heart of it. 
This initiative is also supported by the strategy and finan-
cial resources within the scope of the European Green Deal. 
I think that it is critical for the manufacturers in Turkey to 
closely follow this wind of change and take the advantage 
of strategic opportunities in this development. Moreover, 
if PV panel manufacturers form a cluster and act together 
to join forces for global competition, that would create a 
positive difference for both themselves and our country. In 
my opinion, the time has already come for a comprehensive 
country strategy to be developed.

hariç hepsi %100 yerli firmalar. 
  Türkiye’de üretilen PV panellerin yerlilik oranlarına 

baktığımızda ise en fazla yerlilik oranına sahip panel 
%85 oranla Parla Solar ürünü. 

  Türkiye’de üretilen PV panel çeşitlerinin firmalara göre 
dağılımına baktığımızda; PERC teknolojisine sahip PV 
panellerin üretimi her firmada gerçekleşmekte. 

  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescilli 
ilk özel Ar-Ge merkezi 2016 yılında GTC tarafından 
cam-cam paneller için kurulmuş. 

  Bu firmaların yatırım planlarına baktığımızda PV panel 
alanında kapasite artırımı ve teknoloji yükseltme, hüc-
re üretimi, enerji santrali 
ve depolama sistemleri 
üretimi gibi geliştirici ve 
tamamlayıcı faaliyetlerle 
ilgili yatırım niyetleri gö-
rülmekte.

  Bu firmaların PV panel 
üretiminin genel olarak iç 
pazar odaklı gerçekleştiği, 
ancak şirketlerin ihracat 
oranlarını ve ülke/bölge 
portföylerini geliştirmek-
te olduğunu söyleyebiliriz. 
İhracat yapılan bölgelere bakıldığında ana pazar Avrupa 
ve Orta Doğu olmakta. Son 5 yılda en çok ihracat yapan 
firmalara baktığımızda; %85 oranla HT Solar firmasını, 
%30 oranla CW Enerji ve %25 oranla Schmid-Pekintaş 
ve Gest Enerji firmaları takip etmekte. 

Son dönemde, Almanya’nın başı çektiği Avrupa’da PV panel 
üretimindeki liderliği Uzak Doğu’dan geri alma yönünde 
önemli girişimlere şahit oluyoruz. Bunun temelinde, teknoloji 
gelişimi odaklı PV panel verimlilik artışının yanında yeni 
malzemeler ve üretim teknikleri ile küreselde daha rekabetçi 
hale gelmek var. Yine Avrupa Yeşil Düzeni kapsamındaki 
strateji ve finansal kaynaklar ile bu girişim destekleniyor. 
Türkiye’deki üreticilerin de bu değişim rüzgarını iyi takip 
ederek, bu gelişimdeki stratejik fırsatlardan faydalanmasını 
kritik buluyorum. Ayrıca, PV panel üreticilerinin bir küme-
lenme oluşturarak, birlikte hareket ederek küresel rekabette 
güç birliği yapmaları hem kendileri hem de ülkemiz açısından 
pozitif  fark yaratacaktır. Bununla ilgili kapsayıcı bir ülke 
stratejisinin oluşturulması için de zamanın çoktan geldiğini 
düşünüyorum.

 PV panel üreticilerinin bir kümelenme 
oluşturarak, birlikte hareket ederek 
küresel rekabette güç birliği yapmaları 
hem kendileri hem de ülkemiz 
açısından pozitif fark yaratacaktır. 

If PV panel manufacturers form a cluster 
and act together to join forces for global 
competition, that would create a positive 
difference for both themselves and our 
country. 

 KONUK YAZAR 
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The Energy Transition Outlook 
2020 report issued by 

the Norway-based 
consultancy company 
DNV-GL reviews the 
next 30 years of energy 
transition. Although 
renewable energy is 
considered to remain 

a predominant source 
until 2050, the transition 

in energy is “too slow”. The 
report underlines that energy 

transition is much more than merely energy 
and industries should act together to speed 
up transformation, and businesses should 
embrace technology more.
DNV-GL has published the “Energy Transition Outlook 2020”, 
a report that discusses the expected changes in the future of 
the energy industry and the climate. According to the report, 
total net energy demand will peak in 2032, and then decline 
because of the efficiency expenditures. Referring to efficiency 

Norveçli Danışmanlık şirketi DNV-
GL tarafından hazırlanan Enerji 
Dönüşümü 2020 yılı Raporu (Energy 
Transition Outlook 2020), enerji 
geçişinin önümüzdeki 30 yılını 
değerlendiriyor. Yenilenebilir 
enerji, 2050 yılına kadar hakim 
kaynaklar olarak görülse de 
enerjide geçiş ‘çok yavaş’ ilerliyor. 
Enerji dönüşümünün, enerji işinden 
çok daha fazlasına bağlı olduğunu ve 
değişimi hızlandırmak için sektörlerin 
birlikte hareket etmesi gerektiğini 
vurgulayan çalışmaya göre, işletmelerin 
teknolojiyi daha fazla kucaklaması gerekiyor.
DNV-GL, enerji sektörü ve iklimin geleceğine dair beklenen 
değişiklikleri ele alan “Energy Transition Outlook 2020” ra-
porunu yayınladı. Rapor, toplam net enerji talebinin 2032’de 
zirveye çıkacağını ve daha sonra verimlilik harcamaları saye-
sinde azalacağını öngörüyor. Verimliliği, enerji dönüşümü-
nün ‘sessiz kahramanı’ olarak nitelendiren DNV-GL Enerji 
CEO’su Ditlev Engel, rapor ile ilgili değerlendirmesinde, 
2050’ye kadar her yıl yüzde 2,3 enerji tasarrufu sağlanaca-

INDUSTRIES SHOULD ACT TOGETHER FOR 
ENERGY TRANSFORMATION

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN SEKTÖRLER ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN SEKTÖRLER 
BİRLİKTE HAREKET ETMELİBİRLİKTE HAREKET ETMELİ

RAPOR / REPORT

66
Ekim • Kasım • Aralık / October • November • December 2020



as the “silent hero” of energy transformation, DNV-GL Energy 
CEO Ditlev Engel points out in his statement on the report 
that they will save 2.3 percent energy every year until 2050. 
Majority of these savings will be in the industries such as 
construction, steel, aviation and maritime industries “where 
transition is relatively difficult”. While changes in policies and 
standards mean less energy consumption, technology will 
contribute to decarbonization of these industries.
Noting that Total energy demand was a product of every other 
change in the energy system, starting with the transition itself, 
Engel says: “A coal fired power plant produces 50%-60% 
waste because it’s highly inefficient. Whereas, a power plant 
running on renewables has an efficiency rate of 80%-90%.”
“Thanks to EVs, we will not lose any renewable energy elec-
tricity”
According to the report, electric vehicles (EVs) will account for 
a half of the passenger car sales by 2032, and the increasing 
popularity of EVs is considered the main driver of the efficiency 
increase. “We should not think of EVs as a form of transport to 
take us from A to B. In the future, when you connect an EV, it 
becomes an active player in the system. EVs or other storage 
can make sure that you never lose the electricity produced by 
a wind turbine or solar panel, even when there is no uptake. 
When you get to a certain penetration, it becomes an active 
player for utilities and transmission system operators to use 
in the balancing power,” said Engel.
“We cannot have everything running on renewable energy 
in the future”
As the first step towards energy transformation, many coun-
tries have gradually stopped coal production and most power 
plants have been replaced with their natural gas versions. 
According to the report, natural gas will become the top fuel 
and maintain its position until 2050. It is also estimated that 
OECD countries will gradually abandon using natural gas but 

ğını belirtti. Bu tasarrufların büyük bir kısmı inşaat, çelik, 
havacılık ve denizcilik gibi ‘geçişin zor olduğu’ sektörlerden 
sağlanacak. Politika ve standartlardaki değişiklikler daha az 
enerji tüketimi anlamına gelirken teknoloji ise bu sektörlerin 
karbondan arındırılmasına yardımcı olacak.
Toplam enerji talebinin, dönüşümün kendisinden başlayarak 
enerji sistemindeki diğer her değişikliğin sonucu olduğunu 
belirten Engel: “Kömürle çalışan bir elektrik santrali yüzde 
50-60 oranında atık üreterek verimlilik konusunda düşük bir 
profil çizer. Öte yandan, yenilenebilir enerji kaynakları ile 
çalışan bir santral yüzde 80-90 verimlilik oranına sahiptir.” 
açıklamasını yaptı.

“EV’ler sayesinde, yenilenebilir elektrik 
kaybedilmeyecek”
2032 yılına kadar binek araç satışlarının yarısını elektrikli 
araçların (EV’ler) oluşturacağını belirten raporda, verim 
artışının ana sürükleyicisi EV’lerdeki yükseliş olarak görülü-
yor. Engel konuyla ilgili açıklamasında: “EV’leri bizi A’dan 
B’ye götüren sadece bir ulaşım şekli olarak düşünmemeli-
yiz. Gelecekte, bir EV’yi sisteme bağladığınızda, aktif  bir 
oyuncu haline gelecek. EV’ler veya diğer depolama alanları, 
herhangi bir alım olmasa bile rüzgar türbini veya güneş 
paneli tarafından üretilen elektriği asla kaybetmediğinizi 
garanti edecek. EV’ler daha çok insana ulaştıkça hem kamu 
hizmetleri hem de iletim sistemi operatörleri için aktif  bir 
oyuncu haline gelecek.” ifadelerini kullandı.

“Gelecekte her şeyi yenilenebilir enerji ile 
çalıştıramayız”
Enerji dönüşümündeki ilk adım olarak, birçok ülke kömür 
üretimini aşamalı olarak durdurdu ve çoğu santral doğalgazla 
çalışan elektrik santralleri ile değiştirildi. Rapor, doğalga-
zın 2020’lerde en büyük güç kaynağı olacağını ve 2050’ye 
kadar da zirvedeki yerini koruyacağını öngörüyor. OECD 
ülkelerinin gaz kullanımını kademeli olarak azaltacağı ancak 
talebin 2050 yılına kadar Güney Asya’da üç katına çıkacağı 
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the demand will triple in South Asia by 2050. Noting that 
it will be very important to get coal out of the way as soon 
as possible to set the priorities straight, Engel said: “Gas will 
become the biggest source of energy for a while, and then 
in 2035, it will start to decline. We see it as an important 
part of the transition, because we cannot have everything 
running on renewables tomorrow.”

Nuclear energy will be on top in 2037, and renewable 
energy is increasing
Commenting on the future of nuclear power, Engel said: “Seen 
from a cost perspective, nuclear has a very little role in the 
future of energy. We have some already, but if it’s going to 
play a role, then it would be probably because of political 
decisions or wishes to build nuclear. The build-out of new 
nuclear is not something we will see a lot of.”
The report estimates that  solar and wind will provide 24% 
of the world’s electricity in 2030 and 62% in 2050. By then 
they will mainly compete with each other, rather than fossil 
fuels. Considering 2020 as the “end of the beginning”, Engel 
says: “We have a long way before us. Renewable generation 
will continue to rise, even after the peak of energy demand.”

Inevitability of carbon pricing and benefits of cost 
effectiveness
In its report, DNV-GL predicted average carbon prices to land 
somewhere between $20 and $80 per ton of CO₂. This would 
vary by region, with countries such as Russia enforcing the 
lower end of the scale, and European powers setting higher 
prices. Also pointing out that many countries are wrestling 
with high carbon prices, Engel says: “It’s not just a question 
of a carbon price; the question is how high the carbon price 
is. Carbon prices is a fast and effective way of accelerating 
energy transition but if you go higher than $80, it will have 
a bigger impact. High carbon prices are a serious problem 
for many countries.”
The report emphasizes that prices will continue to fall due to 
renewable energy production while fossil fuel prices increase 
due to carbon prices. Expecting a unit of offshore wind gen-
eration capacity installed in 2050 to cost 38% of its price in 
2019, the report anticipates a much steeper price decrease, 
as recent investment spurred innovation.

SHORT-TERM EXPECTATIONS
1. COVID-19 will reduce global energy demand by 8% this 
year
– Although energy demand will pick up again from 2021, 
it will be from a lower base, and for the remaining years to 
2050, annual global energy demand will fluctuate some 6 
to 8% lower than our pre-pandemic forecast.

da tahminler arasında yer alıyor. Öncelikleri doğru bir şekilde 
belirlemek için, kömürü mümkün olan en kısa sürede ortadan 
kaldırmak çok önemli olacak diyen Engel: “Doğalgaz bir süre 
için en büyük enerji kaynağı olacak ve ardından 2035’te gaza 
olan talep azalmaya başlayacak. Bunu, dönüşümün önemli 
bir parçası olarak görüyoruz, çünkü gelecekte her şeyi yeni-
lenebilir enerjiyle çalıştıramayız.” değerlendirmesini yaptı.

Nükleer enerji 2037’de zirvede; yenilenebilir 
enerji ise artmaya devam ediyor
Nükleerin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Engel 
şunları söyledi: “Maliyet açısından bakıldığında, nükleerin 
enerjinin geleceğinde çok az rolü var. Halihazırda elimiz-
de bu santraller var, ancak bir rol oynayacaksa, o zaman 
muhtemelen siyasi kararlar veya nükleer inşa etme istekleri 
yüzünden olabilir. Yeni nükleer üretim, pek göreceğimiz 
bir şey değil.”
Rapordaki tahminlere göre, güneş ve rüzgar 2030 yılında 
küresel elektriğin yüzde 24’ünü ve 2050’de yüzde 62’sini 
birlikte sağlayacak. O zamana kadar ise beklendiği üzere fosil 
yakıtlar ile değil; birbirleri ile rekabet edecekler. 2020 yılını 
“sonun başlangıcı” olarak değerlendiren Engel: “Önümüzde 
uzun bir yol var. Yenilenebilir enerji ile üretim, enerji tale-
binin zirvesinden sonra bile artmaya devam edecek.” dedi.

Karbon fiyatlandırmasının kaçınılmazlığı ve 
maliyet etkinliğinin faydaları
DNV-GL raporunda, ortalama karbon fiyatlarının ton CO₂ 
başına 20 ila 80 dolar arasında değişeceği, Rusya gibi ölçeğin 
alt ucunu uygulayan ülkeler ve Avrupa’da daha yüksek fiyat-
lar belirleyen ülkeler bulunduğu için fiyatların da bölgesel 
olarak değişeceği tahmin ediliyor. Birçok ülkenin yüksek 
karbon fiyatları ile boğuştuğunu belirten Engel: “Bu sadece 
bir karbon fiyatı sorunu değil; sorun, karbon fiyatının ne 
kadar yüksek olduğudur. Karbon fiyatları, enerji geçişini 
hızlandırmanın çok hızlı ve etkili bir yolu ancak 80 doların 
üzerine çıkarsanız, daha büyük etkileri olacaktır. Birçok 
ülkenin sorunu karbon fiyatlarının yüksek olmasıdır.” dedi.
Rapor, yenilenebilir enerji üretimi ile fiyatlar düşmeye de-
vam ederken yüksek karbon fiyatları nedeniyle fosil yakıt 
fiyatlarının ise artış göstereceğini vurguluyor. 2050 yılında 
kurulacak açık deniz rüzgar üretim kapasitesinin 2019’daki 
fiyatının yüzde 38’ine denk düşeceği örneğini veren rapor, 
güneş enerji sektöründe ise hızla gelişen teknoloji sayesinde 
daha sert bir fiyat düşüşü yaşandığını belirtiyor.

KISA DÖNEMDEKİ BEKLENTİLER
1. COVID-19, bu yıl küresel enerji talebini yüzde 8 azaltacak
– Enerji talebi 2021’den itibaren tekrar toparlanacak olsa 
da, daha düşük bir tabandan ve geri kalanı için 2050 yılına 
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– Pandemic-linked behavioral shifts, like remote work-
ing and reduced commuting, will have a lasting effect 
lowering energy use.
2. Energy-related CO2 emissions have peaked with 
the pandemic
– Transport energy use peaked in 2019.
– COVID-19 has brought peak oil demand forward; oil 
use may never again exceed 2019 levels.
3. Technology can deliver a Paris-compliant future, if 
scaled properly
– Encouraging progress has been made and is expected 
to continue for solar PV, wind and battery storage.
4. Market forces alone will not fix hard-to-abate sectors; 
stronger policies and regulations are needed.
– Decarbonization of high-heat processes in industry, the 
heating of buildings, and heavy transport is proceeding 
too slowly.
– Solutions exist, including hydrogen, carbon capture and 
storage (CCS), and further energy-efficiency improve-
ments, but these need a policy push to scale.

LONG-TERM EXPECTATIONS
1. Rapid electrification will transform the energy mix 
by 2050
– The share of electricity in the final demand mix will 
more than double from today’s level by 2050.
– Half of the passenger vehicles sold worldwide will be 
electric vehicles by 2032.
2. Solar PV and wind – in equal shares – will dominate 
power generation
– Electrification, powered by renewables, drives deceler-
ating energy intensity, which will see energy use peak 
worldwide in 2032.
– Significant investment in connectivity and flexibility 
will enable a 62% variable renewable share by 2050.
3. Natural gas will take over as the largest energy source 
this decade, and remain so until 2050
– However, only 13% of natural gas used in 2050 will 
be decarbonized
4. Despite flat energy demand and a growing renewable 
share, the energy transition is nowhere near fast enough 
to deliver on the Paris Agreement
– Most likely we are heading towards 2.3°C warming by 
the end of the century.
– A lot more renewable power, decarbonization, ener-
gy-efficiency improvement, and carbon capture is needed.
– The world will spend an ever-smaller share of GDP on 
energy, allowing for additional investment to further 
speed up the transition.

kadar, yıllık küresel enerji talebi, pandemi öncesi DNV-GL tah-
minlerinden yüzde 6 ila 8 daha düşük dalgalanacak.
– Uzaktan çalışma ve daha az işe gidip gelme gibi salgınla bağ-
lantılı davranışsal değişimler, enerji kullanımını düşürücü kalıcı 
bir etkiye sahip olacak.
2. Enerjiye bağlı CO2 emisyonları, pandemi ile zirveye ulaştı
– 2019’da ulaşım için enerji kullanımı zirveye ulaştı.
– COVID-19, en yüksek petrol talebini öne çıkardı; yağ kullanımı 
bir daha asla 2019 seviyelerini geçemez.
3. Teknoloji, doğru şekilde ölçeklendirilirse, Paris Anlaşması ile 
uyumlu bir gelecek sağlayabilir
– Güneş PV, rüzgar ve depolaması için cesaret verici ilerleme 
kaydedildi ve devam etmesi bekleniyor.
4. Piyasa güçleri tek başına azaltılması zor sektörleri tespit edeme-
yeceği için daha güçlü politikalara ve düzenlemelere ihtiyaç var.
– Endüstride yüksek ısı proseslerinin dekarbonizasyonu, binaların 
ısıtılması ve ağır nakliye çok yavaş ilerliyor.
– Hidrojen, Karbon yakalama ve Depolama (CCS) ve daha 
fazla enerji verimliliği iyileştirmeleri dahil olmak üzere çözümler 
mevcut ancak bunların ölçeklendirilmesi için net politikalara 
ihtiyaç var.

UZUN DÖNEMDEKİ BEKLENTİLER
1. Hızlı elektrifikasyon, enerji karmasını 2050 yılına kadar dö-
nüştürecek
– Nihai talep karmasında elektriğin payı, 2050’ye kadar bugünün 
seviyesinin iki katından fazla artacak.
– Dünya çapında satılan binek araçların yarısı, 2032 yılına kadar 
elektrikli araç olacak.
2. Güneş PV ve rüzgar – eşit oranda – enerji üretimine hakim 
olacak
– Yenilenebilir enerji kaynaklarından güç alan elektrifikasyon, 
enerji yoğunluğunu yavaşlatıyor ve bu da 2032’de dünya çapında 
enerji kullanımının zirveye çıkmasını sağlayacak.
– Bağlantı ve esnekliğe yapılan önemli yatırım, 2050’ye kadar 
yüzde 62 civarında yenilenebilire pay sağlayacak.
3. Doğalgaz, önümüzdeki on yılda en büyük enerji kaynağı olacak 
ve 2050’ye kadar da öyle kalacak
– Ancak 2050’de kullanılan doğal gazın sadece yüzde 13’ü de-
karbonize edilecek
4. Sabit enerji talebine ve artan yenilenebilir payına rağmen, 
enerji geçişi Paris Anlaşması’nı yerine getirmek için yeterince 
hızlı değil.
– Büyük ihtimalle yüzyılın sonunda 2,3 ° C ısınmaya doğru 
gidiyoruz.
– Çok daha fazla yenilenebilir enerji, dekarbonizasyon, enerji 
verimliliği iyileştirmesi ve karbon yakalama gerekiyor.
– Ülkeler, GSYİH’nın gittikçe daha az bir payını enerjiye har-
cayacak ve enerji dönüşümünü hızlandırmak için ek yatırımlara 
izin verecek.
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REKABET KOŞULLARINI HIZ, TEKNOLOJİ REKABET KOŞULLARINI HIZ, TEKNOLOJİ 
VE KALİTE BELİRLEYECEK”VE KALİTE BELİRLEYECEK”
“The speed, technology and quality will 
determine the conditions of competition”

“PV PANEL ÜRETİCİLERİNİN KÜRESEL “PV PANEL ÜRETİCİLERİNİN KÜRESEL 
REKABETTE GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALARI REKABETTE GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALARI 
POZİTİF FARK YARATACAKTIR”POZİTİF FARK YARATACAKTIR”
“If PV panel manufacturers act together 
to join forces for global competition, that 
would create a positive difference”

GÜNEŞ ENERJİSİ, TOPLAM İSTİHDAMIN GÜNEŞ ENERJİSİ, TOPLAM İSTİHDAMIN 
3,8 MİLYONUNU OLUŞTURARAK 3,8 MİLYONUNU OLUŞTURARAK 
YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE 
İLK SIRADA YER ALIYOR!İLK SIRADA YER ALIYOR!
Solar power accounts for 3.8 million of 
jobs, ranking first in the renewable energy 
industry!  

GÜNDER’İN MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ GÜNDER’İN MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ 
SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ 
(VOC TEST MERKEZİ) PROJESİ BAŞLADI(VOC TEST MERKEZİ) PROJESİ BAŞLADI
“GÜNDER Initiates the Vocational 
Knowledge and Skill Testing and 
Certification Center (VOC Testing Center) 
Project

“GÜNEŞ  “GÜNEŞ  
ENERJİSİ”ENERJİSİ”

SOLAR  SOLAR  
POWER!POWER!

ELEKTRİK  
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BEHOLD THE 
NEW KING OF THE 
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