
GÜNDER’in yayın organıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ücretsizdir.
GÜNDERGİ is a free quarterly magazine published by GÜNDER.

Yıl: 6 • Sayı: 19 • Ocak • Şubat • Mart / Jan. • Feb. • Mar.  2021

“ENERJI SEKTÖRÜ 2021’DE “ENERJI SEKTÖRÜ 2021’DE 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ODAKLI SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ODAKLI 
BÜYÜME HEDEFLIYOR”BÜYÜME HEDEFLIYOR”
“Energy industry seeks sustainability-
oriented growth in 2021”

10 YILIN SONUNDA KÜRESEL ENERJI 10 YILIN SONUNDA KÜRESEL ENERJI 
PAZARINA “GÜNEŞ VE RÜZGAR” PAZARINA “GÜNEŞ VE RÜZGAR” 
HAKIM OLACAK!HAKIM OLACAK!
“Solar And Wind” Will Dominate 
Global Energy Market in 10 Years!

SOLAR3GW: “HEDEFIMIZ GÜNEŞTE SOLAR3GW: “HEDEFIMIZ GÜNEŞTE 
HER YIL 3 GW KURULU GÜÇ”HER YIL 3 GW KURULU GÜÇ”
“Our target is 3 GW of installed solar 
power in every year”

GÜNDER: “SOLAR SEKTÖRÜ MINI GÜNDER: “SOLAR SEKTÖRÜ MINI 
YEKA VE HIBRIT ILE YÜKSELECEK” YEKA VE HIBRIT ILE YÜKSELECEK” 
“Solar power industry will rise with 
mini RERA and hybrid”

IICEC: “Güneş, IICEC: “Güneş, 
elektrik kurulu elektrik kurulu 

gücünde lider gücünde lider 
konuma gelecek!”konuma gelecek!”
IICEC: “Solar power IICEC: “Solar power 

will become the will become the 
leading technology leading technology 

in total installed in total installed 
capacity”capacity”

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ

“EN İYİYİ ÜRETMEYE
DEVAM EDİYORUZ”

440-450Wp
144 Hücre

360-370Wp
120 Hücre

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Blv. No:20
Döşemealtı / Antalya

444 20 02

9
Busbar



www.cw-enerji.comAntalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 
Atatürk Blv. No:20 Döşemealtı / Antalya

444 20 02

Yıllık 1 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en 
büyük güneş paneli üretim firması CW Enerji olarak, 166 mm yeni nesil 
hücre mimarisi ile, maksimum 450 Wp güç üretimine sahip Multi-Busbar 
panel üretimi teknolojisini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 
Yeni nesil Multi-Busbar teknolojili güneş panellerimiz artık sizlerle.
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Değerli Okurlarımız,
Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü ve tek 
uluslararası sektör birliği olan GÜNDER’in hazırladığı 
GÜNDERGİ’nin 19. ve 2021 yılın ilk sayısından herkese 
merhaba. 
Covid 19 salgını nedeniyle geçmiş yıllara oranla solar 
sektöründe durağan bir yıl geçirdik. Tedarik zincirinde 
tıkanmalar yaşandı, süreçler uzadı, projeler 
yavaşladı ya da ötelendi, ihaleler ertelendi. 
Öngöremeyeceğimiz pek çok konu ortaya 
çıktı. Tüm bu sıkıntılara rağmen, projelerdeki 
gecikmelerin yatırımcıyı daha fazla zarara 
uğratmaması için Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarını Destekleme Mekanizması’nın(-
YEKDEM) altı aylığına uzatılması ve yeni 
lisanslı santrallerin işletmeye alınması gibi 
olumlu gelişmeler de yaşandı.
Sektör açısından geçen yılın en önemli ge-
lişmelerinden biri Çatı GES pazarının hız-
lanmasıydı. Yenilenebilir kaynak alanları 
(YEKA) GES-1 projesinin kademeli olarak 
işletmeye ve entegre güneş paneli fabrikasının 
üretime alınması da bir diğer önemli gelişmeydi. Hibrit 
yönetmeliğinin yayınlanması da ilave güneş santrali ka-
pasitesi yaratılmasını sağlayacak çok önemli bir adım 
oldu. GÜNDER olarak, sektörün gelişimi için Serbest 
Piyasada Yatırım İmkanı, Yenilenebilir Enerji Tedarik 
Anlaşmaları, Çatı Kiralama, Hibrit Tesisi Kullanımının 
Geliştirilmesi ve Mini-YEKA gibi başlıkların hayata ge-
çirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bu gelişmelerin 
detaylarını, enerji sektörüne yönelik küresel raporları ve 
uzman değerlendirmelerini GÜNDERGİ’nin bu sayısında 
bulacaksınız.
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim 
Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip GÜRAY, YBT 
Enerji Kurucusu & Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf  Bahadır TURHAN, GÜNDERGİ’ye özel yazılar 
kaleme alarak Türkiye güneş enerjisi sektörünün yol ha-
ritasını anlattılar.
GÜNDER Yönetim Kurulu Üyesi ve GTC Kurucusu 
Çiğdem Besen ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektö-
rü Türk Kadınları Grubu (TWRE ) Başkanı, Güneş ve 
Rüzgar Enerjisi Varlık Yönetimi ve Teknik Danışmanlık 
Firması Vector Renewables Ülke Temsilcisi Sedef  Budak 
ile dopdolu röportajlar gerçekleştirdik.
GÜNDERGİ’nin yeni sayısını keyifle okumanızı dileriz. 
Herkese Sağlıklı ve Güneşli Günler Dileriz.

Dear readers,
Greetings to everyone from the first issue of the year 
2021 and 19th issue of GÜNDERGİ, the publication 
of GÜNDER, the longest-established and single inter-
national sectorial organization of Turkey in the field of 
solar power. 
We had a rather inactive year because of the covid-19 

pandemic. Supply chains jammed, supply 
processes took longer, projects slowed 
down or delayed, tenders were postponed. 
Many unpredictable developments took 
place. Despite all these problems, positive 
developments such as extending the peri-
od of the Renewable Energy Sources Sub-
sidy Mechanism (YEKDEM) by six months 
and commissioning new licensed power 
plants occurred to prevent project delays 
from damaging investments any further.
One of the most significant developments 
in the industry was the acceleration of the 
Rooftop SPP market. Other key develop-
ments were gradual commissioning of the 

Renewable Energy Resource Areas (RERA) SPP-1 project 
and commencing production at the integrated solar 
panel factory. Publication of the hybrid solar power plant 
regulation was another key step to create additional 
solar power capacity. GÜNDER believes that Green PPA 
Models, the hybrid facilities should be developed and 
Mini RERAs should be launched to move the industry 
further. We believe that arrangements in the hybrid 
energy legislation will rapidly increase multiple-source 
plants. We also believe that SPP investments will speed 
up further.
Director of Sabancı University İstanbul International 
Center for Energy and Climate (IICEC) Bora Şekip GÜRAY, 
Chairman of the Board of Solar3GW Yusuf Bahadir 
TURHAN explained the road map of the Turkish solar 
energy sector in their special articles for GÜNDERGİ.
We had exclusive interviews with GTC Chairwoman 
and GÜNDER Board Member Çiğdem Besen and the 
Chairwoman of Turkish Women in Renewable Energy 
(TWRE) and Country Representative of Vector Renew-
ables, a Solar and Wind Energy Asset Management and 
Technical Consultancy Company Sedef Budak.
We hope you enjoy the new issue of GÜNDERGİ. We 
wish healthy and sunny days for all.

Kutay Kaleli
Günder Başkanı

 SUNUŞ 
 FOREWORD 

3
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March  2021



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

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

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

Akademik Editör • Academic Editor
Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA

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

Tasarım • Design
Kasım HALİS

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

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

Basım Yeri • Print Place
EMSAL Matbaa Tan.Hiz.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Bahçekapı Mah. 2477. Cadde No:6 
Şaşmaz - Etimesgut/ANKARA 
Tel: +90 312 278 82 00 
Sertifika No: 46753

Basım Tarihi • Print Date
Şubat 2021

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

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

66 ÜYELERİMİZDEN  
FROM OUR MEMBERS

 ❂ Kuveyt Türk ile Generalsolar Enerji Çatı GES’te iş birliğine gitti / Kuveyt 
Türk and Generalsolar Enerji partner in rooftop solar panels

 ❂ Asunim Türkiye’nin gerçekleştirdiği lisanslı Küçükköy GES projesinin geçici 
kabulü yapıldı / The licensed Küçükköy SPP project of Asunim Turkey is 
granted provisional acceptance

 ❂ CW Enerji yeni nesil panelleri ile fark yaratıyor / CW Enerji makes a diffe-
rence with its next-generation panels

 ❂ Argesim, Seven Sensor markası ile önemli adımlar atıyor  / Argesim takes 
remarkable steps with Seven Sensor 

 ❂ Eltemtek, enerji verimliliği alanında etüt proje ve danışmanlık hizmetleri ver-
mek üzere yetkilendirildi / Eltemtek is authorized to provide survey project 
and consultancy services in energy efficiency

içindeki ler
contents

3 SUNUŞ / FOREWORD

6 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES

30 RAPOR / REPORT
 ❂ 10 yılın sonunda küresel enerji pazarına “Güneş ve Rüzgar” hakim olacak! / 
“Solar and Wind” will dominate global energy market in 10 years!

32 KISA-KISA / BRIEF ARTICLES

42 GÜNDER’DEN / FROM GÜNDER
 ❂ GÜNDER Chairman Kutay Kaleli: “Solar power industry will rise with mini 
RERA and hybrid” / GÜNDER, Hibrit Mevzuatı için Görüş Bildirme Toplantısı 
Düzenledi

54 MEVZUAT / LEGISLATION
 ❂ YEKA GES-3 yarışmaları için başvurular 8-12 Mart tarihleri arasında alına-
cak / Applications for RERA SPP-3 competitions will be collected between 
March 8 and 12



96 RÖPORTAJ / INTERVIEW 
 ❂ Pandemi, Yenilenebilir Enerji Sektörünün Yeşil Yakalı Kadınlarını yavaşlatamadı / The Pandemic Could Not 
Slow Down the Green Collar Women of the Renewable Energy Industry 

100 ÜYELERİMİZDEN / FROM OUR MEMBERS
 ❂ ORBİT Enerji, Dünyanın Lider Mikro Invertör şirketi Hoymiles ile Tam Yetkili Distribütörlük Anlaşmasını Ye-
niledi / ORBİT Enerji Renews Its Fully Authorized Distribution Agreement with the World’s Leading Micro 
Inverter Company - Hoymiles

 ❂ YP Enerji tarafından yapılan YASKİ GES ile yılda 1 milyon lira tasarruf ediliyor / YASKİ SPP made by YP 
Enerji saves TRY 1 million per year

 ❂ Ar-Ge 250 Listesi’ne giren tek kablo şirketi Türk Prysmian Kablo / Türk Prysmian Kablo is the only company 
to make the R&D 250 List

104 GÜNDER MEDYA / GÜNDER MEDIA

106 GÜNEŞ TAKVİMİ / SOLAR CALENDAR

107 ENERJİ VERİMLİLİĞİ / ENERGY EFFICIENCY

76 KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
 ❂ SAJ Solar İnverter, Senerji Distribütörlüğünde Türkiye’de / SAJ Solar Inverter is Distributed by Senerji in Turkey

80 RÖPORTAJ / INTERVIEW
 ❂ Güneş paneli üreticisi GTC’nin hedefi, 2023’te üretiminin yüzde 40’ını ihraç etmek / INTERVIEW: Solar panel 
manufacturer GTC aims to export 40 percent of its production output in 2023

86 KAPAK / COVER • KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
 ❂ IICEC’nin “Turkey Energy Outlook” kapsamında güneş, elektrik kurulu gücünde lider konuma gelecek / According 
to IICEC’s “Turkey Energy Outlook”, solar power will become the leading technology in total installed capacity

90 RAPOR / REPORT
 ❂ Pandeminin sonuçları kimi sektörler için daha kalıcı sonuçlara yol açacak / The COVID-19 pandemic will have 
longer lasting implications for some industries

 ❂ SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ, Küçükköy GES projesi için panel tedarikini tamamladı / 
SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ completes solar panel supply for Küçükköy SPP project

 ❂ PV Partner; GoodWe, SMA ve Phono Solar Markalarının Türkiye’deki Yetkili Distri-
bütörü Oldu / PV Partner Becomes the Authorized Distributor of GoodWe SMA and 
PhonoSolar in Turkey

 ❂ Solar3GW: “Hedefimiz güneşte her yıl 3 GW kurulu güç” / Solar3GW: “Our target is 
3 GW of installed solar power in every year”



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Yenilenebilir enerjide 
merkez olmayı hedefliyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece üretimde değil, 
yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı 
hedefliyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış 
Töreni’ne, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.
Akhisar Çevre Yolu’nun son bölümünü geçen ay açtıklarını, 
trafikte ciddi rahatlama sağlayan bir ulaşım yatırımını 
şehrin istifadesine sunduklarını hatırlatan Erdoğan, 
bugün de şehzadeler şehri Manisa’ya enerji alanında 
kazandırdıkları yatırımların açılış heyecanını yaşadıklarını 
dile getirdi.
“Yatırımlar ülkemizin enerji arzına önemli katkı 
sağlayacak”
Toplam bedeli 1,37 milyar dolara ulaşan dört enerji 
tesisinin şehre, Manisalılara, tüm millete hayırlı olmasını 
dileyen Erdoğan, “Termik ve jeotermal enerji alanındaki 
bu yatırımlar, ülkemizin enerji arzına önemli katkı 
sağlayacaklardır.” dedi.
“54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan 
yararlanıyor”
Bugün ayrıca Soma ve Kırkağaç ilçelerini doğal gaza 
kavuşturacaklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle 
devam etti:
“Soma ve Kırkağaç’taki vatandaşlarımız da artık doğal 
gazın konforundan, temizliğinden ve rahatlığından 
yararlanabilecek. Bunun için toplam 29,5 milyon lira 
yatırım yaparak, 45,2 kilometre uzunluğunda doğal gaz 
hattı döşedik. Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye 

President Erdoğan: “We 
aim to be a renewable 
energy hub”
President Erdoğan said: “We aim to be a renewable 
energy hub not only for power generation but also 
for renewable energy technologies.” President 
Recep Tayyip Erdoğan attended the mass opening 
ceremony of Energy and Natural Resources Projects 
in Manisa by video conference.
Reminding that they opened the final section of the 
Akhisar Ring Road, putting into the city’s service 
a transport investment that relieved the traffic, 
Erdoğan stated that they were also excited to open 
the services that they put into service in Manisa.
“The investments will contribute to power supply in 
Turkey”
Erdoğan wished that the four energy facilities with 
a total cost of $1.37 billion may bring happiness to 
the city and people of Manisa, Erdoğan said: “These 
investments in the field of thermal and geothermal 
energy will greatly contribute to the energy supply 
in Turkey.”
“54.5 million citizens enjoy the comfort of natural 
gas”
Also noting that they would supply natural gas to the 
districts of Soma and Kırkağaç, Erdoğan said:
“Our citizens in Soma and Kırkağaç will not enjoy 
clean and comfortable natural gas. We have 
installed 45.2 km of natural gas pipeline for 29.5 
million TL for this purpose. Our investments in 
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genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım 
toplamda 27 milyar lirayı buldu. Bizden önce sadece 
5 büyük şehrimizde doğal gaz varken biz bu imkanı 
81 şehrimizin tamamına yaygınlaştırdık. 2020 
sonu itibarıyla 153 bin kilometre dağıtım şebekesi 
uzunluğuna ulaşarak 589 yerleşim yerine doğal gaz 
arzı sağladık.
Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın 
konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam 
nüfusumuz ise yaklaşık 68 milyondur. Tüm dünyada 
kamu yatırımlarının durma noktasına geldiği 2020’de 
de doğal gaz yatırımlarımıza ara vermedik. Salgına 
rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. 
İnşallah 2021’de de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak 
sürdüreceğiz. Enerji yatırımımızla beraber doğal gazın 
da ecdat yadigarı Manisa’ya hayırlı olmasını diliyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projelerde imzası olan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 
ve ekibi başta olmak üzere, resmi kurumları, özel 
sektör kuruluşlarını, dağıtım şirketlerini, işçisinden 
mühendisine herkesi tebrik etti.

natural gas distribution nationwide since we came to 
power has reached 27 billion TL. While only 5 major 
cities had natural gas before we came to power, we 
spread its use to all our 81 cities. We have supplied 
natural gas to 589 places of settlement, reaching a total 
distribution network length of 153,000 km as of the end 
of 2020.
Today, 54.5 million citizens enjoy the comfort of natural 
gas. About 68 million citizens have access to natural 
gas. While public investments came to a halt around the 
world in 2020, we have not interrupted our natural gas 
investments, and introduced natural gas to 39 districts 
and towns despite the pandemic. I hope that we will 
maintain our investments at an increasing rate in 2021. I 
hope that natural gas will bring happiness to Manisa, the 
heritage of our ancestors.”
President Erdoğan congratulated everyone involved in 
the making of these projects, including the Minister of 
Energy and Natural Resources - Fatih Dönmez, official 
bodies, private sector organizations and distribution 
companies.
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Shell signs a long-term 
energy sales agreement 
for solar power plants
Shell Energy Europe and Solaria, Spain’s leading 
solar power producer, signed a long-term power 
purchase agreement for solar power plants.
According to Shell’s statement, the power 
mentioned in the agreement will be supplied by 
six solar power projects with 300 MW capacity. 
The six projects will generate 570 GWh of power 
equivalent to the consumption of 150,000 
residences per year.
According to the article that appeared in 
EnerjiTime, the six solar power plants will connect 
to the grid gradually by 2021. The agreement will 
be in effect for 10 years, and the energy sales will 
start once the plants are commissioned.
Shell Energy Europe General Manager of Power, 
Rupen Tanna, said: “This solar power purchase 
agreement will help us supply cleaner energy to 
our customers and support continuous growth of 
renewable energy in Spain.”
Solaria Operations Director Darío López said: “It 
is an honor to partner with Shell - one of Europe’s 
leading energy companies. We are glad to see 
they trust Solaria. This is a step towards our 
objective to become a leading company in the 
solar power industry in Europe.”

Shell, güneş enerjisi 
santralleri için uzun 
vadeli enerji satın alma 
anlaşması imzaladı
Shell Energy Europe ve İspanya’nın önde gelen güneş 
enerji üreticisi Solaria, İspanya’daki güneş enerjisi 
santralleri için uzun vadeli bir enerji satın alma 
anlaşması imzaladı.
Shell’den yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya konu 
olan enerji, toplam 300 MW kapasiteye sahip 6 güneş 
enerjisi projesinden sağlanacak. Altı proje ile150 bin 
konutun güç tüketimine eşdeğer, yılda 570 gigawatt 
saat elektrik üretimi gerçekleştirilecek.
EnerjiTime tarafından yapılan habere göre, söz konusu 
altı güneş enerji santrali 2021’e kadar kademeli olarak 
şebekeye bağlanacak. Anlaşmanın süresi 10 yıl ve 
tesislerin devreye alınmasıyla birlikte enerji satışı 
başlayacak.
Shell Energy Europe Elektrik Genel Müdürü Rupen 
Tanna, “Bu güneş enerjisi satın alma anlaşması 
müşterilerimize daha temiz enerji sağlamamıza 
olanak sağlarken aynı zamanda İspanya’da 
yenilenebilir enerjinin sürekli büyümesini 
desteklemeye de yardımcı olacak.” dedi.
Solaria’nın Operasyon Direktörü Darío López ise 
şunları söyledi: “Avrupa’nın önde gelen enerji 
şirketlerinden Shell ile çalışmaya başlamak bir 
onur. Solaria’ya gösterdikleri güveni memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu, Avrupa’da güneş enerjisi sektöründe 
öncü olma hedefimize doğru atılmış bir adımdır.”
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Türkiye, enerjide 2 
yılda 1 milyar dolara 
yakın tasarruf sağladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Türkiye’nin 2017-2019 yıllarında enerji verimliliği 
uygulamalarıyla 1 milyar dolara yakın tasarruf 
sağladığını ve bununla birlikte getirisi çok yüksek 
olan enerji verimliliği uygulamalarının artırılması 
gerektiğini bildirdi.
Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı 
Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji 
Uygulamaları Toplantısı’nda, enerji verimliliğinin 
toplumsal algıda enerji kaynağı gibi görünmediğini 
fakat verimliliğin dünyanın birçok yerinde bir kaynak 
olarak kabul edildiğini söyledi.
Modern ekonomilerin alışılagelmiş üretim ve tüketim 
anlayışını geride bıraktığını dile getiren Dönmez, 
“Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, küresel ısınma 
ve çevreci teknolojiler gibi kavramlar yeni bir enerji 
düzenine doğru geçişi zorluyor. Artık günümüz 
dünyasında atık veya kullan-at diye bir kavram 
neredeyse kalmadı. Yeniden değerlendirme süreçlerini 
yaşıyoruz. Döngüsel bir mantıkla kaynakları daha 
sorumlu kullandığımız, sürdürülebilir ve ürün 
ömrünün uzadığı bir sistemle daha az enerji harcayıp 
daha fazla katma değer üretmenin yollarını arıyoruz.” 
diye konuştu.
Dönmez, enerji verimliliğinin tüm bu süreçlerin 
merkezinde yer aldığını ve Türkiye’de 2017-2019 
yıllarında enerji verimliliğinden elde edilen tasarruf 
miktarının 1 milyar dolara yaklaştığı bilgisini paylaştı.
Yerel yönetimlerin enerjinin verimli kullanılmasına 

Turkey saves about $1 
billion of energy over 
the last two years
The Minister of Energy and Natural Resources, Fatih 
Dönmez, stated that Turkey saved about $1 billion from 
2017 to 2019 by energy efficiency practices, and such 
practices with a high rate of return should be increased 
further.

At the Renewable and Smart Energy Practices for 
Municipalities Meeting that he attended by video 
conference, Dönmez noted that the society did not 
consider energy efficiency as a source of energy but 
efficiency was considered as a resource in many parts of 
the world.

Pointing out that modern economies left customary 
perceptions of production and consumption behind, 
Dönmez said: “Such concepts as renewable energy, 
climate change, global warming and green technologies 
force a transition to a new energy order. The concepts 
of waste and disposable have almost disappear in 
today’s world. We live at an age of recycling. We are 
seeking ways to spend less energy and generate more 
added value in a system where we use resources more 
responsibly in a cyclical sense and have longer product 
lfie.”

Dönmez pointed out that energy efficiency is at the 
center of all these processes and Turkey saved about $1 
billion by energy efficiency practices from 2017 to 2019.

Noting that municipalities were among key stakeholders 
of the efficient use of energy and more than 90 percent 
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yönelik uygulamalar açısından en önemli paydaşlar 
arasında yer aldığını ve Türkiye nüfusunun yüzde 
90’ından fazlasının il ve ilçe belediyelerinin sınırları 
içerisinde yaşadığını kaydeden Dönmez, şöyle devam 
etti:
“Nüfusumuzun dörtte üçünden fazlası ise büyükşehir 
belediyelerinin sınırları içinde ikamet ediyor. 
Dolayısıyla, öncelikle yerel yönetimlerin enerji 
maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model 
olmalarını arzu ediyoruz. Üreten tüketici olarak 
adlandırdığımız, kendi elektriğini üreten ve depolayan 
yerel yönetimlerin tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. 
Önümüzdeki günlerde özellikle çatı gibi güneş 
santrali uygulamalarının yaygınlaşmasını bekliyoruz. 
Mevzuatımız geçen yıl yenilendi ve artık lisanssız 
üretimde üst sınır, kurumların elektrik bağlantı gücüne 
kadar artırıldı. Artık kurumlar elektrik bağlantı gücüne 
kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kapasite 
kurabiliyor. Yerel yönetimler elektrik bağlantı gücüne 
göre öz tüketim fazlasını da satabiliyor ve böylece 
ilave gelir de elde etme imkanına kavuşuyor.”

of the population in Turkey lived in provinces and 

districts, Dönmez said:

“More than three quarters of our population live within 

the borders of metropolitan municipalities. Therefore, 

we expect local governments to be a role model for 

the society in managing energy costs. We want to 

spread producer consumers - local administrations 

that generate and store their own electricity - to entire 

Turkey. We expect solar power plant practices such as 

rooftop systems to spread further in upcoming days. 

We amended our legislation last year, and now the 

upper limit of unlicensed production has been raised 

to the connection power of the organizations. Now 

organizations can establish their capacity up to the 

electrical connection power based on renewable energy. 

Local administrations can sell their self-consumption 

surplus depending on their electrical connection, 

generating extra income.”
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Belediyeler lisans alarak elektrik tedarikçisi 
olabilecek
Dönmez, belediyelerin serbest tüketici haklarını 
kullanarak istedikleri tedarik şirketinden Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayınladığı 
düzenlemeye tabii tarifelerin de altında fiyatla elektrik 
temin edebilecekleri bilgisini paylaştı.
Belediyelerin bir yarışmayla daha ucuz bir 
tedarikçiden elektriğini alabileceğini aktaran Dönmez, 
“Yerel yönetimlerimiz ihtiyaç duyduğu elektrik 
enerjisinin büyüklüğüne göre küçük çaplı da olsa 
kendi elektrik tedarik şirketini kurabilir. EPDK’den 
elektrik tedarik lisansı almak suretiyle, bundan sonra 
belediyelerimiz toptan elektrik piyasasında faaliyet 
gösterebilir ve başta kendi kurumlarının ihtiyacı 
olmak üzere elektrik tedarik edebilir. Bu lisanslar 
Türkiye genelinde olduğu için buradan farklı bir 
ticaret merkezi imkanı da oluşturabilirsiniz. Yerel 
yönetimlerimiz kendisine ait sayaçları portföyüne 
kaydederek ihtiyaçlarını doğrudan EPİAŞ’tan 
karşılama imkanına sahip olarak daha uygun şartlarda 
elektrik temin edebilecek.” değerlendirmesinde 
bulundu.
Yerli ve yenilenebilir enerjide her 1 puanlık artış 100 
milyon dolar katkı sağlıyor
Dönmez, tarımsal sulama maliyetlerinin oldukça 
yüksek olduğuna değinerek, güneş enerjisi 
santrallerinin bu maliyetlerin hafifletilmesi için önemli 
rol oynayabileceğini söyledi.
Türkiye’nin enerji yoğun bir ekonomi olduğunu ifade 
eden Dönmez, şunları kaydetti:
“Sanayide, tarımda, üretimin diğer alanlarında her 
birim ürünü gelişmiş ülkelere göre normalden daha 
fazla enerji harcayarak imal ediyoruz. Konutlarda ise 
ısınma, soğutma, aydınlatma gibi temel ihtiyaçlarımızı 
verimsiz alet ve ekipmanlar yüzünden daha fazla para 
ödeyerek karşılıyoruz. Kaynaklarımızı bu kadar heba 
edecek kadar zengin miyiz? Enerji yoğunluğumuz 
Almanya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin yanı sıra 
OECD ortalamasının da üzerinde. Büyük bir hedef 
koyduk. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
olmayı hedefliyoruz. O zaman enerji yoğunluğumuzu 
en az küresel rekabette önde olan ülkeler seviyesine, 
hatta daha da altına çekmek zorundayız. Enerjide her 
1 puanlık yerli ve yenilenebilir kaynak artışının milli 
ekonomiye yıllık katkısı 100 milyon dolar. Elimizde 
enerji verimliliği gibi ticari yatırımın tesis yatırımından 
çok daha düşük ve getirisinin çok daha büyük olduğu 
bir enstrüman var. Bu yüzden önceliğimiz elimizdekini 
en iyi şekilde değerlendirmek.”

Municipalities will be able to obtain a license and 
become electricity suppliers

Fatih Dönmez announced that municipalities could 
exercise their free user rights to get electricity for prices 
even below the tariffs published by the Energy Market 
Regulatory Authority (EMRA) from any electricity supply 
company.

Noting that municipalities could organize a competition 
to purchase electricity from the cheapest option, Dönmez 
said: “Local administrations may establish their own 
power supply company albeit on a small scale depending 
on the size of their electricity demand. Municipalities 
may now operate in the electricity wholesale market 
and supply electricity primarily for their organizations 
provided that they obtain a supply license from EMRA. 
Since these licenses are valid nationwide, we can form 
a different trade center. Local administrations may 
register their own meters in their portfolio to meet their 
need directly from EPİAŞ and supply electricity on more 
favorable terms.”

Every point of increase in domestic and renewable 
energy makes $100 million of contribution

Mentioning high costs of agricultural irrigation, Dönmez 
stated that solar power plants could play a key role in 
lowering these costs.

Also pointing out that Turkey is an energy-intensive 
economy, Dönmez said:

“We produce each unit product in industry, agriculture 
and the other fields of production spending more energy 
than normal. In households, we spend more on our basic 
needs such as heating, cooling and lighting because of 
inefficient devices and equipment. Are we rich enough 
to waste our resources so irresponsibly? Our energy 
density is higher than developed countries such as 
Germany and Japan, and also above the OECD average. 
We have set a big target: becoming one of the world’s 
top 10 economies. Then we have to reduce our energy 
density to the leading countries of global competition, 
even lower. Each point of increase in domestic and 
renewable resources makes a contribution of $100 
million to the economy per year. We have energy 
efficiency - an instrument where commercial investment 
is much lower than facility investments and with a 
higher return. Therefore, making best use of what we 
have must be our priority.”
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Güneş enerjisindeki 
kurulu güç 2020 yılı 
sonunda 6.667,4 MW’ye 
ulaştı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Aralık 2020 
Kurulu Güç Raporunu Yayınladı. Rapora göre, toplam 
kurulu güç 95.890,6 MW olurken 2020 Aralık ayı sonu 
itibariyle kurulu gücün 6.667,4 MW’lık kısmı güneş 
enerjisi santrallerinden sağlandı. Güneş enerjisindeki 
kurulu güç bir önceki aya göre 154 MW artış gösterdi. 
2020 yılında toplam 672 MW’lik güneş enerjisi santrali 
Türkiye’nin kurulu gücüne eklendi.
TEİAŞ’ın aylık olarak yayınladığı kurulu güç raporuna 
göre, aralık ayında elektrik üretim kurulu gücü bir 
önceki aya göre 1090 MW artış ile 95.890,6 MW 
değerine ulaştı.
Türkiye’deki lisanssız GES sayısı ise bir önceki aya 
göre 111adet artarak 7.481’e ulaşırken lisanslı 
santral dahil toplam GES adedi 7.518’e ulaştı. 2020 
yılı boyunca toplam 672 MW’lik güneş enerjisi santrali 
Türkiye’nin kurulu gücüne eklendi.

Solar power installed 
capacity reaches 6,667.4 
MW as of the end of 
2020
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.  (TEİAŞ) has published the 
Installed Capacity Report for December 2020. According 
to the report, the total installed capacity is 95,890.6 MW, 
and solar power plants accounted for 6,667.4 MW of 
the total installed capacity as of the end of December. 
Solar power installed capacity increased by 154 MW 
compared to the previous month. 672 MW of solar power 
plant capacity was added to the total installed capacity of 
Turkey in 2020.
According to the monthly installed capacity report of 
TEİAŞ, power generation installed capacity reached 
95,890.6 MW in December with a 1090 MW increase over 
the previous month.
While the number of unlicensed SPPs reached 7,481 with 
an increase of 111 plants over the previous months, the 
total number of SPPs including licensed plants reached 
7,518. 672 MW of solar power plant capacity was added 
to the total installed capacity of Turkey in 2020.
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SPP capable of meeting 
power demand of 550 
households installed in 
Korkuteli
A Solar Power Plant (SPP) with enough capacity to meet 
the power demand of 550 households has been installed 
in Korkuteli, Antalya.
According to the statement made by Antalya 
Metropolitan Municipality, a system to generate power 
from solar energy has been installed in Bozova quarter 
in line with the Metropolitan Municipality’s efforts to 
intensify its renewable energy investments to achieve its 
clean and cheap energy objectives.
Installed by Antalya General Directorate of Water and 
Sewage (ASAT), and accepted and installed by TEDAŞ, 
Bozova SPP will serve with a capacity to meet the yearly 
demand of 550 households.
The plant will generate 1.85 million kW of power, making 
1.555 million TL of contribution to the budget of the 
Metropolitan Municipality.
The Municipality plans to launch three more SPP projects 
at the same area of the Bozova quarter of Korkuteli.

Korkuteli’ne 550 konutun 
yıllık elektrik enerjisini 
karşılayabilecek 
kapasitede GES kuruldu
Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki bir mahalleye, 550 
konutun yıllık elektrik enerjisini karşılayabilecek 
kapasitede Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya 
göre, temiz ve ucuz enerji hedefleri doğrultusunda 
yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına ağırlık 
veren Büyükşehir Belediyesi, Bozova Mahallesi’ndeki 
alanda güneşten enerji elde edecek sistem hayata 
geçirildi
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce 
(ASAT) gerçekleştirilen ve TEDAŞ nezdinde kabul 
işlemleri yapılarak işletmeye alınan Bozova GES, 
yaklaşık 550 konutun yıllık elektrik ihtiyacını 
karşılayabilecek kapasitede hizmet verecek.
Proje kapsamında yıllık 1 milyon 850 bin kilovatlık 
elektrik üretimi gerçekleştirilerek, Büyükşehir 
Belediyesine yılda 1 milyon 555 bin liralık ekonomik 
katkı sağlanacak.
Büyükşehir Belediyesince, Korkuteli Bozova 
Mahallesi’ndeki aynı alan içerisinde üç ayrı GES 
projesinin daha hayata geçirilmesi planlanıyor.
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Van hosts remarkable 
investments in the 
field of solar power
Van is a province with one of the highest sunny days and 
solar power efficiency in Turkey. It also stands out with 
solar power generation enabled by the SPP projects in 
the city.
According to an article that appeared on AA, ranking 
second among the areas with the highest solar power 
potential in Turkey, Van has started to host remarkable 
investments in the field of solar power. The promotional 
activities carried out by the East Anatolian Development 
Agency (DAKA) of the Ministry of Industry and 
Technology encourage leading solar power companies 
to install solar power plants (SPPs) in the area. Akfen 
Holding has established an SPP with 37 MW capacity on 
a 600,000-m2 area in the district of Edremit. Equipped 
with 120,408 solar panels, the plant has started 
generating power.
One of the largest investments in the area with a budget 
of $66 million, the plant meets the power demand of 
80,000 households. A solar farm with 45-MW capacity 
covering 800,000 m2 is also being installed in Tuşba. 

Van, güneş enerjisi 
alanında önemli yatırımlara 
ev sahipliği yapıyor
Güneşli gün sayısı ve güneş enerjisi verimliliği 
bakımından Türkiye’nin en önemli illerinden Van, 
hayata geçirilen GES projeleriyle güneş enerjisi 
üretiminde önemli kentlerden biri haline geldi.
AA’dan yapılan haberde, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının belirlediği güneş enerjisinden elektrik 
üretilebilecek bölgeler arasında en yüksek ikinci kotayı 
alan Van, son yıllarda önemli yatırımlara ev sahipliği 
yapmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bünyesindeki Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının 
(DAKA) yürüttüğü tanıtım faaliyetleri, ülkede enerji 
üretimi alanında söz sahibi olan firmaların kentte 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisleri kurmasını 
sağladı. Akfen Holding, Edremit ilçesinde 600 bin 
metrekarelik alana 37 megavat kapasiteli GES kurdu. 
120 bin 408 güneş enerjisi panelinin yerleştirildiği 
santralde enerji üretimine başlandı.
Van`da 66 milyon dolarlık bütçesiyle bölgede hayata 
geçirilen en büyük yatırımlardan biri olan santralde 
80 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Tuşba 
ilçesinde de 800 bin metrekare alan üzerinde 45 
megavat kapasiteli tesisin kurulum çalışmaları 
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devam ediyor. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, 
Van`ın elektrik üretim verimliliği ve güneş enerjisi 
santrali yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından 
Türkiye`de birinci sırada yer aldığını söyledi. Kentin enerji 
potansiyelini açığa çıkarmak ve yatırımcıları bölgeye 
çekmek için gayret ettiklerini aktaran Güray, son yıllarda 
birçok yatırımcının enerji üretimi için Van`ı tercih ettiğini 
belirtti.
2010`da Van Gölü`ndeki Akdamar Adası`nda güneş 
enerjisi potansiyelinin yatırıma dönüştürülmesi amacıyla 
GES projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Güray, 
“Yenilenebilir enerjiyle ilgili üç sempozyum ve bir Mali 
Destek Programı düzenledik. Birçok fon kaynağı ve 
bilgilendirme toplantılarıyla farkındalık oluşturmak 
için faaliyetler gerçekleştirdik. Bunların da etkisiyle 
2015`te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yarışma 
düzenlendi. Burada enerji üretiminde 77 megavatla en 
yüksek kota Van`a verildi.” dedi.
Bu sonuçla firmaların kente yatırım yapma kararı aldığını 
anlatan Güray, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş`nin enerji 
üretimi lisansı almaya hak kazandığını ifade etti. DAKA 
olarak firmaya yereldeki izin ve ruhsat işlemleri için 
gerekli desteği sunarak yatırımın kısa sürede hayata 
geçirilmesini sağladıklarına değinen Güray, şunları 
kaydetti: “Türkiye`de birçok yatırımı olan firma en verimli 
enerjiyi Van`da elde ettiğini söylüyor. Yıllık yaklaşık 62 
gigavat/saat (GW/h) enerji elde ediliyor. Bu da yaklaşık 
80 bin konutun elektrik ihtiyacının karşılanması anlamına 
geliyor. Bu, bizim açımızdan çok önemli bir sonuç. 
Yatırımın inşaat ve işletme aşamasında yerel istihdama 
önem gösterildi. Bu yatırım ve akabindeki diğer yatırımlar 
Van`ın güneş enerjisi anlamında hak ettiği kapıyı 
araladığını gösteriyor. Tarihten bu yana Van, güneşin 
başkenti olarak telaffuz ediliyor. Güneş potansiyeli ön 
planda olan bir kent. İnşallah bu artık sözde kalmıyor, 
bunun gibi önemli yatırımlarla Van artık bir cazibe merkezi 
haline geliyor. Yatırım için firmalardan yoğun bir talep var.”

DAKA General Secretary Halil İbrahim Güray stated 
that Van ranks first in power generation efficiency 
and availability of land for solar power plant 
investments. Noting that they tried to reveal the 
energy potential of Van and attract investors to the 
area, Güray stated that many investors preferred Van 
for power generation in recent years.
Reminding that they launched an SPP project on 
Akdamar Island on Lake Van in 2010 to turn the 
island’s solar power potential into investment, 
Güray said: “We organized three symposiums and 
a Financial Support Program for renewable energy. 
We provided funding resources and held information 
meetings to raise awareness. These efforts resulted 
in a competition organized by the Energy Market 
Regulatory Authority in 2015, where Van had the 
highest power generation quota with 77 MW.”
Pointing out that this was a factor in persuading 
companies to invest in the city, Güray said that 
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. became entitled for 
a power generation license. Güray also stated that 
DAKA supported the company for local permits 
and licenses to launch the investment as soon 
as possible, Güray said: “A company with many 
investments throughout Turkey says that it achieves 
the highest efficiency in Van. About 62 GW/h of 
power is generated per year. This is equivalent to the 
power demand of about 80 households. This is so 
important for us. Local employment was prioritized in 
construction and operation of the project. This project 
and subsequent ones show that Van has cracked the 
door open in solar power. Van has been known as 
the capital of solar power since then. It stands out 
with its solar power potential. This is not just a word 
now, and Van is a center of attraction with such key 
investments. There is considerable demand from 
companies for investment.”
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Glass-clear solar 
panels developed in 
South Korea
Transparent solar cells developed for skyscrapers 
will generate electricity without being seen.
Incheon State University in South Korea has 
developed transparent solar cells invisible to the 
eye. Researchers that developed the world’s first 
transparent solar cells worked on the product 
for years. Capturing solar rays and converting 
them into energy, this special system uses semi-
transparent materials. Once semi-transparent 
conductive layers are made fully transparent, 
they will be used more widely, specifically in such 
structures as skyscrapers.
How Is a Transparent Solar Cell Made?
Scientists first used titanium dioxide, a 
semiconductor, to make transparent solar 
cells. Preferred for its non-toxigenic qualities, 
titanium dioxide is now combined with nickel 
oxide, another semiconductor with high optic 
transparency. This has given rise to fully 
transparent solar cells.

Güney Kore’de cam 
kadar şeffaf güneş 
hücreleri geliştirildi
Gökdelenler için özel olarak geliştirilen şeffaf yapıdaki 
güneş hücreleri, görünmeden elektrik üretimi 
sağlayacak.
Güney Kore’de bulunan Incheon Devlet 
Üniversitesi’nde şeffaf yapıda ve dikkat çekmeyen 
güneş hücreleri geliştirildi. Dünyanın ilk şeffaf yapıdaki 
güneş hücrelerini üreten üniversitedeki araştırmacılar, 
bu ürün için uzun yıllar çalışmalarını sürdürdü. Güneş 
ışınlarını yakalayarak enerjiye dönüştüren bu özel 
sistemde yarı saydam malzemeler tercih ediliyor. 
Yarı saydam olan iletken tabakaların tamamen 
şeffaf olmasıyla kullanım alanı da genişleyecek 
ve başta gökdelenler olmak üzere birçok yapıda 
kullanılabilecek.
Şeffaf Güneş Hücreleri Nasıl Üretildi?
Şeffaf yapıdaki güneş hücreleri için bilim insanları, 
öncelikle yarı iletken olan titanyum dioksiti kullandı. 
Toksin üretmemesi nedeniyle tercih edilen titanyum 
dioksit, yüksek optik şeffaflığa sahip bir başka bir yarı 
iletken olan nikel oksit ile birleştirildi. Bu birleşmenin 
bir sonucu olarak, tamamen şeffaf yapıda olan güneş 
hücreleri ortaya çıktı.
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Norveçli hidroelektrik 
şirketi Statkraft, 
güneş enerjisi şirketi 
Solarcentury satın alacak
Norveçli hidroelektrik şirketi Statkraft Londra merkezli 
güneş enerjisi şirketi Solarcentury’i 118 milyon dolara 
satın almayı planlıyor. Bu yıl içinde tamamlanması 
hedeflenen satın almayla birlikte yüzer güneş santrali 
yatırımlarının yapılması planlanıyor.
Statkraft CEO’su Christian Rynning-Tonnesen konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, satın almanın güneş 
ve rüzgar enerjisi sektöründe büyüme planları 
kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Yenilenebilir 
enerjide dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer 
almayı hedeflediklerini kaydeden Rynning-Tonnesen, 
açıklamalarına şöyle devam etti: Hidroelektrik ve 
güneş enerjisinin birbirini tamamladığı gibi Statkraft 
ve Solarcentury de birbirini tamamlayan iki önemli 
şirket olacak. Güçlerimizi birleştirmemizle birlikte 
enerji dönüşümünü daha ileri bir noktaya taşıyacağız.
Solarcentury, 2013’ten bu yana 7 ülkede toplamda 
1.2 GW güneş enerjisi kapasitesini hayata geçirdi. 
İspanya, Hollanda, Fransa, Yunanistan, Şili ve Birleşik 
Krallık, şirket için büyüyen ana pazarlar arasında yer 
alıyor. Statkraft, 2025 itibarıyla 8 GW güneş ve rüzgar 
kapasitesi oluşturmayı planlıyor.

Norway-based 
hydroelectric company 
Statkraft to acquire 
solar power company 
Solarcentury
Norway-based hydroelectric company Statkraft 
plans to acquire London-based solar power company 
Solarcentury for $118 million. The purchase is planned 
to be concluded by the end of this year, and floating 
solar power plant investments will be made by the new 
partnership.
Statkraft CEO Christian Rynning-Tonnesen stated that 
the acquisition was a part of the company’s growth plans 
in solar and wind power industries. Aiming to make its 
company one of the world leaders of renewable energy, 
Rynning-Tonnesen said: Just as hydroelectricity and 
solar power complement each other, so will Statkraft 
and Solarcentury. We will join our forces to carry energy 
transformation one step further.
Solarcentury has commissioned 1.2 GW of solar 
power capacity in 7 provinces since 2013. Spain, the 
Netherlands, France, Greece, Chile and the United 
Kingdom are among the growing major markets of the 
company. Statkraft plans to create 8 GW of solar and 
wind power capacity as of 2025.
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Çatılarınızda kuracağınız güneş enerjisi santralleri, işletmelerinizin karlılığını en üst seviyeye 
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Spanish public body 
Iberdrola to triple its 
renewable energy capacity
Spanish public body Iberdrola will invest $88 billion 
until 2025 to triple its renewable energy capacity and 
achieve clean energy transformation in a decade.
Iberdrola is taking steps in line with the European 
objective to reduce emissions and the use of fossil 
fuels. According to Iberdrola CEO Ignacio Galan, 
meeting the energy demand of the world and 
achieving emission objectives is only possible by 
increasing the share of clean sources in power 
generation.
Progressing towards this objective for 20 years, 
Iberdrola will focus its investments on solar power 
and offshore wind power. Aiming to quadruple its 
solar power capacity within the next 10 years, the 
company is expected to triple its onshore wind 
power capacity and raise its offshore wind power 
capacity sevenfold. The company aims to raise its 
renewable energy capacity from 32 GW to 60 GW by 
2025.
In addition to its 2025 figures, the company has 
announced that they determined projects with 
11 GW capacity to be under construction by then. 
Having acquired PNM Resources for $4.3 billion last 
month, growing its presence in the United States, the 
company hopes to leverage such steps as energy 
transformation and reduction of emissions to slow 
down climate change.

İspanyol kamu kuruluşu 
Iberdrola, yenilenebilir 
enerji kapasitesini 3 
katına çıkaracak
İspanyol kamu kuruluşu Iberdrola, yenilenebilir enerji 
kapasitesini 10 yılın sonunda üç katına çıkarmak 
ve temiz enerji dönüşümü planları çerçevesinde 
ilerlemek için, 2025 yılına kadar 88 milyar dolar 
yatırım yapacak.
Avrupa’da emisyonların ve fosil yakıt kullanımının 
azaltılması hedefi doğrultusunda adımlar atan 
Iberdrola’nın İcra Kurulu Başkanı Ignacio Galan’a 
göre, dünyanın tüm enerji ihtiyacını karşılamanın ve 
emisyon azaltma hedeflerine ulaşmanın yolu, elektrik 
üretiminde temiz kaynakların payının artırılması.
Son 20 yıldır bu yolda ilerleyen Iberdrola, yatırımlarını 
güneş ve açık deniz (offshore) rüzgâr enerjisine 
odaklayacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde güneş enerjisi 
kapasitesini dört katına çıkarmayı hedefleyen şirketin, 
açık deniz rüzgâr enerjisini yedi, karasal rüzgâr 
enerjisini ise üç katına çıkarması bekleniyor. Şirketin 
hedefi, 32 GW olan yenilenebilir enerji kapasitesini 
2025 yılına kadar 60 GW’a çıkarmak.
Firma 2025 rakamlarının ötesinde, bu tarihe 
kadar yapım aşamasında olacak 11 GW’lık proje 
belirlediklerini açıkladı. Geçen ay, 4,3 milyar dolar 
ile PNM Resources’u satın alarak ABD’deki varlığını 
artıran şirket, iklim değişikliğini yavaşlatmak için 
enerji dönüşümü ve emisyonların azaltılması gibi 
adımlardan yararlanmayı umuyor.
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Solar farm powers 3,600 
households in Erzincan
Engineer İlker Taştan powers up 3,600 
households with solar panels installed on a non-
arable land of 25 acres in Erzincan.
According to the AA news, Taştan installed solar 
panels on a 25-acre non-arable land on the side 
of a hill around the Pişkidağ village of Üzümlü 
district of Erzincan for $8 million. Proving highly-
efficient, the solar farm has become one of the 
most significant Solar Power Plant (SPP) projects.
Supplying the power generated to the national 
grid through Erzincan electricity distribution 
company (EDAŞ), Taştan is happy to contribute 
to the local and national economy. Pointing out 
that he started the investment three years ago, 
Taştan said: “We have established a 6-MW solar 
power plant on a 25-acre non-arable land. We 
generate 10.5 million kWh of electricity per year. 
People thought that the project would have a 
low efficiency since the city is located in Eastern 
Anatolia. Erzincan is one of the top 5 provinces 
that use solar energy most efficiently. Moreover, 
this has economized the barren and unproductive 
lands.”
Pointing out that the electricity they generated 
powers up about 3,600 households, Taştan 
highlighted the fact that solar power is an 
environmentally-friendly and renewable source of 
energy.

Erzincan’da güneş enerjisi 
ile 3 bin 600 hanenin enerji 
ihtiyacı karşılanıyor
Erzincan’da Mühendis İlker Taştan, tarıma elverişsiz 100 
dönümlük arazi üzerine kurduğu güneş panelleriyle 3 
bin 600 hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik 
üretiliyor.
AA’dan yapılan haberde, Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ 
köyü yakınlarında bulunan tepenin yamaçlarında 100 
dönümlük tarıma elverişsiz arazi üzerine yaklaşık 8 milyon 
dolarlık yatırımla güneş panelleri kuran Taştan, elde ettiği 
yüksek verimle önemli Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri 
arasında yer almayı başardı.
Ürettiği elektriği Erzincan EDAŞ aracılığıyla ulusal 
şebekeye aktaran Taştan, girişimiyle hem yöre hem de ülke 
ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. 3 
yıl önce yatırımına başladığını ifade eden Taştan, “Burada 
100 dönümlük elverişsiz tarım arazisi üzerine 6 megavatlık 
güneş enerjisi santrali kurduk. Yılda yaklaşık ortalama 10 
milyon 500 bin kilovatsaat elektrik üretiyoruz. İnsanlar 
tabii başta Doğu Anadolu’da bir şehir olması hasebiyle 
üretimin düşük olacağını düşündüler. Erzincan şu anda 
Türkiye’de güneşten en çok verimi elde ederek enerji 
üretimi gerçekleştiren ilk 5 il arasında bulunuyor. Aynı 
zamanda kıraç ve verimsiz tarım dışı araziler de ekonomiye 
kazandırılmış oldu.” açıklamasında bulundu.
Taştan, ürettikleri elektrikle ortalama 3 bin 600 evin elektrik 
ihtiyacını karşıladıklarına dikkati çekerek, güneşin çevreci 
ve yenilenebilir enerji kaynağı olma özelliğine işaret etti.
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NASA warns Turkey of 
imminent drought: Ground 
water is at risk after dams
The National Aeronautics and Space Administration (NASA) revealed 
that ground water reserves of Turkey are below normal. According 
to the data published by the earth observatory data of NASA, Turkey 
faces the risk of drought with its ground water reserves as well. 
NASA satellites Gravity Recovery and Climate Experiment Follow 
On (GRACE-FO) estimated ground water reserves of Turkey as of 
January 11, 2021. According to the report, “As 2021 begins, most of 
Turkey is experiencing severe drought. Numerous reservoirs around 
Istanbul—the country’s most populous city (15 million)—have reached 
their lowest water storage levels in 15 years. Crop production could be 
threatened if conditions persist.”
The current situation is attributed to the lack of precipitation in 2019 
and the fact that the summer of 2020 was the most arid one in five 
years. The repoert also mentions the current state of water in Konya: 
“In the Konya Plain, farmers experienced about 38 percent less 
precipitation from July to December 2020 than the same time in 2019. 
The lack of rainfall in the past six months has dramatically reduced 
grain harvests and triggered drought alerts for farmers, leaving 
uncertainty for future crop production.”
About every province of Turkey has received lower precipitation than 
the average since July 2020. Precipitation in Turkey from October to 
December was 48 percent lower than the average between 1981 and 
2010.

NASA’dan 
Türkiye’ye 
kuraklık uyarısı: 
Barajlardan sonra 
yer altı suları da 
tehlike altında
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi 
(NASA), Türkiye’nin yer altı su 
rezervlerinin ortalama seviyenin altında 
yer aldığını açıkladı. Amerikan Havacılık 
ve Uzay Dairesi’nin (NASA) yeryüzü 
gözlemevi tarafından yayınlanan 
verilere göre, Türkiye yeraltı suları 
açısından da kuraklık riskiyle karşı 
karşıya. 
NASA, Gravity Recovery and Climate 
Experiment Follow On (GRACE-FO) 
uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla 
Türkiye’deki yer altı sularının durumunu 
hesapladı. Yayınlanan raporda, “2021’in 
başlamasıyla birlikte Türkiye’nin büyük 
bölümünde şiddetli kuraklık yaşanıyor. 
Ülkenin en kalabalık şehri olan (15 
milyon) İstanbul çevresindeki çok sayıda 
rezerv 15 yılın en düşük seviyesinde. Bu 
koşullar devam ederse mahsul üretimi 
tehlikeye girebilir” ifadelerine yer verildi.
Mevcut durumun 2019 yılındaki yağış 
azlığı nedeniyle ortaya çıktığı, 2020’nin 
ise son 5 yılın en kurak yılı olduğu 
belirtilen raporda ayrıca Konya’ya da 
yer verildi ve “Konya Ovası’nda çiftçiler, 
Temmuz-Aralık 2020 arasında 2019’un 
aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 38 
daha az yağış gördü. Son altı ayda yağış 
olmaması, tahıl hasadını önemli ölçüde 
azalttı ve çiftçiler için kuraklık uyarılarını 
tetikleyerek gelecekteki mahsul 
üretimini tehlikeye soktu” denildi.
Temmuz 2020’den bu yana, Türkiye’deki 
tüm iller neredeyse her ay ortalamanın 
altında yağış aldı. Ekim-Aralık ayları 
arasında ülke genelinde yağışlar, 1981-
2010 ortalamasından yüzde 48 oranında 
daha düşüktü.
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Daha iyi yarınlar için
imzanı at.

Gelecek nesillerin yarınları için
bugünden sorumluluk alın
Daha iyi bir gelecek için iş modelimizi daha da 
güçlendirerek ekonomik, çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirliği her alandaki faaliyetlerimize 
entegre ediyoruz. Hepimizin birlikte nefes aldığı bu 
dünya için enerjimizi yarınlara bağlıyoruz.

Daha fazla bilgi için:
www.prysmiangroup.com.tr/surdurulebilirlik



Mimar Sinan Vocational 
Technical Anatolian High 
School in Adıyaman is 
powered by the sun
The solar panels installed in the Mimar Sinan Vocational 
Technical Anatolian High School (VTAHS) in Adıyaman as 
part of the Project “Clean Energy and Energy Efficiency 
Measures for GKAS Host Provinces” of the Ministry of 
National Education have been activated. The project 
supervisor’s press release is as follows:
“A system with 350 KW AC Power and about 450 KWP DC 
power has been commissioned by insetallation of a Solar 
Power Plant (SPP) at Mimar Sinan Vocational Technical 
Anatolian High School in Adıyaman. It was among the 
investments scheduled to the first term of a project 
to be implemented in Adıyaman through the German 
Development Bank (KfW) as part of the Project “Clean 
Energy and Energy Efficiency Measures for GKAS Host 
Provinces” of the Ministry of National Education.
The rooftop solar farm installed in Mimar Sinan VTAHS 
will power up the entire school and enable the power 

Adıyaman’daki Mimar 
Sinan Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi’nin 
enerjisi güneşten
Millî Eğitim Bakanlığının “GKAS Ev Sahipliği Yapan 
İller İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri 
Projesi” kapsamında Adıyaman’daki Mimar Sinan MTA 
Lisesinde kurulan güneş panelleri kullanıma hazır 
hale geldi. Proje sorumlusu tarafından yapılan basın 
açıklaması şöyle:
“Millî Eğitim Bakanlığımızın “GKAS Ev Sahipliği Yapan 
İller İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri 
Projesi” kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KfW) 
aracılığıyla ilimizde de uygulanacak olan Projenin 
ilk dönem yatırımları arasında olan, Mimar Sinan 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Güneş Enerjisi 
Santrali (GES) yapım çalışması ile350 KW AC Güç, 450 
KWP civarında DC güce sahip sistem devreye alma 
aşamasına geçmiştir.
Mimar Sinan MTAL’de yapılan çatı üzeri güneş enerji 
santrali sayesinde okulun tüm elektrik ihtiyacı 
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surplus to be sold to the grid. The project will generate 
enough power to meet the demand of approximately 
235 households. It will also help prevent the release of 
405 tons of carbon. The resources saved by the power 
generated under this project will contribute to new 
education investments in the future.
Another outcome of the project is raising awareness 
of clean energy among students, reducing carbon and 
greenhouse gases, and setting an example for other 
public buildings as an environmentally-sensitive school.
Meeting with the Provincial Director of National 
Education, Ahmet Alagöz, specialists from the Project 
Implementation Unit informed Alagöz about the project 
and stated that the school’s power demand would be met 
by the panels once the system has started generating 
power as soon as possible.
Ground-type solar power plants (SPPs) to be installed 
under the project will generate 14 MW, and rooftop 
SPPs to be installed on the rooftops of school buildings 
nationwide will generate 6 MW of power. This will give us 
20 MW of installed capacity in total. It will also contribute 
to energy efficiency transformation of 40 schools.  
In this context, we plan to install rooftop solar panels on 
15 schools in Adıyaman.

karşılanacağı gibi üretilen ihtiyaç fazlası elektrik ise 
şebeke üzerinden satılacaktır. Proje sayesinde yaklaşık 
235 hanenin yıllık enerji tüketimi denk gelen enerji 
üretilecektir. Ayrıca yıllık 405 ton karbon salınımının 
önüne geçilecektir. Proje ile üretilen enerji sayesinde 
tasarruf edilen kaynak önümüzdeki dönemde yeni 
eğitim yatırımlarına katkı sunacaktır.
Projenin kazanımlarından biri de öğrencilerde temiz 
enerji bilincinin oluşturulması, karbon, sera gazı 
salınımının azaltılması, çevreye duyarlı okul konsepti 
anlamında da diğer kamu yapılarına örnek olmasıdır.
Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Ahmet Alagöz’le görüşen Proje Uygulama Birimi 
uzmanları proje hakkında bilgi vererek sistemin en 
kısa sürede elektrik üretimine başlaması suretiyle 
okulumuzun ihtiyacının bu panellerden karşılanacağını 
belirtmişlerdir.
Proje kapsamında arazi güneş enerji santralleri (GES) 
ile 14 Mw, ülke genelinde okulların çatılarına kurulacak 
çatı GES ile 6 Mw olmak üzere toplam 20 Mw kurulu 
güce sahip kapasite oluşturulacaktır. Ayrıca 40 okulun 
da enerji verimliliği dönüşümü sağlanacaktır.  
Bu kapsamda Adıyaman genelinde 15 okulumuzun 
çatısına güneş enerji santrali kurulması 
planlanmaktadır.”

No: İl / Province İlçe / District Okul Adı / School

1 Adıyaman Merkez Dumlupınar MTAL

2 Adıyaman Merkez Demokrasi İlkokulu

3 Adıyaman Merkez Fuat SEZGİN Ortaokulu

4 Adıyaman Merkez Mimar SİNAN MTAL

5 Adıyaman Merkez Adıyaman Ticaret MTAL

6 Adıyaman Merkez Altınşehir İHOO

7 Adıyaman Merkez Bilgi Anadolu Lisesi

8 Adıyaman Merkez Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi

9 Adıyaman Merkez Fatih Anadolu Lisesi

10 Adıyaman Merkez TOBB Kız İHL

11 Adıyaman Merkez Şht. Hasan AYDOĞDU AİHL

12 Adıyaman Merkez Necip Fazıl KISAKÜREK AL

13 Adıyaman Kâhta Fen Lisesi (Okul+Pansiyon)

14 Adıyaman Kâhta Fen Lisesi (Spor Salonu+Pansiyon)

15 Adıyaman Kâhta ŞHT. Murat TOPRAK OO
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New Technique 
Improves Efficiency in 
Perovskite Solar Cells
Scientists in the Technical University of Berlin set a new 
record in solar cell efficiency, paving the way to yielding 
more power from solar energy.
This is made possible by material called peroxide, which 
is widely considered useful. Researchers in the Technical 
University of Berlin achieved an efficiency of 29.15 
percent by combining peroxide with traditional silicon 
cells. Efficiency of former solar cells was 28 percent.
According to the article that appeared on Independent 
Turkish, in a paper published in Science, scientists wrote 
that “Multi-cell solar cells that combined silicon with a 
metal halogen perovskite is a promising option to exceed 

the efficiency limit of a single cell.” Multi-cells 
maintained their principal efficiency 

of 95 percent after 300 hours of 
operation without coating under 

atmosphere.
While perovskite’s potential 
in solar power technology 
is discovered only recently, 
some researchers think 
that the material may 
make fundamental changes 

in the solar power industry.
Professor metallurgy at Utah 

University, Z. Valy Vardeny 
described the material as an 

“unbelievable and miraculous” one 
in 2017. Researchers have managed to 

increase perovskite’s photovoltaic efficiency by 
about 3 percent over a period of a few years.
A fundamental problem limiting the use of the material’s 
use of commercial solar cells was resolved by the use 
of computational models by researchers from Australia 
to overcome the material’s instability when exposed to 
solar radiation. The latest breakthrough was made when 
1 cm x 1 cm solar panels were used. This means that 
multi-cell technique requires serious scaling before it 
becomes commercially viable.
Scientists think that the combination of perovskite and 
silicon may provide more than 30 percent of efficiency. 
For the sake of comparison, the algae convert solar 
energy into biomass with approximately 3-percent 
efficiency.

Perovskit Güneş 
Hücresinde Verimi Arttıran 
Teknik Geliştirildi
Bilim insanları güneş hücresi verimliliğinde yeni bir 
dünya rekoruna imza atarak güneş enerjisinden daha 
fazla güç elde edilmesinin önünü açtı.
Sözkonusu başarı, geniş çevrelerce beğenilen perovskit 
adlı malzeme kullanılarak elde edildi. Berlin Teknik 
Üniversitesi’nden araştırmacılar malzemeyi geleneksel 
silikon hücrelerle birleştirerek yüzde 29,15 verim elde 
etti. Daha önceki güneş hücresi verimliliği rekoru yüzde 
28’di.
Independent Türkçe’nin aktardığına göre, Science’ta 
yayımlanan makalede bilim insanları, “Silikonu bir 
metal halojen perovskitle birleştiren çok hücreli 
güneş hücresi, tek hücrenin verimlilik sınırını geçmek 
için umut vadeden bir seçenek” diye yazdı. 
Çok hücreliler, hava ortamında, giydirme 
olmaksızın 300 saat çalıştıktan sonra asli 
verimliliğini yüzde 95 oranında korudu.
Perovskitin güneş enerjisi 
teknolojisindeki potansiyeli henüz 
yeni yeni fark ediliyor fakat bazı 
uzmanlar malzemenin güneş 
enerjisi sektörünü kökten 
değiştirebileceğini düşünüyor.
Utah Üniversitesi’nden malzeme 
bilimi profesörü Z. Valy Vardeny, 
2017’de “Bu inanılmaz, mucizevi bir 
malzeme” açıklamasında bulundu. 
Sadece birkaç yıllık süre içinde 
araştırmacılar perovskitin güneş ışığını 
enerjiye dönüştürme verimliliğini yaklaşık yüzde 
3 oranında artırdı.
Malzemenin ticari güneş pillerinin kullanımını 
sınırlayan temel bir sorun, bu sene Avustralya’dan 
araştırmacıların güneş ışığına maruz kaldığında 
malzemede oluşan kararsızlığı aşmak adına bilişimsel 
modelleme kullanmasıyla çözüldü. En son atılım, 1 
cm’ye 1 cm’lik güneş paneli kullanılarak yapıldı. Bu da 
çoklu hücre tekniğinin ticari olarak kullanılmadan önce 
ciddi bir ölçekleme gerektirdiği anlamına geliyor.
Bilim insanları perovskit ve silikonun birleşimiyle 
nihayetinde yüzde 30’un üzerinde verimlik oranlarına 
ulaşılabileceğini düşünüyor. Karşılaştırmak adına, 
alglerin yaptığı fotosentezin, güneş enerjisinin 
biokütleye dönüştürülmesinde yaklaşık yüzde 3’lük 
verimlilik oranına sahip olduğu düşünülebilir.
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“SOLAR AND WIND” 
WILL DOMINATE 
GLOBAL ENERGY 
MARKET IN 10 YEARS!
The 2021 Global Energy Perspective report prepared by 
McKinsey & Company reinforces the view that renewable 
energy sources will replace fossil fuels. However, we are still 
behind the schedule to limit global temperature increase to 
1.5°C in this century.
According to the 2021 Global Energy Perspective report pre-
pared by the Us-based management consultancy company 
McKinsey & Company, solar and wind power will dominate the 
global energy industry in 10 years as solar and wind power 
plants will become cheaper to install than fossil fuel plants.
It is stated in the 2021 Global Energy Perspective report, 
solar and wind power plants will account for almost half of 
the global power generation capacity by 2035, and cost 
competitiveness in of hydrogen technologies running on 
renewable energy will be another game changer by 2030.

10 YILIN SONUNDA 
KÜRESEL ENERJİ 
PAZARINA “GÜNEŞ 
VE RÜZGAR” HAKİM 
OLACAK!
McKinsey & Company tarafından hazırlanan 2021 Küresel 
Enerji Perspektifi raporu, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
fosil yakıtların yerini alacağı görüşünü pekiştiriyor. Ancak, 
küresel sıcaklık artışlarını bu yüzyılda 1.5 ° C’ye kadar sı-
nırlama planının oldukça gerisindeyiz.
ABD merkezli yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & 
Company tarafından yayınlanan 2021 Küresel Enerji Pers-
pektifi raporuna göre, güneş ve rüzgar enerjisi, fosil yakıt 
tesislerinin işletme maliyetlerinden daha ucuza kurulacağı 
için 10 yılın sonunda küresel enerji sektörüne hakim olacak.
2021 Küresel Enerji Perspektifi çalışması, güneş ve rüzgar 
santrallerinin 2035 yılına kadar dünyanın elektrik üretim 
kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturacağını ve 2030 yılına 
kadar ise yenilenebilir enerjiyle çalışan hidrojen teknolojile-
rine yönelik maliyet rekabetçiliğinin de enerji geçişinde bir 
başka oyun değiştirici olacağını açıklıyor.

Yazı: Esen ERKAN 
GÜNDER Genel Sekreteri / GÜNDER  Secretary General

Enerji Muhabiri / Energy Reporter

RAPOR / REPORT

30
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March  2021



“While demand will peak in late 2020s for oil and in 
2030s for natural gas, coal is consistently losing its 
popularity”
According to the report, global demand for coal power has 
already peaked, and it will do so for oil in 2029 and for 
natural gas in 2037. The report forecasts that all fossil fuels 
will reach a record high in 2027.
The report considers four energy scenarios and estimates that 
the world has drifted away critically from the temperature rise 
upper limit of 1.5°C set for this century. It is estimated in the 
report that the world would consume the carbon budget of 
2100 already in the early 2030s, and this will be necessary 
to restrain global temperature rise to 1.5°C in this century 
and reduce carbon emissions to half for the decade and by 
85 percent by mid-century.

“According to the baseline scenario, the plan to limit 
global warming by 1.5°C means consuming the global 
carbon budget by 2030.”
While the cost of renewable energy sources continue to fall, 
renewable energy will be able to compete with fossil-based 
power generation in terms of costs in many parts of the 
world when renewable energy meets with a power storage 
technology. It is also estimated that electric vehicles (Evs) 
will become the most economical option in many parts of the 
world within the next five years.
According to the McKinsey report, Covid-19 has affected 
global energy demand for a projected period of 1 year to 4 
years, and electricity and natural gas will recover faster than 
oil in this period.

“Petrol talebi 2020’lerin sonunda; doğal gaz 
2030’larda zirveye ulaşırken, kömür istikrarlı bir 
düşüş gösteriyor”
Rapora göre, küresel kömür yakıtlı enerji talebinin şimdiden 
zirveye ulaşmasıyla birlikte petrol için en yüksek noktaya 
2029’da; doğal gaz için ise 2037’de ulaşılacak. 2027 yılında 
tüm fosil yakıtların zirve noktasına ulaşmak için rekor sevi-
yede buluşacağı yıl olarak tahmin ediliyor.
McKinsey raporu, gelecekteki dört enerji senaryosunu dik-
kate alıyor ve dünyanın istenen maksimum küresel ısınma 
seviyesi olan 1.5 ° C sıcaklık artışı sınırından önemli ölçüde 
uzaklaştığını tahmin ediyor. Dünyanın 2030’ların başlarında, 
2100 karbon bütçesini tüketmesini bekleyen araştırmaya göre, 
küresel sıcaklık artışlarını bu yüzyılda 1.5C’yi geçmeyecek 
şekilde sınırlamak ve karbon emisyonlarının bu on yılda 
yarıya indirilmesini ve yüzyılın ortasına kadar yüzde 85 
düşürülmesini gerektirecek.

“Referans senaryoya göre küresel sıcaklığın 1.5 ° 
C ile sınırlandırılması planında, küresel karbon 
bütçesi 2030 yılına kadar tükenecek.”
Yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyeti düşmeye devam 
ederken depolama teknolojisi ile birleştiklerinde, dünyanın 
birçok yerinde fosil yakıt bazlı enerji üretimi ile maliyet 
açısından rekabet edebilir hale gelecek. Elektrikli araçların 
(EV’ler) ise dünyanın birçok yerinde önümüzdeki 5 yıl içinde 
en ekonomik seçenek olacağı tahmin ediliyor.
McKinsey raporuna göre, Covid-19’un 1 ila 4 yıl sürebilecek 
ölçüde küresel enerji talebini etkilediği ve elektrik ve doğal 
gaz talebinin ise bu süreçte petrolden daha hızlı düzeleceği 
tahmin ediliyor.
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India breaks ground 
for the world’s largest 
renewable energy park 
with 30 GW capacity
India breaks ground for the world’s largest renewable 
energy park that will generate 30,000 megawatts (30 
gigawatts) of power.
Indian Prime Minister Narendra Modi breaks ground 
for the world’s largest renewable energy park that 
will generate 30,000 megawatts (30 gigawatts) of 
power.
The 726-km project in the Kutch region in the Gujarat 
state is the size of Singapore. The energy park is 
intended to comprise solar panels, solar power 
storage units and wind turbines.
Right next to the energy park is a desalination plant 
that removes the salt content of water. The plant will 
be capable of processing 100 million liters of water 
for 800,000 people living in the arid area close to the 
Pakistan border.
India aims to raise its renewable energy generation 
capacity to 175 GW by 2022, and 450 GW by 2030. 
The new energy park project will enable majority of 
these projects to be completed.
In addition, India ranks third in the world in 
carbondioxide emissions. Prime Minister Modi stated 
that the energy park would reduce the carbondioxide 
emission of the nation by up to 50 million tons per 
year.

Hindistan, 30 GW 
kapasiteli dünyanın en 
büyük yenilenebilir enerji 
parkının temelini attı
Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji parkı olacak ve 
30 bin megawatt (30 gigawatt) elektrik üretecek tesisin 
temelleri Hindistan’da atıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en 
büyük yenilenebilir enerji parkı olacağını söylediği ve 
30 bin megawatt (30 gigawatt) elektrik üretecek tesisin 
temellerini attı.
Ülkenin Gucerat eyaletindeki Kutch bölgesinde 
726 kilometreye yayılan büyük proje, Singapur 
büyüklüğünde. Enerji parkının; güneş panelleri, güneş 
enerjisi depolama üniteleri ve rüzgar türbinleri içermesi 
hedefleniyor.
Söz konusu parkın hemen yanında, suyu tuzdan 
arındırmaya yarayacak desalinasyon tesisi de bulunuyor. 
Tesis, Pakistan sınırındaki kurak bölgede yaşayan 800 
bin kişi için günde 100 milyon litre su işleyebilecek.
Hindistan yenilenebilir enerji üretme kapasitesini 
2022’ye kadar 175, 2030’a kadar da 450 gigawatt’a 
çıkarmayı hedefliyor. Yeni enerji parkı projesi ise 
bu hedeflerin büyük bölümünün tamamlanmasını 
sağlayacak.
Bununla birlikte, Hindistan dünyanın en çok 
karbondioksit salımı yapan üçüncü ülkesi. Başbakan 
Modi, tesisin ülkenin karbondioksit salımını yılda 50 
milyon tona kadar azaltmasını sağlayacağını ifade etti.
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The Municipality of Bitlis 
generates solar power 
on a 7.5-acre area
The Municipality of Bitlis has started to generate 2.1 
megawatts of power as part of the Solar Power Plant 
Project in partnership with the Ministry of Industry 
and Technology, Eastern Anatolia Project (DAP) 
Administration.
According to the AA news, the municipality makes 
approximately TRY 400,000 on the energy generated by 
a solar farm built on the south-facing side of a mountain. 
The Municipality of Bitlis generates electricity by the SPP 
built with 5,400 panels on a 7.5-acre area in Tatlıkaynak 
village of the central district of Bitlis.
Installation of the solar farm with 2.1-megawatt 
capacity commenced in August in partnership with 
the DAP Administration of the Ministry of Industry and 
Technology. The project is now complete and online, and 
makes a contribution of approximately 400,000 TL to the 
budget of Bitlis.

Bitlis Belediyesi, 30 
dönümlük alanda güneş 
enerjisinden elektrik 
üretiyor
Bitlis Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Doğu 
Anadolu Projesi (DAP) İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa 
yürüttüğü Güneş Enerjisi Santrali Projesi kapsamında 
aylık 2,1 megavatlık elektrik üretmeye başladı.
AA’dan yapılan haberde, güneş enerjisinden 
faydalanmak için dağın güney yamacına kurulan 
santralde üretilen enerji ile belediyeye yaklaşık 400 
bin lira gelir sağlandığı belirtildi. Bitlis Belediyesi, 
il merkezine bağlı Tatlıkaynak köyü mevkisinde 
30 dönümlük alanda 5 bin 400 panel kullanarak 
oluşturduğu GES’te elektrik enerjisi üretiyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DAP İdaresi Başkanlığı 
ile ortak yürütülen çalışmayla, Ağustos ayında 
2,1 megavatlık güneş enerjisi projesinin yapımına 
başlandı. Tamamlanarak elektrik üretmeye başlayan 
projenin, Bitlis Belediyesine katkısının aylık 400 bin lira 
civarında olduğu hesaplanıyor.
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“Enerji sektörü 2021’de 
sürdürülebilirlik odaklı 
büyüme hedefliyor”
Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst 
& Young), Türkiye enerji sektöründe 2020 yılında 
yaşanan gelişmeleri ve sektörün gelecek dönem 
için barındırdığı fırsat ve riskleri değerlendirdi. EY 
Türkiye’nin Şirket Ortağı ve Enerji Sektörü Lideri Erkan 
Baykuş, 2021’de Türkiye enerji sektörünü bekleyen 
fırsat ve risklerle ilgili şunları söyledi:
• 2020’de ülkemizin enerji ithalat faturasının 30 
milyar dolar düzeyinde olacağı hesaplanabilir. 2019 
verileri esas alındığında, ülkemizde doğalgaz toplam 
tüketiminde konut ve işyerinin payı %42, sanayinin 
payı %27’dir. Senelik yaklaşık 40 milyar m³ doğalgaz 
tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
ikame etme imkânı olmadığı için Karadeniz ve 
Akdeniz’de gaz aramaları, sondaj faaliyetleri ve 
keşfedilen gazın üretimi hayati önem taşıyor.
• (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) YEKA’larla 

“Energy industry seeks 
sustainability-oriented 
growth in 2021”
The international consultancy and audit company EY 
(Ernst & Young) assessed the developments in the 
energy industry in 2020, and the opportunities and 
risks awaiting the industry. EY Turkey Tax Partner and 
Energy Sector Leader Erkan Baykuş made the following 
statements about the opportunities and risks awaiting 
Turkish energy industry in 2021:
• It is estimated that the import bill of Turkey for 2020 
is $30 billion. According to the 2019 data, households 
and workplaces account for 42 and 27 percent of total 
natural gas consumption respectively. Since it is not 
possible to substitute the entire 40 billion m³ of natural 
gas consumption per year with renewable energy 
sources, natural gas exploration and drilling in Black Sea 
and Mediterranean Sea, and production of the explored 
gas are essential.
• In the renewable energy transformation that started 
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başlayan yenilenebilir enerji dönüşümünde yerli AR-
GE ve yerli kaynaklarla üretilen güneş paneli ve rüzgâr 
türbini fabrikaları ve bunu takip edecek mini YEKA 
yatırımları 2021 ve sonrasında da yenilenebilir enerji 
yatırımlarında yerli teknolojilerin payının artmasını 
sağlayacaktır. Karbon salınımın kısıtlanması amacıyla 
yenilenebilir teknoloji yatırımlarının sürdürülebilirlik 
kriterlerine endeksli uzun vadeli ve düşük faizli yeşil 
sendikasyon kredileri ile finanse edilecek olması da 
önemli bir fırsat oluşturuyor.
• 2021’de sektörün sorunlarının başında termal kaynaklı 
santraller geliyor. İşletmedeki yerli linyit santrallarının 
büyük bölümü, yetersiz rezervler, geciken rehabilitasyon 
yatırımları nedeniyle ekonomik ömürlerinin sonuna 
yaklaşmaları ve emisyon sınırlarına uyma konusundaki 
problemleri sebebiyle zorluk çekiyorlar. Emisyon 
mevzuatlarını karşılayamayan yerli linyit santrallerinin, 
baca filtresi, baca gazı arıtma (de-sülfürizasyon, azot 
oksit giderme), atık su arıtma, atık kül-cüruf-alçı taşı 
depolama alanı vb. yatırımlarını acilen tamamlamaları 
gerekiyor.
• Termal kaynaklı santrallerde bu sorunlar yaşanırken 
bir kısmı 2021 sonrasında YEKDEM desteklerinin 
dışında kalacak olan yenilenebilir enerji santrallerinin 
gün içi piyasasında elektrik sattıklarında sorunlar 
yaşaması olasıdır. Yapım aşamasındaki yenilenebilir 
kaynaklı santrallerinin ise 2021’de lojistik ve tedarik 
zincirlerindeki kırılmalar vb. problemlerle karşılaşmaları 
bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Mobilitenin kısıtlanması, 
yedek parça tedarikinde gecikmeler yaşanması ve iş 
güvenliği tedbirlerinin sıkılaştırılması sebebiyle devreye 
alma safhalarında aksaklıkların yaşandığı biliniyor. 
Bu ve diğer sebeplerle devreye girmeleri geciken ve 
YEKDEM teşviklerinden yararlanamama riskleri olan 
özellikle küçük yenilenebilir enerji yatırımlarına destek 
olunmasının önemli olacağını düşünüyoruz.

with Renewable Energy Resource Areas (RERAs), 
domestic solar panel and wind turbine manufacturing 
plants and subsequent mini-RERA investments will 
pave the way for an increase in the share of domestic 
technologies in renewable energy investments in 2021 
and thereafter. The fact that investments in renewable 
technologies will be funded by long-term and low-
interest green syndication loans based on sustainability 
criteria to limit carbon emissions also creates a 
significant opportunity.
• Thermal power plants will be one of the most serious 
problems of the industry in 2021. A significant portion 
of the power plants running on domestic lignite are 
having difficulties because they have reached the end 
of their life cycle due to insufficient reserves, delayed 
rehabilitation investments, and because of their 
problems with operating within the emission limits. 
Domestic lignite power plants failing to fulfill emission 
requirements have to complete their investments in 
flue filter, flue gas desulphurization and denitrification, 
sewage treatment, and waste ash, sludge, gypsum 
storage areas, etc. 
• While thermal power plants have these problems, 
some of the power plants running on renewable energy, 
which will be left out of the scope of YEKDEM after 
2021, may face some challenges selling electricity to 
the intraday market It is another risk that renewable 
power plants under construction may have problems 
due to the breaks in logistic and supply chains in 2021. 
It is known that problems arise in the commissioning 
phase due to reduced mobility, delays in spare part 
supply and stricter occupational safety measures. We 
believe that it is important to support small renewable 
energy investments that may be commissioned late and 
run the risk of not being able to benefit from YEKDEM 
incentives.
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Weather modification 
technologies create 
concerns
China’s announcement that it would have a 
“sophisticated weather modification system” by 2025 
created concerns worldwide. Even though Chinese 
authorities claim that they wanted to use weather 
modification technologies to fight drought and extreme 
temperatures, some researchers think that this 
technology might create problems in foreign policy.
Cloud seeding technologies or systems that can put 
silver molecules into the air to trigger condensation 
and cloud formation have been around for decades 
and China is known to use them frequently. However, 
CNN reports that China aims to expand its weather 
modification test area to 5.5 square miles by 2025. China 
will expand its weather modification program to a size 
covering an area greater than India. This is a dramatic 
increase, and controlling weather over an area larger 
than India may have environmental implications. It is 
reported that weather modification at such an enormous 
scale may trigger conflicts with nearby countries.
According to the report of James Griffiths from CNN, 
China and India share a very disputed border which was 
scene to violent conflicts until recently. The agricultural 
industry of India already relies on a monsoon season 
that is already unpredictable due to climate change. 
Indian experts are concerned that China may use the 
capability of controlling precipitation and snowfall as 
a weapon. According to the statement made by the 
State Council, China will have a “sophisticated weather 
modification system” by 2025 thanks to comprehensive 
improvements achieved with regard to safety risks in 
addition to the breakthroughs in fundamental research 
and key technologies. According to experts, expansion 
of the weather modification system in China in such a 
well-defined but deregulated manner may cause border 
conflicts with other countries. 

Hava durumunu Hava durumunu 
değiştiren teknolojiler değiştiren teknolojiler 
endişe yaratıyorendişe yaratıyor
Çin, 2025 yılına kadar ‘gelişmiş bir hava modifikasyon 
sistemine’ sahip olacağını açıklayınca diğer ülkeler 
kaygılanmaya başladı. Çinli yetkililer hedeflerinin, havayı 
yapay olarak değiştiren teknoloji kullanarak kuraklık ve 
yüksek sıcaklıkla mücadele etmek olduğunu söylese de 
bazı araştırmacılar, bu teknolojinin dış politikada sorun 
yaratacağını düşünüyor.
Bulut tohumlama teknolojisi veya gümüş molekülleri, 
yoğunlaşma ve bulut oluşumunu tetiklemek için 
gökyüzüne fırlatabilen sistemler, onlarca yıldır var ve Çin 
bunu sıklıkla kullanan ülke olarak biliniyor. Ancak CNN, 
Çin’in 2025 yılına kadar hava modifikasyonu test alanının 
toplam boyutunu 5,5 milyon mil kareye çıkarmak 
istediğini bildirdi. Çin, hava modifikasyon programını 
Hindistan’dan daha büyük bir alanı kapsayacak şekilde 
genişletecek. Bu büyük bir artış ve Hindistan’dan daha 
büyük bir alan ki bu da çevreyi oldukça etkileyebilir. 
Uygulamanın bu devasa ölçeğiyle yakın ülkelerle 
çatışma potansiyeli yaratacağı belirtiliyor.
CNN’den James Griffiths’in haberine göre, Çin ve 
Hindistan, yakın bir tarihe kadar şiddetli bir şekilde 
çatıştıkları, son derece tartışmalı bir sınırı paylaşıyor. 
Hindistan’daki tarım sektörü, iklim değişikliği 
nedeniyle zaten tahmin edilemeyen muson mevsimine 
dayanıyor. Ülkedeki uzmanlar, Çin’in yağmuru ve 
kar yağışını kontrol etme yeteneğini bir silah olarak 
kullanabileceğinden endişeleniyor. Devlet Konseyi’nden 
yapılan açıklamaya göre Çin, temel araştırma ve 
anahtar teknolojilerdeki atılımların yanı sıra güvenlik 
risklerine karşı kapsamlı iyileştirmeler sayesinde, 2025 
yılına kadar ‘gelişmiş bir hava modifikasyon sistemine’ 
sahip olacak. Uzmanlar, Çin’deki hava modifikasyon 
sisteminin bu kadar planlı ancak düzenleme olmadan 
genişlemesinin diğer ülkeler ile meteorolojik sıkıntılara 
yol açabileceğini belirtiyor. 
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Half of the Turkish 
Population See Climate 
Crisis as a More 
Serious Threat than the 
Virus
The third edition of the survey titled “Climate Change 
and Environmental Problems Perception in Turkey 
2020” conducted by Climate News and KONDA 
Research yields striking results. According to the 
survey:
• Every other person in Turkey consider climate 
change as a more serious threat than the virus.
• 7 out of 10 people express their concerns over 
climate change.
• The society demands investments in agriculture and 
renewable energy for a recovery after the coronavirus 
pandemic.
• 75% of the society think that green spaces should be 
conserved as a remedy for climate change.
• 85% of the society is against deforestation for 
economic development.
According to the press release published by Climate 
News and KONDA Research, a new survey was 
made to measure the Turkish society’s perception 
of climate change and learn the ideas of the society 
about the deepening climate crisis. The face-to-face 
survey conducted with 3431 participants nationwide 
was intended to measure the environmental 
consciousness raised by the pandemic this year.
In response to the question of “Some people think 
that climate change will cause a far worse crisis and 
destruction than coronavirus. Which of the following 
reflects your opinions the best?” 51.5% of the 
participants chose the answer “Yes, climate crisis is a 
more serious crisis than the coronavirus pandemic.” 
While 42% of the participants said “Climate change is 
also a serious problem but it is not that urgent”, 6.5% 
said “There is no such thing as climate change.”
The survey also demonstrates that climate change 
concerns 7 out of every 10 people in Turkey. While 
14.7% of the participants said that they were highly 
concerned over climate crisis, 54.6% said they were 
concerned. The survey also shows that 71.4% percent 
of the Turkish society know that climate change is 
caused by human activity.

Türkiye’de Toplumun 
Yarısı İklim Krizini 
Virüsten Daha Büyük 
Bir Tehdit Olarak 
Görüyor
İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından üçüncü 
kez gerçekleştirilen “Türkiye’de İklim Değişikliği 
ve Çevre Sorunları Algısı 2020” araştırması 
çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Anket çalışmasının 
sonuçlarına göre;
• Türkiye’de her iki kişiden biri iklim krizinin 
virüsten daha büyük bir kriz olduğunu düşünüyor.
• Her 10 kişiden yedisi iklim değişikliği konusunda 
endişeli olduğunu belirtiyor.
• Toplum koronavirüs sonrası ekonomik toparlanma 
için tarım ve yenilenebilir enerjiye yatırım 
yapılmasını istiyor.
• Toplumun %75’i iklim değişikliğine karşı yeşil 
alanların korunması gerektiğini öne sürüyor.
• %85’i ise ekonomik kalkınma için ormanların 
kesilmesine karşı.
İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından yapılan 
basın açıklamasına göre, Türkiye kamuoyunun iklim 
değişikliği algısını ölçmek ve giderek derinleşen 
iklim krizi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için 
yeni bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türkiye 
çapında 3431 kişi ile yüz yüze yapılan anket, bu yıl 
pandemi süreciyle artan çevresel farkındalığı da 
irdelemeyi amaçladı.
“Kimileri iklim değişikliğinin koronavirüsün 
yarattığından daha da büyük bir krize, tahribata 
yol açacağını söylüyor. Sizin düşüncenizi şimdi 
okuyacaklarımdan hangisi daha iyi açıklıyor?” 
sorusuna, katılımcıların %51,5’u “Evet, iklim krizi 
virüsten daha büyük krizdir” yanıtını verdi. “İklim 
krizi de ciddi ama o kadar acil bir mesele değil” 
yanıtı %42 oranına ulaşırken, “İklim krizi diye bir şey 
yoktur” diyenlerin oranı ise sadece %6,5’te kaldı.
Araştırma aynı zamanda, iklim değişikliğinin 
Türkiye’de her 10 kişiden yedisinin endişelendiği 
bir konu olduğunu gözler önüne serdi. Görüşülen 
kişilerin %14,7’si çok endişeli olduğunu ifade 
ederken, %54,6’sı ise endişeli olduğunu belirtti. 
Sonuçlar ayrıca, Türkiye’de toplumun %71,4 gibi 
bir oranla iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden 
kaynaklandığını bildiğini gösterdi.
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European Green 
Hydrogen Acceleration 
Center (EGHAC) to 
accelerate climate 
neutrality
Supported by Breakthrough Energy, the “European Green 
Hydrogen Acceleration Center (EGHAC)” will play a key 
role in helping Europe achieve its objective to zero its 
carbon emissions by 2050.
According to the press release, the leading supporter 
of energy innovation and entrepreneurship in Europe, 
EIT InnoEnergy has launched the “European Green 
Hydrogen Acceleration Center (EGHAC)” to support the 
development of a green economy of €100 billion per year 
by 2025. EGHAC will be able to create direct and indirect 
jobs for half a million people in the green hydrogen value 
chain. The Center is funded by Breakthrough Energy 
founded by Bill Gates and some of the world’s prominent 
business leaders to accelerate transition to the future of 
clean energy.
Green hydrogen is a key driver in transforming the 

Avrupa Yeşil 
Hidrojen Hızlandırma 
Merkezi (EGHAC), 
iklim nötrlüğünü 
hızlandıracak
Breakthrough Enerji tarafından desteklenen “Avrupa 
Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi (EGHAC)”, 
Avrupa’nın sıfır karbon salınımlı kıta hedefini 2050 
yılına kadar gerçekleştirmede kilit rol oynayacak.
Yapılan basın açıklamasına göre, Avrupa’da 
sürdürülebilir enerjide inovasyon ve girişimciliğin 
önde gelen destekleyicisi olan EIT InnoEnergy, 2025 
yılına kadar yıllık 100 milyar Euro’luk yeşil hidrojen 
ekonomisinin gelişimini desteklemek amacıyla eşi 
görülmemiş bir girişim olan “Avrupa Yeşil Hidrojen 
Hızlandırma Merkezi’ni (EGHAC)” başlattı. Merkez, 
yeşil hidrojen değer zincirinde yarım milyon 
kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratabilecek. 
Merkez, temiz enerji geleceğine geçişi hızlandırmak 
için Bill Gates ve dünyanın en iyi teknoloji ve iş 
liderlerinin kurduğu Breakthrough Energy tarafından 
destekleniyor.
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energy industry and a catalyst of decarbonization of 
the large-scale industry in Europe. As a proven low-
emission source of power, green hydrogen is ideal 
as the centerpiece of the climate-neutral economy 
of the EU. It will reduce the continent’s dependence 
on fossil fuel imports exceeding €320 billion 
per year, helping it achieve strategic autonomy. 
Europe has to create an investment environment 
to fulfill this potential and speed up innovation 
and production capacity. “European Green 
Hydrogen Acceleration Center (EGHAC)” promises 
to accelerate production of green hydrogen at 
gigawatt scale to provide large-scale industrial 
projects across Europe. EGHAC will attempt to be a 
key actor in the green hydrogen system of Europe 
and cooperate with the existing projects in this field 
to achieve the 2050 vision of Europe.
Among the most urgent short-term priorities is to 
close the price gap between the carbon-releasing 
technologies and green hydrogen, which will cause 
significant relocation of hydrocarbons in energy-
intense industrial applications (steel, cement, 
chemicals), heavy transport (maritime and heavy 
transportation) and fertilizers. Green hydrogen can 
also be used to store energy, playing a key role in 
expanding the use of wind and solar power.

Yeşil hidrojen, Avrupa’nın enerji sektörünü dönüştürmede 
kilit bir itici güç ve büyük ölçekli endüstrinin karbondan 
arındırılması için bir katalizördür. Kanıtlanmış düşük 
emisyonlu güç kaynağı olarak yeşil hidrojen, AB’nin iklim 
açısından nötr ekonomisinin merkezi bir parçası olmak 
için idealdir. Kıtanın her yıl 320 milyar Euro’nun üzerinde 
fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığını azaltarak stratejik 
özerklik sağlamasına yardımcı olur. Bu potansiyeli 
karşılamak, yenilik ve üretim kapasitesini hızlandırmak 
için, Avrupa’nın bir yatırım ortamı yaratması gerekiyor. 
“Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi’ni (EGHAC)”, 
Avrupa çapında büyük ölçekli endüstriyel projeler 
sunmak için gigawatt ölçeğinde yeşil hidrojen üretimini 
hızlandırmayı vaat ediyor. EGHAC, Avrupa’nın yeşil 
hidrojen ekosisteminde kilit bir aktör olmaya çalışacak 
ve Avrupa’nın 2050 vizyonuna ulaşmak için bu alandaki 
mevcut projelerle iş birliği içinde çalışacaktır.
En acil kısa vadeli öncelikler arasında, enerji yoğun 
endüstriyel uygulamalarda (çelik, çimento, kimyasallar), 
ağır taşımacılıkta (denizcilik ve ağır nakliye) ve gübrelerde 
hidrokarbonların önemli ölçüde yer değiştirmesine 
neden olacak karbon yayan teknolojiler ile yeşil hidrojen 
arasındaki fiyat farkını kapatmak. Yeşil hidrojen aynı 
zamanda enerjiyi depolamak için de kullanılabiliyor ve 
bu nedenle, rüzgar ve güneş enerjisinin kullanımının 
genişlemesi için önemli bir rol üstleniyor.
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Karsan delivers the first 
batch of Atak Electric 
buses to Belgium
Europe’s green choice with fully electric vehicles, Karsan 
has delivered the first batch of Atak Electric buses to 
Belgium. The vehicles delivered to the Ghent-based 
transportation giant Keolis have been put into the service 
of the employees Zuiderpoort, a large office complex 
in Ghent. Replacing diesel-fueled buses in line with the 
environmental sensitivities of Zuiderpoort, Atak Electric 
buses serve employees on weekdays on their route 
between Ghent and Saint Pierre train station.
Developing solutions responding to the mobility needs 
of the time in its factory in Turkey, Karsan stated in its 
press release that the company continues to contribute 
to the transport network of the developed countries of 
Europe with its electric vehicles. Two Atak Electric buses 
were delivered to Keolis, a company providing transport 
solutions tailored to the city of Ghent. Following the 
delivery of the electric buses in December, Keolis started 
to provide mass transit services to the employees of the 
Zuiderpoort office complex covering an area of 63,000 
square meters. Made by HCI, the France branch of 
Karsan, the delivery is of great importance as it marks 
the debut of Atak Electric buses in Belgium.
Contribution to the environment, comfortable 

Karsan, Belçika’ya 
ilk Atak Electric 
otobüslerini teslim etti
Yüzde 100 elektrikli araçlarıyla Avrupa’nın çevreci 
tercihi olan yerli üretici Karsan, Belçika’ya ilk Atak 
Electric otobüslerini teslim etti. Ghent şehrinde yer 
alan ve taşımacılık devi Keolis’e yapılan teslimat ile 
iki Atak Electric, kentte büyük bir ofis kompleksi olan 
Zuiderpoort iş merkezi çalışanlarının ulaşımı için 
devreye alındı. Zuiderpoort’un çevresel hassasiyetleri 
doğrultusunda dizel otobüslerin yerine kullanılmaya 
başlanan Atak Electric’ler, şirket çalışanlarının Ghent-
Saint Pierre garı ulaşımında hafta içi yoğun bir şekilde 
hizmet veriyor.
Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan 
Karsan’dan yapılan basın açıklamasında, gelişmiş 
Avrupa ülkelerinin ulaşım ağına elektrikli araçlarıyla 
katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2 adet 
Atak Electric otobüs, Belçika’nın Ghent şehrinde 
bulunan ve kente özel taşımacılık çözümleri sunan 
Keolis şirketine teslim edildi. Geçtiğimiz yılın aralık 
ayında gerçekleşen teslimat ile Keolis şirketi, toplu 
taşıma hizmetini 63 bin metrekarelik bir alanda 
ofis kompleksi bulunan Zuiderpoort ofis kompleksi 
çalışanları için vermeye başladı. Karsan’ın Fransa 
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transportation for employees
Crowning its environmental consciousness with a 
green building tag, Zuiderpoort shifts the service 
formerly provided by diesel buses to Karsan 
Atak Electric, taking an important step towards 
reducing its ecological footprint in transport. 
Carrying Zuiderpoort employees between Ghent 
and Saint Pierre train station, 8-meter-long Atak 
Electric buses protect the environment with zero 
emission, silent operation, 52 seat capacity and UFR 
platform, and provide accessibility for the company’s 
disabled employees. Scheduled to run every 15 
minutes at peak hours and and every 30 minutes 
at regular hours, Atak Electric is also preferred 
for zero emission, less noise pollution and positive 
environmental impact.
The electric motor of Karsan Atak Electric also offers 
superior driving performance with 230 kW power 
and 2500 Nm of torque. Boasting a total battery 
capacity of 220 kWh with five 44-kWh battery units 
developed by BMW, the Atak Electric in the 8-meter 
bus class outperforms its rivals with a driving range 
of 300 km. The battery is fully charged in 5 hours by 
an AC charging unit and in 3 hours by a DC charging 
unit.

bayisi HCI tarafından gerçekleşen bu teslimat; Atak 
Electric’in ilk kez Belçika’da kullanıma başlaması 
açısından önem taşıyor.
Çevreye katkı, çalışanlara konforlu ulaşım
Çevre duyarlılığını yeşil bina etiketi ile taçlandıran 
Zuiderpoort, daha önce dizel otobüslerle aldığı hizmeti 
Karsan Atak Electric ile değiştirerek, ulaşımda da ekolojik 
ayak izini azaltmak adına önemli bir adım atmış oldu. 
Zuiderpoort çalışanlarının Ghent – Saint Pierre garı 
ulaşımı için kullanılan 8 metrelik Atak Electric otobüsler; 
sıfır emisyonla gürültüsüz çalışması, 52 koltuk kapasitesi 
ve UFR platformuyla çevreyi korurken, şirketin hareket 
kısıtlılığına sahip çalışanlarının ulaşımına da kolaylık 
sağlıyor. Hafta içi yoğun saatlerde 15 dakikada bir ve 
normal saatlerde 30 dakikada bir hizmet verecek olan 
Atak Electric, daha az trafiğin yanında sıfır emisyon, daha 
az gürültü kirliliği ve çevreye pozitif etki anlamlarında da 
tercih sebebi oldu.
Karsan Atak Electric’in elektrikli motoru, 230 kW motor 
gücü ve 2500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek 
performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından 
geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 
kWh batarya kapasitesi bulunan 8 metre sınıfındaki Atak 
Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken 
AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj 
olabiliyor
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GÜNDER CHAIRMAN KUTAY 
KALELI: “SOLAR POWER 
INDUSTRY WILL RISE WITH 
MINI RERA AND HYBRID”
Mehmet Kara from the website Enerji 
Günlüğü (Energy Diary, www.enerjigunlugu.
net) interviewed with GÜNDER Chairman 
Kutay Kaleli. Solar power investments, having 
slowed down by the pandemic this year, will 
revive with mini RERA tenders and 10-50-MW 
licenses and hybrid power plant projects this 
year.  Full text of the interview:

Head of Turkey Division of Solar Power International 
(GÜNDER), Kutay Kaleli, commented on the developments 
in 2020 and expectations for 2021.

How was 2020 for the solar power industry?
We had a rather inactive year because of the covid-19 pan-
demic. Supply chains jammed, supply processes took longer, 
projects slowed down or delayed, tenders were postponed. 
Many unpredictable developments took place. Despite all 
these problems, positive developments such as extending the 
period of the Renewable Energy Sources Subsidy Mechanism 
(YEKDEM) by six months and commissioning new licensed 
power plants occurred to prevent project delays from dam-
aging investments any further.

What were the most significant developments in the 
industry?
One of the most significant developments in the industry 
was the acceleration of the Rooftop SPP market. Other key 
developments were gradual commissioning of the renewable 
energy resource areas (RERA) SPP-1 project and commencing 
production at the integrated solar panel factory. Publication 
of the hybrid solar power plant regulation was another key 
step to create additional solar power capacity.

Which expectations of the actors remain unfulfilled?
RERA SPP-3 tenders for packages with changing capacities 
from 10 to 50 MW, which we call mini RERAs with a total 
capacity of 1000 MW had to be canceled. This means a total 
investment of approximately 4 billion TL, and the applications 
were postponed to January 2021 due to the pandemic. The 

GÜNDER BAŞKANI 
KALELİ: “SOLAR SEKTÖRÜ 
MİNİ YEKA VE HİBRİT İLE 
YÜKSELECEK”
Enerji Günlüğü (www.enerjigunlugu.net) web 
sitesinden Mehmet Kara, GÜNDER Başkanı 
Kutay Kaleli ile röportaj gerçekleştirdi. 
Kaleli, pandemi yüzünden önceki yıllara 
göre yavaşlayan solar yatırımlarının bu 
yıl mini YEKA ihaleleriyle verilecek 10-50 
MW’lik lisanslar ve hibrit santral projeleriyle 
canlanacağını söyledi.  Röportajın tamamını 
altta bulabilirsiniz:

Uluslararası Güneş Enerji Topluluğu Türkiye Bölümü 
(GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, solar sektöründe 2020 
yılındaki gelişmeleri ve 2021 yılına ilişkin beklentileri Enerji 
Günlüğü’ne değerlendirdi.

Solar sektörü açısından 2020 nasıl geçti?
Covid 19 salgını nedeniyle geçmiş yıllara oranla solar sek-
töründe durağan bir yıl geçirdik. Çünkü, tedarik zincirinde 
tıkanmalar yaşandı, süreçler uzadı, projeler yavaşladı ya da 
ötelendi, ihaleler ertelendi. Öngöremeyeceğimiz pek çok 
konu ortaya çıktı. Tüm bu sıkıntılara rağmen, projelerdeki 
gecikmelerin yatırımcıyı daha fazla zarara uğratmaması için 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizma-
sı’nın(YEKDEM) altı aylığına uzatılması ve yeni lisanslı sant-
rallerin işletmeye alınması gibi olumlu gelişmeler de yaşandı.

Sektördeki en önemli gelişmeler nelerdi?
Sektör açısından geçen yılın en önemli gelişmelerinden biri 
Çatı GES pazarının hızlanmasıydı. Yenilenebilir kaynak 
alanları (YEKA) GES-1 projesinin kademeli olarak işletmeye 
ve entegre güneş paneli fabrikasının üretime alınması da bir 
diğer önemli gelişmeydi. Hibrit yönetmeliğinin yayınlanması 
da ilave güneş santrali kapasitesi yaratılmasını sağlayacak 
çok önemli bir adım oldu.

Aktörlerin beklediği ancak yapılamayan neler var?
Mini YEKA olarak ifade ettiğimiz, 10-50 MW arasında 
değişen paketlerden oluşan toplam 1000 MW’lik YEKA 
GES-3 ihaleleri yapılamadı. Yaklaşık 4 milyar lira yatırım 
anlamına gelen bu mini YEKA’lar için başvurular pandemi 
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capacity increase to be contributed by these competitions 
will give life to the solar power industry and the national 
economy in 2021.

How many MW of SPP capacity was commissioned 
last year?
519 MW of solar power plant capacity was commissioned in 
the first 11 months of last year, and the total installed capacity 
of SPPs reached 6,513.0 MW as of the end of November 
2020. We see that the SPP capacity increased by 10 percent 
even in the course of the pandemic. In fact, we fulfilled the 
expectation for 2020 with this percentage. Of course I should 
point out that we had to keep our expectations low compared 
to the preceding months because of the pandemic. Ultimately, 
the renewable energy installed capacity reached the level of 
47,000 megawatts at about the end of 2020, which was 
equal to more than half of the total installed capacity.

What is the share of SPPs in power generation?
While 34 billion kWh of electricity was generated from re-
newable sources in the 2000s, it almost quadrupled in 2019, 
reaching 133 billion kWh. Hydroelectric power plants, wind 
farms, solar farms, geothermal and biomass accounted for 
29 percent, 8 percent, 4 percent, 3 percent and 2 percent of 
total power generated in the first 9 months of 2020.

nedeniyle Ocak 2021’e ertelendi. Bu yarışmalarla ortaya 
çıkacak kapasite artışı 2021 yılında güneş sektörüne ve ülke 
ekonomisine can katacak.

Peki geçen yıl kaç MW’lik GES devreye alındı?
Geçen yılın ilk 11 ayında toplam 519 MW’lik güneş santrali 
devreye alındı ve Kasım 2020 sonu itibariyle toplam GES 
kurulu gücü 6.513,0 MW’a ulaştı. Yani pandemide bile GES 
kapasitesinin yüzde 10 civarında arttığını görüyoruz. Aslında 
bu oranla 2020 yılı beklentiyi yakaladık. Tabii pandemi 
nedeniyle önceki yıllara göre beklentilerimizi düşük tutmak 
zorunda kaldığımızı da belirtelim. Nihayetinde yenilenebilir 
kaynaklı kurulu güç 2020 sonlarına doğru 47 bin megavat 
dolaylarına ulaştı ve bu toplam kurulu gücün yarısından 
fazlası demek.

GES’lerin elektrik üretimindeki payı ne 
durumda?
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 2000’li yıllarda 
34 milyar kilovatsaat iken 2019 yılında bunun yaklaşık dört 
katına çıkarak 133 milyar kilovatsaate ulaşmıştı. 2020’nin 
ilk 9 ayında ise toplam elektrik üretiminde hidroelektrik 
santrallerinin payı yüzde 29, rüzgarın payı yüzde 8, güneşin 
payı yüzde 4, jeotermalin payı yüzde 3 ve biyokütlenin payı 
yüzde 2 olarak gerçekleşti.
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Bu yıl solar sektöründe hangi alanlarda büyüme 
bekliyorsunuz?
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporlarında da vurgulandığı 
gibi güneş enerjisi dünya elektrik piyasalarının yeni kralı. 
GÜNDER olarak, sektörün gelişimi için Serbest Piyasada 
Yatırım İmkanı, Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları, 
yani kısaca YETA’lar, çatı kiralama, hibrit tesisi kullanımının 
geliştirilmesi ve Mini-YEKA’ların hayata geçirilmesi gerek-
tiğini düşünüyoruz. Özellikle, hibrit mevzuatında yapılacak 
düzenlemelerle birlikte güneş enerjili birden çok kaynaklı 
tesislerin hızla artacağını düşünüyoruz. Bu arada çatı GES 
yatırımlarının daha da hızlanacağına inanıyoruz.

GES’ler için yeterli trafo/bağlantı kapasitesi var 
mı?
Yeni GES proje stoku geliştirme hızı ile bağlantı kapasitesi 
tahsis hızından memnun değiliz. Arazi tipi GES’lerin kuru-
lumlarında ve yapılan düzenlemelerin uygulanabilirliğinde 
kamuya çok büyük görevler düşüyor.

Sizce solar sektöründe öne çıkacak yeni 
dinamikler neler?
Güneş enerjisine yönelik maliyetler her geçen gün azalıyor. 
Küresel pazarda daha ekonomik, daha yüksek verimli ürünler 
piyasaya sürülüyor. Depolama teknolojilerindeki gelişmeler 
de konut abonelerinin hem kendi elektriğini üretmesine hem 
de bunu yedeklemesine izin verecek noktaya geldi, geliyor. 
Bu da, daha geniş bir kesimi alternatif  çözümlerden yarar-
lanabilecek bir esnekliğe sahip kılıyor.

İçinde bulunduğumuz şartlar buna uygun mu?
Bu alandaki yatırımların artması için en büyük destek, reka-
betçi, esnek ve teknoloji ile yakın temaslı bir piyasanın hayata 
geçirilebilmesi olacaktır. Bakanlığımız ve diğer düzenleyiciler 
ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak 
hep birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine yö-
nelik kararlılık ile daralmayacak ve sürdürülebilir bir piyasa 
oluşturmak bu yılki hedeflerimizin başında geliyor.

Solar, karbon ayak izini azaltmaya yönelik 
faaliyetlerin neresinde?
Tüm dünya çevre dostu, yeşil, rekabetçi ve kapsayıcı bir eko-
nomiye geçiş için gereken yatırımları teşvik etmek zorunda. 
Bu alanlardaki yükümlülüklerin üzerine bir de pandemi ile 
mücadele zarureti ortaya çıktığını unutmayalım. Pazarda 
rekabet avantajı elde etmek için hem ülkelerin hem de şir-
ketlerin yenilikçi ve düşük maliyetli çözümler geliştirmeye 
odaklanması ve bunu sürdürülebilir kılması şart.

In which fields of the solar power do you expect some 
growth this year?
As emphasized in the reports of the International Energy 
Agency (IEA), solar power is the new king of global electricity 
markets. GÜNDER believes that Investment in Free Market, 
Renewable Energy Supply Agreements, i.e. RESAs and hybrid 
facilities should be developed and and Mini RERAs should 
be launched to move the industry further. We believe that 
arrangements in the hybrid energy legislation will rapidly 
increase multiple-source plants. We also believe that SPP 
investments will speed up further.

Is there a sufficient transformer/connection capacity 
for SPPs?
We are not happy with the new SPP project stock develop-
ment and connection capacity assignment rates. The public 
sector has to do a lot in installation of land type SPPs and 
feasibility of regulations.

What do you think the new key dynamics in the solar 
power industry are?
Solar power costs continue to fall. More economical and 
efficient products are released in the global market. Devel-
opments in storage technologies approach the point where 
residential subscribers will be able to generate and backup 
their own power. This gives a larger segment of the society 
an opportunity to make use of alternative solutions.

Are the current conditions ready for this?
The most significant support to increase investments at this 
point might be to enable a competitive and flexible market 
that is in close contact with technology. As the representatives 
of the private sector and other non-governmental organiza-
tions with our Ministry and other regulatory authorities, our 
primary objective this year is to work together to establish a 
sustainable market that will not downsize with determination 
for development of renewable energy sources.

What is the position of solar power in the efforts to 
reduce carbon footprint?
The entire world has to encourage the investments necessary 
for a transition to an environmentally-friendly, green, com-
petitive and inclusive economy. We should also bear in mind 
that this is aggravated even further by the struggle against 
the pandemic. Both countries and companies have to focus 
on developing innovative and cost-efficient solutions to have 
competitive edge in the market.
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GÜNDER ORGANIZES A 
MEETING FOR EXPRESSION 
OF OPINIONS ON THE 
HYBRID ENERGY 
LEGISLATION
The Procedures and Principles of Organizing the 
Sites of Power Plants Subject to a Preliminary 
License or License prepared by the EMRA 
took effect after published in the Official 
Gazette dated June 25, 2020. Turkey branch 
of the International Solar Energy Association 
(GÜNDER) and the Association of Geothermal 
Power Plant Investors (JESDER) held an 
online meeting on December 21, 2020, to hear 
the opinions and suggestions of the industry 
stakeholders about the Hybrid Power Plant 
Legislation and submit them to the Ministry of 
Energy and Natural Resources.

The industry presented the following opinions and suggestions 
for a sunny year for hybrid power plants and plant fields in 
2021:

1. According to the legislation currently in effect, it is not 
permissible to build power 
plants with wind energy 
as the primary source of 
power or solar energy as 
the secondary source of 
power on a forest land. 
However, it is permissi-
ble to build such plants 
on lands that were ex-
propriated before June 
30, 2020. Neverthe-
less, since such lands 
are usually the areas 
under the turbines or 
roads, industry rep-
resentatives stated 
that installing a solar 
power plant would 

GÜNDER, HİBRİT 
MEVZUATI İÇİN GÖRÜŞ 
BİLDİRME TOPLANTISI 
DÜZENLEDİ
EPDK tarafından hazırlanan Elektrik 
Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu 
Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının 
Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, 
25 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası 
Güneş Enerjisi Derneği Türkiye Bölümü 
GÜNDER, Jeotermal Elektrik Santral 
Yatırımcıları Derneği JESDER ile birlikte, 
Birden Çok Kaynaklı (Hibrit) Elektrik Üretim 
Tesisi Mevzuatı ile ilgili sektör paydaşlarımızın 
görüş ve önerilerini almak ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’na sunmak üzere, 21 
Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi bir toplantı 
düzenledi.

2021 yılında hibrit elektrik üretim tesisleri ile santral sahalarının 
güneş açabilmesi için sektörden alınan görüş ve öneriler şöyle:

1. Günümüzde yürürlükteki mevzuata göre orman ara-
zilerine, birincil kaynağı rüzgar olan santraller ikincil 

kaynağı güneş enerjisi olan hibrit tesis yapılabilmesi müm-
kün değildir. Bununla beraber, 30/06/2020 ön-
cesinde kamulaştırılmış tapusu olan arazilere 
yapılabilmesi ise mümkün olmaktadır. Ancak 
bu araziler, genellikle türbin altlarında kalan 
alanlar ya da yol olan araziler olduğundan, 
mevcut durumda güneş santrali kurmanın bir 
yanda, ayrık yerleşim nedeni ile yüksek yatırım 
maliyetli olacağı diğer yandan da, gelecekteki 
rüzgar santralinin bakımı ve onarımı açısından 
mümkün olmadığı sektör temsilcileri tarafından 
belirtilmiştir. Bununla beraber, ortaya çıkabilecek 
kanat kopmaları vb. kazalar neticesinde her iki 
santralin aynı anda devreden çıkması gibi riskler 
barındırdığı belirtilmiştir. RES projelerinde santral 
arazisi koordinatları içerisinde mera, orman ya da 
tarım vasıflı olan yerler dışında kalan eğer araziler 
hala varsa, öncelik için bu arazileri kamulaştırmak 
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be very costly due to a sparse layout and unfeasible because 
of future maintenance and repair of wind turbines. There are 
also risks of downtime that may arise from accidents such 
as dislocated turbine blades, etc.  Industry representatives 
also requested that installing hybrid plants be permitted for 
the areas other than those which are defined as pastures, 
forests or farming areas, if any, within the coordinates of 
power plant areas, with expropriation or such lands or con-
stitution of servitude on the lands owned by the treasury so 
that hybrid power plants can be installed.

2. Since project site and plant site (Well locations, dis-
tribution lines and the existing GPP site) are defined 

very restrictively and GPPs are built on the plains of Gediz 
and Büyük Menderes as well as areas conserved as Large 
Plains in Western Anatolia, the Legislaiton of Agriculture in 
effect does not permit GPPs to be built on class 1 Farming 
Areas. Therefore, this definition should be clarified. It is very 
important for integration of SPPs in geothermal power plants 
to clearly define all areas suitable for solar panels within the 
Geothermal Resource Operation License Area, i.e. rooftops of 
buildings, non-farming areas, and non-farming areas by the 
wells. Another issue is that internal consumption for geother-
mal power plants is at the level of 20 percent, and it is not 
possible to meet the internal consumption of such plants by 
an SPP with a capacity matching the internal consumption 
installed on such sites since solar panels to be installed on 
such sites are limited to an installed capacity equal to the 
internal consumption, larger plants (capable of generating 
sufficient power for internal consumption) are required to meet 
the internal consumption. Industry representatives suggested 
that such plants be assessed by yearly power generation rath-
er than installed capacity of internal consumption if possible, 
and utilization of non-arable lands within the license area be 
permitted, and the suggestion was accepted.

3. There is a conflict with EMRA and even Distribution 
Companies as to how a renewable energy source can 

be integrated to a natural gas cycle power plant in a cogene-
ration plant and whether the connection should be made to 
Low Voltage or Medium Voltage. This should be clarified with 
a regulation. In addition, for those plants which use the power 
generated by the SPP fully for internal consumption, there is 
not any clear definition in the legislation about offsetting or 
whether to offset or not, and these issues cause uncertainties 
in practice or hinder implementation.

4. The legislation contains an article regarding secondary 
resources in power plants that are commissioned with 

domestic resource subsidy for five years from the Table in 
Annex II that it is compulsory to use equipment of the same 
domestic production rate as the highest domestic production 

ya da hazine arazileri üzerinde irtifak tesis etmek suretiyle bu 
alanlara hibrit santral kurulabilmesinin sağlanması, sektör 
temsilcileri tarafından talep edilmiştir.

2. Jeotermal santrallerde proje alanı ya da santral sahası 
tanımı (Kuyu lokasyonları ve isale hatları ile mevcut 

JES Santral sahası) son derece kısıtlı yapılmış,olmakla birlikte 
JES lerin Batı Anadolu Bölgesinde Gediz ve Büyük Men-
deres ovalarında ve Büyük Ova olarak korunan bölgelerde 
yapılmış olması nedeni ile GES yapma imkanı meri Tarım 
Mevzuatı gereği 1 nci sınıf  Tarım Arazilerinin bulunduğu 
alanlarda hukuken mümkün olamamaktadır. dolayısıyla bu 
tanımın net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Jeotermal 
Kaynak İşletme Ruhsat sahası içerisinde Güneş enerjisi 
kurmaya müsait olan yer neresi ise gerek binaların çatıları; 
gerek tarım dışı olan arazisiler; gerek kuyu başlarındaki tarım 
dışı araziler gibi bunların hepsinin net şekilde tanımlanması 
GES santrallerinin jeotermal tesislere entegre edilmesi için 
büyük önem arz etmektedir. Diğer bir konu olarak, jeoter-
mal santrallerde iç tüketimin karşılığı %20 mertebelerinde 
olduğu ve bu tesislerde kurulacak güneş santrallerinin iç 
tüketim kadar kurulu güç ile limitlenmiş olmasından kaynaklı 
olarak bu santrallerin iç tüketimlerinin iç tüketim kadar bir 
GES ile karşılanamayacağı; karşılamak için daha büyük 
tesislere (İç Tüketime yetecek kapasitede üretim miktarını 
karşılayacak) ihtiyaç duyulduğudur. Bu tesislerin de iç tüketim 
kurulu gücü üzerinden değil; yıllık enerji üretimi üzerinden 
değerlendirilmesi eğer mümkünse, bu şekilde değerlendi-
rilmesinin sağlanması, yine ruhsat alanı içerisindeki tarım 
vasfı olmayan arazilerinin kullanımının serbest bırakılması, 
sektör temsilcileri tarafından ortaya konulmuş, kabul gören 
bir görüş olarak belirtilmiştir.

3. Kojenerasyon tesislerinde, bir yenilenebilir enerji kay-
nağının mevcut doğalgazla çalışan bir çevrim sant-

raline nasıl entegre edileceği ve bu entegrasyon sonrasında 
da bunun hangi seviyede Alçak Gerilim mi, Orta Gerilim 
seviyesinden mi bağlanacağı konusunda EPDK nezdinde ya 
da Dağıtım Şirketleri nezdinde dahi bir çelişki bulunmaktadır. 
Bu hususun biz düzenleme ile netleştirilmesi gerekmektedir. 
Bununla beraber GES tesisinde üretilecek elektriğin tamamı-
nı iç tüketimde kullanan tesisler için nasıl mahsuplaşılacağı 
veya mahsuplaşma yapılıp yapılmayacağı konularında da 
mevzuat içerisinde net bir tanımlamama yapılmamış olup, 
bu hususlar uygulamada belirsizlikler yaratmakta, ya da 
uygulamanın yapılmasını engellemektedir.

4. Mevzuatta yer alan; EK-II Tablodan 5 yıl boyunca yerli 
kaynak desteği alarak işletmeye girmiş yenilenebilir 

enerji tesislerinde, ikincil kaynağa ilişkin olarak; bir önceki 
yıl alınmış en yüksek yerlilik oranındaki tesislerin oranında 
bir ekipman kullanılma zorunluluğu, eğer kullanılmazsa 
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rate of the previous year, otherwise the main resource cannot 
benefit from the domestic Annex II. Industry representatives 
requested an amendment for the said article. The article 
narrows down the the competition scene and means that 
some companies that fulfill a given rate of domestic contri-
bution must have a supplier for the equipment to be used 
for secondary sources.

5. Changes requested for the hybrid power plant leg-
islation should be implemented as soon as possible. 

Uncertainties in the legislation cause delays in investments, 
and particularly the plants that are close to the expiration 
of their YEKDEM period can get financing by showing their 
revenues to banks. In this sense, industry representatives 
highlighted the importance of putting amendments into effect 
as soon as possible.

6. There are uncertainties with the Provincial Directorates 
of Environment and Ministries as to the EIA permits 

to be obtained for secondary plants. It was mentioned at the 
meeting that there was a dilemma as to whether an additional 
EIA Report or a new EIA Report should be prepared.

7. It is clearly stated in the legislation that State Hydrau-
lic Works (DSİ) will permit installation of SPP at the 

reservoir areas of HPP projects, and that rent will be collected 
for the reservoir areas. The amount of rent to be collected for 
the reservoir areas by DSİ has not been determined yet, and 
it is very important that this amount should be determined as 
soon as possible since they will be included in the investment 
feasibility reports.

ana kaynağın da yerli Ek II’den faydalanamayacağı gibi bir 
madde mevzuatımızda yer almaktadır. Bu madde hakkında 
bir düzenleme yapılması sektör temsilcileri tarafından talep 
edilmiştir. İlgili madde rekabet ortamını daraltmaktadır ve 
belirli bir yerli katkı oranını sağlamış bazı firmaların ikincil 
kaynaklarda kullanılacak ekipmanlarda, zorunlu olarak 
tedarikçisi olacağı anlamına gelmektedir.

5. Hibrit mevzuatında talep edilen değişikliklerin bir 
an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Mevzu-

atta yer alan belirsizlikler nedeni ile yatırımlar gecikmekte, 
özellikle YEKDEM süresi bitecek olan tesisler burada elde 
edecekleri gelirleri bankalara göstermek yolu ile finansman 
yapabilmektedir. Bu anlamda, mevzuat değişikliklerinin bir 
an önce hayata geçirilmesinin büyük önem arz ettiği sektör 
temsilcileri tarafından belirtilmiştir.

6. İkincil tesislere ilişkin olarak alınacak ÇED izinle-
ri ile ilgili halen İl Çevre Müdürlükleri ve Bakanlık 

nezdinde belirsizlikler bulunmaktadır. Ek bir ÇED raporu 
mu hazırlattırılacağı, yoksa her iki tesis için yeni bir ÇED 
raporu mu hazırlattırılacağı noktasında bir ikilem yaşandığı 
toplantı içerisinde belirtilmiştir.

7. Devlet Su İşleri’nin HES projelerinin rezervuar alan-
larına GES kurulumu için izin vereceği mevzuatta 

net olarak belirtilmiş, ayrıca rezervuar alanlarından kira 
alınacağı da mevzuatta yer almıştır. DSİ tarafından rezervuar 
alanlarından ne kadar kira bedeli alınacağı henüz belirlen-
memiş olup, yatırım fizibilite raporları bu kira bedellerini 
de içereceğinden bu bedellerin hızlıca belirlenmesi büyük 

TÜRKİYE HİBRİT 
SANTRALLERLE 
AYDINLATILACAK

Turkey will be 
brightened with the 
hybrid santrals
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8. Another important issue regarding the HPP projects 
is about how Energy Contribution Fee (SKHA) and 

DSİ basin observation fees will be paid. These amounts 
are based on the amount of generated energy, and the 
industry representatives stated that the power to be gen-
erated by an HPP project using the secondary resource 
(non-water) should be separated and such fees should 
not be collected for the power generated by the SPP.

9. Lack of a provision as to whether a zoning permit 
is required for the reservoir areas in the legislation 

causes uncertainty.

10. If the legislation is amended to permit installa-
tion of solar panels on roads and under turbines 

in addition to what is expected by the industry, such areas 
are already zoned. For WPP projects, the lands lying under 
the turbine blades are zoned for WPP, and the zoning plans 
do not include SPP projects. In such cases, is it necessary 
to re-zone the area or revise the plan? Renewal of the 
zoning plan should also be clarified. If it is necessary to 
renew the zoning plan, this will be time consuming and 
may cause delays in the investment.

11. Industry representatives also stated that TEİAŞ 
was asked for its opinion during the license 

amendment as required by the legislation, TEİAŞ con-
sidered the SPP to be added as an increase in electrical 
power, however TEİAŞ should be informed that these are 
mechanical power increases and the assessment should 
be made accordingly.

önem arz etmektedir.

8. HES projelerine ilişkin bir diğer husus, Enerji Katkı 
Payı (SKHA) ve DSİ havza gözlem bedellerinin nasıl 

ödeneceği hususudur. Bu bedeller üretilen enerji üzerinden 
alınmakta olup, HES projesinin ikincil kaynak üzerinden ürete-
ceği (Su Kullanmadan) elektriğin ayrılması ve GES tarafından 
üretilecek enerjiden bu bedellerin alınmaması sektör temsilcileri 
tarafından belirtilmiştir.

9. Rezervuar alanları için bir imar izni gerekip gerekme-
diğinin mevzuatta yer almaması bir belirsizlik oluştur-

maktadır.

10. Yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile rüzgar santral-
lerinde sektör tarafından beklenenin dışında, yol ve 

türbin kanat altlarına yapılması ile ilgili bir karar çıkarsa bu 
alanlarla ilgili olarak mevcut durumda imar yapılmış durumda-
dır. RES projelerinde kanat altında yer alan araziler için RES 
için imar yapılmış olup, GES projeleri imar planlarında yer 
almamaktadır. Böyle bir durumda, yeniden imar mı yapılması 
ya da plan tadilatı ile revizyon mu yapılması gerekmektedir? 
Yeniden imar planı yapılması konusunun da netleştirilmesi 
gerekmektedir. Yeniden imar planın yapmak gerekir ise bu 
oldukça uzun zaman alacak olup yatırımın gecikmesine se-
bebiyet verebilecektir.

11. Lisans tadilatı sırasında, mevzuat gereği TEİAŞ’tan gö-
rüş istenildiği, TEİAŞ’ın ise eklenecek GES’i elektriksel 

güç artışı olarak değerlendirdiği, ancak bunların mekanik güç 
artışları olduğu ve değerlendirmenin bu minvalde yapılması 
gerektiği hususunda TEİAŞ’ın bilgilendirilmesi gerektiği yine 
sektör temsilcileri tarafından belirtilmiştir.
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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.eurosol ar.org.tr   •  w w w.power ingcommunit ies .org

Yenilenebilir Enerji topluluğu, yeşil ve 

sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla hızla 

büyüyor ve gelişiyor. EUROSOLAR Türkiye’nin 

rolü, bu hareketi desteklemek, en iyi 

uygulamaları paylaşmak için ve bölgesel, 

ulusal, küresel düzeylerde etkinleştirici 

politikaları teşvik etmek için bir platform 

sağlamaktır.

 

11. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji 

Konferansı, yarın hayatımızı etkileyebilecek 

yeni teknolojileri ve yenilikleri teşvik etmek 

için küresel yenilenebilir enerji trendleri 

etrafında konferans konularını yeniden 

düzenledi. Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu, 

Avrupa Yeşil Düzeni, Enerji Dönüşümü 

2050 ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve 

Uygulamaları bu yılın ana konuları olacak.

Yerel, Ulusal ve Küresel 
Yeşil Düzen için...

Bilgi birikiminizi derinleştirmek ve tecrübelerinizi  
paylaşmak için IRENEC 2021 Online’a katılın!



OPEC: SOLAR, WIND AND 
GEOTHERMAL ENERGY 
TO GROW BY 6.6 
PERCENT YEARLY UNTIL 
2045
Analyzing the unprecedented effect of the COVID-19 pan-
demic on global energy and oil markets, the report examines 
long-term expectations as well as different alternative sce-
narios that are likely to affect the oil industry in the years to 
come. According to the report, oil will account for 27 percent, 
natural gas 25 percent and coal 20 percent of the energy 
used worldwide, while wind and geothermal energy will grow 
by 6.6 percent yearly until 2045.
In the World Oil Outlook report, the Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) analyzes energy and oil demand, 
oil supply and refining with reference to global economic, 
political and technological developments, demographic ten-
dencies, environmental problems and sustainable develop-
ment. In the foreword of the 14th edition, OPEC Secretary 
General Mohammad Sanus writes: “We are proud to present 
you this exceptional edition of this report in the hope that it 
enriches global energy dialog and inspire closer cooperation 
in a year of unprecedented developments. Opening a critical 

OPEC: GÜNEŞ, RÜZGAR 
VE JEOTERMAL 2045 
YILINA KADAR, YILLIK 
BAZDA ORTALAMA 
YÜZDE 6,6 BÜYÜYECEK
COVID-19 salgınının küresel enerji ve petrol piyasaları 
üzerindeki benzeri görülmemiş etkisini inceleyen raporda, 
uzun vadeli beklentilerin yanı sıra önümüzdeki yıllarda petrol 
endüstrisini etkileme potansiyeline sahip çeşitli alternatif  
senaryoların analizi yapılıyor. Rapora göre, 2045 yılında, 
petrol dünyada kullanılan enerjinin %27’sini, doğal gaz 
%25’ini ve kömür %20’sini sağlayacak; güneş, rüzgar ve 
jeotermal ise yıllık bazda ortalama yüzde 6,6 büyüyecek.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 14. sayısını ya-
yınladığı Dünya Petrol Görünümü raporunda, enerji ve 
petrol talebini, petrol arzı ve rafinasyonunu, küresel ekonomi, 
politika ve teknoloji gelişmelerini, demografik eğilimler, 
çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınmadaki gelişmeler 
ile inceliyor. 14. baskının önsözünde, OPEC Genel Sekre-
teri Mohammad Sanus: “Emsali olmayan bir yılda, küresel 
enerji diyaloğunu zenginleştirmesi ve daha yakın işbirliğine 
ilham vermesi umuduyla size raporun bu istisnai baskısını 
sunmaktan gurur duyuyoruz. Tarihimizde önemli bir sayfa 

Yazı: Esen ERKAN 
GÜNDER Genel Sekreteri / GÜNDER  Secretary General
Enerji Muhabiri / Energy Reporter
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açarken, OPEC’in tüketici ülkelere verimli, ekonomik ve 
istikrarlı bir petrol tedariki sağlama ve küresel ekonomiye 
temel destek sağlama taahhüdü her zamanki gibi sürmek-
tedir.” açıklamasında bulundu.

2020’deki büyük düşüşe rağmen, küresel birincil 
enerji talebinin orta ve uzun vadede büyümeye 
devam edeceği tahmin ediliyor.
2045 yılına kadar, OECD dışı ülkelerdeki enerji talebinin 
76,5 mboe / gün artması beklenirken, OECD’deki talebin 
yaklaşık 4,4 mboe / gün azalması bekleniyor. Artan nüfusa 
ve yüksek ekonomik büyümeye sahip Hindistan, Çin ve 
diğer gelişmekte olan ülkeler, artan enerji talebinde kilit rol 
oynuyor. OECD’deki gelişmiş ülkeler ise enerji verimliliği 
ve düşük karbonlu teknolojiler üzerinde daha fazla çaba 
gösteriyor. Sonuç olarak, toplam enerji talebindeki artışın 
yarısının Hindistan ve Çin’den gelmesi bekleniyor.
COVID-19 salgını, enerji ve petrol talebinde keskin bir 
düşüşe neden oldu. 2020 yılındaki bu büyük düşüşe rağmen, 
küresel birincil enerji talebinin orta ve uzun vadede büyü-
meye devam edeceği ve 2045’e kadar geçen dönemde yüzde 
25’lik bir artış göstereceği tahmin ediliyor. Pandemi sonrası 
toparlanmayı desteklemek ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarını 
karşılamak için tüm enerji türlerine ihtiyaç duyulacağı be-
lirtilirken petrolün, 2045 yılında yüzde 27’lik bir paya sahip 
olması ve bu dönem boyunca enerji karmasının en büyük 
payını elinde tutması bekleniyor. Rapora göre, doğal gaz, 
2019 ile 2045 yılları arasında en hızlı büyüyen fosil yakıt 
olurken 2045 yılında yüzde 25 ile enerji karmasına en büyük 
ikinci katkıyı sunan kaynak olacak. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, rüzgar ve jeo-

page in our history, OPEC’s commitment to provide consumer 
companies with an efficient, economical and stable supply of 
petroleum and offer a fundamental support to global economy 
continues.”

Despite a considerable decline in 2020, the global 
primary energy demand is expected to grow in medium 
and long term.
While it is expected that energy demand in non-OECD coun-
tries will increase by 76.5 mboe/d, while demand in the 
OECD is forecast to drop by around 4.4 mboe/d by 2045. 
India, China and other developing countries with growing 
populations and high economic growth play a key role in 
increasing energy demand. On the other hand, developed 
nations of OECD put more effort into low-carbon technologies. 
In conclusion, India and China are expected to account for 
half of the increase in the total energy demand.
The COVID-19 pandemic has caused a sharp decline in energy 
and oil demand. Despite this major fall in 2020, it is expected 
that global primary energy demand will keep growing in 
medium and long term, and show a 25-percent increase by 
2045. While it is reported that all types of energy would be 
needed to support post-pandemic recovery and meet future 
energy needs, oil is expected to have a 27-percent share and 
represent majority of the energy mix by 2045. According to 
the report, natural gas will be the fastest-growing fossil fuel 
between 2019 and 2045, it will make the second greatest 
contribution to the energy mix with 25 percent by 2045. 
Renewable energy sources - solar, wind and geothermal en-
ergy - will grow by 6.6 percent yearly until 2045 Renewable 
energy sources are expected to outperform all energy sources 
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in growth speed, raising its share in global energy from 2.1 
percent in 2019 to 8.7 percent in 2045.
Considering that the COVID-19 pandemic will be largely 
taken under control next year, oil demand will partly recover 
in 2021 and healthy growth rates are expected in demand 
in medium term. Globally, oil demand is projected to rise from 
100 mb/d in 2019 to 109 mb/d in 2045.

Oil demand falling in OECD countries!
Economic Cooperation and Development (OECD) demand is 
projected to plateau around 47 mb/d from 2022 to 2025 
and show a long-term decline to 35 mb/d by 2045. In con-
trast, non-OECD demand is expected to rise from 52 mb/d 
in 2019 to 74 mb/d in 2045 with a 22.5-mb/d increase in 
the projection period. While India is expected to make the 
highest contribution to the increasing oil demand, a 6.3 mb/d 
of increase in demand is expected between 2019 and 2045. 
It is forecast that as market conditions in the United States 
improve, oil demand will rapidly recover but it will not be 
able to reach previous levels. The decline in the oil demand 
of developing countries will be balanced by the increasing oil 
demand in developing and third world countries. 

“Petroleum industry will need $12.6 trillion of 
investment by 2045”
As oil demand in road transportation will continue to dom-
inate sectoral breakdown, the largest growth is expected 
to come from petrochemicals (raw materials of many fuels, 

termal 2045 yılına kadar, yıllık bazda ortalama yüzde 6,6 
büyüyecek. Artış hızı itibarıyla bütün enerji kaynaklarını ge-
çeceği tahmin edilen yenilenebilir enerji kaynakları, 2019’da 
küresel enerjinin yüzde 2,1’ini sağlarken bu oranın 2045 
yılında yüzde 8,7’e yükselecek.
Önümüzdeki yıl COVID-19 salgınının büyük ölçüde kont-
rol altına alınacağını varsayarsak, petrol talebinin 2021’de 
kısmen toparlanacağı ve orta vadede sağlıklı talep büyüme 
oranlarının öngörüldüğü tahmin ediliyor. Küresel olarak, 
petrol talebinin 2019’da yaklaşık 100 mb / gün’den 2045’te 
yaklaşık 109 mb / gün’e çıkması bekleniyor.

OECD ülkelerinde petrol talebi düşüşte!
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ülkelerinde 
petrol talebinin 2022-2025 döneminde 47 mb / g civarında 
yatay seyretmesi ve 2045 yılına kadar 35 mb / g’ye doğru 
uzun vadeli bir düşüşe geçmesi bekleniyor. Buna karşılık, 
OECD üyesi olmayan ülkelerdeki talebin 2019’da yaklaşık 
52 mb / g’den 2045’te 74 mb / g’ye, tahmin döneminde 
22,5 mb / g artması bekleniyor. Hindistan’ın artan petrol 
talebine en büyük katkı sağlayan ülke olması beklenirken 
2019 ile 2045 arasında yaklaşık 6,3 mb / gün talep bekleniyor. 
ABD’de piyasa koşulları iyileştikçe petrol talebi hızla toparla-
nırken önceki raporlarda öngörülen seviyelere ulaşmayacağı 
belirtiliyor. Genel olarak gelişmiş ülkelerin petrol talebinde 
yaşanan düşüşü, gelişmekte olan ülkeler ve 3. Dünya ülke-
lerinde artan petrol talebi dengeleyecek. 
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lubricants and industrial chemicals). Oil demand in the 
aviation industry is relatively most affected by COVID-19 
restrictions, and it is estimated that it will partly recover 
in 2021 and continue to grow thereafter.
According to the report, the global oil industry will need a 
cumulative investment of $12.6 trillion by 2045. While 
the volume of oil in trade is expected to increase only by 
moderately in long term in line with the supply models, the 
share of Middle East in global crude oil trade will increase 
in the second half of the forecast period. Crude and con-
densate flows between the Middle East and Asia-Pacific 
will be the most important oil trade link, increasing from 
approximately 15 mb/d in 2019 to 20 mb/d in 2045.

“Second largest contribution to primary energy 
demand comes from natural gas”
Oil accounted for more than 31 percent of global energy 
demand in 2019. It is projected that oil will make the 
largest contribution in the energy mix, followed by natural 
gas with 25 percent and coal with 20 percent by 2045.
In parallel with rising urbanization, increase in industrial 
demand and growing competitive power with coal in 
power generation global demand for gas is expected 
to continue to increase. Therefore, it is projected that 
global natural gas demand will rise from approximately 
67 mboe/d in 2019 to 91 mboe/d in 2045, making the 
second largest contribution to the primary energy demand.

“Coal is replaced by renewable energy and natural 
gas”
Coal maintains its position in the second place of the 
global energy mix but many power plants running on 
coal around the world is replaced by renewable energy 
and natural gas. Coal demand is expected to fall by 0.3 
percent on a yearly basis. This is attributable to two 
main factors: First, closure and replacement of coal power 
plants in the OECD area. Second, more efficient energy 
technologies gaining popularity in the developing world 
since they prioritize decarbonization. Despite the decline, 
India’s demand for coal is expected to rise by 2.6 percent 
from 2019 to 2045.
In other parts of the report, it is expected that technological 
developments will shape global energy environment, and 
public policies on energy demand and supply will become 
stricter. According to the report, it is essential to make 
a global cooperation to resolve the problem of climate 
change, and a more consistent, balanced and integrated 
approach may be permitted to achieve the objectives of 
the Paris Agreement and interrelated sustainable devel-
opment objectives.

“Petrol sektörü, 2045’e kadar 12.6 trilyon dolarlık 
yatırıma ihtiyaç duyacak”
Karayolu taşımacılığında petrol talebi sektörel kırılmaya hakim olma-
ya devam ederken en büyük büyümenin ise petrokimyasallardan (bir-
çok yakıt yağlayıcı madde ve sanayi kimyasallarının hammaddeleri) 
gelmesi bekleniyor. Havacılık sektöründeki petrol talebi, COVID-19 
kısıtlamalarından göreceli olarak en çok etkilenen alan olurken 2021 
yılında kısmen toparlanacağı ve bundan sonra da artmaya devam 
edeceği tahmin ediliyor.
Rapora göre, küresel petrol sektörünün 2045’e kadar 12.6 trilyon 
dolarlık kümülatif  yatırıma ihtiyaç duyacak. Ticarete konu olan 
petrol hacminin uzun vadede arz modellerine uygun olarak sadece 
ılımlı bir şekilde artması beklenirken, Orta Doğu’nun küresel ham 
petrol ticaretindeki payı, tahmin döneminin ikinci yarısında güçlü 
bir şekilde artacak. Orta Doğu ile Asya-Pasifik arasındaki ham ve 
kondens akışları, 2019’da yaklaşık 15 mb / gün iken 2045’te yaklaşık 
20 mb / gün’e yükselecek ve en önemli petrol ticareti bağlantısı olacak.
“Birincil enerji talebinde en büyük ikinci katkı 
doğalgazdan”
2019 yılında petrol, küresel enerji talebinin yüzde 31’inden fazlasını 
oluşturuyordu. 2045 yılına kadar, enerji karmasında petrolün yüzde 
27 ile büyük katkıyı yapması bunu yüzde 25 ile doğalgazın ve yüzde 
20 ile kömürün takip etmesi bekleniyor.
Artan kentleşme, endüstriyel talepteki artış ve elektrik üretiminde 
kömür ile rekabet gücünü arttırmasına paralel olarak, küresel gaz 
talebinin artmaya devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, küresel gaz 
talebinin 2019’da yaklaşık 67 mboe / günden 2045 yılında 91 mboe 
/ güne yükselmesi ve doğalgazın birincil enerji talebine en büyük 
ikinci katkıyı sunacağı açıklanıyor.

“Kömür, yenilenebilir ve gazla yer değiştiriyor”
Kömür şu anda birincil enerji karışımındaki ikinci büyük yakıt olmaya 
devam ediyor ancak dünyanın her yerinde, birçok kömürle çalışan 
elektrik santrali yenilenebilir enerji ve gazla yer değiştiriyor. Kömür 
talebinin yıllık ortalama yüzde 0,3 oranında bir düşüşe tanık olması 
bekleniyor. Bu değişikliğin iki ana nedeni var: İlki, OECD bölgesindeki 
kömürle çalışan elektrik santrallerinin kapatılması ve değiştirilmesi. 
İkincisi, karbon azaltma stratejilerine öncelik verildiği için gelişmekte 
olan bölgelerde daha verimli enerji teknolojilerin ön plana çıkması. 
Küresel düşüşe rağmen, Hindistan’daki kömür talebinin 2019 ile 
2045 yılları arasında yıllık yüzde 2,6 oranında artması bekleniyor.
Raporun diğer değerlendirmelerinde, teknolojik gelişmelerin küresel 
enerji ortamını şekillendirmesi, enerji talebi ve arzı ile ilgili kamu 
politikalarının daha katı hale gelmesi bekleniyor. İklim değişikliği 
sorununu çözmek için küresel işbirliği geliştirilmesinin hayati önem 
taşıdığını vurgulayan rapora göre, uluslararası işbirlikleri ile Paris 
Anlaşması hedeflerini ve birbiriyle bağlantılı sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirmek için daha tutarlı, dengeli ve bütüncül bir 
yaklaşıma izin verebilir.

 RAPOR 
 REPORT 

53
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March  2021



YEKA GES-3 
YARIŞMALARI İÇİN 
BAŞVURULAR 8-12 
MART TARİHLERİ 
ARASINDA ALINACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının YEKA GES 3 için 
yayınladığı düzeltme ilanı Resmi Gazete’nin 12 Ocak 2021 
tarihli sayısında yayınlandı.
YEKA GES-3 kapsamındaki 74 adet yarışmanın başvuruları 
8-12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektrik enerjisi 
alım başlangıç tavan fiyatı da 30 kuruştan, 35 kuruşa çıkarıldı.

APPLICATIONS FOR RERA 
SPP-3 COMPETITIONS WILL 
BE COLLECTED BETWEEN 
MARCH 8 AND 12
The correction prepared by the Ministry of Energy and Nat-
ural Resources for RERA SPP 3 was published in the Official 
Gazette on January 12, 2021.
Applications for 74 competitions under RERA SPP-3 will 
be collected between March 8 and 12, 2021. The initial 
purchase price cap for electricity has been raised from 30 
kuruş to 35 kuruş.
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PROJECT APPROVAL AND 
ACCEPTANCE AUTHORIZATION 
TABLE FOR ELECTRICAL 
FACILITIES FOR 2021 IS 
PUBLISHED
The Ministry of Energy and Natural Resources has published 
the Project Approval and Acceptance Authorization Table for 
Electrical Facilities for 2021.
The Ministry of Energy made the following announcement on 
its official website:
“Pursuant to the relevant provisions of the Electrical Facilities 
Project Directive, authorization of the institutions/organizations 
for Approval, Acceptance and Report Approval of Electrical Fa-
cilities was regulated under the Authority Approval no. 39853 
dated 12/18/2020. The Authorization Table for 2021 annexed 
to the said Authority Approval is annexed hereto, and project 
approval, facility acceptance and report approval processes of 
electrical facilities shall be conducted as per the said Autho-
rization Table from 01/01/2021 to 12/31/2021 (inclusive).
In addition, under the Authorization Table (for 2020) that 
was in effect before the effective date of the Authorization 
table annexed to the Authority Approval no. 39853 dated 
12/18/2020, I hereby submit the following to your attention;
– Facility acceptance and report approval of the electrical facili-
ties whose project was approved by the relevant organizations 
/ institutions be done by the organization / institution that 
approved the project,
– The projects submitted to the relevant organizations / institu-
tions for approval but approval procedures of which were not 
completed before 01/01/2021 by the relevant organizations 
/ institutions be conducted by the relevant organizations and 
institutions specified in the annexed Authorization Table.”

2021 YILI ELEKTRİK 
TESİSLERİ PROJE 
ONAY VE KABUL 
YETKİLENDİRMELERİ 
TABLOSU YAYINLANDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 yılı Elektrik Tesisle-
ri Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri Tablosu yayınladı.
Enerji Bakanlığı tarafından resmi web sitesinde yapılan 
duyuru şöyle:
“Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ilgili hükümle-
ri gereği, 18.12.2020 tarih ve 39853 sayılıMakam Oluru 
ile Elektrik Tesisleri Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay 
işlemlerine ilişkin kurum/kuruluşların yetkilendirilmesi 
düzenlenmiştir. Anılan Makam Oluru ekindeki 2021 yılı-
na ilişkin Yetkilendirme Tablosu ekte gönderilmekte olup, 
elektrik tesislerinin proje onay, tesis kabul ve tutanak onay 
işlemleri 01.01.2021 – 31.12.2021 (dahil) tarihleri arasında 
söz konusu Yetkilendirme Tablosuna göre yürütülecektir.
Bununla birlikte, 18.12.2020 tarih ve 39853 sayılı Makam 
Oluru ekindeki Yetkilendirme Tablosunun yürürlüğe girme-
sinden önce yürürlükte olan Yetkilendirme Tablosu (2020 
yılı yetkilendirmeleri) kapsamında;
– İlgili kurum / kuruluşlarca proje onayı yapılmış elektrik 
tesislerinin, tesis kabul ve tutanak onay işleminin de projeyi 
onaylayan kurum / kuruluş tarafından yapılması,
– Onaylanmak üzere ilgili kurum / kuruluşlara sunulmuş 
olan ancak; ilgili kurum / kuruluşlar tarafından 01.01.2021 
tarihinden önce onay işlemleri tamamlanmayan projelerin 
ise Ek’teki Yetkilendirme Tablosunda belirtilen ilgili kurum 
ve kuruluşlarca yürütülmesi hususlarında,
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.”
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ELECTRICITY MARKET 
LICENSE DIRECTIVE 
AMENDMENT PERMITS 
SUBMISSION OF 
“PRELIMINARY PROJECT 
APPROVAL” BY 
12/31/2021
Project Approval and Acceptance Authorization Table for Elec-
trical Facilities for 2021 is published.The Electricity Market 
License Directive Amendment made by the Energy Market 
Regulatory Authority (EMRA) was published in the Official 
Gazette on December 25, 2020.
The amendment of the PROVISIONAL ARTICLE 26 titled 
“Preliminary Project Approval” includes revision of the date 
12/31/2020 as 12/31/2021.
A preliminary project approval rather than the project or final 
project approval may be submitted by 12/31/2021.

ELEKTRİK 
PİYASASI LİSANS 
YÖNETMELİĞİ’NDE 
YAPILAN DEĞİŞİKLİK 
İLE “ÖN PROJE 
ONAYI” 31/12/2021 
TARİHİNE KADAR 
SUNULABİLECEK
2021 yılı Elektrik Tesisleri Proje Onay ve Kabul Yetkilen-
dirmeleri Tablosu yayınlandıEnerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasası Lisans Yönet-
meliğinde Yapılan Değişiklik, Resmi Gazete’nin 25 Aralık 
2020 tarihli sayısında yayımlandı.
Ön proje onayı başlıklı GEÇİCİ MADDE 26 için geçerli 
olan düzenleme ile 31/12/2020 tarihi 31/12/2021 olarak 
değiştirildi.
Proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje onayı 31/12/2021 
tarihine kadar sunulabilecek.
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EMRA CHANGES FREE 
CONSUMER LIMIT 
FOR ELECTRICITY 
SUBSCRIBERS
Energy Market Regulatory Authority has made a decision 
concerning millions of subscribers. The bill limit to become 
a a free consumer is 75.11 Turkish lira. The free consumer 
limit will be 1200 kilowatt-hour (kWh) next year.
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) decision 
on the matter was published in the Official Gazette. Accord-
ing to the decision, subscribers with a monthly bill of TRY 
75.11 and above may become a free consumer. EMRA has 
lowered the last year’s lower limit of 1,400 kWh to 1,200 
kWh, giving 2.7 million more subscribers the opportunity to 
become free consumers. There are approximately 45 million 
electricity subscribers in Turkey. After the last correction, 
23.5 million of them are entitled to be free consumers. Free 
consumers are able to choose their supplier for cheaper 
electricity through bilateral agreements.
Moreover, the decision made by EMRA in 2015 with regard 
to the limit for becoming a free consumer in the natural 
gas market will be applicable as is next year.
EMRA has also determined income shares to be applicable 
to petroleum market activities in 2021. It is TRY 5.26 per 
cubic meter for gasoline types and ethanol to be blend with 
gasoline types, and TRY 5.26 per cubic meter for diesel, 
biodiesel types, kerosene, aviation fuels, naphtha fuel, 
and distilled marine fuels. Income share is now TRY 5.59 
per ton for marime fuels and fuel oil.
In addition, EMRA resolved that the period for making diesel 
types containing more than 2 percent oil acid methyl esther 
(YAME) exempt from technical regulations for the “oxidation 
stability” property be extended to December 31, 2022.

EPDK ELEKTRİK 
ABONELERİNDE 
SERBEST TÜKETİCİ 
LİMİTİNİ DEĞİŞTİRDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, milyonlarca elektrik abo-
nesini ilgilendiren bir karara imza attı. Serbest tüketici olmak 
için fatura limiti 75 lira 11 kuruş olarak belirlendi. Gelecek 
yıl için serbest tüketici limiti de 1200 kilovatsaat (kWh) olarak 
uygulanacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin 
Kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan açıklamaya 
göre, aylık faturası 75 lira 11 kuruşun üstünde olanlar serbest 
tüketici olabilecek. EPDK, geçtiğimiz yıl bin 400 kilovatsaat olan 
alt limiti bin 200 kilovatsaate düşürdü ve 2 milyon 700 bin abone 
daha serbest tüketici olmak hakkı kazandı. Türkiye’de yaklaşık 
45 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Son düzenlemeyle birlikte 
bu abonelerden 23 buçuk milyonu serbest tüketici olma hakkı 
kazanmış oldu. Serbest tüketiciler, kendi elektrik tedarikçisini 
seçerek ikili anlaşmalarla daha ucuz elektrik satın alabiliyor.
Ayrıca EPDK tarafından, doğalgaz piyasasında gelecek yıl 
boyunca serbest tüketici olma sınırına ilişkin olan ve 2015’te 
alınan karar aynen uygulanacak.
EPDK, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2021’de uygulanacak 
gelir payı bedellerini de belirledi. Karara göre, benzin türleri ve 
benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol için 
metreküp başına 5,26 lira, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, 
havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için 
metreküp başına 5,26 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri 
artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 5,59 lira oldu.
Bunun yanında, EPDK yüzde 2’den fazla yağ asidi metil esteri 
(YAME) içeren motorin türleri için “oksitlenme kararlılığı” özel-
liği için teknik düzenleme kapsamında aranmamasına yönelik 
verilen sürenin 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmasına karar verdi.
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EMRA ANNOUNCES THAT THE 
APPLICATION SYSTEM WILL 
BE RE-OPENED FOR YEKDEM 
APPLICATIONS FOR 2021
Energy Market Regulatory Authority (EMRA) has announced 
on its website that the application system will be re-opened 
for YEKDEM applications for 2021.
The announcement is as follows:
Article 13 of the Law on Amendment of the Electricity Mar-
ket Law no. 7257 and Certain Laws, which took effect 
upon publication in the Official Gazette no. 31322 dated 
12/02/2020 amended the article 6 of the Law no. 5346 
dated 05/10/2005 on the Use of Renewable Energy Sourc-
es for Power Generation, and the article 4 of the said Law 
introduced the provision that “Those who want to be subject 
to the YEK Subsidy Mechanism in the following calendar 
year shall be required to obtain a YEK Certificate and apply 
to EMRA by the to be determined by EMRA”.
Under the relevant Amendment of Law, another application 
for a YEK Subsidy Mechanism (YEKDEM) is resolved to be 
collected pursuant to the Energy Market Regulatory Authority 
(Authority) Resolution no. 9760 dated 12/03/2020 pub-
lished in the Official Gazette no. 31324 dated 12/04/2020. 
According to this resolution, for power generation plants with 
YEK Certificate, which
are not included in the Final YEK List published in the official 
website of the Authority on 11/30/2020,
will be commissioned by 12/21/2020,
a YEKDEM application may be made for 2021 until 
12/21/2020. No application or request shall be collected 
for the plants that are already included in the “2021 Final 
YEK List”. Those entities which will make a YEKDEM appli-
cation will have to complete authorization and application 
procedures under the title “2021” at https://www.epdk.gov.
tr/Detay/Icerik/3-0-72-3/elektrikyekdem.
As can be remembered, the last sentence of the “Announce-
ment Text” prepared as per the legislation in effect and pub-
lished on the Authority’s website on 11/10/2020 includ-
ed the statement that “No additional YEKDEM application 
shall be collected in 2020 for the power generation plants 
with YEK certificate, which will be commissioned between 
11/03/2020 and 12/31/2020,” and it is scrutinized that 
the aforementioned statement has lost its validity as per 
the Law no. 7257 and the Authority Resolution no. 9760 
dated 12/03/2020 based on it.
Respectfully submitted to the attention of the public.

EPDK, 2021 YILI YEKDEM 
BAŞVURULARI KAPSAMINDA 
BAŞVURU SİSTEMİNİN TEKRAR 
AÇILMASI İLE İLGİLİ DUYURU 
YAYINLADI
Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 Yılı 
YEKDEM Başvuruları Kapsamında Başvuru Sisteminin Tekrar 
Açılması ile ilgili web sitesinde duyuru yayınladı.
EPDK tarafından yapılan duyuru şöyle:
2/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü 
maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun’un (YEK Kanunu) 6 ncı maddesi değiştirilmiş 
ve dördüncü fıkrası ile ‘YEK Destekleme Mekanizmasına bir 
sonraki takvim yılında tabi olmak isteyenler YEK Belgesi al-
mak ve EPDK tarafından belirlenecek tarihe kadar EPDK’ya 
başvurmak zorundadır.’ hükmü getirilmiştir.
İlgili Kanun değişikliği kapsamında 4/12/2020 tarihli ve 31324 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’nun (Kurul) 3/12/2020 tarihli ve 9760 sayılı Kararı 
(Ek) ile 2021 yılı için ikinci bir YEK Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) başvurusu alınması uygun görülmüştür. İlgili Kurul 
Kararı’na istinaden;
30/11/2020 tarihinde Kurum internet sayfasında yayınlanan 
‘2021 Yılı Nihai YEK Listesi’nde yer almayan,
21/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek,
YEK Belgeli üretim tesisleri için 21/12/2020 tarihine kadar 
2021 yılı YEKDEM başvurusunda bulunulabilecektir. Hali 
hazırda ‘2021 Yılı Nihai YEK Listesi’nde yer alan tesisler 
için herhangi bir başvuru ve talep alınmayacaktır. YEKDEM 
başvurusunda bulunacak kişilerin https://www.epdk.gov.tr/
Detay/Icerik/3-0-72-3/elektrikyekdem adresinde ‘2021’ başlığı 
altında yer alan açıklamalar dahilinde yetkilendirme ve başvuru 
işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Hatırlanacağı üzere mer’i mevzuat hükümlerine göre hazır-
lanarak 10/11/2020 tarihinde Kurum internet sayfasında 
yayınlanan ‘Duyuru Metni’nin son cümlesinde ‘Bu kapsam-
da 3/11/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar işlet-
meye geçecek YEK belgeli üretim tesislerine ilişkin 2020 yılı 
içerisinde ayrıca bir YEKDEM başvurusu alınmayacaktır.’ 
ibaresine yer verilmiş olmakla birlikte 7257 sayılı Kanun ve 
buna istinaden alınan 3/12/2020 tarihli ve 9760 sayılı Kurul 
Kararı çerçevesinde söz konusu ifadenin geçerliliğini yitirdiği 
mütalaa edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz olunur.
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YENİLENEBİLİR 
ENERJİ ALANINDA 
DÜZENLEMELER 
İÇEREN KANUN, 
RESMİ GAZETE’DE 
YAYIMLANARAK 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Enerji alanında düzenlemeler içeren elektrik piyasası kanunu 
ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun,  Res-
mi Gazete’nin 2 Aralık 2020 tarihli sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yasaya göre, 30 
Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam 
kullanan, yenilenebilir enerji kaynaklarının bedeli TL olarak 
belirlenebilecek.
Yasayla, lisanssız elektrik üretimiyle tüketicilerin kendi ihtiyacını 
üretmesi de amaçlanıyor. Elektriğe ihtiyacı yüksek olan abo-
neler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüyle sınırlı olmak 
kaydıyla mevzuatta yer alan üretim tesisi üst sınırından istisna 
olarak, üretim tesisi kurabilecek ve bu tip tesislerde anlık ihtiyaç 
fazlası oluşması halinde bunu sisteme verebilmesi sağlanacak.
Kanunla ayrıca jeotermal sahaların daha hızlı bir şekilde 
ekonomiye kazandırılması amacıyla sahaların taksit imkanıyla 
ihale edilmesi, maden kanununda olduğu gibi kamu kurum-
larına bedeli karşılığı doğrudan veya gelir paylaşımı esasıyla 
kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına 
devredilmesi amaçlanıyor.
Genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığının bütçesine konan ödenekten karşılanması 31 Aralık 
2025’e kadar uzatılacak.

THE LAW CONTAINING 
PROVISIONS ON 
RENEWABLE ENERGY 
TAKES EFFECT UPON 
PUBLICATION IN THE 
OFFICIAL GAZETTE
The law on amendment of the electricity market law and 
certain laws, which contains provisions related to energy, 
took effect upon publication in the Official Gazette on De-
cember 2, 2020.
According to the law that appeared today in the Official Ga-
zette, the cost of the renewable energy sources using domes-
tically manufactured components that will be commissioned 
after June 30, 2021, may be determined in Turkish lira.
The law is also intended to let consumers generate their 
own electricity by unlicensed power generation. Subscrib-
ers with a high need for electricity will be able to establish 
power generation plants within the confines of the power 
specified in the agreement as exempt from the generation 
plant upper limit specified in the legislation, and supply any 
surplus to the grid.
The law is also intended to tender geothermal fields in 
installments or to transfer them to public authorities or 
organizations, or their affiliates directly or by means of 
revenue sharing in order to economize geothermal fields 
more rapidly.
Meeting the general lighting costs from the funds allocated to 
the budget of the Ministry of Energy and Natural Resources 
will be extended to December 31, 2025.
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BILL ON AMENDMENT OF 
THE ELECTRICITY MARKET 
LAW AND CERTAIN LAWS 
IS ACCEPTED
The General Assembly of the Parliament convenes under 
the presidency of the Parliamentary Deputy Speaker Celal 
Adan. The General Assembly discussed and enacted the Bill 
on Amendment of the Electricity Market Law and Certain 
Laws, which contains certain provisions regarding energy.
According to the DHA News, pursuant to the Bill, the require-
ment of a document indicating overdue debt will be abolished 
for the purposes other than the applications for issuance, 
merger, renewal and transfer of mineral exploration and op-
eration licenses and repayment of environmental compliance 
fees. According to the Mining Law, if the entire license fee is 
not paid by the end of January, a 4-percent default interest 
is applicable for each month and it will be compulsory to pay 
the amount as the license fee by the end of June. Otherwise, 
the license will be revoked.
For license time extensions, it will be compulsory to make a 
request no later than 12 months before the expiration of the 
license. License holders failing to comply with this liability 
will be fined TRY 100,000. Requests of the license holders 
who fail to fulfill the requirements by 6 months before the 
expiration of the license will be rejected and their license will 
be canceled until the end of the period, and the associated 
site will be licensed by tendering. For the license areas utilized 
under a royalty contract, based on the operating capacity 
of the transferee or the transferee’s commitment that it will 
not exceed the capacity specified in the annotated contract, 
all exemptions in effect for the relevant area and all permits 
obtained for the mining activities will be maintained for the 
transferred licenses.

ELEKTRİK PİYASASI 
KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ KABUL 
EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan 
başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da enerji alanında 
düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görü-
şülerek kabul edildi.
DHA’dan yapılan haberde, kanun teklifine göre; maden 
arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, 
sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum 
bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geç-
miş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu 
kaldırılacak. Maden Kanunu’na göre ruhsat bedelinin ta-
mamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, 
her ay için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme zammı uygulanacak 
ve bu rakamın haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak 
yatırılması zorunlu olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek.
Ruhsatların süre uzatım taleplerinde ruhsat süresinin bitiş 
tarihinden en geç 12 ay öncesinde talepte bulunma şartı 
getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 
100 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ruhsat süresinin 
bitiş tarihinden en geç 6 ay öncesine kadar da belirtilen yü-
kümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri 
reddedilerek, ruhsatları süre sonunda iptal edilecek. Ve ilgili 
saha ihale yolu ile ruhsatlandırılacak. Rödövans sözleşmesiyle 
çalışılan ruhsat sahalarında, devralanın kurulu işletme ka-
pasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı 
yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan 
tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri kapsamında alınan 
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bütün izinler devredilen ruhsatlarda da aynen korunacak.
Üretilen doğalgazın, iletim şebekesi vasıtasıyla iletilmesinin 
teknik ve ekonomik olarak uygun olmadığına EPDK tara-
fından karar verilmesi ve üretim yapan toptan satış şirketinin 
kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla, 
üretim şirketi tarafından dağıtım şebekesine bağlantı yapılarak 
üretilen doğalgaz dağıtım şirketince satın alınacak. EPDK, 
gerekli hallerde bu kapsamda satın alınacak doğalgaz bedelini 
belirleyecek.
EPDK, bir tüketiciye sözleşme süresi içinde doğalgazı tedarik 
etmekte olan şirketlerin iflası, lisanslarının iptal edilmesi veya 
organize toptan doğalgaz satış piyasası çerçevesinde yükümlü-
lüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi 
nedenlerle doğalgaz tedarik edilemeyen veya serbest tüketici 
olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariki sağlanamayan 
tüketicilere gaz arzı sağlamak için bir veya birden fazla lisans 
sahibini son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirebilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi te-
şebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları tarafından yurt dışında 
kurulan, özellikle petrol, doğalgaz ve madencilik alanlarında 
faaliyet gösteren şirketlerin, Türkiye’deki şubelerinin bulun-
duğu yerlerde söz konusu şirketlerin ortaklarınca; işletme 
konuları, ticaret unvanları, sermayeleri ve ortaklık payları 
aynı kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer 
şirket kurulabilmesine imkan sağlanacak.
Türkiye enerji piyasasını olumsuz etkileyen kış aylarında do-
ğalgaz kaynaklı yaşanması muhtemel kesinti ve kısıntıların 
bertaraf  edilebilmesi, sistem ve arz güvenliğinin sağlanabilmesi 
için BOTAŞ tarafından yapılacak her türlü doğalgaz alımı, 
Kamu İhale Kanunu’nun dışında tutulacak. Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının (YEK) Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun’da değişiklik yapılıyor. Buna göre; 
YEK bedeli Türk Lirası olarak belirlenebilecek. 30 Haziran 
2021 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam kullanan, 
YEK belgeli üretim tesisleri ile tüketim tesisinin ihtiyacını 
karşılamaya yönelik kurulacak lisanssız üretim tesisleri için 
yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi, uygulanacak 
süre ve uygulamaya ilişkin konular Cumhurbaşkanı kararıyla 
belirlenecek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretenlerin 
yanı sıra lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunanlar da 
ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım 
sistemine vermeleri halinde ‘1’ sayılı cetveldeki fiyatlardan 10 
yıl süreyle faydalanacak.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin 
yatırım ve işletme dönemlerinin ilk 10 yılında uygulanan 
kira, izin ve irtifak indirimleri lisans tarihinden itibaren 10 
yıl boyunca uygulanacak ve 31 Aralık 2025 tarihine kadar 
işletmeye girecek firmaları kapsayacak.

The distribution company will purchase the natural gas pro-
duced by the production company by connection to the dis-
tribution grid provided that EMRA decides that transmission 
of the natural gas produced by the transmission grid is not 
technically and economically feasible and producer wholesale 
company fails to fulfill its liabilities. In necessary cases, EMRA 
will determine the price of the natural gas to be purchase as 
such.
EMRA may authorize one or more license holders as final 
source suppliers to supply gas to those consumers which 
cannot be supplied natural gas because of the bankruptcy of 
the companies supplying natural gas to a consumer within the 
contract period, revocation of their license or default of such 
suppliers for failure to fulfill their liabilities in the natural gas 
sales market or which cannot be supplied natural gas even if 
they are entitled to be a free consumer.
Pursuant to a Presidential decree, shareholders of the compa-
nies which are established overseas by the Ministry of Energy 
and Natural Resources and its associated public economic 
enterprises and their affiliates, particularly those which op-
erate in the field of petroleum, natural gas and mining, will 
be allowed to establish separate companies at the locations 
where Turkey branch of such companies is located, provided 
that the commercial titles, capitals and shareholding structures 
remain the same.
For the purpose of eliminating potential outages and curtail-
ments of natural gas supply in winter months affecting the 
Turkish energy market and ensuring security of system and 
supply, any procurement of natural gas by BOTAŞ will be left 
out of the scope of the Public Procurement Law. The Law on the 
Use of Renewable Energy Sources (RES) for Power Generation 
Purposes is amended. Accordingly, the RES charges may be in 
Turkish Lira. The issues related to domestic participation costs 
for RES-certified power generation facilities using domestical-
ly-manufactured components and unlicensed power generation 
plants established to meet the demand of the consumption 
plant, updating of such prices, and the applicable period and 
implementation for the facilities that will be commissioned after 
June 30, 2021, will be determined by a Presidential decree.
Companies generating power from renewable energy sources 
under the law as well as the those which engage in unlicensed 
power generation activities will be able to use the prices in the 
table “1” for 10 years if they supply their surplus electricity to 
the distribution system.
rental, permit and easement discounts applied in the first 10 
years of the investment and operating periods of the renewable 
energy power plants will be applicable for 10 years after the 
license date and cover the companies to be commissioned by 
December 31, 2025.
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THE 2020 RESEARCH 
REPORT OF ENERGY 
EFFICIENCY CONSCIOUSNESS 
IN INDUSTRY, SERVICE, 
TRANSPORT AND 
AGRICULTURE ENTERPRISES 
IS OUT
The 2020 Research Report of Energy Efficiency Conscious-
ness in Industry, Service, Transport and Agriculture Enterprises 
is available online on the Ministry of Energy website.
The “National Energy Efficiency Action Plan” (2017-2023) 
prepared by the Ministry of Energy and Natural Resources took 
effect upon publication in the Official Gazette with repeated 
number 30289 dated January 2, 2018, after the approval 
of the Supreme Planning Council.
The plan includes raising awareness of energy efficiency to 
monitor the development of an energy culture and awareness 
of efficiency in the society.

SANAYİ, HİZMET, 
ULAŞTIRMA, TARIM 
İŞLETMELERİNDE 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
BİLİNÇ ENDEKSİ 
ARAŞTIRMA RAPORU 
2020 YAYINDA
Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji 
Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2020, Enerji 
Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayınlandı.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazır-
lanan, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 
29 Aralık 2017 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu onayı 
ile 02 Ocak 2018 tarihli ve 30289 mükerrer sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu plan kapsamında, toplumdaki enerji kültürünün ve ve-
rimlilik bilincinin gelişimini izleme amacına yönelik enerji 
verimliliği bilinç endeksi oluşturuldu.
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GREEN CERTIFICATE 
SYSTEM APPROVED BY 
EMRA
Launched in 2020, preparations for the national green certi-
fication system have come to an end. The Renewable Energy 
Source Warranty (YEK-G) System guaranteeing that the 
electricity used by the consumers is generated by renewable 
energy sources has been approved by the Energy Market 
Regulatory Authority (EMRA). The YEK-G system and market 
are planned to be commissioned next year.
According to the statement made by EMRA, the system is 
named YEK-G as a result of the examination of the inter-
national examples to develop a green certification system 
compliant with the EU standard. Following the examination 
of the comments on the draft legislation opened for comments 
in July for operation of the YEK-G system and market by the 
Energy Market Operation Corporation (EPİAŞ), YEK-G directive 
was approved by EMRA.
In this regard, EPİAŞ will install and operate the YEK-G system 
and market. In this market, it will be certified that the elec-
tricity used by the consumers is generated from renewable 
energy. Each megawatt-hour of electricity generated from 
renewable energy will be certified under this sytem. EPİAŞ 

YEŞİL SERTİFİKA 
SİSTEMİ EPDK’NIN 
KURUL ONAYINDAN 
GEÇTİ
Çalışmalarına 2020 yılı itibarıyla başlanan milli yeşil sertifika 
sistemine ilişkin hazırlıklarda sona gelindi. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumunun (EPDK) tüketicilerin kullandığı 
elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini 
garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) 
Sistemi Kurul onayından geçti. YEK-G sistemi ve piyasasının 
gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.
EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, AB standardına uyumlu 
bir yeşil sertifika sistemi geliştirmek amacıyla uluslararası 
örnekler incelenerek yapılan çalışmalar sonucu, söz konu-
su sistemin adı YEK-G sistemi olarak belirlendi. YEK-G 
sistemi ve piyasasının Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) 
tarafından işletilmesi için Temmuz ayında görüşe açılan 
taslak mevzuata ilişkin gelen görüşlerin de incelenmesinin 
ardından YEK-G yönetmeliği EPDK’nın onayından geçti.
Bu kapsamda, YEK-G sistemi ve piyasasını EPİAŞ kuracak 
ve işletecek. Bu piyasada, tüketicilerin kullandığı elektriğin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği sertifikayla 
garanti edilecek. Tasarlanan sistem ile yenilenebilir enerji 
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will issue electronic YEK-G certificates on the market 
to be formed and these documents will be traded 
and prices will be determined freely.
While license holding renewable energy plants will 
be on the supply side of the market to be established 
by EPİAŞ, electricity suppliers will be on the demand 
side. Power suppliers will be able to obtain YEK-G 
certificates from the organized market or through 
bilateral agreements but it will be compulsory to 
report bilateral agreements to EPİAŞ. This will pre-
vent repetitive certification of each megawatt-hour 
of renewable energy generated.
Suppliers will disclose their YEK-G Certificates to 
final consumers through their own communication 
channels or bills to prove that the electricity they sup-
plied was generated from renewable energy sources. 
The YEK-G system and market are planned to be 
commissioned in June 2021, and a new product and 
income item will be created for the investors that 
generate electricity from renewable energy sources 
thanks to this market.
EMRA Chairman Mustafa Yılmaz reminded that the 
process of Green Deal and carbon border tax in the 
European Union were discussed by the EU public, 
and stated that the products imported by the EU 
could be subject to higher taxation due to carbon 
emissions.
Noting that it will become important to certify that 
the electricity generated as such is generated from 
renewable sources, Yılmaz said:
“YEK-G certificates in compliance with the European 
standards may provide a solution for our importers 
who want to be exempt from the tax to be imposed 
by the products imported to the EU based on carbon 
emissions, or to minimize the impact of such taxes. 
These certificates will be decisive particularly for 
those companies and industrialists which export 
goods to the EU and have a high power consumption. 
Our exporters will use these certificates to trans-
parently prove that they used renewable energy in 
their production processes. Moreover, thanks to this 
market, an additional revenue item will emerge for 
the investors of renewable energy.”
Yılmaz also stated that any consumer who wants to 
use green electricity may use the YEK-G certificate 
through suppliers as a proof of using green energy.

kaynaklarından üretilen her megavatsaat elektrik serti-
fikalandırılacak. EPİAŞ, oluşturacağı piyasa üzerinden 
talep eden üreticiler adına elektronik YEK-G belgesi 
düzenleyecek ve piyasada bu belgelerin ticareti yapı-
larak fiyatlar serbestçe belirlenebilecek.
EPİAŞ’ın kuracağı piyasanın arz tarafında lisans sahibi 
yenilenebilir enerji santralleri yer alırken, talep tara-
fında elektrik tedarikçileri olacak. Elektrik tedarikçileri 
YEK-G sertifikalarını organize piyasadan veya ikili 
anlaşmalar yoluyla alabilecek, fakat ikili anlaşmaları 
EPİAŞ’a bildirme yükümlülüğü olacak. Böylece, üreti-
len her megavatsaatlik yenilenebilir enerjinin mükerrer 
belgelendirilmesinin önüne geçilecek.
Tedarikçiler YEK-G Belgelerini nihai tüketicilere kendi 
iletişim kanalları veya faturalar üzerinden ifşa ederek, 
sunduğu elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretildiğini kanıtlayabilecek. YEK-G sistemi ve piyasa-
sının Haziran 2021’de devreye alınması planlanırken, 
bu piyasa sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üreten yatırımcılar için yeni bir ürün ve gelir 
kalemi oluşturulacak.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, Avrupa Birliği’nde Yeşil Mutabakat 
ve karbon sınır vergisi uygulamasına ilişkin sürecin 
AB kamuoyunda görüşüldüğünü anımsatarak, AB’nin 
ithal ettiği ürünleri karbon salımlarına bağlı olarak 
fazladan vergilendirmeye tabi tutabileceğini anlattı.
Bu kapsamda tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynak-
lardan sağlandığının belgelenmesinin önem kazana-
cağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
“Avrupa standartlarına uyumlu olarak üretilecek 
YEK-G belgeleri, AB’nin ithal ettiği ürünlere karbon 
salımlarına göre uygulayacağı vergiden muaf  olmak 
veya bu vergilerin etkisini en aza indirmek için ihra-
catçılarımıza bir çözüm sunabilecek. Özellikle AB’ye 
ihracat gerçekleştiren ve yüksek miktarda elektrik tüke-
timi olan firmalarımız ve sanayicimiz için bu belgeler 
belirleyici olacak. Bu belgelerle, ihracatçılarımız üretim 
süreçlerinde yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf  
bir şekilde kanıtlayabilecek. Ayrıca, bu piyasa sayesinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten 
yatırımcılar için ilave bir gelir kalemi oluşacak ve ye-
nilenebilire yatırım yapanlar daha fazla kazanacak.”
Öte yandan Yılmaz, yeşil elektrik kullanmak isteyen 
her tüketicinin de tedarikçiler vasıtasıyla yeşil enerji 
kullandığını YEK-G belgesiyle kanıtlayabileceğini 
sözlerine ekledi.
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 LOAN ELIGIBILITY 
CERTIFICATE FOR 
AGRICULTURAL SPPS 
WILL BE VALID FOR 2 
YEARS
The Ministry of Agriculture and Forestry published the “Reg-
ulation on the Testing and Inspection Principles of Farming 
Machines and Agricultural Technology Tools” in the Official 
Gazette on October 9, 2020. The regulation makes the validity 
period of loan eligibility certificates for solar panels used for 
agricultural purposes two years.
Applications for new test reports for solar panels used for 
agricultural purposes are collected until 12/31/2020, and 
loan eligibility certificates to be issued for this purpose are 
valid through 12/31/2022.

TARIMSAL AMAÇLI 
GES’LER İÇİN 
KREDİ UYGUNLUK 
BELGESİ 2 YIL 
GEÇERLİ OLACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tarım Makineleri 
Ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney Ve Denetim 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 9 Ekim 
2020 tarihli sayısında yayınlandı. Buna göre, tarımsal 
amaçlı kullanılan güneş panelleri için kredi uygunluk 
belgesi 2 yıl geçerli olacak.
Tarımsal amaçlı kullanılan güneş panelleri için yeni deney 
raporu başvuruları 31/12/2020 tarihine kadar alınır, bu 
amaçla verilecek olan kredi uygunluk belgesinin geçerlilik 
süresi 31/12/2022 tarihine kadardır.
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KUVEYT TÜRK AND 
GENERALSOLAR ENERJI 
PARTNER IN ROOFTOP 
SOLAR PANELS
One of Turkey’s leading participation finance organizations, 
Kuveyt Türk has signed a cooperation protocol with General 
Solar, a leading company of the energy industry, to facilitate 
investors’ access to funding for individual rooftop solar panel 
projects.
Kuveyt Türk enhances its funding support in renewable ener-
gy, signing new cooperation protocols with the leading com-
panies of the energy industry. According to the press release 
made by the company, Kuveyt Türk starts a partnersion with 
Generalsolar Enerji in Rooftop Solar Power Plants (Rooftop 
SPPs). Generalsolar Enerji has been in the energy industry 
for more than 10 years, operating in project development, 
design and installation of solar power plants. Kuveyt Türk 
Regional Director of Gaziantep, Murat Birben, and General 
Solar Enerji Chairman, Ali Demirdaş, signed the protocol at 
the Energy Saving Week.
Intended to provide funding for rooftop SPP projects, the 
protocol will facilitate investors’ access to funding and con-
tribute to generation of renewable energy in Turkey. As part 
of the cooperation protocol, Generalsolar will refer customers 
seeking funding for rooftop SPP installation to Kuveyt Türk 
for funding application. Companies fulfilling the conditions 

KUVEYT TÜRK İLE 
GENERALSOLAR 
ENERJİ ÇATI GES’TE 
İŞ BİRLİĞİNE GİTTİ
Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk ile 
enerji sektörünün önde gelen firmalarından Generalsolar 
Enerji arasında, öz tüketim amaçlı kurulacak çatı güneş 
enerjisi santrali projelerinde yatırımcıların finansmana kolay 
ulaşmasını sağlayan iş birliği protokolü imzalandı.
Yenilenebilir enerji alanındaki finansman desteğini artıran 
Kuveyt Türk, enerji sektörünün önde gelen firmalarıyla 
iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor. Şirketten 
yapılan basın açıklamasında, Kuveyt Türk, son olarak enerji 
sektöründe 10 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren ve güneş 
enerjisi santrallerinin proje geliştirme, tasarım ve kurulumla-
rını üstlenerek başarılı projeleri hayata geçiren Generalsolar 
Enerji ile Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında 
iş birliğine gitti. Enerji Tasarrufu Haftası’nda düzenlenen 
protokolü, Kuveyt Türk Gaziantep Bölge Müdürü Murat 
Birben ve Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Demirdaş imzaladı.
Çatı GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik 
imzalanan protokolle, hem yatırımcılar finansmana daha 
kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir enerji alanında ülke-
mizin enerji üretimine katkı sunulacak. İş birliği kapsamında 
Çatı GES kurulumu için finansman talebi olan müşteriler, 
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required for individual Rooftop SPPs will be able to get 
funding on favorable terms from Kuveyt Türk.

“We will support more companies in renewable 
energy”
Kuveyt Türk Vice-Director General of SMEs, Abdurrahman 
Delipoyraz, made the following statement about the 
partnership: “We believe that using renewable energy 
sources to meet the energy needs of future generations 
and reduce environmental damage. Kuveyt Türk con-
tinues to stand with the companies aiming to use solar 
energy that stands out among renewable energy sources 
with reasonable funding. We are happy to support more 
companies in the energy industry under our cooperation 
with Generalsolar Enerji, an experienced company of 
the energy industry. I would like to thank Generalsolar 
Enerji for this partnership.”

“Investors will easily access reasonable funding 
for Rooftop SPP projects”
Generalsolar Enerji Chairman Ali Demirdaş made the 
following statement about the matter:
“Our company operates in the solar field of the renewable 
energy industry, and has accomplished successful proj-
ects and broke new grounds with experienced engineers 
and employees. The cooperation protocol we signed 
with Kuveyt Türk will allow investors to easily access 
reasonable funding for Rooftop SPP projects, making a 
significant contribution to the national economy with 
solar power investments. As Generalsolar Enerji, we are 
happy to start this partnership that will enhance solar 
power investments in Turkey. Also, I would like to thank 
Kuveyt Türk for taking this opportunity to support solar 
power investors.”

Generalsolar Enerji tarafından finansman başvurusunda bulun-
mak üzere Kuveyt Türk’e yönlendirilecek. Öz tüketim amaçlı 
kurulacak Çatı GES’ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara 
Kuveyt Türk tarafından uygun koşullarda finansman desteğinde 
bulunulacak.

“Yenilenebilir enerji alanında daha fazla şirkete 
destek vereceğiz”
Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Abdurrahman Delipoyraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen 
zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullan-
manın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kuveyt Türk olarak 
uygun finansman koşullarıyla, yenilenebilir enerji kaynakları 
arasından öne çıkan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen 
firmaların yanında olmaya devam ediyoruz. Sektörün tecrübeli 
firmalarından Generalsolar Enerji ile yapmış olduğumuz iş birliği 
sayesinde yenilenebilir enerji alanında daha fazla şirkete destek 
verecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinden 
dolayı Generalsolar Enerji’ye teşekkür ediyorum” dedi.

“Yatırımcılar Çatı GES projeleri için uygun 
finansmana kolayca ulaşabilecek”
Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş ise 
yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Yenilenebilir enerji sektörünün güneş alanında faaliyet gösteren 
firmamız, tecrübeli mühendis ve çalışan kadrosuyla ülke genelinde 
çok sayıda başarılı projeler gerçekleştirirken birçok ilke de imza 
attı. Kuveyt Türk ile imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde 
yatırımcılar hem Çatı GES projeleri için uygun finansmana 
kolayca ulaşabilecek hem de güneş enerjisi yatırımlarıyla ülke 
ekonomimize ciddi katkıda bulunacak. Generalsolar Enerji olarak 
ülkemizde güneş enerjisi yatırımlarının artmasına vesile olacak 
bu iş birliğine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alanda 
yatırımcılara vermiş oldukları desteklerden dolayı Kuveyt Türk’e 
teşekkür ediyorum.”
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THE LICENSED KÜÇÜKKÖY 
SPP PROJECT OF ASUNIM 
TURKEY IS GRANTED 
PROVISIONAL ACCEPTANCE
The 31.15-MWP licensed Küçükköy SPP project of Asunim 
Turkey in Antalya for ANTGES Enerji Üretim A.Ş. has been 
granted provisional acceptance.
According to the company’s press release, ASUNİM Turkey 
managed the entire process from project development to 
installation with its competent team in Turkey and spe-
cialized engineers in Europe, effectively commissioning 
one of Turkey’s largest and most prestigious solar power 
plants in record time.
Noting that the project fulfills many criteria including de-
sign, installation, OHS practices and environmental policies, 
Gürbüz said: “We are proud to have delivered our system 
to the investor by supplying the highest quality products 
available and providing the most sophisticated engineering 
and maintenance services that will meet our investors’ expec-
tations from production and help them avoid bad surprises.”
The project prepared using 3D modelling techniques of 
Asunim engineers in Europe, the most sophisticated mete-
orological and shading calculation instruments, and Asun-
im’s proprietary software is intended to supply AC/DC with 
power generation at peak value for a long time during the 
day. Products used in the system are of highest quality 
with 79,872 units of highly efficient Schmid Pekintaş solar 
panel, 8 SMA SUNNY 2750-EV inverters made in Germany, 
and ERL steel structure products as the installation system.
One of the most prominent SPP projects in Turkey, Küçükköy 
SPP will be maintained and repaired with the quality and 
reliability of Asunim. Long-term maintenance and repair 
works will be conducted by a leading Turkish company, 
Maxima Enerji.
The project was implemented with great care from the be-
ginning with meticulous details including the construction 
area and fruit trees in the landscaping of the project man-
agement office. Asunim Turkey gifted a 200-year-old olive 
tree to ANTGES Enerji to immortalize this huge step towards 
clean energy. Planting the 200-year-old olive tree at the 
Küçükköy SPP project site with the entire project team was 
the most significant moment of the 4-month project period.
Proving its prowess as the leader of licensed projects and 
rooftop implementations, Asunim increased its licensed SPP 
portfolio to 72 MW with the ANTGES project.

ASUNİM TÜRKİYE’NİN 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ LİSANSLI 
KÜÇÜKKÖY GES PROJESİNİN 
GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
Asunim Türkiye’nin Antalya’da ANTGES Enerji Üretim A.Ş. 
için gerçekleştirdiği 31,15 MWP güce sahip lisanslı Küçükköy 
GES projesinin geçici kabulü gerçekleşti.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, rekor denebilecek kadar 
kısa bir sürede Türkiye’nin en büyük ve en prestijli güneş ener-
jisi santrallerinden bir tanesinin devreye alınmasını sağlayan 
ASUNİM Türkiye’nin projenin geliştirilmesinden kurulumuna 
kadar tüm süreci Türkiye’deki yetkin ekibi ve Avrupa’daki uzman 
mühendisleri ile gerçekleştirildi.
Projede tasarımdan kuruluma, İSG uygulamalarından çevre 
politikalarına kadar birçok kriterin mevcut olduğuna değinen 
Gürbüz, “ANTGES’e ait, lisanslı projede, tüm projelerimizde 
olduğu gibi piyasadaki en kaliteli ürünlerle, en sofistike mühen-
dislik ve bakım hizmetlerini sunarak yatırımcılarımızın üretim 
beklentilerini karşılayacak ve kötü sürprizler yaşamayacakları 
garantili olarak sistemimizi yatırımcımıza teslim etmiş olmaktan 
dolayı gururluyuz” dedi.
Asunim’in Avrupa’daki mühendisleri tarafından 3D modelleme 
teknikleri, en gelişmiş meteorolojik ve gölge hesap enstrümanları 
ve Asunim’e özel yazılımlar kullanılarak hazırlanan projede; 
AC/DC yükleme yapılarak gün içerisinde uzun süre pik de-
ğerde üretim yapılması hedeflenmiştir. Kullanılan ürünlerde de 
kaliteden ödün verilmeden tamamlanan sistemde; yüksek kalite 
ve verimliliğe sahip TUV onaylı 79.872 adet Schmid Pekintaş 
marka güneş paneli, 8 adet Alman SMA SUNNY 2750-EV 
marka inverter ve montaj sistemi olarak ERL çelik konstrüksiyon 
ürünleri kullanıldı.
Türkiye için yüz akı GES projelerinden biri olan Küçükköy GES 
projesinin bakım onarımı da Asunim kalitesi ve güvencesi ile 
gerçekleştirilecek. Projenin uzun süreli bakım&onarımı, bakım&o-
narımda Türkiye lideri Maxima Enerji tarafından yapılacak.
Başından sonuna tüm süreçlerde büyük özen gösterilen projede 
şantiye alanından, proje yönetim ofisinin peyzajındaki meyve 
ağaçlarına kadar her detay düşünüldü. Temiz enerji adına atılan 
bu büyük adımı ölümsüzleştirmek adına 200 yıllık bir zeytin 
ağacı Asunim Türkiye tarafından ANTGES Enerji’ye hediye 
edildi. 4 aylık proje sürecinin en anlamlı gelişmesi, 200 yıllık 
zeytin ağacının Küçükköy GES projesi sahasına sahadaki tüm 
proje ekibi ile birlikte dikilmesi oldu.
Lisanslı projeler ve çatı uygulamaları konusunda öncü bir firma 
olduğunu kanıtlayan Asunim, ANTGES projesiyle birlikte, ta-
mamlanan lisanslı GES portföyü 72MW’a ulaşmıştır.
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CW ENERJİ YENİ NESİL 
PANELLERİ İLE FARK 
YARATIYOR
CW Enerji, AR-GE çalışmaları ile yeni tasarladığı 144 hüc-
reli yeni nesil güneş panelleri elektrik kayıplarını minimuma 
indirirken birim alanda da en yüksek enerji üretimini sağlıyor.
Şirketten yapılan basın açıklamasına göre, Türkiye’nin ve Av-
rupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, AR-GE 
çalışmaları ile fark yaratan ürünler tasarlamaya devam ediyor. 
Yeniliklerin öncüsü olan firma, yeni tasarladığı güneş panelleri 
ile ürün gamını genişletti.
Güneş enerji sistemlerinde inovatif  çalışmalar yaptıklarını belirten 
CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, hayata geçirdikleri projelerle 
sektörün gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi. Türkiye’nin 
lider güneş paneli üreticisi olduklarını ifade eden Sarvan, “Daha 
verimli hücreler geliştirme, daha az alandan daha yüksek enerji 
sağlama gibi çalışmalarımız söz konusu. Bu doğrultuda, firmamız 
tarafından üretimi yapılan 144 hücreli half-cut bifacial (çift yönlü) 
perc monokristal güneş panelleri şebekeye bağlı olan ve olmayan 
güneş enerji sistemleri uygulamalarında kullanılmak üzere tasar-
landı. Yeni nesil güneş modülleri multi busbar hücre teknolojisi ile 
birlikte, güneş panellerinde hem optik hem de elektriksel kayıpları 
en aza indirerek güncellenen hücre şekli ve 166 mm boyutları ile 
birim alanda en yüksek enerji üretimini sağlıyor” dedi.

Dış hava olaylarına karşı dayanıklı
Bifacial half-cut güneş modüllerinde PERC teknolojisiyle hücre 
verimlilikleri arttırılırken, çift yönlü hücre (bifacial) mimarisiyle 
de güneş panellerinin yansıma kaynaklı arka kısmından ekstra 
güç elde edildiğini ifade eden Sarvan, ayrıca Half-cut güneş pa-
nellerinin yenilenen bağlantı yapısıyla gölgelenme durumlarında 
minimum verim kaybını vadettiğine dikkat çekti.
Sarvan, modüllerde kullanılan kendi kendini temizleyen ve 
yansımayı azaltan özel kaplamalı camlar sayesinde düşük ışınım 
koşullarında da panel verimliliğinin korunduğunu dile getirerek, 
“Modüller mükemmel dayanım kapasitesiyle dış hava olaylarına 
karşı dayanıklıdır. Kar ve rüzgârda çok başarılı sonuçlar aldık. 
Kolay kurulum sayesinde her türlü uygulama alanına rahatlıkla 
montajı yapılabilir” diye konuştu.

Fark yaratan ürünler
Güneş enerjisi pazarında fark yaratan ürünlerle ön plana çıktıkla-
rını belirten CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, gelişen teknolojiyi 
yakından takip ederek yenilikçi ve kaliteli ürünler tasarladık-
larını söyledi. Sarvan, “AR-GE Merkezi’mizde inovasyonu ve 
gelişimi faaliyetlerimizin odağına alarak, sektörümüze öncülük 
etmeye devam edeceğiz. Yeni ürün geliştirme çalışmalarımızı 
da sürdüreceğiz” dedi.

CW ENERJI MAKES A CW ENERJI MAKES A 
DIFFERENCE WITH ITS DIFFERENCE WITH ITS 
NEXT-GENERATION PANELSNEXT-GENERATION PANELS
CW Enerji minimizes power losses and maximizes power generation 
per unit area with the next-generation 144-cell solar panel - the 
latest product of their R&D efforts.
According to the company’s press release, CW Enerji, the largest solar 
panel manufacturer in Turkey and Europe, continues to stand out 
with the output of its R&D projects. Leading the innovation efforts, 
the company has expanded its product range with newly-designed 
solar panels.
Noting that the company is committed to innovating solar power 
systems, CW Enerji CEO Tarık Sarvan said that they contributed to 
development of the industry with their projects. Pointing out that CW 
Enerji is the leading manufacturer of solar panels in Turkey, Sarvan 
said: “We are working on making more efficient cells and deriving 
more energy from less space. The 144-cell half-cut bifacial PERC 
monocrystalline solar panels are designed for on-grid and off-grid 
solar power systems and applications. Next-generation solar mod-
ules maximize power generation per unit space with the updated 
cell form and 166 mm size minimizing optical and electrical losses 
in solar panels, in addition to multi-busbar technology.”

Weather-proofing
Noting that PERC technology increases efficiency of bifacial half-
cut solar modules and bifacial architecture provides extra power by 
back reflection, Sarvan stated that half-cut solar panels minimize 
efficiency losses in shading with a new connection infrastructure.
Also pointing out that self-cleaning panes with low-glare coating 
maintain panel efficiency under lower irradiance, Sarvan said: “The 
modules are weather-proof with excellent strength. They yielded 
successful results in snow and wind. They also allow easy installation 
on any implementation site.”

Distinctive products
Mentioning that they stood out with distinctive products in the 
solar power industry, CW Energy CEO Tarık Sarvan stated that 
they followed the technological developments to design innovative 
and high-quality products. Sarvan said: “We will continue to lead 
our industry focusing on innovation and development in our R&D 
Center. We also keep developing new products.”
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ARGESIM TAKES 
REMARKABLE STEPS 
WITH SEVEN SENSOR
Seven Sensor is a trademark of ArGesim Makina Gıda San. 
Tic. Ltd. Şti. that is getting better known in domestic and 
international markets each year. Seven Sensor operates in 
the field of sensor technologies. The sole domestic manu-
facturer of solar sensors, Seven Sensor operates in Çorum 
Technopolis since 2018 and in a factory with 1900 m2 of 
indoor space in Çorum Organized Industrial Zone.
Seven Sensor takes significant steps in domestic production 
of many industrial sensors including primarily solar sensors 
used in solar power plants.
It has become popular and even compulsory in many projects 
to use meteorological systems known as weather stations 
incorporating different sensors to monitor meteorological 
data in PV plants. Weather stations include several sen-
sors such as irradiance sensor, panel temperature sensor, 
ambient temperature sensor and wind speed sensor. These 

sensors may be complemented by var-
ious sensors such as wind direction, 
relative humidity, precipitation and air 
pressure sensors depending on need. 
Such systems provide crucial data for 
performance assessment in solar power 
plants. 
Performance is one of the key elements 
for SPPs. The data provided by weather 
stations are used to calculate the energy 
that has to be generated by the plant. 
The data provided by the sensors are 

used to compare the actual energy output with the project-
ed energy output, thereby estimating the performance of 
the Solar Power Plant. If an SPP underperforms, there is 
a problem that affects power generation, so the investor 
knows that they have to take action.
Seven Sensor manufactures weather stations fully compat-
ible with data recorders of the inverter manufacturers in the 
solar power industry. Sensors manufactured in compliance 
with the international standards meet the specifications of 
Licensed and Unlicensed projects. 
Seven Sensor aims to domestically manufacture many sen-
sors in the industry in line with the domestic production 
objectives of Turkey, putting significant effort and investment 
in this purpose with a young and dynamic staff of engineers.

ARGESİM, SEVEN SENSOR 
MARKASI İLE ÖNEMLİ 
ADIMLAR ATIYOR 
Seven Sensor, ArGesim Makina Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin ulusal 
ve uluslararası pazarda tanınırlığı her geçen yıl artan markalarından 
biridir. Seven Sensor, sensör teknolojileri alanında faaliyet yürüt-
mektedir. 2018 yılından bu yana Çorum Teknokent yerleşkesinde 
ve şu an Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikasında 
1900m2 kapalı alanda ülkemizde üretimi olmayan solar sensörle-
rin yerli üretimi yalnızca Seven Sensor tarafından yapılmaktadır.
Seven Sensor başta güneş enerji tesislerinde kullanılan solar sensör-
ler olmak üzere birçok endüstriyel sensörün yerli üretimi konusunda 
önemli adımlar atmaktadır.
Günümüzde PV santrallerde meteorolojik verilerin izlenebilmesi 
amacıyla çeşitli sensörlerden oluşan Hava istasyonu olarak da 
bilinen meteorolojik sistemlerin kullanımı giderek yaygınlaşmış 
ve birçok projede zorunlu hale gelmiştir. Hava istasyonları, ışınım 
sensörü, panel sıcaklık sensörü, ortam sıcaklık sensörü ve rüzgâr 
hız sensörü gibi çeşitli sensörler içerir. Ayrıca gereksinime göre 
bu sensörlere ek rüzgâr yönü, bağıl nem, yağış ve hava basınç 
sensörleri gibi çeşitli sayıda ve tipte sensörler de eklenebilmektedir. 
Bu sistemler güneş enerji tesislerinde 
performans değerlendirmesinin ya-
pılabilmesi için önemli veriler sunar. 
Performans, GES işletmeleri için en 
önemli unsurlardan biridir. Tesis ta-
rafından üretilmesi gereken enerjinin 
hesaplanmasında hava istasyonlarının 
sunduğu veriler kullanılır. Sensörler-
den gelen veriler sayesinde gerçekte 
üretilen enerji ile üretilmesi gereken 
enerji karşılaştırılır. Bu sayede Güneş 
Enerji Santralinin performansı belirlenir. Eğer GES performans 
oranı belirli bir seviyenin altında ise üretimi olumsuz etkileyen 
bir problem olduğu anlaşılır. Böylece yatırımcı verimsiz çalışan 
santraline müdahale etmesi gerektiğinin farkına varır.
Seven Sensor, güneş enerjisi endüstrisinde yer alan invertör üretici-
lerinin veri kaydedicileri ile tam uyumlu hava istasyonları üretmek-
tedir. Uluslararası standartlara göre üretilen sensörler Lisanslı ve 
Lisansız tüm projeler için teknik şartnamelerde istenen özellikleri 
karşılamaktadır. 
Seven Sensor, ülkemizin içinde bulunduğu yerli üretim hedefleri 
doğrultusunda endüstride yer alan birçok sensörü millileştirmeyi 
kendine ana hedef  olarak belirlemiştir ve bu doğrultuda genç ve 
dinamik mühendis kadrosu ile önemli çalışmalar ve yatırımlar 
yapmaya devam etmektedir.
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ELTEMTEK IS 
AUTHORIZED TO PROVIDE 
SURVEY PROJECT AND 
CONSULTANCY SERVICES 
IN ENERGY EFFICIENCY
The Ministry of Energy and Natural Resources has authorized 
Eltemtek until November 26, 2025, to provide survey project 
and consultancy services for energy efficiency in building and 
power plant categories under the Energy Efficiency Directive.

ELTEMTEK, ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ ALANINDA 
ETÜT PROJE VE 
DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ VERMEK 
ÜZERE YETKİLENDİRİLDİ 
Eltemtek, Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında 
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; 
enerji verimliliği alanında bina ve enerji santralleri kate-
gorilerinde etüt proje ve danışmanlık hizmetleri vermek 
üzere T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
26.11.2025  tarihine kadar yetkilendirildi.
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SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ 
COMPLETES SOLAR 
PANEL SUPPLY FOR 
KÜÇÜKKÖY SPP PROJECT
SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ has completed solar panel supply 
for the 31.15-MW licensed KÜÇÜKKÖY SPP project of ANT-
GES ENERJİ ÜERTİM A.Ş., a subsidiary of ARTIBİR GROUP, 
in Antalya.
SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ manufactured the panels success-
fully, continuing to take part in different projects nationwide 
and contribute to generation of “clean energy”.

SCHMID PEKİNTAŞ 
ENERJİ, KÜÇÜKKÖY GES 
PROJESİ İÇİN PANEL 
TEDARİKİNİ TAMAMLADI
SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ, ARTIBİR GRUP‘a ait, An-
talya’da bulunan ANTGES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.’nin li-
sanslı 31,15 MW güce sahip Küçükköy GES projesi için 
panel tedarikini tamamladı.
Sürecin başından sonuna, uzman kadrosuyla başarılı bir 
üretim gerçekleştiren SCHMID PEKİNTAŞ ENERJİ, 
Türkiye’nin farklı noktalarındaki projelerde yer almaya ve 
“temiz enerji” üretimine katkıda bulunmaya devam ediyor.
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PV PARTNER; GOODWE, 
SMA VE PHONO SOLAR 
MARKALARININ 
TÜRKİYE’DEKİ YETKİLİ 
DİSTRİBÜTÖRÜ OLDU
Güneş enerjisi ürünlerinin daha hızlı ve pratik bir şekilde 
tedarik edilmesi sağlayan PV Partner; fotovoltaik sistem tek-
nolojilerinin ve enerji çözümlerinin önde gelen firmaları ile 
distribütörlük anlaşması imzaladı.
PV Partner, güneş paneli üretiminde Tier1 listesinde yer alan 
sektörün öncü modül üreticisi Phono Solar ile anlaşmaya vardı. 
Inverter ürünlerinde yine dünyada kabul görmüş önemli fir-
malardan SMA ve GoodWe markaları, PV Partner tarafından 
tüm Türkiye’de satışa sunulacak.
PV Partner inverter ve panel dışında solar kablo, konnektör, akü 
vb. birçok fotovoltaik sistem ekipmanlarının satışını yapmaya 
başladı. PV Partner imzalanan anlaşmalar ile en uygun fiyat, 
uygun ödeme koşulları, lojistik ve teknik servis hizmetiyle ürün 
ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde gidermeyi hedefliyor.
PV Partner, birlikte çalıştığı EPC/kurulumcu partnerlerine, 14 
ayrı ilde bulunan 30’un üzerindeki teknik ekibi ile ürün seçimi, 
ürün devreye alma ve arıza giderme alanlarında ücretsiz teknik 
destek vererek; kurulan güneş enerjisi sistemlerinin güvenli, 
verimli ve uzun vadeli olarak çalışmalarına katkı sağlamayı 
amaçlıyor.

PV PARTNER BECOMES 
THE AUTHORIZED 
DISTRIBUTOR OF 
GOODWE SMA AND 
PHONOSOLAR IN TURKEY
Enabling faster and more practical supply of solar power 
products, PV Partner has signed a distribution agreement 
with a leading supplier of photovoltaic system technologies 
and energy solutions.
PV Partner reached an agreement with the leading Tier1 
module manufacturer, Phono Solar. The company will also 
sell the products of globally-recognized brands of inverter 
products, SMA and GoodWe, in Turkey.
PV Partner has started selling many photovoltaic system 
equipment including solar cables, connectors, batteries, 
etc., in addition to inverters and panels. PV Partner aims 
to meet our product needs rapidly for reasonable prices, 
terms of payment, logistics and technical services under 
the contracts.
PV Partner aims to provide its EPC/installation partners with 
free technical service in product selection, commissioning 
and troubleshooting with more than 30 technical teams 
in 14 provinces, ensuring that the installed solar power 
systems operate safely and efficiently for a long period.
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SAJ SOLAR INVERTER IS 
DISTRIBUTED BY SENERJI 
IN TURKEY
One of the world’s top 10 residential solar inverter brands 
according to IHS Markit data, SAJ Solar Inverter enters the 
Turkish market under the distributorship of Senerji.
According to a press release published by the company, SAJ 
Solar Inverter is intended to reach a large consumer base with 
the 20-year experience of Senerji in the industry.
Operating in more than 15 countries in four continents, SAJ 
manages to maximize customer satisfaction with the 360-de-
gree service that the company offers its customers.
SAJ always provides accessible and fast solutions with the 
training programs, local support and partnership programs 
for its users and suppliers.
SAJ Solar Inverters addressing different needs and conditions 
with a product range from 0.7 kW to 60 kW will be available 
in the inventory of Senerji that will be the brand’s distributor 
in Turkey from November 2020.
For further information about the interter products: https://
senerji.istanbul/urunler/
You can contact the company officials via sales@senerji.
istanbul for next-generation SAJ inverter offers.

SAJ SOLAR 
İNVERTER, SENERJİ 
DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNDE 
TÜRKİYE’DE
IHS Markit verilerine göre, dünyanın en fazla tercih edilen 
ilk 10 konut tipi solar inverter markalarından birisi olan SAJ 
Solar İnverter, Senerji distribütörlüğünde Türkiye piyasasına 
giriş yapıyor.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, Senerji’nin 20 yıllık 
sektör tecrübesiyle birlikte SAJ Solar İnverter’ın geniş bir 
kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor.
Globalde 4 kıtada 15’ten fazla ülkede faaliyet gösteren SAJ, 
kullanıcılarına sunduğu 360 derece servis imkanları sayesinde 
müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmayı başarıyor.
SAJ, yıl içerisinde hem kullanıcılarına hem de tedarikçilerine 
vermiş olduğu eğitimler, lokal destekler ve partner prog-
ramlarıyla her zaman ulaşılabilir ve hızlı çözümler sunuyor.
0.7kW’dan başlayarak 60kW’a kadar uzanan ürün yelpa-
zesiyle farklı ihtiyaç ve şartlara uygun SAJ Solar İnverterler 
Kasım 2020’den itibaren markanın Türkiye exclusive dist-
ribütörlüğünü yürüten Senerji’nin stoklarında yer alacak.
Inverter ürünleri hakkında detaylı bilgi için: https://senerji.
istanbul/urunler/
Yeni nesil SAJ İnverter teklif  talepleriniz için sales@senerji.
istanbul adresinden yetkililer ile iletişime geçebilirsiniz.
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CW ENERJİ WORKS 
TIRELESSLY TO 
MANUFACTURE 
PROPRIETARY 
DOMESTICALLY

PRODUCED PANELS
Always aiming for the best in its industry, CW 
Enerji continues to manufacture for itself and 
its industry with its knowledge and equipment 
that empowers its experience. As renewable 
energy sources grow in importance, solar 
power is doubtlessly the most efficient and 
powerful form of natural energy. Solar power 
is converted into thermal and electrical energy 
for efficient use in every segment of our life. 
Solar power offers the most environmentally 
friendly and efficient means of responding to 
the growing energy demand. Attaching great 
importance to effective use of this resource 
and the contribution of renewable energy to 
natural life, CW Enerji works tirelessly to de-
velop photovoltaic solar panels and achieve 
over industry dynamics from the day it was 
founded. For this purpose, the company de-
veloped the first domestically-manufactured 
cell with condenser as a result of its efforts on 
condenser solar panels. 
CW Enerji is working uninterruptedly towards 
its objective with a newly-established R&D 
center and laboratory, and the output of the 
company’s development activities to manu-
facture the first proprietary domestic solar cell 
was accepted by TÜBİTAK. As a result, the 
company started to manufacture its first do-
mestically-produced and patented solar cells in 
its own premises. Our R&D center operates as 
a research and prototype production laboratory 
for silicon-based solar cells. Aiming to serve 
all stakeholders of the industry and generate 
knowledge, CW Enerji will continue to operate 
with a level of responsibility that is guiding, 
inspiring and supporting for new generations.

 

 

CW ENERJİ, YERLİ VE MİLLİ PATENTLİ KENDİ PANELİNİ ÜRETMEK İÇİN DAİMA EN İYİ OLMA 
YOLUNDA HİÇ DURMADAN ÇALIŞIYOR.  

Sektöründe daima en mükemmeli hedefleyen CW Enerji, her geçen gün birikimine güç katan 
bilgi ve donanımları ile kendisi ve sektörü için üretmeye devam ediyor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığı günümüzde güneş enerjisi, 
hiç şüphesiz ki kaynağı en verimli ve en güçlü olan doğal enerjidir. Güneş enerjisi hem termal 
hem de elektrik enerjisine dönüştürülerek hayatımızın her alanında etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır. Artan enerji ihtiyacına da en doğal ve en verimli olarak ulaşmak güneş 
enerjisini doğru kullanmakla olmaktadır. Bu kaynağın etkin kullanılması ve yenilenebilir 
enerjinin doğal hayata olan katkılarına önem veren CW Enerji, faaliyetlerine başladığı ilk 
günden beri fotovoltaik güneş panellerinin geliştirilmesi ve sektör dinamiklerinin üzerinde 
başarı yakalamak için var gücüyle çalışıyor. Bu doğrultuda 2018 yılında Ar-Ge merkezini 
kurmadan önce de dünyada en yeni teknoloji olan yoğunlaştırıcılı güneş panelleri üzerine 
çalışma yaparak ilk yerli yoğunlaştırıcılı hücreyi geliştirdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurmuş olduğu Ar-Ge merkezi ve laboratuvarı ile hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine ara 
vermeksizin çalışan CW Enerji; ilk yerli ve milli patentli güneş hücresini üretmek için yaptığı 
geliştirmeler neticesinde projesi TÜBİTAK’ta kabul gördü ve bu kapsamda kendi merkezinde 
ilk yerli ve milli patentli güneş hücresi üretimi çalışmalarına başladı. Ar-Ge merkezimiz Silisyum 
tabanlı güneş hücre araştırma ve prototip üretimi laboratuvarı olarak hizmet etmektedir. 
Sektörün tüm paydaşlarına hizmet etmeyi, bilgi üretmeyi hedefleyen CW Enerji, kendi 
laboratuvarında yeni nesillere yol gösterici, ilham verici ve destekleyici bir sorumlulukla 
çalışmalarına devam edecektir. 
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We are going through an energy revolution. Increased carbon 
emissions caused by our energy generation habits so far have 
triggered a major climate crisis. Increasingly more countries 
are setting carbon-neutral objectives. In this regard, we are 
going through a revolution marked by a transition from fossil 
fuels to renewable energy sources. Solar power is the leading 
actor of this revolution thanks to the rapid advance in tech-
nology and decline in equipment costs, increasing feasibility 
of battery storage, and scalability and integrability of solar 
power. While the world is experiencing these developments, 
our solar power installed capacity buildup rate has fallen 
consistently since 2017. For this reason, as industry stake-
holders aiming to take action in creating new solar power 
capacity, we founded Solar3GW in 2020. 
Solar3GW is a think-tank. In this sense, based on the aware-
ness of climate crisis, it is our main objective to design strat-

Günümüz dünyasında bir enerji devrimi yaşanıyor. Bugü-
ne kadarki enerji elde etme alışkanlıklarımızın yol açtığı 
artan karbon emisyonları, büyük bir iklim krizini tetiklemiş 
durumda. Ülkeler, hızla karbon-nötr hedefleri koyuyor. Bu 
çerçevede, fosil yakıtlardan, yenilenebilir enerji kaynaklarına 
geçişi içeren bir devrim bugün yaşanan. Gerek teknolojideki 
ilerleme ile ekipman maliyetlerindeki düşüş, gerek batarya 
depolamanın her geçen gün daha yapılabilir bir hal alması 
ve gerekse ölçeklenebilir ve coğrafi olarak her noktada, her 
sisteme entegre edilebilir esnek bir kaynak olması sebebiyle, 
güneş, bu devrimin baş aktörü konumunda. Dünyada bu 
gelişmeler yaşanırken, ülkemizde ise güneş kurulu gücü 
artışımız 2017’den beri her sene düşmekte. İşte bu yüzden, 
yeni güneş kapasitesi yaratma konusunda gerekli hareketi 
sağlamayı arzulayan sektör paydaşları olarak; bu konuda 
bizlerin de yapabileceği farklı şeyler olduğunu düşünüp, 

Yazı: Yusuf Bahadır TURHAN
Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı

Chairman of the Board of Solar3GW

SOLAR3GW: “HEDEFİMİZ GÜNEŞTE 
HER YIL 3 GW KURULU GÜÇ”

SOLAR3GW: “OUR TARGET IS 3 GW OF 
INSTALLED SOLAR POWER IN EVERY YEAR”

KONUK YAZAR / GUEST AUTHOR
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egies to spread the use of solar power further and inform 
the public sector and the society about these strategies so 
that minimum 3 GW of solar power is added to our power 
generation mix each year. We want to bring together industry 
stakeholders sharing this main objective and aware of the 
fact that this is not only an economic obligation but also an 
ecological one. Thus we want to create objective solutions 
for the general benefit that is in equal distance to each seg-
ment of the society, and to share the information involved 
in the making of the solution transparently. In doing this, the 
only benefit we seek is to ensure that the industry grows as 
a whole. As the members of Solar3GW, we know that we 
will benefit from a natural growth based on our suggested 
solutions and policies as the talented, experienced and good 
players of the industry. We want to bring together those 
individuals who do not pursue any personal interest apart 
from this natural process.
We started our efforts in line with these primary principles. Our 
first report appeared in September 2020. In that report, we 
emphasized why it is economically and ecologically necessary 
and how it is technically and financially possible to build up 3 
GW of solar power capacity each year. This emphasis draws 
upon the power demand that we expect to rise in Turkey 
despite all that happened and the climate crisis that has 
reached an undeniable point globally. Then we focused on 
the necessity of new business models to help the industry 
grow after 2020. In this regard, we designed
1. An Updated Self-consumption Model
2. Green PPA Model
3.  Licensed Model without any tender and/or incentive
as main models of business to build up new solar power 
capacity. We started to communicate them to the public 
through our contacts in the Presidential Investment Office, 
EMRA and the Ministry to request new capacity. We started 
working on applying the Green PPA Model framework to our 
legislation. This framework involves consumers making a 
contract with an energy investor to derive its power from 
solar sources when there is not a power generation plant, 
and investments will be funded easily since the contract will 
be considered credit-worthy by the banks. Moreover, since 
falling prices of battery storage technologies eliminate the 
argument that solar power cannot be base load, we believe 
that a Licensed Model without any tender and/or incentive 
will become important. According to this, as was the case for 
thermal power plants running on natural gas, solar power 
investors will be able to apply for connection particularly in 
areas with high consumption, and sell on free market without 
any purchase guarantee the power generated by the power 
plant with storage capability established by the investor, in 

2020 senesinde Solar3GW’ı kurduk. 
Solar3GW bir düşünce kuruluşu. Bu özelliği itibariyle, iklim 
krizi farkındalığı temelinde, güneş enerjisinin yaygınlaşmasını 
sağlayacak stratejiler üretmek, bu stratejileri hem kamuda hem 
de kamuoyu nezdinde anlatmak, böylece de ana hedefimiz olan 
her yıl en az 3 GW güneş gücünün elektrik üretim karmamıza 
katılmasını sağlamak ana hedefimiz. Bu ana hedefi benimsemiş, 
bu işin sadece ekonomik değil, ekolojik de bir zorunluluk haline 
geldiğini idrak edebilen sektör paydaşlarını bir araya getirmek 
istiyoruz. Bu yolla, bütünün faydasına, her kesime eşit mesafede, 
objektif  çözümler üretirken, bu çözümleri ve bunları üretmede 
kullanılan bilgiyi şeffaf  bir şekilde paylaşmak en büyük arzumuz. 
Bunu yaparken, gözettiğimiz tek fayda, sektörün bütün halinde 
büyümesi. Solar3GW üyeleri olarak bizler, önerdiğimiz çözüm-
ler ve politikalar ile, büyümenin baş mimarı olurken, sektörün 
yetenekli, tecrübeli ve iyi oyuncuları olarak doğal şekilde bu bü-
yümeden fayda göreceğimizi biliyoruz. Bu doğal süreçten başka 
şahsi menfaat gözetmeyen insanları bir araya getirmek istiyoruz.
Bu ana ilkeler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. İlk ra-
porumuz Eylül 2020’de yayınlandı. Bu raporda, her yıl 3 GW 
güneş gücü kurulumunun ekonomik ve ekolojik açıdan neden 
gerekli; teknik ve finansal açıdan da nasıl mümkün olduğuna 
vurgu yaptık. Bu vurgu, özellikle ülkemizde, her şeye rağmen 
artmasını beklediğimiz elektrik talebine ve dünyada göz ardı 
edilemeyecek bir noktaya ulaşan iklim krizine dayanıyordu. 
Daha sonra, 2020 sonrasında, sektörün büyümesi için yeni iş 
modelleri gerekliliği üzerine odaklandık. Bu çerçevede,
1. Güncellenmiş Öztüketim Modeli
2. Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) Modeli
3. İhalesiz, Teşviksiz Lisanslı Model
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line with the base load criteria of the grid operator if neces-
sary. We believe that both licensed models will introduce the 
dynamism of private sector to the issue of capacity availability 
in the solar power industry, helping Turkey catch up with the 
ongoing energy revolution before it is too late.
In our next report, we will focus on domestic production of 
solar equipment. This report will be released soon, and we will 
provide a snapshot of the current state of affairs and then list 
the things to do in Turkey. Solar3GW thinks that domestic 
production of equipment is crucial.  We believe that the most 
efficient way to encourage and develop a high-quality and 
sutainable domestic production that creates added value is 
to subsidize domestic manufacturers (tax cuts, R&D grants, 
expense supports, etc.) and encourage investors to use do-
mestic products (YEKDEM Table 2 or VAT reduction, etc.) rather 
than limiting imports and taking anti-dumping measures. 
Our efforts to draw attention to climate crisis, spread the use 
of solar power and inform the public sector and the society 
about it will continue. We believe that Turkey should set a 
date for carbon neutrality for this purpose. We have started 
working on determining a date and making a fair strategic 
plan to achieve this objective.
While 2020 was a difficult year for Turkey, we think that it 
was not that difficult for the industry. The Covid-19 pandemic 
was important to show that renewable energy industry is 
strong enough to withstand the crisis. Accordingly, solar 
power plant investments have continued worldwide. We 
believe that the COVID-19 pandemic inflicted only a limited 
damage to supply chains in Turkey as well. And we see that 
the problems with the supply chain arise from understaffing 
in customs due to the quarantine measures or some suppli-

iş modellerini, yeni güneş kapasitesi yaratılması anlamında ana 
modeller olarak ortaya koyduk. Bunları Cumhurbaşkanlığı Yatı-
rım Ofisi, EPDK ve Bakanlık nezdindeki temaslarımız ile kamuya 
anlatmaya başlayarak yeni kapasite talebinde bulunduk. Özellikle 
YETA modelinin, mevzuatımıza işlenmesi konusunda, mevzuat 
altyapısı çalışmalarına başladık. Bu modelde, bir tüketici, ortada 
bir üretim tesisi yokken, elektriğini güneşten karşılamak üzere, 
enerji yatırımcısı ile sözleşme yapabilecek ve bu sözleşme bankalar 
nezdinde kredilendirilebilir bir sözleşme olacağından yatırımlara 
rahatlıkla finansal kaynak bulunabilecek. Öte yandan, batarya 
depolama teknolojisinin ucuzlaması ile birlikte güneşin baz yük 
olamayacağı argümanı da ortadan kalktığından, ihalesiz teşviksiz 
lisanslı modelin de büyük önem kazanacağını düşünmekteyiz. 
Buna göre, eskiden yapılan doğalgazlı termik santral yatırımları 
gibi, özellikle tüketimin yoğun olduğu bölgelerde, güneş yatırım-
cıları bağlantı için başvurabilecek, şebeke işletmecisinin gerekirse 
baz yük ihtiyacı kriterleri doğrultusunda kurduğu depolamalı 
güneş santralinde ürettiği elektriği, herhangi bir alım garantisi 
istemeden, serbest piyasada satabilecek. Her iki lisanslı mode-
lin de güneş sektöründe kapasite açma konusuna özel sektör 
dinamizmini getireceğini, bu yolla ülkemizin gerçekleşmekte 
olan enerji devrimini vakitlice yakalayabileceğini düşünüyoruz.
Sonraki raporumuzda ise, güneş ekipmanında yerli üretim üzeri-
ne yoğunlaşıyoruz. Yakında çıkacak bu raporumuzda, ülkemizde 
bugüne kadar bu alanda varılan noktanın bir fotoğrafını çektikten 
sonra yapılması gerekenleri sıralayacağız. Solar3GW olarak, yerli 
ekipman üretimini hayati önemde görüyoruz.  Katma değer 
yaratan, kaliteli ve sürdürülebilir bir yerli üretimin teşvikinin ve 
geliştirilmesinin en verimli yolunun, ithalatı kısıtlayıcı gözetim ve 
anti-dumping gibi uygulamalar yerine; yerli üreticiyi destekleyen 
(vergi indirimleri, ARGE hibeleri, gider kalemlerinde destekler 
vb.) uygulamalar ile yatırımcıyı yerli ürün kullanmaya teşvik 
edici (YEKDEM Cetvel-2 veya yerli ekipmanda KDV indirimi 
vb.) uygulamaların yürürlüğe konması olduğunu düşünüyoruz. 
Çalışmalarımız bundan sonra da iklim krizi farkındalığı çerçeve-
sinde, güneş enerjisinin yaygınlaşması için politikalar üretmek ve 
bunları kamuya ve kamuoyuna anlatmak doğrultusunda devam 
edecek. Bunun için yakın zamanda, ülkemizin karbon-nötr olma 
hedef  tarihi belirlemesi gerekliliğine inanıyoruz. Bu tarihin 
belirlenmesi ve bu hedefe ulaşmak için ortaya konması gereken 
adil stratejik plan üzerinde de çalışmalarımıza başladık.
2020 senesi dünyamız açısından zor bir sene olurken, sektör 
açısından o kadar zor olmadığını düşünüyoruz. Covid-19 pan-
demisi, yenilenebilir enerji sektörünün, yaşanan krizlere karşı 
ne denli dirençli olduğunu göstermesi açısından önemli oldu. 
Nitekim dünyada güneş santrali kurulumları hız kesmeden devam 
etti. Ülkemizde de salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı aksa-
manın sınırlı kaldığına inanıyoruz. Rasgeldiğimiz aksamaların 
ise gümrüklerde karantina uygulamaları nedeniyle yaşanan 
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ers shifting orders to customers that are ready to pay more 
rather than the actual owner of the order. We do not expect 
such an impact in 2021 either. Furthermore, in the context 
of equipment, since European countries want to reduce their 
dependency on Far East and we are in Customs Union, we 
think that domestic manufacturers have a greater opportunity 
to export goods to these countries.
We think that 2021 will mark the end of the 4 years of de-
cline in solar capacity buildup in Turkey because the urgency 
of building up new solar power capacity in Turkey will be 
blatantly demonstrated as highlighted by the sincere efforts 
of non-profit organizations like ours since the decline in the 
costs of solar power plants and battery storage equipment 
has reached an undeniable point and practices such as Green 
Deal which are intended to alleviate the impact of the climate 
crisis at global scale are on the rise.
For a habitable environment and wealthy country, we say  
3 GW OF SOLAR POWER EACH YEAR!

personel eksiğinden veya bazı tedarikçilerin salgını fırsat bilerek, 
siparişi, mevcut sahibinden, daha acil ihtiyacı olan, daha fazla 
para ödemeye hazır müşteriye kaydırmasından kaynaklandığını 
görüyoruz. 2021 senesinde de sektörde bu yönde kayda değer bir 
salgın etkisi beklemiyoruz. Hatta ekipmanda, Avrupa ülkelerinin 
Uzakdoğu’ya bağımlılıklarını azaltmak istemeleri nedeniyle ve 
Gümrük Birliği’nde olmamız sebebiyle de yerli üreticiler için 
bu ülkelere daha büyük ihracat şansı doğduğunu düşünüyoruz.
Bize göre 2021 senesi, ülkemizde, yeni eklenen güneş kapasitesin-
de 4 yıldır süren düşüşün sonu olacak. Çünkü bu yıldan itibaren 
hem güneş santrali ve batarya depolama ekipmanlarındaki 
maliyet azalışlarının yadsınamaz noktaya gelmesi, hem de Yeşil 
Mutabakat gibi, iklim krizi etkilerini global boyutta azaltmaya 
yönelik uygulamaların artması nedenleriyle, ülkemizde yeni 
güneş kapasitesi yaratılmasının aciliyeti, bizim gibi kâr amacı 
gütmeyen kuruluşların da samimi vurgusu ile, tüm açıklığıyla 
gözler önüne serilecek.
Yaşanabilir bir çevre ve zenginleşen bir Türkiye için  
HEDEFİMİZ HER YIL 3 GW GÜNEŞ!
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GÜNEŞ PANELİ ÜRETİCİSİ GTC’NİN HEDEFİ, 
2023’TE ÜRETİMİNİN YÜZDE 40’INI İHRAÇ ETMEK

GÜNDER Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Besen MIT’de fizik, siyaset ve ekonomi okudu, 
ardından uzun yıllar konfeksiyon ihracatçılığı yaptı şimdi de güneş enerjisi teknolojileri 
sektörünün en önemli oyuncularından biri oldu. Adıyaman’daki tesislerinde kendi Ar-
Ge çalışmaları sonucunda geliştirdikleri güneş panellerini üreten GTC’yi kuran Çiğdem 
Besen, bu ay Niğde’deki yeni fabrikalarını devreye alacaklarını söylüyor. Besen, 
yenilenebilir enerjinin kritik bir önem taşıdığı Türkiye’nin güneş teknolojilerine öncelik 
vermesi gerektiğini ve bu alanda çalışmalar yapan şirketlerin desteklenmesini istiyor. 
Enerji Panorama dergisi tarafından yapılan röportajı sizler ile paylaşıyoruz.

INTERVIEW: SOLAR PANEL MANUFACTURER GTC AIMS TO 

EXPORT 40 PERCENT OF ITS PRODUCTION OUTPUT IN 2023

GÜNDER Board Member Çiğdem Besen studied physics, politics and economics at MIT, then 
exported ready-made clothing for years. Now she is one of the key players of the solar power 
technologies industry. Having founded GTC, a company that manufactures its proprietary 
solar panels in its Adıyaman premises, Çiğdem Besen says that they will commission a 
new factory in Niğde. Besen states that renewable energy is of critical importance, Turkey 
should give priority to solar technologies, and companies operating in this field should be 
supported. We are presenting the interview made by the Enerji Panorama magazine.
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Çiğdem Besen studied different subjects. She eventually 
started doing her «favorite job» in the solar panel factory 
she founded in Adıyaman. Manufacturing the panels they 
developed by their proprietary technology in addition to their 
ready-made garment facilities in Adıyaman, GTC is the solar 
panel supplier of many power plants in Turkey. The company 
still has major targets. GTC Chairwoman Çiğdem Besen em-
phasizes that GTC will become a global technology company 
in medium term. We talked about both GTC and solar panel 
investments in Turkey with Çiğdem Besen... 

Ms. Besen, you have an interesting career path. We 
would like to know you first. How did you enter the 
solar power industry? Why solar power?
I double majored in Nuclear Engineering and Political Science 
at Massachusetts Institute of Technology (MIT). Then I earned 
a master’s degree in Plasma Physics at MIT. Later, I joined the 
Developing Country Economies master’s program at Cam-
bridge University and studied economics at doctoral level but 
then I had to return to Turkey and work in the ready-made 
garment industry without completing my thesis for certain 
reasons. We exported goods to Kmart and Walmart store 
chains in the United States continuously from 1993 to 2017. 
Due to the price increases in the western parts of Turkey, we 
started managing our exports in the Southeastern Anatolia 
region with a focus on Adıyaman from 1997. As Turkey took 
steps to fulfill its renewable energy potential, I had the chance 
to invest in solar technologies as a field that is related to a 
subject I specialized in - physics. So we established a solar 

Çok farklı alanlarda eğitim alan Çiğdem Besen, sonunda 
Adıyaman’da kurduğu güneş paneli fabrikasıyla ‘sevdiği işi’ 
yapmaya başlamış. Adıyaman’daki konfeksiyon tesislerine ek 
olarak kendi teknolojileriyle geliştirdikleri panelleri üreten 
GTC, Türkiye’deki birçok santralin tedarikçisi… Ancak 
şirketin hedefleri oldukça büyük. GTC Yönetim Kurulu 
Başkanı Çiğdem Besen, orta vadede dünya çapında faa-
liyet gösteren bir teknoloji şirketi olacaklarını vurguluyor. 
Besen ile hem GTC’yi hem de Türkiye’deki güneş enerjisi 
yatırımlarını konuştuk… 

Çiğdem Hanım, ilginç bir kariyer öykünüz var. 
Öncelikle sizi tanımak isteriz. Güneş enerjisi 
sektörüne giriş öykünüzü, neden bu sektörü 
seçtiğinizi anlatabilir misiniz?
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) Nükleer Mü-
hendislik ve Siyasal Bilimler alanlarında çift anadal yaparak 
lisans eğitimi aldım. Ardından MIT’de Plazma Fiziği alanın-
da yüksek lisans eğitimini tamamladım. Sonra Cambridge 
Üniversitesi’nde Kalkınan Ülke Ekonomileri yüksek lisansı 
alarak ekonomi doktora programında 2 yıl katıldım ancak 
tezimi tamamlayamadan bazı nedenlerle yurda dönmek ve 
konfeksiyon alanında çalışmak zorunda kaldım. 1993 yılında 
başlayarak 2017 yılına kadar kesintisiz bir şekilde Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde yerleşik olan Kmart ve Walmart 
mağaza zincirlerine ihracat yaptık. Türkiye’nin batısındaki 
fiyat artışları nedeniyle ihracatımızı 1997 yılından itibaren 
Adıyaman merkezli olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’n-
den yönetmeye başladık. Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
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technologies manufacturing plant in Adıyaman in 2013.

As a woman, have you encountered any obstacle or 
challenge in the energy industry?
First of all, I am happy to do a job that I love. However, I strug-
gled very hard in every respect. To come to a high-ranking 
position in the workplace, a woman in Turkey has to work 10 
times as much as a man with comparable qualities. I think 
that increasing the number and visibility of female executives, 
decision-makers and employees is very important both in 
the energy industry and in general in Turkey. A change in 
perception is needed, and it takes so much time and effort.

What is the production capacity of GTC, and 
in what ways are your products different 
those of your competitors? 
We position GTC as a technology company in the solar pow-
er industry. We currently have 96 employees. 54 of them 
are R&D engineers. The cell factory we have established in 
Niğde will start operating soon. The plant will have a year-
ly production capacity of 100 MW and create 95 jobs. 30 
employees will join the plant from our current R&D team and 
we will recruit 65 more engineers. First three years into our 
operations in the solar panel industry from 2013 to 2016, 
we focused exclusively on R&D and designed the panels we 
were going to manufacture. We had our products tested and 

kaynaklarında sahip olduğu potansiyeli kullanmaya yönelik 
adımlar atmasıyla birlikte kendi uzmanlık alanım olan fizikle 
ilgili güneş teknolojileri alanına yatırım imkanını doğdu. 
Böylece 2013 yılında Adıyaman’da güneş teknolojileri için 
bir fabrika açtık.

Bir kadın olarak enerji sektöründe herhangi bir 
engel ya da zorlukla karşılaştınız mı?
Öncelikle sevdiğim bir işi yapma fırsatına sahip olduğum 
için mutluyum. Ancak her açıdan büyük bir savaş verdim. 
Kadınların Türkiye’de üst pozisyonlara gelebilmesi için aynı 
yetkinlikte bir erkekten en az 10 kat daha fazla çalışması 
daha fazla emek ve zaman harcaması, savaşması gerekiyor. 
Kadın yöneticilerin, karar vericilerin ve çalışanların sayısının 
ve görünürlüğünün arttırılması hem enerji sektörü özelinde 
hem de genel anlamda Türkiye için çok önemli olduğu 
kanaatindeyim. Algı değişikliği gerekiyor ve bu çok zaman 
ve emek alıyor.

GTC’nin üretim kapasitesi, 
ürünlerinizin rakiplerinden farkları nelerdir? 
GTC’yi bir teknoloji şirketi olarak güneş endüstrisi alanında 
konumlandırıyoruz. Şu an toplam 96 kişiyi istihdam ediyoruz. 
Bunun 54’ünü Ar-Ge mühendislerimiz oluşturuyor. Niğde’de 
yatırımını yaptığımız hücre fabrikamız yakın zamanda faali-
yetlerine başlayacak. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 100 MW 

“HER YIL EN AZ 2-3 TANE 1 GW’LIK YEKA İHALESİ AÇILMALI”

Türkiye’de yenilenebilir enerjinin gelişimi için 
neler yapılması gerekiyor? Hem kamu hem de 
yatırımcılara düşen görevler nelerdir?
Türkiye, dışa bağımlı enerji portföyü ve döviz 
sıkıntıları nedeniyle güneşi ihmal edebilecek bir 
konumda değil. Aksine güneş, Türkiye için büyük 
bir şans ve iyi stratejiler oluşturulduğunda çok 
önemli bir ihracat kalemi olabilir. Ancak bunun 
gerçekleşmesi için güneş teknolojilerinin Türkiye’de 
üretiliyor düzeyine gelinmesi gerekiyor. Yerli 
teknolojileri destekleyen, yerli teknolojili güneş 
santrallerinin kurulmasını destekleyen strateji 
ve politikaların ivedi olarak yaşama geçirilmesi 
gerekiyor. Yoksa hızla gelişen küresel pazarda yer 
edinemeyiz.
Ülkemiz özellikle son 15-20 yıldaki büyüme 
performansıyla gelişmekte olan ekonomiler 
arasında pozitif yönde ayrışanlar arasında yer 
alıyor. Büyümeye katkı sunan en önemli unsur 
ise enerji olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla enerji 
üretimi için yapılan yatırımların sürdürebilir ve 

maliyetlerinin de katlanabilir olması geleceğimiz 
büyük önem taşıyor. Enerji ihtiyacımızın yerli ve 
yenilebilir kaynaklardan, ithal ürünleri ikame edecek 
şekilde karşılanmasına karar verildiği zaman ise 
her yıl yapılacak 1 gigawattlık YEKA ihalesinin 
yeterli olmayacağı kanaatindeyim. Bu şekilde en 
az her yıl 2-3 adet YEKA ihalesi veya lisanslı ihale 
yapılması ve bunların ileri teknolojileri Türkiye de 
geliştirebilmek için hedef teknolojiler baz alınarak 
yapılması gerekiyor. Yapılacak ihalelerde Çin in 
yaptığı gibi milli teknolojilere öncelik verilip, Türk 
girişimcileri desteklenirse ülkemizin elde edeceği 
kazanımlar daha da artacaktır. İthalatçı değil, 
ihracatçı pozisyona geçebiliriz. Bürokraside görev 
yapan ve ihale kriterlerini belirleyen yöneticilerin 
bu gerçekleri dikkate alarak hareket etmesi ve 
veri kaynaklarımızın israf edilmeden teşviklerin 
gerçekten milli teknolojiye kaydırılması, Çinlilerle 
ortak girişimlerden ziyade gerçekten Türkiye de 
geliştirilen teknolojilerin desteklenmesinin ülkemizin 
kazanımlarını arttıracağına inanıyorum.
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olacak ve 95 kişiyi istihdam edeceğiz. 30 kişi şu anki Ar-Ge 
ekibimizden katılacak ve 65 yeni mühendisi işe alacağız. 
Güneş paneli endüstrisinde faaliyet göstermeye başladıktan 
sonraki ilk üç yıl, 2013-2016 yılları arasında, sadece Ar-Ge 
çalışmalarına odaklandık ve üreteceğimiz panelleri kendimiz 
tasarladık. Bu ürünlerin testlerini yaptırarak sertifikalandır-
dık. Şu an için yerlilik oranımız Türkiye’de üretilen yardımcı 
malzemelerle en fazla yüzde 25 olabiliyor. 
Sektörde anahtar teslim üretim hattı satın almayıp kendi 
teknolojimizle üretim yapıyoruz. Başlangıçta, 25 yeni me-
zun genç mühendis ekibimiz ve az kapasiteli flexible üretim 
geliştirme makineleri ile uzun Ar-Ge çalışmaları sonucu 
geliştirdiğimiz  kendi tasarımımız olan daha uzun ömürlü, 
yüksek güvenlikli, düşük sıcaklık katsayılı, yüksek kaliteli, 
çift yüzlü güneş hücreleriyle, çift taraflı cam/cam güneş 
panellerinin üretimini yapıyoruz. 

TOPLAM YATIRIMIMIZ  
11 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Niğde’de faaliyete geçecek fabrikanızın 
şirketinize katkısı ne olacak?
Çok önemli katkı sağlayacak öncelikle Niğde’deki güneş 
hücresi fabrikamızda üreteceğimiz hücrelerle güneş paneli 
yerlilik oranımızı yüzde 75’e çıkarabileceğiz. İlk günden 
itibaren, inatla kendi tasarımımız olan ürünleri satmaya 

certified. Currently, our maximum domestic production rate 
is 25 including auxiliary materials manufactured in Turkey. 
We do not purchase a turnkey production line but use our own 
technology for production. We make double-sided glass/glass 
solar panels using high-quality bifacial solar cells with longer 
life cycle, high safety and low temperature factor, which we 
designed as the output of our long-term R&D efforts with a 
team of 25 newly-graduated engineers and low-capacity 
flexible production development machines in the beginning. 

OUR TOTAL INVESTMENT HAS  
EXCEEDED $11 MILLION

How will your Niğde factory contribute to your company?
It will make a very significant contribution. First of all, the cells 
that will be manufactured in the solar cell factory in Niğde will 
help us raise our domestic production rate to 75 percent. From 
our first day in the industry, we have made every effort to sell 
our own designs. We have been selling panels since 2017, 
and we have a yearly production capacity of 135 MW. We 
spend majority of our budget on R&D and investments in new 
technologies. Domestic companies like GTC which use their 
own design and technology and make intensive investments 
in R&D should be supported. Unfortunately, we have received 
limited support. We have invested $2.3 million in R&D alone 
so far. Our total investment in solar power before 2016 was 
recorded as $5 million. We invested $11 million after 2016.

“AT LEAST 2 OR 3 TENDERS SHOULD BE INITIATED FOR  
1-GW RERAS EVERY YEAR”

What should be done to improve development of 
renewable energy in Turkey? What should be done 
by the public industry and investors?
Turkey is not in a position to neglect solar power due 
to its external dependency in its energy portfolio, 
and its problems with foreign exchange rates. On 
the contrary, solar power poses great opportunities 
for Turkey, and could be a key export item if good 
strategies are designed. However, this depends on 
being able to manufacture solar power technologies 
in Turkey. Strategies and policies supporting 
domestic technologies and installation of solar 
power plants powered by domestic technologies 
should be rapidly put into effect. Otherwise we fail to 
gain a foothold in a rapidly developing market.
Turkey differentiates positively from other developing 
economies with its growth performance in the last 
15 to 20 years, and energy stands out as the key 
factor of growth. Therefore, it is very important for our 

future to make the investments for power generation 
sustainable and costs affordable. Once it is decided that 
our energy need is met by domestic and renewable 
resources in a way that imported products are 
substituted, I believe that a 1-GW RERA tender on an 
annual basis will not be enough. At least 2 or 3 tenders 
for RERAs should be made on a yearly basis and they 
should be based on target technologies so as to be able 
to develop advanced technologies in Turkey. If, as done 
in China, domestically-produced technologies are given 
priority and Turkish entrepreneurs are supported in the 
tenders, Turkey will have greater gains. Then we can 
become an exporter rather than an importer. I believe 
that the gains of Turkey will grow further if bureaucrats 
defining tender criteria act with these facts in mind, 
incentives are shifted to the national economy without 
wasting our data sources, and technologies developed 
in Turkey are supported rather than joint ventures with 
Chinese companies.
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What do you think about the solar power potential 
of Turkey? Do you think that this potential is used 
efficiently? What should be done to make best use of 
it?
Both limited availability and pollution of fossil fuels as well as 
renewable, unlimited and environmentally-friendly resources 
for power generation should be researched and developed. 
Solar power stands out in this sunny country, and it is a new 
technology that we can use as a jumping board in terms of 
technological timing. In this regard, we should both produce 
the technology and set up industry, and become an export 
base. And this is only possible by establishing efficient power 
plants whose technology, design, equipment and imple-
mentation are done by us. I believe that we are just in the 
beginning. For the sake of comparison, Germany has a much 
lower sunshine rate and solar ray efficiency than we have. 
However, Germany has more than 40,000 megawatts of 
solar power installed capacity. On the other hand, Turkey 
has 6,500 MW of installed capacity. Only 1 percent of the 
technology of solar power plants in Turkey is made domes-
tically. At least 25 times more investment should be made 
to catch up with Germany or China. All these data show the 
potential of Turkey. At this point, I would like to emphasize 

gayret ediyoruz. 2017 yılından beri panel satışı yapıyoruz ve 
yılda 135 MW üretim kapasitemiz var. Bütçemizin çok büyük 
kısmını  Ar-Ge ve yeni teknoloji yatırımlarına harcıyoruz. 
GTC gibi tasarım ve teknolojisi kendilerine ait olan ve Ar-
Ge harcamaları yoğun olan yerli ve milli firmalara destek 
verilmeli. Maalesef  bugüne kadar aldığımız destekler son 
derece sınırlı oldu. Şu ana kadar sadece Ar-Ge’ye 2.3 milyon 
dolarlık yatırım yaptık. Toplam güneşe yatırımımız 2016 
öncesi 5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2016 sonrası 
ise 11 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli hakkında 
ne düşünüyorsunuz, bu potansiyel gerektiği 
gibi kullanılıyor mu? Kullanılması için neler 
yapılması gerekiyor?
Hem fosil kaynakların kısıtlılığı hem de üretimde meydana 
getirilen çevre kirliliği ile enerji üretiminde hem yenilenebilir 
ve sınırsız hem de çevreyle uyumlu kaynakların araştırılması 
ve geliştirilmesi gerektiriyor. Güneş enerjisi, güneşi bol bu 
ülkede öne çıkıyor ve teknolojik zamanlama olarak da şu 
anda sıçrama yapabileceğimiz yeni bir teknoloji. Bu konuda 
hem teknolojiyi üretmeli hem de sanayi kurmalıyız ve ihracat 
üssü olmalıyız. İhracat üssü olabilmek için de çok verimli 
teknolojisini de tasarımını da cihazlarını da uygulamasını 

İLERİ HÜCRE TEKNOLOJİSİ  
YATIRIMI DA YAPACAK

Niğde’deki yeni fabrikanın devreye girmesinin 
ardından GTC, yeni yatırımlarına hız verecek. 
Çiğdem Besen, “İleri hücre teknolojileri üzerinde 
çalışıyoruz ve ek yatırım yapacağız” diyor. 
Türkiye’de güneş enerjisi üzerine çalışan, 
araştırma yapan ve teknoloji üreten çok az 
sayıda yatırım bulunduğunu ve GTC olarak 
sürdürülebilirlik ve temiz enerji çalışmalarını 
merkeze alarak bu yönde ürünler geliştirmeye 
odaklanmayı sürdüreceklerini ifade eden 
Besen, “Hem şirket hem de ülke olarak küresel 
rekabette söz sahibi olabilmek için teknolojik 
olarak ileri düzeye ulaşmanız gerekiyor. Bu yönde 
ilerleyerek, bugün uluslararası emsallerimizden 
birçok alanda ileri noktaya geldik. Bu alanların 
başında dayanıklılık ve verimlilik unsurları geliyor. 
Ürünümüze ve teknolojimize öncelik veren İhaleler 
yoluyla desteklenmemizi talep ediyoruz” diyor. 

ADVANCED CELL TECHNOLOGY 
INVESTMENTS ARE ALSO PLANNED

Once the new factory in Niğde is put into operation, 
GTC will speed up its new investments. “We are 
working on advanced cell technologies, and we 
will make additional investments,” said Çiğdem 
Besen. 
Noting that there are few investments working 
on, studying and creating technologies in solar 
power in Turkey and GTC will continue to focus 
on sustainability and clean energy efforts, Besen 
said: “We have to advance technologically to have 
a say in global competition both as a company and 
as a country. We have advanced in this direction, 
and left behind our international counterparts in 
many fields. Among these fields are durability and 
efficiency. We demand support by giving priority 
to our product and technology in procurement of 
solar systems.” 
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once more that it is important for the industry to 
support companies such as GTC should be support-
ed and R&D investments incentivized. 

What are your objectives as a company? 
Where do you see your company in medium 
and long term?
We are passing through higher times because of 
the COVID-19 pandemic this year. It was a difficult 
period because of compulsory business halts and 
postponed projects. Despite this, we started to see 
the impact of the rooftop directive and hybrid power 
plant permits. In the last 60 days, we received more 
orders than we did in the last 3 years. Therefore, it 
is fair to say that a bright future is awaiting unless 
a negative regulation is made. We are preparing 
to open our solar cell factory in Niğde this month. 
The yearly production capacity of the plant will 
initially be 100 MW. Currently, our maximum do-
mestic production rate is 25 including auxiliary 
materials manufactured in Turkey. However, the 
cells that will be manufactured in the solar cell 
factory to be opened in Niğde will help us raise 
our domestic production rate to 75 percent by the 
end of the year. We have invested $2.3 million in 
R&D so far. In the long term, we aim to become a 
strong tech brand in the solar power industry. We 
have a production model that is both manufactured 
and developed domestically. Starting in 2023, 
we aim to export 40 percent of our production. 
We are planning to export our goods first to the 
United States. In 5 years’ time, we want to raise 
our turnover to $60 million as a well-known and 
respected solar power brand. 

da bizim yaptığımız örnek santraller kurmalıyız. Bu alanda daha yo-
lun başında olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle bir kıyaslama yapmak 
gerekirse; Almanya’nın Türkiye’ye oranla güneşlenme oranı, güneş 
ışığının düşme verimliliği daha az. Ama bu ülkenin güneş enerjisi 
kurulu güç rakamı 40 bin megavatın üzerinde yer alıyor. Türkiye de 
ise güneş kurulu güç kapasitesinde 6 bin 500 MW’a sahip. Ancak bu 
santrallerin yüzde 1’inin sadece teknolojisi bizlere ait. Almanya’yı 
ve Çin’i yakalayabilmek için en az 25 kat daha yatırım yapılması 
gerekiyor. Bütün bu veriler ülkemizin sahip olduğu potansiyeli ortaya 
koyuyor. Bu noktada GTC gibi şirketlerin desteklenmesi, sektördeki 
Ar-Ge yatırımlarının teşvik edilmesi sektör açısından önemli bir konu 
olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. 

Şirket olarak hedeflerinizi anlatabilir misiniz? Orta ve 
uzun vadede şirketinizi nerede görüyorsunuz?
Bu yıl pandeminin de etkisiyle zor bir süreçten geçiyoruz. Zorunlu iş 
tatilleri ve alıcıların projelerini ertelemeleri nedenleriyle zor bir dönem 
oldu. Buna rağmen çatı yönetmeliğinin ve hibrit santral izinlerinin 
etkilerini yoğun olarak görmeye başladık son 60 günde 3 yıldır almadı-
ğımız kadar teklif  istemi aldık bu nedenle geleceğin herhangi olumsuz 
yasal bir mevzuat olmadığı takdirde parlak olacağını söyleyebiliriz. 
Niğde’de kurduğumuz güneş hücresi fabrikamızı bu ay içinde faaliyete 
açmaya hazırlanıyoruz. Tesisin yıllık üretim kapasitesi ilk etapta 100 
MW olacak. Şu an için yerlilik oranımız Türkiye’de üretilen yardımcı 
malzemelerle en fazla yüzde 25 olabiliyor. Ancak yıl bitmeden Niğde’de 
açacağımız güneş hücresi fabrikamızda üreteceğimiz hücrelerle güneş 
paneli yerlilik oranımızı yüzde 75’e çıkarabileceğiz. Şu ana kadar 
Ar-Ge’ye 2.3 milyon dolarlık yatırım yaptık. Uzun vadede ise güneş 
endüstrisi alanında güçlü bir teknoloji markası olmayı hedefliyoruz. 
Hem yerli yani Türkiye‘de üretilen hem de milli yani teknolojisi Tür-
kiye’de geliştirilen bir üretim modelimiz var. 2023 yılından itibaren 
üretimimizin yüzde 40’ını ihraç etmeyi hedefliyoruz. İhracat pazarına 
ABD’den başlamayı planlıyoruz. 5 yıl sonra Türkiye, ABD ve Avrupa 
da bilinen saygı değer bir güneş markası olmak ve ciromuzu 60 milyon 
dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 
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Turkey Energy Outlook (TEO) study prepared by IICEC con-
siders energy policy options together with developments in 
energy technologies and outlines opportunities for a more 
secure, efficient, competitive, technology-oriented, and sus-
tainable energy future. TEO, developed by an analytical 
modeling approach and a long-term scenario perspective 
including stakeholder participation, presents 10 solid policy 
recommendations to support a stronger future of energy.  

Focus on renewable energy, grids and energy storage 
for the future of the electricity sector  
Supported by global trends and Turkey’s growth parameters 
such as increasing urbanization, the potential for electric 
vehicles in transportation as well as industrial transforma-
tion perspectives, electrification represents one of the most 
significant trends for the Turkish energy industry.  Share of 
electricity in total final energy consumption increases from 

22% at present up to 30% in 2040 in the 
TEO Alternative Scenario. 
Net electricity demand almost doubles in 
2040 in the TEO Reference Scenario while 
the Alternative Scenario energy efficiency 
policies and technologies limit this growth 
by 70%.  Renewables and nuclear power 
combined are projected to account for 58% 
and 75% of total electricity generation in 
2040, in the TEO Reference and Alternative 
Scenarios, respectively. Solar power is pro-
jected to realize the fastest growth among 
all power generation technologies. The share 
of wind and solar power combined increases 
from 11% in 2019 to 36% in 2040.  These 

IICEC tarafından hazırlanan Turkey Energy Outlook (Türki-
ye Enerji Görünümü) çalışması ile,  enerji politikası seçenek-
leri ve enerji teknolojilerindeki gelişmeler baz alınarak daha 
güvenli, verimli, rekabetçi, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir 
enerji geleceği için fırsatlar detaylı olarak irdelendi. Analitik 
bir modelleme altyapısı, katılımcı bir anlayış ve uzun vadeli 
senaryo perspektifi ile tamamlanan Turkey Energy Outlook 
(TEO), daha güçlü bir enerji geleceği için 10 somut politika 
önerisi sunmaktadır. 

Elektrik sektörünün geleceğinde yenilenebilir 
enerji, şebekeler ve enerji depolama odağı 
Dünyadaki trendler ile de uyumlu olarak, artan kentleşme, 
ulaşımda elektrikli araçlar için potansiyel ve aynı zamanda 
sanayide dönüşüm perspektifi çerçevesinde elektrifikasyon 
Türkiye enerji sektörünün geleceğindeki en önemli trend-
lerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektrik enerjisinin 
toplam nihai enerji tüketiminde %22 olan 
payı, TEO Alternatif  Senaryosunda 2040 
yılında %30’a yaklaşmaktadır. 
Bu çerçevede net elektrik talebi 2040 yılında 
Referans Senaryo’da yaklaşık iki kat, Alter-
natif  Senaryoda ise daha etkin verimlilik 
politikaları ile yaklaşık %70 artış göster-
mektedir.  Yenilenebilir enerji ve nükleer 
Referans Senaryo’da 2040 yılında toplam 
elektrik üretiminin %58’ini sağlamakta, bu 
oran Alternatif  Senaryo’da %75’e çıkmak-
tadır. En hızlı büyüme güneş enerjisinde 
olup, rüzgar ve güneşin toplam elektrik 
üretiminde 2019 yılında %11 olan toplam 
payı 2040 yılında %36’ya ulaşmaktadır. Bu 

“TURKEY ENERGY OUTLOOK” KAPSAMINDA 
GÜNEŞ, ELEKTRİK KURULU GÜCÜNDE LİDER 
KONUMA GELECEK
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iki kaynağın kurulu güç içerisindeki payı %15’ten %41’a çıkmak-
tadır. Güneş kurulu gücü 2040 yılında Referans Senaryo’da 37 
GW, Alternatif  Senaryo’da ise yaklaşık altı kat artarak 40 GW’a 
ulaşmaktadır. Alternatif  Senaryo’da güneş enerjisi, kurulu güç 
içerisinde en büyük ağırlığa sahip olmakta ve kurulu güç içindeki 
payını %23’e, toplam elektrik üretimindeki payını %4 seviyesinden 
%15’in üzerine çıkarmaktadır.  
Yenilenebilir enerji odaklı büyüme, talebin de daha değişken 
bir nitelik kazanması ile birlikte depolama ve şebeke esnekliğini 
daha önemli bir noktaya taşımaktadır. TEO analizleri çerçeve-
sinde elektrik sektöründe yatırım ihtiyacı 2040 yılına kadar yıllık 
ortalama 9 milyar ABD $’ı olarak hesaplanmış olup, bunun 
yaklaşık üçte birinin şebekeler ve batarya başta gelmek üzere 
enerji depolama çözümlerine odaklanması öngörülmektedir. 
Elektrik sektörünü, daha az ithal kaynağa dayalı, daha esnek ve 
daha verimli bir yapıya dönüştüren TEO Alternatif  Senaryosu 
çevresel performansı da önemli oranda iyileştirmektedir. Elektrik 
üretiminin karbon eşdeğeri olarak yoğunluğu 500 gCO2/kWh 
seviyesinden 2040 yılında 250 gCO2/kWh seviyesinin altına  
düşmektedir. 

Birincil enerji arzında da daha sürdürülebilir bir 
dönüşüm 
Türkiye birinciil enerji arzı, Alternatif  Senaryo’da daha çeşitlen-
dirilmiş, daha az ithalata dayalı ve aynı zamanda daha düşük 
karbon yoğunluğuna sahip, dolayısıyla daha sürdürülebilir bir 
yapıya ulaşmaktadır. Yakıt bileşimi, daha yüksek oranda elektrik 
enerjisi, doğal gaz ve yenilenebilir enerji yönünde gelişmekte-
dir. Türkiye’nin nihai enerji tüketiminde elekrifikasyonun yanı 
sıra, özellikle güneş ve jeotermal ısı uygulamalarına yaygınlık 
kazandırmak için önemli potansiyeli TEO kapsamında detaylı 
olarak incelenmiştir. Yenilenebilir enerji birincil enerji arzında 
en hızlı büyümeyi göstererek payını %14’den üçte bir oranına 

two technologies represent 41% of the total installed 
capacity in 2040, up from around 15% at present. 
Solar installed capacity reaches 37 GW in the Reference 
Scenario and 40 GW  in the Alternative Scenario until 
2040 (or about a six-fold increase). In the Alternative 
Scenario, solar power becomes the leading technology 
in total installed capacity (23% in 2040) and sub-
stantially increases its contribution in total electricity 
generation (from 4% at present to 15% in 2040).  
Supply growth mainly driven by renewable energy com-
bined with more variable power demand patterns neces-
sitate a stronger focus on energy storage and power grid 
flexibility. The annual average investment need across 
the electricity sector is estimated at $9 billion until 2040.  
One-third of this spending is projected at power grids and 
energy storage solutions led by battery technologies. 
TEO Alternative Scenario also improves environmental 
performance while transforming the power sector into a 
more efficient and flexible structure that is less reliant on 
imported fuels. The CO2 equivalent intensity of electricity 
generation decreases from around 500 g/kWh at present 
to less than 250 g/kWh by 2040. 

A more sustainable transformation in primary 
energy supply 
In the Alternative Scenario, the primary energy supply 
of Turkey also transforms into a more diversified and 
less carbon-intensive structure that is less reliant on 
imports. Thus, energy supply patterns achieve a more 
sustainable structure. Fuel mix evolves towards a larger 
share of electricity, natural gas and renewable energy 
in final energy demand services. TEO presents a de-
tailed outlook for the significant potential in solar and 
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geothermal heating applications in addition to further 
electrification opportunities in the Turkish energy econ-
omy. Renewable energy achieves the highest growth 
in the total primary energy supply mix, raising its share 
from 14% to almost one-third by 2040.  Energy policy 
and technology options including opportunities that 
would enhance energy efficiency performance will be 
instrumental to realize the untapped potential.

Opportunities for Turkey in energy technologies 
All components of the transforming energy economy 
offer opportunities to advance energy technologies and 
R&D efforts while improving domestic manufacturing 
and even becoming an exporter in the future.  TEO as-
sesses key global dynamics in energy technologies and 

yükseltmektedir.  Bunu sağlayabilecek politika ve teknoloji se-
çeneklerinin, enerji verimliliği performansını artırıcı fırsatlar ile 
birlikte değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Enerji teknolojilerinde Türkiye için fırsatlar 
Türkiye’nin değişen enerji ekonomisinin arz ve talep zincirin-
deki tüm bileşenleri, enerji teknolojieri Ar-Ge faaliyetlerinin 
ileriye taşınması ve ileri enerji teknolojilerinde yerlileşme ve 
gelecekte ihracatçı konuma gelebilmek üzere fırsatlar sunmak-
tadır. TEO, dünyada öne çıkan enerji teknolojisi dinamiklerini 
analiz ederek Türkiye için enerji politikası hedefleri ile uyumlu 
teknoloji fırsatlarına ışık tutmaktadır. Kara ve denizde rüzgardan 
elektrik üretimi, güneş PV, elektrikli ulaşım araçları, batarya 
depolama, hidrojen üretimi ve kullanımı, aynı zamanda da 
pek çok nihai tüketim uygulamasında artan oranda yerlileşme 
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sheds light on the major technology opportunities 
for Turkey in harmony with the national energy pol-
icy objectives. TEO presents increasing localization 
perspectives in onshore and offshore wind power, 
solar PV, electric vehicles, battery storage, hydrogen 
as well as a variety of final demand technologies. 
Battery storage technology initiatives, in particular, 
would also support further growth in renewable 
energy while benefitting from global technology 
developments. The Alternative Scenario also sug-
gests development and deployment opportunities 
in new technology areas such as utilizing domestic 
lignite resources of Turkey through carbon capture 
and storage technologies for hydrogen production.  
The TEO book and Executive Summary are avail-
able at https://iicec.sabanciuniv.edu/teo. 

perspektifi sunulmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerjideki 
artışı destekleyecek enerji depolama seçeneklerinde dünyadaki 
gelişmelerden de faydalanacak yeni teknoloji açılımları öne 
çıkmaktadır.  Alternatif  Senaryo aynı zamanda Türkiye’nin 
yerli linyit kaynaklarının karbon yakalama ve depolama tek-
nolojileri ile hidrojen üretiminde kullanılması gibi alanlarda 
yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde 
gelişim fırsatları da önermektedir. 

5 Hedef  ve 10 TEO Önerisi 
TEO çalışması, daha güvenli, verimli, rekabetçi, teknoloji 
odaklı ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için Türkiye’nin 
fırsatlarını ve buna yönelik politika, piyasa ve teknoloji seçe-
neklerini irdeleyerek, 10 somut öneri sunmaktadır. 
TEO kitabına ve Yönetici Özeti’ne https://iicec.sabanciuniv.
edu/teo  sitesinden erişilebilmektedir. 
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Yazı: Esen ERKAN 
GÜNDER Genel Sekreteri / GÜNDER  Secretary General
Enerji Muhabiri / Energy Reporter

One of the leading independent information providers and 
analyzers of commodity and energy markets, S&P Global 
Platts announced its expectations for 2021 in the energy 
industry. Even though analysts expect a recovery fueled 
by an accelerated growth in the second half of 2021, the 
COVID-19 pandemic will have longer lasting implications 
for some industries.
We are closing a year full of pandemic, and without any 
doubt, our ideas want to move and advance into the future. 
As the vaccines inspiring hope for 2021 are released, S&P 
Global Platts analyses highlight that a multi-faceted approach 
including technological and political leverages is necessary to 
achieve energy transformation and global decarbonization 
objectives. 
So, what can we expect from the next year after a 2020 
that was turbulent for people and commodities alike? Head 

Emtia ve enerji piyasalarının önde gelen bağımsız bilgi sağlayı-
cısı ve analiz kuruluşlarından S&P Global Platts, 2021 yılı için 
enerji sektörüne yönelik öngörülerini açıkladı. Analistler, küresel 
gayri safi yurtiçi hasılada 2021’in ikinci yarısında büyümenin 
hızlanması ile birlikte toparlanma beklese de pandeminin 
sonuçları kimi sektörler için daha kalıcı sonuçlara yol açacak.
Pandemi ile dolu bir yılın sonuna geldik ve hiç şüphe yok ki 
düşüncelerimiz artık geleceğe taşınmak ve ilerlemek istiyor. 
2021 yılı için ümit vaat eden aşıların hızlı bir şekilde piyasaya 
sürülmesi ile birlikte, S&P Global Platts analizleri enerjide 
dönüşüm ve küresel dekarbonizasyon hedeflerini karşılamak 
için teknoloji ve politika kaldıraçları da dahil olmak üzere, çok 
yönlü bir yaklaşımın gerekli olduğunu vurguluyor. 
Peki, insanlar için olduğu kadar emtialar için çalkantılı bir 
2020’den sonra, önümüzdeki yıldan ne bekleyebiliriz? S&P 
Global Platts Başkanı Martin Fraenkel görüşlerini şu şekilde 

PANDEMİNİN SONUÇLARI KİMİ SEKTÖRLER 
İÇİN DAHA KALICI SONUÇLARA YOL AÇACAK

THE COVID-19 PANDEMIC WILL HAVE LONGER 
LASTING IMPLICATIONS FOR SOME INDUSTRIES

RAPOR / REPORT

90
Ocak • Şubat • Mart / January • February • March  2021



of S&P Global Platts, Martin Fraenkel, shares his opinions as 
follows: “This year has been unlike any other in recent history. 
The coronavirus pandemic has left the commodities indus-
try reeling, disrupting supply chains and slashing demand. 
Performance has varied across the commodities sector, as 
the chaos of COVID-19 has exposed existing weaknesses 
or the need for structural change. The COVID-19 pandemic 
may have longer lasting implications for some industries. 
The power and transport industries have been hit particularly 
hard at a time when the decline in hydrocarbon demand is 
looming on the horizon, resulting in a pivotal moment for 
policy makers, trade flows and energy companies the world 
over. The ever-increasing focus on ESG (Environmental, Social 
and Governance) and rapidly evolving technology – are key 
factors in driving change.”

The forecasts in the S&P Global Platts Analytics 2021 
report are mainly as follows:

“COVID-19 and oil demand follow a surging 
trajectory”
Oil demand will increase by more than 6 million barrels per 
day (b/d) but consumption is expected to remain 2 million 
barrels below the 101.9 of 2019. According to the report, 
global middle class, the true driver of the oil demand, is fac-
ing pressures caused by inequality of wealth and ongoing 
COVID-19. It does not seem likely that mass vaccination will 
take place until the second half of 2021, and this will not 
prevent periodic lockdowns for a few months. What makes 
things complicated is that the first distribution of any vac-
cine will be applied to senior citizens and health employees 
in front lines. However, the report emphasizes that this is 
not the segment of the society that will trigger the recovery.

paylaşıyor: “Bu yıl yakın tarihteki diğer yıllara benzemiyor. 
Koronavirüs salgını, emtia endüstrisini sarsarak tedarik zin-
cirlerini bozdu ve talebi düşürdü. Performans, emtia sektörü 
genelinde farklılık gösterirken COVID-19’un yarattığı kaos, 
mevcut zayıflıkları veya yapısal değişiklik ihtiyacını ortaya 
çıkardı. Pandeminin sonuçları kimi sektörler için daha kalıcı 
sonuçlara yol açabilir. Hidrokarbon talebindeki düşüşün ufukta 
belirmeye başladığı bir dönemde, enerji ve ulaşım endüstrileri 
özellikle sert bir şekilde etkilendi. Bu da dünyanın her yerin-
deki politika yapıcılar, ticaret akışları ve enerji şirketleri için 
çok önemli bir geçişe neden oldu. Environmental, Social and 
Governance (ESGs): Çevresel, Sosyal ve Yönetişim alanlarına 
artan odaklanma ve hızla gelişen teknolojiler, değişimi yön-
lendiren kilit faktörler olarak başı çekiyor.

S&P Global Platts Analytics 2021 raporundaki ana 
tahminler şöyle:

“COVID-19 ve petrol talebi için inişli çıkışlı 
yolculuk sürüyor”
Petrol talebi 2021’de günde 6 milyon varilden (v / gün) fazla 
artacak, ancak tüketimin yine de 2019’un 101,9’unun 2 milyon 
varil altında olması bekleniyor. Rapora göre, petrol talebinin 
gerçek motoru olan küresel orta sınıf  halk, servet eşitsizliğinden 
ve devam eden COVID-19’dan kaynaklanan sürekli baskılarla 
karşı karşıya kalıyor. Yaygın aşı uygulamasının 2021 yılının 
ikinci yarısına kadar gerçekleşmesi olası görünmüyor. Bu da 
birkaç ay boyunca periyodik kilitlenmeleri engellemeyecek. 
İşleri karmaşıklaştıran gerçek şu ki, herhangi bir aşının ilk 
dağıtımının yaşlılara ve ön saflardaki çalışanlara verilecek ol-
ması. Ama rapor, petrol talebindeki toparlanmayı tetikleyecek 
kitlenin bu olmadığını vurguluyor.

“400 milyon insan 10 yıl içinde orta sınıfın dışına 
itilecek”
Tüketiciler, gelirlerinin izin verdiği şekilde pandemiye adapte 
olurken, servet eşitsizliğinin önemli işaretlerini de bu dönemde 
gördük. Bununla birlikte, eşitsizliğin haklı olarak gündeme 
geldiği bir yılda, servet eşitsizliği ve bunun daha derin, uzun 
vadeli etkileri hakkında çok az şey söylendi.
GSYİH’nın 2022’ye kadar COVID öncesi seviyelere çıkma-
sı pek olası görünmüyor, ancak pandemiyle ilişkili “küresel 
gerileme” hakkında daha az konuşuluyor. Milyonlarca insan 
kalıcı olarak işsiz hale geldi ve sonuç olarak aileler eğitim için 
para ödeyemeyecek, bu da büyük durgunluktan sonra deva-
sa iş kaybından kurtulamayan milyonlarca gencin istihdam 
potansiyelini sınırlayacak. Rapor, bu “küresel gerileme”nin 
her yıl 300.000 varil / gün petrol talebinin artmasına katkıda 
bulunacak olan 400 milyon insanın önümüzdeki 10 yıl içinde 
orta sınıfların dışına itilmesiyle sonuçlanacağını belirtiyor.
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“400 million people will be pushed out of the middle 
class over the next 10 years”
While consumers adapt to the pandemic within the confines 
of their income, we have seen the most critical signs of wealth 
inequality in this period. This being said, very little has been said 
about wealth inequality and its deep and long-term effects in 
a year when inequality was rightly brought up in the agenda.
GDP is unlikely to go back to pre-COVID levels but there is 
less discourse on a “global regression” in connection with 
the pandemic. Millions of people have become permanently 
unemployed, and as a result, families will not be able to pay 
for education, which will restrict the employment potential of 
millions of young people that will not be able to escape from 
an enormous loss of employment after the great recession. 
According to the report, this “global regression” will result in 
400 million people contributing to increasing oil demand by 
300,000 barrels/day being pushed out of the middle classes 
over the next 10 years.
OPEC nations will be the dominant factor for oil demand in 
2021. Supply in Libya will rise to 1.2 million barrels per day 
(b/d) under light armistice, challenging expectations. Under 
a new United States administration, the increase in supply 
may come from Iran and Venezuela but the progress is likely 
to be a slow one. For OPEC+, walking on the narrow line 
between volume and price will become increasingly difficult 
for increasing revenues and preventing a major recovery in 
the market share of the US. Moreover, oil production of the 
United States will cause sudden drops with the slow recovery 
in the shale gas equipment, falling another million barrels / 
day in 2021.
Due to a sharp fall in air travels, kerosene / jet fuel demand 
declined by 3.1 million barrels / day, representing a third of 
the overall decline in demand in 2020. Jet fuel will fall back 
in the future.
It is expected that Brent futures will head to $40 per barrel in 
short term and fall just below WTI $50 / billion dollar by the 
end of 2021. In addition, considering the reserve capacity of 
OPEC and uncertainties regarding distribution of Covid-19 
vaccines, one should be careful.
S&P Global Platts Global Director of Analytics, Chris Midgley, 
stated that positive news of effective Covid-19 vaccines 
created a wave of optimism in commodity markets but fun-
damental problems largely remained unchanged. Midgley 
said: “While in the long-term we are more optimistic about 
a rebound of oil demand, causing us to upwardly revise our 
2021 demand outlook. In the short term, we expect things to 
worsen, with increased second-wave lockdowns in US and 
Europe resulting in much weaker gasoline demand across 
the holiday season.”

OPEC ülkeleri, 2021 petrol arzı için baskın faktör olacak. Libya 
arzı, hafif  ateşkese tabi olarak günde 1,2 milyon varile (v / g) 
yükselerek beklentilere meydan okumaya devam edecek. Yeni 
bir ABD Yönetimi ile arzın artması İran ve Venezuela’dan 
gelebilir, ancak ilerleme yavaş olacağa benziyor. OPEC + 
için hacim ve fiyat arasındaki dar ipte yürümek, kuruluş hem 
gelirleri artırmak hem de ABD pazar payında büyük bir topar-
lanmayı önlemek için giderek daha zor olacak. Ayrıca, ABD 
petrol üretimi, kaya gazı teçhizatındaki yavaş toparlanma ile 
ani düşüşlere yol açarak 2021 yılında bir milyon varil / gün 
daha düşecek.
Jet Yakıtı, hava yolculuğundaki keskin düşüş nedeniyle, gazyağı 
/ jet yakıtı talebi 2020’deki genel talep düşüşünün üçte birinden 
fazlasını temsil ederek 3,1 milyon varil / gün düşüş gösterdi. 
Jet yakıtı, ileriye dönük olarak geride kalacak.
Vadeli Brent petrol fiyatlarının kısa vadede varil başına 40 $ 
‘lık alana doğru geçtiği; fiyatın 2021 sonunda, WTI 50 $ / 
milyar doların biraz altına düşeceği öngörülüyor. Bununla 
birlikte, OPEC yedek kapasitesi ve Covid-19 aşı dağıtımına 
ilişkin belirsizlikler göz önüne alındığında dikkatli olunması 
gerekiyor.
S&P Global Platts Küresel Analitik Başkanı Chris Midgley, etkili 
bir Covid-19 aşısının ortaya çıkmasıyla ilgili olumlu haberlerin 
emtia piyasalarında bir iyimserlik dalgası yaratmış olduğunu 
ancak temeldeki sıkıntıların büyük ölçüde değişmediğini belirtti. 
Midgley: “Uzun vadede, petrol talebindeki toparlanma konu-
sunda daha iyimser olmamız 2021’deki talep görünümümüzü 
yukarı doğru revize etmemize neden oldu. Ancak, kısa vadede 
ABD ve Avrupa’da ikinci dalga kilitlenmelerinin artmasıyla 
birlikte, işlerin daha da kötüleşmesini bekliyoruz. Yılbaşındaki 
tatil sezonu boyunca benzin talebi çok daha zayıf  olacak. “ 
açıklamasında bulundu.

“Plastiklerin başı çekmesiyle birlikte, petrokimya 
hammaddelerinin oynaklığı artacak”
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“Petrochemical raw materials including primarily 
plastics will rise in volatility”
Growth of the petrochemicals industry which was the only 
industry with positive oil demand increase due to the increase 
in packaging demand, will speed up recovery in durable goods 
(propylene derivatives) by 4 percent in 2021. The relative 
power in the petrochemicals demand, in comparison with the 
weak oil demand, will cause local competition and volatility in 
raw materials including ethane and naptha. While the pan-
demic brought a high capacity increase for all petrochemicals 
manufacturers, the increase in polyethylene terephthalate 
(PET) bottles indicates that beverage companies will triple 
their global recycled contents within a few years.

“2021 may be the ‘last surge’ in coal demand”
According to the report, the transition from natural gas to coal 
may not be enough to prevent the Henry Hub (HH) prices 
from reaching the record high in the last seven years and 
LNG closures. A transition from gas to coal may be necessary 
to ensure storage of enough natural gas in the 2021/2022 
period. Transition to generation of renewable energy and 
continuous development will be the key topics in the sensi-
tivity of costly gas production and how much the prices will 
be on the supply side.
Transition from gas to coal and restored electricity demand 
in the United States will increase the call for coal supply in 
2021 but financially insecure coal producers of the US will not 
be able to increase supply sufficiently. Despite the expected 
recovery in consumption, China - the world’s top producer 
and consumer of coal - may see its import declining while 
trying for self-sufficiency. The increasing demand in the rest 
of the world may not be enough to compensate for the loss 
of demand in the imports of China.

“Transition to Renewable Energy”
The COVID-19 pandemic has not only changed short-term 
energy supply, demand and prices but it has also changed 
the long-term energy trajectory. Whether coronavirus will 
accelerate energy transition is discussed. S&P Global Platts 
Analytics believes that even though coronavirus reduced 
long-term global oil demand by 2.5 million barrels / day, 
it was not enough to highlight the maximum oil demand 
estimated for the late 2030s.
In addition, while the pandemic is estimated to reduce CO2 
emissions in the energy industry by 27.5 gigatons (almost 
equivalent to a year’s emission) from 2020 to 2050, this 
reduction has to be more than 10 times as large to achieve 
the scenario where global warming is restricted to 2 degrees 
by 2050. According to the report, the effect of coronavirus 
gives rise to a determined step but not a fundamental change 

Paketleme talebinde artış nedeniyle 2020’de pozitif  petrol talebi 
artışına sahip tek sektör olan petrokimya sektörünün büyü-
mesi, dayanıklı mallardaki (propilen türevi ürünler) iyileşmeyi 
2021’de yüzde 4 oranında hızlandıracak. Petrol talebindeki 
zayıflığa kıyasla petrokimya talebindeki göreceli güç, bölgesel 
rekabete ve özellikle etan ve nafta olmak üzere hammadde-
lerde oynaklığa neden olacak. Pandemide genel olarak tüm 
petrokimya üreticileri için yüksek kapasite artışı meydana 
gelirken özellikle Polietilen tereftalat (PET) şişe talebindeki 
artış, içecek şirketlerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel 
geri dönüştürülmüş içeriklerini üçe katlayacaklarını gösteriyor.

“2021, kömürün talebinin “son dalgalanması” 
olabilir”
Rapora göre, gazdan kömüre geçiş, Henry Hub (HH) fiyat-
larının yedi yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasını ve LNG 
kapanışlarını engellemek için yeterli olmayabilir. 2021/2022 
döneminde yeterli doğal gaz depolamasını sağlamak için, talep 
tarafında gazdan kömüre bakılması gerekebilir. Yenilenebilir 
enerji üretimine geçiş ve sürekli büyüme arz tarafında, yüksek 
maliyetli gaz üretiminin duyarlılığı, fiyatların ne kadar yüksek 
olacağı konusunda anahtar konular olacak.
ABD’de gazdan kömüre geçiş ve elektrik talebinin geri kaza-
nılması, 2021’de kömür arzına yönelik çağrıyı artıracak, ancak 
mali açıdan sıkıntılı ABD kömür üreticileri, arzı yeterince 
artıramayacak. Tüketimde beklenen toparlanmaya rağmen, 
dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi olan Çin, 
kendi kendine yeterlilik için çabalarken ithalatının 2021’de 
tekrar düşebileceği öngörülüyor. Dünyanın geri kalanındaki 
talep artışı, Çin’in ithalat talebindeki kaybını telafi etmek için 
yeterli olmayabilir.

“Yenilenebilir Enerji Geçişi”
Koronavirüs salgını yalnızca kısa vadeli enerji arzını, talebini 
ve fiyatlarını değil; aynı zamanda uzun vadeli yörüngelerini 
de büyük ölçüde değiştirdi. Koronavirüsün enerji geçişini 
hızlandırıp hızlandırmayacağı tartışılıyor. S&P Global Platts 
Analytics, koronavirüsün uzun vadeli küresel petrol talebini 
2,5 milyon varil / gün azaltmasına rağmen, bunun 2030’ların 
sonları için öngördüğümüz en yüksek petrol talebi yılını öne 
çıkarmak için yeterli olmadığına inanıyor.
Buna ek olarak, salgının enerji sektörü CO2 emisyonlarını 
2020-2050 döneminde 27,5 gigaton azaltacağı tahmin edilirken 
(neredeyse bir tam yıllık emisyona eşdeğer), küresel ısınmanın 
2050’ye kadar 2 derece ile sınırlı olduğu bir senaryoyu karşı-
lamak için bu azalmanın 10 katından fazla olması gerekiyor. 
Rapora göre, hem uzun vadeli küresel petrol talebi hem de 
arzı için koronavirüsün etkileri kararlı bir adım; ancak köklü 
bir değişikliği ifade etmiyor.
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in long-term global oil demand and supply.
Considering 2050 and as global energy demand continues to 
increase, renewable / clean energy will be focused but fossil 
fuels will continue to account for the majority of the energy 
supply. In addition, there is an expectation that green recov-
ery plans initiated by national governments trying to turn to 
decarbonization and sustainability as the crisis is overcome 
may change the direction of the game. It is forecast that new 
installations in wind and solar power will increase, and biofuel 
demand will increase faster than fossil the following year due 
to an increase in renewable energy capacity.

2050 yılına bakıldığında ve küresel enerji talebi artmaya devam 
ettikçe, yenilenebilir / temiz enerjiye yoğun bir odaklanma 
olacak, ancak fosil yakıtlar enerji arzının çoğunu sağlamaya 
devam edecek. Bununla birlikte, krizden çıktıkça dekarbo-
nizasyon ve sürdürülebilirliğe doğru dönmeye çalışan ulusal 
hükümetler tarafından başlatılan yeşil kurtarma planlarının 
oyunun yönünü değiştirebileceği beklentisi de var. 2021’de 
küresel rüzgar ve güneş kapasitesindeki yeni kurulumlarının 
artacağı; yenilenebilir dizel kapasitesindeki artış nedeniyle 
biyoyakıt talebinin önümüzdeki yıl fosil yakıtlardan daha hızlı 
artacağı tahmin ediliyor.

S&P Global’in 2021’e geçerken izlenecek 5 
emtia temasıyla ilgili görüşleri:

1. Enerji geçiş yolu
2. Karbonu azaltmak ve değerlendirmek
3. Emtia süper döngüsü 2.0
4. Yenilikçi yıkım: 5G ve AI vb. teknolojiler
5. Tek taraflılığın geleceği
S&P Global Platts Enerji Yolları Başkanı Dan Klein raporla 
ilgili şunları söyledi: “2020, enerji piyasalarını tahmin etme 
ve fiyatlandırma söz konusu olduğunda 2020 vizyonu diye bir 
şeyin olmadığını kanıtlayan bir yıl oldu. Kuşkusuz 2021 yılı 
da, tahminlerde daha fazla riske yol açacak, öngörülemeyen 
çarpışmalar ve dönüşler olacak. Ancak temel meseleler, her 
zamankinden daha fazla önem taşımaya devam edecek ve 
enerji piyasası boyunca istikrarlı ve bütünsel bir bakış açısı 
gerektirecek. “
2021 yılı için ana tema “Gıda Güvenliği”
Rapor, iş dünyasının ve hükümetlerin, mümkün olan yerlerde 
küresel tedarik zincirlerini “yeniden taşımaya”, ithalat ve 
ihracata olan bağımlılıklarını azaltmaya ve yerel pazarlara 
odaklanmaya çalıştıklarından, küresel kilitlenmelerin 
“küreselleşme” için daha hızlandırıcı olduğunu vurguluyor.
Sonuç olarak, gıda güvenliğinin 2021 yılı için ana tema 
olması beklenirken 2020’de tedarikleri zaten kısıtlamış olan 
ihracatçılar hala iç talebi karşılamak ve iç fiyat istikrarını 
sürdürmek istiyor. Uzmanlar, gıda ve tahıl arzında herhangi bir 
sıkıntı olmamasına rağmen, alıcılar arasında tedirginlik yaratan 
çeşitli faktörlerin olduğuna inanıyor. Çin, Orta Doğu, Türkiye, 
Güneydoğu Asya ve Afrika’daki devlet alıcıları tarafından 
2020 yılında tahıl rezervlerinin stoklanması bu durumun altını 
çiziyor. Zaman zaman bazı ülkeler gıda fiyatlarındaki artışları 
sınırlamak için yerel pazarlarda zararına ithal tahıl satmak 
zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gibi 
ajanslar, artan fiyatların ekonomik türbülansla birleştiğinde, 
düşük gelirli ülkeleri güvencesiz bir konuma bırakarak gıda 
güvenliğini daha da zayıflatacağını öngörüyor.

S&P Global’s opinions on 5 commodities in 
the new year:

1. The path of energy transition
2. Reducing and valuing carbon
3. Commodities supercycle 2.0
4. Innovative disruption: 5G and AI
5. The future of unilateralism
Head of S&P Global Platts Energy Pathways, Dan Klein, made 
the following statement about the report: “2020 was a year 
that proves that there is no such thing as 20/20 vision when 
it comes to forecasting energy markets and pricing. There 
will undoubtedly be unforeseeable twists and turns over 
2021 that will bring rise to even more risks to the forecasts. 
But fundamentals will continue to matter more than they 
ever have, requiring a steady, holistic perspective across the 
breadth of the energy market.”
The main theme for 2021: “Food Security”
The report emphasizes that global lockdowns accelerate 
“globalization” since business and governments try to 
“relocate” global supply chains where possible, reduce 
their dependency on import and export and focus on local 
markets.
As a result, while food safety was expected to be the main 
theme for 2021, exporters whose supply was already 
limited in 2020 still continue to meet internal demand and 
ensure internal price stability. Experts believe that there 
are different factors causing anxiety among buyers despite 
the fact that there is not any problem with food and cereal 
supply. This is highlighted by government buyers in China, 
Middle East, Turkey, Southeast Asia and Africa stocking 
cereal reserves in 2020. Countries sometimes have to sell 
imported cereals in local markets to restrict the increases 
in food prices. Agencies such as the United Nations Food 
and Agriculture Organization expect that price increase, 
combined with economic turbulence, may leave low-income 
countries precarious, undermining food security even further.
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Budak stated that they reached 
tens of thousands of people with 
the Green Classes and Green Talks 
projects on the platform’s YouTube 
channel since July 2020. She un-
derlined that they set an exam-
ple for the industry with women 
empowerment and mini training 
programs designed for different 
matters depending on the em-
ployment needs and investment 
dynamics of the industry for two 
years.
Budak also emphasized that solar 
power has an important place in 
the Green Talks and Green Classes 
programs to be held on a monthly 
basis in 2021.
Budak said: “There are hundreds 
of companies in operation for en-
gineering, design, supply, installa-
tion, operation, maintenance and 
even asset management for mac-
ro and micro system needs and 
hybrid project demands of the lo-
cal administrations and industrial-
ists for the 1-GW Mini RERA SPP 
procurement postponed to March 
2021. We took the first steps to 
complete energy transformation 
and train qualified female engi-
neers and technicians that work 
and want to work in this field with 
the Nordex Acciona Wind Turbine 
Technical Training. We continue 
with Green Class training and last-
ly the project ‘training on a hanger’ 

Budak, 2020 yılı Temmuz ayın-
dan bu yana devam eden Green 
Classes ve Green Talks projeleri 
ile,  platformun YouTube kana-
lı üzerinden on binlerce insana 
ulaştığını belirtti. İki yıldır, sek-
törün istihdam ihtiyacı ve yatı-
rım dinamiklerine uygun olarak 
birbirinden farklı konularda ta-
sarladığı, kadın güçlendirmesi ça-
lışmaları ve nitelikli mini eğitim 
programları ile bilgi ve tecrübeye 
erişim konusunda sektöre örnek 
olunduğunun altını çizdi.
2021’de, aylık olarak gerçekleştir-
meye devam edilecek olan Green 
Talks ve Green Classes progra-
mında, güneşin önemli bir yere 
sahip olduğunu vurguladı.
Budak: “Türkiye’de Mart 2021’e 
ertelenen 1 GW Ges Mini Yeka 
ihalesi, yerel yönetimlerin ve sa-
nayicilerin makro ve mikro sis-
tem ihtiyaçları ve Hibrid proje 
talepleri için; gerekli mühendislik, 
tasarım, tedarik, kurulum, işletme 
ve bakım ve hatta varlık yönetimi 
için bile ülkemizde faaliyet göste-
ren yüzlerce firma mevcut. Enerji 
dönüşümünü tamamlamak üzere 
ve bu yaşam döngüsünün her ala-
nında çalışan ve çalışmak isteyen, 
kalifiye kadın mühendis ve teknis-
yen yetiştirilmesi konusunda ilk 
adımları Nordex Acciona Rüzgar 
Türbin Teknik Eğitimi ile atmış-
tık, Green Classes eğitimleri ve 

Temmuz 2020 GÜNDERGİ’de yer verdiğimiz TWRE Turkish Women in Renewables and Energy, 
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu başkanı, Güneş ve Rüzgar Enerjisi 
Varlık Yönetimi ve Teknik Danışmanlık Firması Vector Renewables Ülke Temsilcisi Sedef  Budak ile, 
pandeminin sektöre etkilerini ve 2021 yılı için beklentilerini konuştuk.

We discussed the effects of the pandemic on the renewable energy industry and expectations 
for 2021 with Sedef Budak, the Chairwoman of Turkish Women in Renewable Energy (TWRE) and 
Country Representative of Vector Renewables, a Solar and Wind Energy Asset Management and 
Technical Consultancy Company.
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that we launched with Windbaba Online.”
TWRE aims to ensure that blue and white collar employment 
in these companies are competent and equal. Noting that they 
continue to design and launch “pill” programs in partnership 
with the NGOs, universities and private sector stakeholders 
if the industry to make this possible, Budak stated that the 
group that became successful in the digital media with a quick 
adaptation in the course of the pandemic would maintain 
its success with physical training and programs after the 
pandemic.
Budak said: “We hope that vaccination and herd immunity 
will help humanity overcome this crisis this year. We will 
never be able to prevent global warming, and pandemics 
and other natural disasters associated with climate change 
unless we give up fossil fuels and zero carbon emissions. At 
this point, we held webinars and seminars to raise awareness 
of sustainability and conveyed pinpoint information from 
experts on solar power, wind power, geothermal, micro-algae, 
cyclical economy, climate crisis, gender equality, digitization 
in energy, blockchain technologies and electromobility to the 
members of the industry.” 
“We started to provide mentoring to 50 young women in 
a Woman-to-Woman (W2W) Master-Apprentice program 
completely on a voluntary basis without sponsorship. We will 
continue to share the output of the program to be updated on 
an annual basis with the entire industry,” she added.
Stating that they, as the female professionals of the industry, 

son olarak Windbaba Online ile başlattığımız askıda eğitim 
projesi ile devam etmekteyiz.” diye ekledi.
TWRE olarak arzumuz, bu firmalardaki mavi ve beyaz 
yaka istihdamının yetkin ve eşit olmasıdır. Bunu sağlamak 
için de, sektörün değerli STK, Üniversiteler ve Özel Sektör 
paydaşları ile iş birliği içinde “hap” programlar tasarlayıp 
sunmayı sürdürdüklerini belirten Budak, pandemi sürecinde 
çevik bir adaptasyon ile dijitalde başarı sağlayan grubun, aynı 
çevikliği pandemi sonrasında fiziksel eğitim ve programlarda 
göstermeye devam edeceğini bildirdi.
Budak: “Bu yıl aşılama ve herkes tarafından bağışıklığın 
kazanılması ile tüm insanlığın bu krizi atlatacağını umuyo-
ruz. Fosil yakıtlardan vazgeçmediğimiz ve karbon salımını 
sıfırlamadığımız sürece, küresel ısınma ve buna bağlı ortaya 
çıkan pandemi ve diğer doğal felaketlerin önüne geçemeyiz. 
Bu noktada, sürdürülebilirlik bilincimizin gelişmesi için 
webinar ve seminerler gerçekleştirdik; güneş, rüzgar, jeoter-
mal, mikro yosun, döngüsel ekonomi, iklim krizi, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, enerjide dijitalleşme, blockchain teknolojileri, 
elektromobilite gibi konularda, uzman isimlerden nokta 
atışı bilgilerin sektörün kıymetli mensuplarına ulaşmasını 
sağladık.” dedi. 
“Sponsorsuz ve tamamen gönüllük ile gerçekleştirdiğimiz 
Woman to Woman ‘W2W’ Usta Çırak programı ile 50 genç 
kadına mentorlük vermeye başladık. Yıllık olarak yenilene-
cek programın çıktılarını, tüm sektörle paylaşmaya devam 
edeceğiz.” diye ekledi.
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Sektörün uzman kadınları olarak, GÜNDER’in 
Mesleki Yeterlilik Projesine de katkı sağlamak 
için hazırlandıklarını belirten Budak, yine pande-
mi döneminde başlatılan bir diğer önemli proje 
 “Enerji Sektöründe Kadın Raporu” ile, hem rakamsal hem 
sosyolojik bulgular ile T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan-
lığımız, Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere, tüm sektör 
paydaşları ve kamu yetkililerine 2021 yılı sonunda gerçek 
bir durum raporunun sunulacağı haberini verdi.
Kadınların mevcut durumunu ve enerji dönüşümündeki 
yerlerini değerlendirip; kadın istihdamı, fırsat eşitliği ve enerji 
sektöründe, Covid-19 kriz yönetimi ve iyileşme sürecine ışık 
tutmayı planlayan grubun, tüm etkinlik ve projelerini takip 
ve destek için sektör paydaşlarını dijital kanallara davet etti:
https://www.linkedin.com/groups/13582487/
https://www.instagram.com/Greencollarwomen/
https://twitter.com/TWRE_Official
https://www.linkedin.com/company/twre/
https://www.facebook.com/twreofficial
http://youtube.com/TurkishWomeninRenewablesandEnergy
www.twre.org

prepared to contribute to the Professional Competence Proj-
ect of GÜNDER, Budak announced that a true status report 
would be presented to all industry stakeholders and public 
authorities including the Ministry of Energy and Natural 
Resources, Turkish Statistical Institute, and the Ministry of 
Family, Labor and Social Services in particular with the report 
“Women in the Energy Industry” which contains both figures 
and sociological findings.
She invited industry stakeholders to the digital channels 
given below to follow and support all events and projects of 
the group that discusses and the current state of women and 
their place in energy tranformation and plans to shed light on 
female employment, equal opportunity and COVID-19 crisis 
management and the recovery process in the energy industry.
https://www.linkedin.com/groups/13582487/
https://www.instagram.com/Greencollarwomen/
https://twitter.com/TWRE_Official
https://www.linkedin.com/company/twre/
https://www.facebook.com/twreofficial
http://youtube.com/TurkishWomeninRenewablesandEnergy
www.twre.org
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ORBİT ENERJI RENEWS 
ITS FULLY AUTHORIZED 
DISTRIBUTION 
AGREEMENT WITH THE 
WORLD’S LEADING MICRO 
INVERTER COMPANY - 
HOYMILES
Having introduced microinverters to the Turkish solar power 
market three years ago, Orbit Enerji has announced that they 
renewed their fully authorized distribution agreement with 
the world-leading manufacturer of micro inverters, Hoymiles.
Hoymiles is one of the world’s leading micro inverter compa-
nies specialized in MLPE (Module Level Power Electronics) for 
global solar power investors and end users. One of the world’s 
fastest growing solar inverter brands, Hoymiles is marketed 
in more than 50 companies including the United States, 
Europe, United Kingdom, Australia, LATAM, Japan, South 
Korea, Southeast Asia, Middle East, South Africa and India.
Hoymiles micro inverters achieved the world’s highest CEC 

ORBİT ENERJİ, 
DÜNYANIN LİDER 
MİKRO INVERTÖR 
ŞİRKETİ HOYMİLES 
İLE TAM YETKİLİ 
DİSTRİBÜTÖRLÜK 
ANLAŞMASINI YENİLEDİ
3 yıl önce Türkiye solar pazarını micro inverter ile tanıştıran 
Orbit Enerji, Dünya Lideri Hoymiles ile tam yetkili distri-
bütörlük anlaşmasını yenilediklerini duyurdu.
Hoymiles, küresel güneş yatırımcıları ve son kullanıcılar 
için MLPE (Module LevelPowerElectronics) çözümlerinde 
uzmanlaşmış dünyanın önde gelen mikro invertör şirketleri 
arasında yer alıyor. Küresel olarak en hızlı büyüyen solar 
inverter markalarından biri olan Hoymiles, Amerika Birleşik 
Devletleri, Avrupa, Birleşik Krallık, Avustralya, LATAM, 
Japonya, Kore, Güney Doğu Asya, Orta Doğu, Güney Afrika 
ve Hindistan’ı kapsayan 50’den fazla ülkede tercih ediliyor.
Hoymiles mikro invertör 2015 yılında dünyanın 1 No’lu CEC 
en yüksek verimliliğini elde etti – Amerika Birleşik Devletleri, 
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efficiency in 2015 - In California, solar panel installers from 
around the world voted Hoymiles as the world’s most effi-
cient micro inverter against the other reputable micro inverter 
brands.
According to a press release made by ORBİT Enerji, the ad-
vantages of micro inverters are as follows:
It is a system that can manage power output of each panel 
individually, invert the direct current output of panels into 
alternative current right beneath the panel and does not use 
any DC cables on the rooftop.
These devices have a compact form factor and a warranty 
period of 12 years and above.
Natural causes such as lightning are not covered by the 
warranty. The connection is shown below:
Since each panel operates individually, this device provides 
the following advantages:
• You can install each panel individually in any direction 
and condition.
• Capacities, types and ages of the panels may be different.
• No high voltage and high current on the rooftop. The system 
instantly shuts itself off in case of short circuit.
• You can monitor each panel individually so that you can 
identify faulty/malfunctioning panels.
Excited to introduce to the Turkish market the new self-off 
micro inverter series that is capable of turning itself off in 
case of risks, the management of Orbit Enerji emphasizes 
that science and reason could be used to prevent fire - the 
biggest nightmare of rooftop SPP investors.

California’da Hoymiles, küresel montajcılar arasında bilinen 
diğer saygın ve saygın mikro invertör markalarına kıyasla 
dünya çapında en verimli mikro invertör seçildi.
ORBİT Enerji’den yapılan basın açıklamasında, MicroIn-
verter’ün avantajları şöyle özetleniyor:
Her bir panelin üretimini ayrı ayrı yönetebilen, panellerden 
elde edilen doğrusal akımı daha panelin altında iken alter-
natif  akıma çevirebilen, çatıda hiç DC kablo kullanılmayan 
bir sistemdir.
Küçük boyutlarda ve kompak yapıda olan bu cihazlar 12 
yıl ve üzeri GARANTİLERE SAHİPTİR.
Garanti koşulları yıldırım gibi doğal afetleri kapsamamak-
tadır. Aşağıdaki şekilde bağlantı şeklini görebilirsiniz:
Buradaki tüm paneller bağımsız çalıştığı için bu cihaz saye-
sinde şu avantajları yakalarsınız;
• Her bir paneli istediğiniz yönde ve koşulda ayrı ayrı mote 
edebilirsiniz.
• Panellerin kapasiteleri, tipleri ve yaşları bir birinden ba-
ğımsız olabilir.
• Çatıda yüksek voltaj ve yüksek akım olmaz. Kısa devre 
zamanlarında anında sistem kendini kapatır.
• Her bir paneli ayrı ayrı izleyebilirsiniz. Böylece sorunlu-a-
rızalı panelleri tespit etme şansı yakalarsınız.
Farklı risk durumlarına göre kendini kapatma özelliği taşıyan 
yeni self-off  micro inverter serisini de çok yakında Türkiye 
solar pazarına sunmanın heyecanını taşıyan Orbit Ener-
ji yönetimi, özellikle Çatı GES yatırımcılarının en büyük 
korkusu olan yangın tehlikesinin önüne bilim ve akıl ile 
geçilebileceğini vurguladı.
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YASKİ SPP MADE BY YP ENERJI 
SAVES TRY 1 MILLION PER YEAR
Yalova Association of Water Treatment Plants and Sewer Building 
and Operation saves TRY 1 million per year by means of its solar 
power system.
Yalova Association of Water Treatment Plants and Sewer Building 
and Operation (YASKİ) generates a third of its energy needs using 
3,360 solar panels installed on the treatment pools. Thanks to 
the 6-million-lira system built 15 months ago by YP Enerji A.Ş., 
the plant saved more than 1 million on energy over the last year, 
and also sold its surplus energy for TRY 120,000.

The first treatment plant to generate electricity from solar 
energy
YASKİ Chairman Ahmet Kumali stated that they installed the 
solar power system to cut down on their power costs. Noting that 
the project started to generate power in 2019, Kumali said: “We 
have set an example for Turkey with this project. Our system is 
active for about 15 months now. It is the first treatment plant to 
generate electricity from solar energy. The solar system is made 
up of 3,360 panels on 4 pools.”

“It is the largest solar system among treatment plants, and 
one of its kind in Turkey”
Ahmet Kumali thanked Governor Muammer Erol, deputies, mayor 
and public administrators who supported the installation of the 
project, and said:
“It is the largest solar system among treatment plants, and one of 
its kind in Turkey. It meets a third of our power expenses. We set 
an example for many organizations in Turkey. Specialists of such 
organizations of BUSKİ visited the facility. As you can guess, power 
is our largest expense item. We offset with our power supplier on a 
daily basis, and sell our surplus power to UEDAŞ. We have made 
out TRY 120,000 of invoices for the surplus power we have sold 
to UEDAŞ over the last year.”

YP ENERJİ TARAFINDAN YAPILAN 
YASKİ GES İLE YILDA 1 MİLYON 
LİRA TASARRUF EDİLİYOR
Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme 
Birliği, güneş enerjisi sistemiyle yılda 1 milyon lira tasarruf  ediyor.
Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme 
Birliği (YASKİ), arıtma havuzlarının üzerine kurulu 3 bin 360 
güneş paneli ile ihtiyacı olan enerjinin 3’te 1’ini kendisi üretiyor. 
15 ay önce YP Enerji A.Ş.’ye yaptırılan ve 6 milyon liraya mal 
olan sistem sayesinde, son bir yılda enerjide 1 milyon lira tasarruf  
eden tesis bir taraftan da fazla olan enerjisini satarak 120 bin lira 
gelir elde etti.

Güneş enerjisiyle elektrik enerjisini üreten ilk 
arıtma tesisi
YASKİ Başkanı Ahmet Kumali, güneş enerji sistemini, enerji 
maliyetlerini aşağıya çekebilmek için hayata geçirdiklerini söy-
ledi. 2019 yılında projenin enerji üretmeye başladığını anlatan 
Kumali, “Bu proje ile Türkiye’ye örnek olduk. Yaklaşık 15 aydır 
sistemimiz aktif  olarak çalışıyor. Tesisimiz güneş enerjisiyle elektrik 
enerjisini üreten ilk arıtma tesisidir. 4 havuz üzerinde 3 bin 360 
panelden oluşuyor” dedi.

“Arıtma tesislerinde dünyada en büyük, Türkiye’de 
tektir”
Tesisin kuruluş aşamasında destek veren Vali Muammer Erol, 
milletvekilleri, belediye başkanları ve idarecilere teşekkür eden 
Kumali, şunları söyledi:
“Arıtma tesislerinde dünyada en büyük, Türkiye’de ise tektir. 
Tesisimizde enerji giderlerimizin üçte birini karşılıyoruz. Türki-
ye’de birçok kurum tarafından da örnek alınıyoruz. BUSKİ gibi 
kurumlardan gelen ekipler burada incelemelerde bulundu. Malum 
en büyük giderimiz enerji maliyetleri. Bize enerji sağlayan firma 
ile günlük mahsuplaşma yapıyoruz. Ayrıca fazla ürettiğimizi de 
UEDAŞ’a satıyoruz. Son bir yıl içerisinde UEDAŞ’a verdiğimiz 
fazla enerjimiz için 120 bin liralık bir fatura kestik.”
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TÜRK PRYSMIAN KABLO 
IS THE ONLY COMPANY TO 
MAKE THE R&D 250 LIST
The 2019 edition of the “R&D 250 - Companies with the highest 
amount of R&D expenses in Turkey” has been announced. The 
leading company of the Turkish cable industry, Türk Prysmian 
Kablo, became the only representative of the cable industry in 
the list, proving its leadership in R&D once more. According to the 
results of the study, Prysmian Kablo ranks 149th in the list of 
companies with the highest R&D spending with TRY 9,366,229.
According to the company’s press release, Prysmian Kablo, the 
Turkey branch of Prysmian Group - the world leader of energy and 
telecommunication cables industry, is the only cable company to 
make Turkishtime’s list of top 250 companies with the highest 
R&D spending in Turkey. Named the 149th company to spend 
the most on R&D with TRY 9,366,229 in 2019, Türk Prysmian 
Kablo leads the cable industry in this category.

The first and only registered R&D Center in the cable 
industry
Noting that they allocated TRY 5 million to R&D and tried to 
increase this amount every year, Erdinç Yüksel, the R&D Director 
of Türk Prysmian Kablo said: “Our R&D Center is an indispensable 
part of our factory in Mudanya and stands out as the first and 
only R&D Center in the Turkish cable industry. It covers an area 
of 5,000 square meters and has six sections. It was registered 
as an “R&D Center” by the Ministry of Industry and Technology in 
2015. We present innovative solutions highlighting performance, 
efficiency and safety to our industry and the most significant 
and prestigious projects in Turkey with a specialized team of 44 
employees.”

“We are developing products to improve competitive power 
of Turkey”
Pointing out that their R&D Center in Mudanya is one of the 25 
centers in the R&D family of Prysmian Group, Erdinç Yüksel said: 
“With a vision of sustainability, we aim to develop high-perfor-
mance products for the core industries of the economy in our R&D 
Center in Mudanya to improve the competitive power of Turkey. 
We develop innovative, competitive, user-friendly, state-of-the-
art, high-performance products suitable to different challenging 
geographies, environments and conditions around the world for 
energy, fiberoptic and communication cables based on the needs 
of users and the industry.”

AR-GE 250 LİSTESİ’NE 
GİREN TEK KABLO ŞİRKETİ 
TÜRK PRYSMİAN KABLO
Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250- Türkiye’nin 
en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” araştırmasının 2019 
yılı sonuçları açıklandı. Türk kablo sektörünün öncü firması 
Türk Prysmian Kablo, Ar-Ge konusundaki liderliğini bir kez 
daha tescilleterek listeye kablo sektöründen giren tek firma 
oldu. Araştırma sonuçlarına göre, Türk Prysmian Kablo 2019 
yılında 9.366.229TL ile en çok Ar-Ge Harcaması yapan 149. 
şirket oldu.
Şirketten yapılan basın açıklamasında, enerji ve telekomüni-
kasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian 
Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, Turkish-
time’ın “Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” 
listesinde ilk 250 şirket arasına kablo sektöründen giren tek 
şirket olduğu açıklandı. 2019 yılında yaptığı 9.366.229 TL ile 
en çok Ar-Ge harcaması yapan 149. şirket unvanını alan Türk 
Prysmian Kablo, kablo sektöründe birinci sırada yer aldı.

Kablo sektörünün ilk ve tek tescilli Ar-Ge Merkezi
Ar-Ge çalışmalarına ortalama 5 milyon TL ayırdıklarını an-
cak bu rakamı her yıl artırdıklarını söyleyen Türk Prysmian 
Kablo Ar-Ge Müdürü Erdinç Yüksel şunları söyledi: “Ar-Ge 
Merkezimiz, Mudanya’daki fabrikamızın ayrılmaz bir parçası 
ve Türk kablo sektörünün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi olarak öne 
çıkıyor. 2015 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
“Ar-Ge Merkezi” olarak tescil edilen merkezimiz, 5 bin met-
rekare alanda, 6 bölümden oluşuyor. 44 kişiden oluşan uzman 
kadromuzla, sektörümüze ve Türkiye’nin en önemli ve prestijli 
projelerine yüksek performanslı, verimliliği ve güvenliği ön 
planda tutan yenilikçi çözümler sunuyoruz.”

“Ülkemizin rekabet gücünü geliştirecek ürünler 
geliştiriyoruz”
Mudanya’daki Ar-Ge Merkezlerinin Prysmian Group Ar-Ge 
ailesi içinde bulunan 25 merkezden biri olduğunu söyleyen 
Erdinç Yüksel, “Mudanya Ar-Ge Merkezimizde sürdürülebi-
lirlik vizyonumuzla ekonominin can damarı sektörler için üstün 
performanslı ürünler geliştirerek, ülkemizin rekabet gücünü 
de geliştirmeyi hedefliyoruz. Enerji, fiber ve haberleşme kab-
lolarında kullanıcı ve endüstri ihtiyaçlarına göre; dünyadaki 
değişik zorlu coğrafya, çevre ve kullanım şartlarına uygun ye-
nilikçi, rekabetçi, son teknoloji ürünü, kullanıcı dostu, yüksek 
performanslı çözümler geliştiriyoruz.” dedi.
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Güneş
   Takvimi

GÜNEŞ TAKVİMİ / SOLAR CALENDAR
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Yıllık 1 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en 
büyük güneş paneli üretim firması CW Enerji olarak, 166 mm yeni nesil 
hücre mimarisi ile, maksimum 450 Wp güç üretimine sahip Multi-Busbar 
panel üretimi teknolojisini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 
Yeni nesil Multi-Busbar teknolojili güneş panellerimiz artık sizlerle.

1 GW ÜRETİM KAPASİTESİYLE
Türkiye’nin ve Avrupa’nın

En Büyük Panel Üreticisiyiz

Yıllık 1 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en Yıllık 1 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en Yıllık 1 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en 

Multi Busbar
440-450Wp

Multi Busbar
360-370Wp



GÜNDER’in yayın organıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ücretsizdir.
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“ENERJI SEKTÖRÜ 2021’DE “ENERJI SEKTÖRÜ 2021’DE 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ODAKLI SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ODAKLI 
BÜYÜME HEDEFLIYOR”BÜYÜME HEDEFLIYOR”
“Energy industry seeks sustainability-
oriented growth in 2021”

10 YILIN SONUNDA KÜRESEL ENERJI 10 YILIN SONUNDA KÜRESEL ENERJI 
PAZARINA “GÜNEŞ VE RÜZGAR” PAZARINA “GÜNEŞ VE RÜZGAR” 
HAKIM OLACAK!HAKIM OLACAK!
“Solar And Wind” Will Dominate 
Global Energy Market in 10 Years!

SOLAR3GW: “HEDEFIMIZ GÜNEŞTE SOLAR3GW: “HEDEFIMIZ GÜNEŞTE 
HER YIL 3 GW KURULU GÜÇ”HER YIL 3 GW KURULU GÜÇ”
“Our target is 3 GW of installed solar 
power in every year”

GÜNDER: “SOLAR SEKTÖRÜ MINI GÜNDER: “SOLAR SEKTÖRÜ MINI 
YEKA VE HIBRIT ILE YÜKSELECEK” YEKA VE HIBRIT ILE YÜKSELECEK” 
“Solar power industry will rise with 
mini RERA and hybrid”

IICEC: “Güneş, IICEC: “Güneş, 
elektrik kurulu elektrik kurulu 

gücünde lider gücünde lider 
konuma gelecek!”konuma gelecek!”
IICEC: “Solar power IICEC: “Solar power 

will become the will become the 
leading technology leading technology 

in total installed in total installed 
capacity”capacity”

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ

“EN İYİYİ ÜRETMEYE
DEVAM EDİYORUZ”

440-450Wp
144 Hücre

360-370Wp
120 Hücre

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Blv. No:20
Döşemealtı / Antalya
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