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ENSİA Yönem Kurulu Başkanı Hüseyin Vatan-
sever, EPDK’nın rüzgâr ön lisans başvurularını iki 
yıl ertelemesinin yarımcı iştahını durdura-
cağını belirterek, kararın geri alınmasını istedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun  (EPDK)  rüzgâr 
enerjisine dayalı elektrik ürem ön lisans başvurularını iki 
yıllığına ertelemesi sektörde kaygıyla karşılandı. Adının 
açıklanmasını istemeyen bir türbin ürecisi firma yetkilisi,  
“EPDK bence yanlış yap. Erteleme yerine başvuruları alıp 
ihyaç duyuyorsa bundan önceki süreçlerde de yapğı 
gibi lisanslama ihalesinin tarihini biraz daha öteleyebilirdi. 
BunuBunu da yarımcıların nabzını tutarak, ihalelere gösteri-
lecek ilgi seviyesini ölçerek yapabilirdi” dedi.
 

ENSİA’dan Geri Adım Talebi 
Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı 
Hüseyin Vatansever de EPDK’nın kararını yanlış 
bulduğunu belir. “Lisans başvurularının iki yıl ötelen-
mesi yarım iştahını tamamen ortadan kaldıran bir karar” 
diyen Vatansever şöyle devam e :
“Ba“Başvuruların ertelenmesi elektrik ürem yarımı 
yapmak isteyenleri caydırıyor. Aynı zamanda bizim esas 
odaklandığımız yerli ekipman üremine yönelik yarım 
yapan ve yapmayı düşünen firmaları frene basmak 
zorunda bırak.”
 

"Öngörülemezlik" Ar 
BaBaşvuruları erteleme kararının yabancı yarımcı açısın-
dan sektördeki öngörülemezliği arrdığını vurgulayan 
Hüseyin Vatansever şunları söyledi: “Yabancıların siyasi, 
makro ekonomik ve piyasa göstergeleri nedeniyle kaf-
alarında zaten soru işaretleri vardı. Şimdi böyle bir karar 
verilmesi onlar açısından belirsizlikleri daha da arrdı, 
dolayısıyla daha temkinli yaklaşacaklar. Bu erteleme 
kkararından mutlaka geri dönülmesi, geri adım alması 
gerekiyor. Çünkü bu sektörün önünü kapatacak bir 
adımdır.”

“Lisanslara Erteleme,
Rüzgar Yarımlarını Keser”

ENSİA Yönem Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever
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Yüzlerce Ölçüm Direği Dikildi 
HüsHüseyin Vatansever, daha önce açıklanan başvuru takvi-
minin etkisiyle Türkiye  rüzgâr enerji sektörüne yarım 
yapmak üzere harekete geçen irili ufaklı, yerli yabancı çok 
sayıda firma bulunduğuna dikkat çek. Vatansever “Şimdi 
yüzlerce firma ölçümlerle ilgili direkler dikler, masraf 
e ler. Lisans başvurusunda bulunacaklardı. Ama şimdi 
ben başvuru kabul etmiyorum diyorsun.  Peki bu girişim-
ciler ne yapacak? Dolayısıyla hem santral yarımcılarını 
hem de ekipman üreten ve üretmeye yönelik yeni yarım 
yapmayı planlayan oyuncuları, sanayicimizi hayal 
kırıklığına uğratmışr. Mutlaka yeniden gözden geçir-
ilmesi gereken bir karardır. Bu kararın tekrar gözden geçir-
ilerek yolumuzu daha belirgin hale gerilecek bir karar 
alınacağına inanmak isyoruz.”

Üçüncü Kez Ertelendi 
EPDK’nın son kararıyla  rüzgâr santrali ön lisans başvuru-
larının alınması üçüncü kez ertelenmiş oldu. EPDK’nın 
konuya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:
“Kuruma 2-6 Nisan 2018 tarihlerinde  rüzgâr enerjisine 
dayalı önlisans başvurusunda bulunmaya aday tüzel 
kişilere  rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvuruları 
bakımından 30 Temmuz  2015 tarih ve 5709 sayılı Kurul 
Kararı ile belirlenen başvuru tarihleri 14 Mart 2018 tarihli 
ve 7738-7 sayılı Kurul Kararıyla ertelenmişr. Bu 
kapsamda 2-6 Nisan 2018 tarihlerinde alınması planlanan 
sösöz konusu başvuruların 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde 
alınmasına karar verilmişr.”

Gerekçe Açıklanmadı
EPDK sektördeki oyuncuları şaşırtan söz konusu erteleme 
kararına ilişkin herhangi bir gerekçe açıklamadı. Sektör 
temsilcileri geçğimiz yıl içinde yaklaşık 4 bin MW’lik  
rüzgâr santrali lisans ihalesi verilmiş olmasının alınan 
kararda etkili olabileceğine işaret e .

BU ALAN 
FİRMANIZ İÇİN AYRILDI !..

ENSİA BÜLTEN,  her ay, sadece 
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği  

sektörlerinden, tamamını ekipman ürecisi, hizmet sağlayıcı firmalar ile işletme               
yetkilileri ve sektör profesyonellerinin oluşturduğu yaklaşık 2500 Takipçi ile buluşmakta !..  

Bu alanda Bu alanda yerinizi alarak, firmanızın, sektördeki bu geniş kitleye ulaşmasını, 
sosyal medya üzerinden daha etkin tanılmasını sağlayabilirsiniz !..

HEMEN YERİNİZİ AYIRTIN ! 

HABERLER
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Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ), 
“Yenilenebilir Enerji Yarımlarında ana ve yan 
sanayinin ürem merkezi olma” vizyonu ile yerli 
ve yabancı yarımların ajandalarında olmayı 
sürdürüyor ...
Avusturyalı bir yarımcı heyeni BOSBİ ve Bergama’da 
misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Birliği (TÜREB) ve ENSİA’nın girişimleri ile Ber-
gama’yı odaklarına alan yerli ve yabancı yarımcılarımızın 
sayısının artacağına eminiz. Bergama OSB doğru bir 
vizyonda ilerliyor...
 

22 Mart 2018 tarihinde Bergama Organize Sanayi Bölge-
si’nde (BOSBİ)  rüzgâr türbini onarımı, bakımı ve kurul-
ması aşamalarında gereksinim duyulan kalifiye personelin 
temini ve devamında ishdam sağlanması amacıyla bir 
çalışma yapmak üzere Viyana’dan gelen heyet ile bir 
tanım ve bilgilendirme gezisi gerçekleşrildi. Geziye; 
BOSBİ ve Bergama Ticaret Odasını (BERTO) temsilen 
BERTO Yönem Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Bergama 
Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Enerji Sanayicileri İş 
Adamları Derneği (ENSİA) Yönem Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği 
(TUREB) Yönem Kurulu Başkan Yardımcısı Ünal Terzi ve 
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Planlama Birimi Başkanı 
Murat Çelik de kaldı.
 

Program dâhilinde BOSBİ’de faaliyet gösteren LM Wind 
Power firmasına ziyaret gerçekleşrilerek yerinde incele-
meler yapıldı. BOSBİ tarandan yapılan sunumda bölge ve 
Bergama tanımı yapılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. 

ENSİA Yönem Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever 
Türkiye ve bölgedeki Yenilenebilir Enerji’nin konumu, 
gelişimi ve ENSİA’nın bu kapsamda üstlendiği görev ve 
sorumluluklar hakkında bilgi vererek Ege bölgesinin 
yenilenebilir enerji konusunda gerek vizyon gerekse de 
potansiyeli açısından mukayeseli üstünlüğü olduğunu ve 
bölgeye yarımların cezbedilmesi kapsamında somut 
adımlar adımlar a klarını belir.
 

Misafirperverlikleri ve katkıları için Bergama Belediyesi  
Başkanı Sayın Mehmet Gönenç’e, Bergama Ticaret Odası 
Başkanı Sayın Fikret Ürper’e, Bergama Organize Sanayi 
Bölgesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.

Vatansever,  Avusturyalı yarımcı heyene Bergama OSB 
hakkında detaylı bilgileri sahada verdi.

Enerji Sektöründe
Yeşmiş İş Gücünün Merkezi : İzmir

HABERLER

4



Bereket Enerji Ürem A.Ş, yıllık 130 MW kurulu 
güce sahip olacak tesislerinde yerli hücre üre-
mine Haziran ayında başlayacak.
Bereket Enerji Ürem A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Cemal 
Baflı, SOLAREX Fuarı'nda yapğı açıklamada Haziran 
ayında yerli güneş hücresi üreminde Haziran ayında 
başlayacaklarını açıkladı. 
 

BBaflı, ‘’Bereket Enerji olarak sektörde bu yıl yine bir ilki 
başaracağız. Haziran ayında Türkiye’de ilk olacak güneş 
enerjisi hücre üremine başlayacağız. Yıllık 130 MW 
kurulu güce sahip olacak tesislerimizle yerli üremin 
starnı vermiş olacağız. Hücre üreminin kapasitesini iki 
yıl sonra sonunda 400 MW’a çıkarmayı planladık. Talepleri 
karşılamak amacıyla şu anda yıllık 150 MW olan panel 
ürürem tesislerimizin kapasitesini de 500 MW’a yükselt-
meyi hedefledik.’’ dedi.
 

Bereket Enerji Solarex Fuarında “Parla”dı
Bereket Enerji Ürem A.Ş, güneş enerjisi sektörünün 
buluşma plaormu olan 11. Uluslararası SOLAREX Güneş 
Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’’nda ‘’Parla’’ adını taşıyan 
panelleri ve ‘’Güneşi yakala’’ sloganıyla sergiledi.
 

Bereket Enerji Grubu Enerji Ticaret Müdürü Elif Yağlı Ece, 
fuarda orta ve ba Avrupa, Balkanlar, Rusya, Kaaslar, 
Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan solar endüstril-
erinin karar vericileriyle buluşma rsanı yakaladıklarını 
belirterek, "Türkiye’nin yerli paneli Parla, uluslararası 
plaormda teknolojisi ve kalitesiyle gerçekten parladı" 
dedi. 
 

EEce, Türkiye ile birlikte tüm Dünyada güneş enerjisine ilgi 
ve talebin çok hızlı şekilde yükseldiğini vurgulayarak, şu 
değerlendirmeyi yap: "Enerji sektörünün her alandaki 
üremiyle akf oyuncusu olan grubumuz, güneş enerjisi 
panellerinin üremi ve kurulumu konusunda da Türki-
ye’de öncü bir rol oynamaktadır. Solarex Fuarı, bu açıdan 
hem yerli hem de yabancı yarımcılara yönelik önemli 
bağlabağlanlar gerçekleşrdiğimiz bir rsata dönüştü. 
Amacımız, Parla’yı bir dünya markası haline germekr. 
Ayrıca, yerli panel üremi ve kurulumlarını yaygınlaşr-
mak, yabancı ülkelere yönelik projelerimizle ülkemize 
döviz kazandırmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.
 

SOLAREX fuarının, bu alanda yarım yapmaya niyetli 
girişimciler için önemli rsatlar sunduğunu belirten Baflı, 
Bereket Enerji’nin panel üremi ve anahtar teslim projel-
eriyle güneş enerjisinden yararlanmanın öncülüğünü 
yapan firmalardan biri olduğunu dile gerdi.

Bereket Enerji, 
Türkiye’nin İlk PV Hücre 
Ürem Fabrikasını Kuruyor

SEKTÖREL GELİŞMELER
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Bereket Enerji Ürem A.Ş, yıllık 130 MW kurulu 
güce sahip olacak tesislerinde yerli hücre üre-
mine Haziran ayında başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat 
Albayrak’ın Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı’nı açıkladığı, enerji verimliliği alanında Tür-
kiye'nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden 
biri olan 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 
(EVF 2018) İstanbul’da gerçekleşrildi. 
  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı açıkladığı, enerji 
verimliliği alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli 
etkinliklerinden biri olan EVF 2018, bu yıl da sektörün 
önde gelen şirketlerini ve sektör profesyonellerini 
ağırladı. Albayrak, 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın 
açılışında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na ilişkin 
sunumsunum gerçekleşrdi. Söz konusu plan kapsamındaki 
hedefleri ve bunların nasıl uygulanacağını anlatan  
Albayrak, enerji verimliliğinin Milli Enerji ve Maden Poli-
kası'nın önemli bir yapı taşı olduğunu ve söz konusu 
sunumla yeni bir süreci başla klarını söyledi.
 

Katma değerli üründe daha az enerji tükep daha yüksek 
verimlilik sağlayabilmek için Türkiye'nin kat etmesi 
gereken ciddi bir mesafe olduğuna dikka çeken Albayrak, 
"Enerji tükeminin artması tek başına bir anlam ifade 
etmiyor. Aynı anda enerji yoğunluğunuzun da artması 
lazım ki birinci lige çıkabilesiniz. Gerek dünya gerek 
Avrupa Birliği gerekse gelişmiş ülkelere bakğımızda, 
enerjienerji yoğunluğunu ciddi bir noktaya taşımamız gerek-
ğini görüyoruz." diye konuştu. 

Albayrak, daha müreffeh bir topluma ulaşmak için 
açıkladıkları Milli Enerji ve Maden Polikası'nın arz güven-
liği, yerlileşme ve öngörülebilir piyasalar olmak üzere üç 
ana sac ayağından oluştuğunu harla .
 

BuBu noktada hem sürdürülebilir kalkınma hem de 
rekabetçi ve yeşil büyümenin ortaya konması gerekğini 
vurgulayan Albayrak, eylem planı kapsamındaki kazanım-
ları şu şekilde açıkladı : 

"2023'e kadar 10,9 milyar dolarlık bir yarım söz konusu. 
Kaynaklarımızı olabildiğince az kullanıp daha rekabetçi bir 
özel sektöre kavuşmak bizim için çok önemli ki, bu süreç 
kazan-kazan olsun. Bu, 23 milyon ton petrol eş değeri 
enerji tasarrufu ve birincil enerji tükeminin yüzde 
14'üne varan tasarruf ile 66,6 milyon ton karbon salımı 
azalmı anlamına geliyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak

EVF 2018 Göz Kamaşrdı
SEKTÖREL GELİŞMELER
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Albayrak, eylem planı kapsamındaki hedeflerde konut ve 
sanayinin önemli bir yer tuuğuna işaret e . Bu alan-
larda her kesime iş düştüğünü dile geren Albayrak, şöyle 
konuştu: "Bugün somut bir şekilde bu alanları açıklayıp 
takipçisi olacağız. 2023'e kadar 1,7 milyon konutun 
dönüşümüyle 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Bu 
tasarruf, ısı yalımının 20 yıllık ömrünü dikkate 
aldığımıaldığımızda 10 milyar dolara çıkıyor. Isı yalımı 20 yıllık 
ömrü içinde 5 yılda kendini amor ediyor. Kalan 15 yılda 
vatandaşın cebine katkı yapan bir yarımdan bahsediy-
oruz. Isı yalımı, ısınma faturasında yüzde 40'a kadar 
düşüş sağlıyor. Burada finansal kurumlarımızla, tükeci 
kredisi özelinde değil daha rekabetçi bir program ortaya 
koyacağız. Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle 
ttaksitlerin ödenebileceği, düşük faizli bir model oluştura-
cağız."
 

Albayrak, eylem planı kapsamındaki hedeflerin "düşük 
maliyet, yüksek rekabet gücü" fikriyle konulduğunu belir-
terek, bu hedeflerle konuan sonra enerji tükeminde 
yüzde 32 ile en büyük paya sahip sanayide de tasarrufun 
10 milyar dolar seviyesine ulaşacağını anla .
 

ÖÖte yandan Kredi Garan Fonu ile de sanayiciye 10 milyar 
lirayı bulan bir destek sağlanacağına dikka çeken 
Albayrak, sanayicinin yapğı verimlilik yarımlarının geri 
dönüşüm süresinin 3-4 yıl olarak hesaplandığını söyledi.
 

SeSektörün önde gelen isimlerinin deneyimlerini paylaşğı 
“Enerji Verimliliğini Planlıyoruz, Doğayı Yeniliyoruz” 
oturumuna kalan TSKB Kalkınma Kurumları Finansmanı 
ve Mühendislik Müdürü Coşkun Kanberoğlu, “İklim 
Değişikliği Finansmanı” konulu bir sunum gerçekleşrdi. 
“Kredi poröyümüzün yüzde 68’i sürdürülebilirlik temalı” 
Konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilene-
bilirbilir enerjinin yanı sıra enerji ve kaynak verimliliği gibi 
yarımların da büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan 
Kanberoğlu, bu yarımların hayata geçirilmesinde finans 
sektörüne büyük rol düştüğüne dikkat çek. 

TSKB’nin kredi poröyünün yüzde 68’inin sürdürülebilirlik 
yarımlarından oluştuğunu harlatan Kanberoğlu, “Bu 
alandaki desteklerimiz yenilenebilir enerji, enerji ve 
kaynak verimliliği, ihracat, yeşil binalar, turizm, kadın is-
hdamı gibi başlıklarda şekilleniyor. Sürdürülebilirlik 
yarımlarına verilen tüm desteği dikkate alırsak ülkemizin 
yıllık karbondioksit salımının 12 milyon ton azalmasına 
kakatkıda bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Bu rakamın 2,4 
milyon tonu, tamamen enerji verimliliği kaynaklı olarak 
gerçekleş” dedi. Enerji verimliliği kredilerinin sürdürüle-
bilirlik yarımları kapsamında en çok odaklandıkları konu-
ların başında geldiğini belirten Kanberoğlu, sözlerine 
şöyle devam e : “Enerji verimliliği yarımlarını 2009’dan 
bu yana orta ve uzun vadeli fonlarla destekliyoruz. 
BugüneBugüne kadar 80’e yakın enerji verimliliği projesine 
yaklaşık 600 milyon ABD doları finansman sağladık. Bu 
alanda Dünya Bankası (IFC), Avrupa Yarım Bankası (AYB), 
Alman Kalkınma Bankası (KFW), Japon Uluslararası 
İşbirliği Bankası (JBIC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) gibi uluslararası kaynaklardan fon temin 
ediyoruz.” “Enerji verimliliği projelerine desteğimiz 
süsürecek” Enerji verimliliği projelerinin gerek iklim 
değişikliğiyle mücadele gerek enerjide dışa bağımlılığın 
azallması anlamında fark yara ğını ifade eden Kan-
beroğlu, bu yarımların özel sektöre rekabet avantajı 
kazandırdığını da harla . Kanberoğlu şöyle devam e : 
“Enerji verimliliği projelerinde, özellikle enerji tükemi 
yüksek olan demir çelik, çimento, teksl, otomov, kimya 
ve plask sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler öne 
çıkıyor. Yarım alanı olarak bakıldığında ise enerji verimlil-
iği projelerinin ak ısıdan enerji üremi, tesis modern-
izasyonu, enerji opmizasyonu, enerji verimli teknolojiler, 
izolasyon, aydınlatma, taşıma ve yeşil binalar gibi geniş bir 
yelpazeye yayıldığı görülüyor. Doğru projelerle yüksek 
oranda enerji tasarrufu sağlanması, ürem maliyetlerinin 
düşmesiyledüşmesiyle bu firmalara önemli bir rekabet avantajı da 
sağlıyor. Dünyaya, Türkiye’ye ve ülkemizin özel sektörüne 
bu denli katkı sağlayan enerji verimliliği projelerine 
desteğimiz sürecek.” 

SEKTÖREL GELİŞMELER
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05 – 07 Nisan 2018 tarihleri arasında, İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleşrilen ve Voli 
Fuarcılık tarandan organize edilen fuar, bu yıl 
kabına sığmayarak dış alanlara da taş ve 11 
yılın en büyük kalımcı sayısına ve sergi alanına 
imza a . 

ZiZiyaretçi sayısının da aynı oranda artacağının online kayıt-
lardan anlaşıldığını belirten Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. yet-
kilileri bu yıl ziyaretçi sayısında da rekor kalım 
sağlandığını ifade e ler. Yurt içi kalımcı sayısının 155, 
yurt dışı kalımcı sayısının 75 olduğu Solarex İstanbul 
Fuarı’nda 1000’e yakın marka temsil ediliyor. Fuara çok 
sayıda profesyonel ziyaretçinin yanı sıra, CEO’lar, STK tem
silcileri, akademisyenler, bürokratlar ve dünya genelinden 
kalacak alım heyetleri işrak e .. Fuar, dünyada ve Tür-
kiye’de güneş enerjisi üremine ilişkin yapılacak birçok 
seminer, panel ve konferanslarla da güneş enerjisi 
hakkında çeşitli konuların tarşıldığı bir global arena olma 
özelliği de taşıyor.

Türk Solar Sektörü, Büyük Bir Fotovoltaik Pazar Olma 
Yolunda Hızla İlerliyor
TTürkiye geçğimiz on yılda kayde ği ekonomik 
büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen solar 
piyasalarından biri haline geldi. Enerji dağımının 
tamamen özel sektöre devredildiği ve enerji ürem 
varlıkları özelleşrilmesinin önümüzdeki beş yıl içerisinde 
tamamlanmasının planlandığı bu dönemde başarılı bir 
biçimde uygulanan özelleşrme programı, ülkenin solar 
sesektörüne son derece rekabetçi bir yapı ve büyüme için 
yeni ufuklar kazandırdı. Sergilenen ürün ve gerçekleşen 

etkinliklerle sektörün nabzını tutan Solarex İstanbul; 
Avrupa ve Asya bölgelerini birleşren noktada sektörün 
en önemli buluşması olarak öne çıkıyor. Yerli ve yabancı 
kalımcı firmaların, yeni pazarlara ulaşması için, önemli 
olanaklar sunan fuarda, MENA ülkeleri başta olmak 
üzere, Afganistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bul-
garistan, Fransa, Tunus, Cezayir, Gürcistan, Irak, İran, 
İspaİspanya, İtalya, Kazakistan, Mısır, Suudi Arabistan ve 
Yunanistan’dan firma yetkilileri de fuardaki yerini aldı. 
 

Geçğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Solarex İstanbul 
Fuarı’nda güzel işbirliklerine imza aldı.  Türkiye’de ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar ve çok sayıda 
dernek tarandan desteklenen Solarex İstanbul 
sayesinde, önümüzdeki yıllarda da, kamu kurumları, 
dernekler, STK’lar ve üniversitelerin yanı sıra sektörün 
ilerlemesine rsat sağlayacak kurumlar ile işbirliklerinin 
arartarak devam etmesini temenni ediyoruz.

SOLAREX 2018 
Gerçekleşrildi

SEKTÖREL GELİŞMELER
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Bereket Enerji Ürem A.Ş, yıllık 130 MW kurulu 
güce sahip olacak tesislerinde yerli hücre üre-
mine Haziran ayında başlayacak.

Solar hücre ve modül ürecisi Solarworld Indus-
tries iflas için başvuruda bulundu. Yaklaşık 600 
Solarworld çalışanı, birkaç ay içinde ikinci kez 
işlerini kaybetmek korkusuyla yüzleşmek 
zorunda…

SolaSolarworld Industries, Bonn iflas mahkemesinde iflas 
takiba için dava aç. Şirket sözcüsü Albrecht Handke, 
“Alman fotovoltaik hücreler ve modüller ürecisi, daha 
düşük pazar fiyatlarına ve Avrupa Komisyonu'nun Çin'den 
yapılan güneş ithalana karşı önlemleri sonlandırma niye-
yle diğer ürecilerle birlikte hareket ediyor” dedi.
 

Şu anda üreci bünyesinde, Bonn'daki genel merkezinde, 
Freiberg (Saksonya) ve Arnstadt (Thuringia) ürem tesis-
lerinde yaklaşık 600 kişi çalışmakta... Avrupa'nın en büyük 
güneş enerjisi ekipmanları ürecisi olan Almanya merkezli 
SolarWorld, Çin'in güneş panelleri üremindeki hızlı 
arşın yara ğı arz bolluğunun yol açğı fiyat düşüşleri ile 
başa çıkamayarak iflas başvurusunda bulunduğunu 
açıkladı.açıkladı.
 

'Güneş Kralı' olarak bilinen SolarWorld'ün yüzde 29 
hissesi 4 yıl önce Qatar Solar S.P.C tarandan san alın-
mış. 
 

Daha önce de güneş sektöründe Q-Cells, Solon ve 
Conergy gibi dev şirketler iflas etmiş. 

BU ALAN 
FİRMANIZ İÇİN AYRILDI !..

ENSİA BÜLTEN,  her ay, sadece 
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği  

sektörlerinden, tamamını ekipman ürecisi, hizmet sağlayıcı firmalar ile işletme               
yetkilileri ve sektör profesyonellerinin oluşturduğu yaklaşık 2500 Takipçi ile buluşmakta !..  

Bu alanda Bu alanda yerinizi alarak, firmanızın, sektördeki bu geniş kitleye ulaşmasını, 
sosyal medya üzerinden daha etkin tanılmasını sağlayabilirsiniz !..

HEMEN YERİNİZİ AYIRTIN ! 

Solar World Industries, İflas Başvurusunda Bulundu
SEKTÖREL GELİŞMELER
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1994 yılından ibaren başarıyla düzenlenmekte 
olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili 14,044 
yerli ve yabancı ziyaretçi tarandan düzenli 
olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansı'nın 
24.'sü gelişrilmiş konu içeriği ile Enerji ve Çevre 
Fuarı ve Konferansı adı alnda 2 - 4 Mayıs 2018 
tarihlerinde Türkiye'nin ekonomi ve sanayi 
başbaşken İstanbul'da, konum ve kapasite açısın-
dan Türkiye'nin en avantajlı mekanlarından biri 
olan İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşri-
lecek. Konferansın 2.gününde (3 Mayıs 2017) 
ENSİA Özel Oturumu da yapılacak. ENSİA oturu-
munun ana teması: 'Yenilenebilir Enerji Sek-
töründe Yerli Ekipman Üremi' ...
 

2-42-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşri-
lecek ICCI 2018 Fuar & Konferansı kapsamında düzenle-
necek ENSİA Özel Oturumu’nda ; stratejik önceliği olan 
yenilenebilir enerji sektöründe ihyaç duyulan ekipman, 
komponent ve hammaddelerin yerli üremi konusunda 
mevcut polikalar, teşvikler, ve yürütülmesi gereken 
çalışmalar paylaşılacak.

ICCI 2018 Fuar & Konferansında, geçğimiz yıllarda 
olduğu gibi; dünya enerji sektörü ile ülkemiz enerji sek-
törüne genel bakış çerçevesinde, Enerjide liberalleşme ve 
yeniden yapılanma, talep ve arz projeksiyonları, AB Enerji 
polikaları gibi konuların yanı sıra; Kojenerasyon, Yüksek 
Verimli Enerji ürem Teknolojileri, Enerji Tesis İşletme-
ciliği, Yenilenebilir Enerji, Ak Yönemi, Geri Dönüşüm 
SiSistemleri, Cevre Teknolojileri gibi teknik konulara da hem 
ulusal hem de uluslararası ölçekte yer verilecek.

Her geçen yıl daha yüksek bir kalım ve başarı ile 
gerçekleşmekte olan ICCI’ın 24. yılında  İstanbul Fuar 
Merkezi 9. ve 10. Salonlarda 02-04 Mayıs 2018 tarihleri 
10.00-18.00 saatleri arasında kalımcılarıyla buluşacak.

ICCI 2018 Kapsamında  ENSİA Özel Oturumunun
Bu Yılki Teması : “Yerli Ekipman Üremi”...

FAALİYETLERİMİZ
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5. Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları 
Fuarı, 19 – 21 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenle-
necek. Derneğimiz, fuar alanında stant açarak 
yerini alacak. 5. Jeotermal Enerji Teknolojileri 
ve Ekipmanları Fuarı kapsamında 2018 Jeoter-
mal Konferansı da düzenlenecek.
 
5’inci Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı 
ve Konferansı’nın, yeni yarımlarıyla 19-21 Nisan 2018 
tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşeceği bildirildi.
 

DemosDemos Fuarcılık tarandan bu yıl 5’inci kez düzenlenecek 
Expo Geothermal, sektörün kalbini İzmir’e taşıyacak. 
2017 yılı Ocak ayında İstanbul’da yapılan fuardan sonra 5. 
Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ve 
Konferansı, yeni yarımlarıyla 19-21 Nisan 2018 tari-
hlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşecek.
  

5.EXPO5.EXPO GEO 2018 Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekip-
manları Fuarı’na bu yıl, Ege’nin yenilenebilir enerji sek-
töründe parlayan yıldızı ve  Jeotermal Enerji potansiyeli 
açısından Türkiye’nin en önemli jeotermal kaynaklarına 
sahip İzmir ev sahipliği yapacak. Jeotermal kaynaklarını 
enerji, sağlık, turizm ve tarım sektörlerinde doğru ve 
etkin olarak kullanımı ve sürdürülebilirliği açısından 
önemli konuların ele alınacağı 2018 Jeotermal Konferansı  

da fuar kapsamında 19 Nisan 2018 tarihinde düzenle-
necek. Konferansta, “ Jeotermal Yarımların Dünü, 
Bugünü ve Yarını ”, ” Jeotermal Sistemlerde Sbnit ve 
Silika Çökelmeleri ve Kullanılan Kimyasallar ”, ” Jeotermal 
Santrallerde ve Kuyularda Ürem ve Verimliliği Arracak 
Otomasyon Uygulamaları”, ” Jeotermal Enerji Üreminde 
Saha Enstrümantasyon Uygulamaları ”, ” Jeotermal Uygu-
lamalarda İşletmeye Geçiş Aşamaları”, “ Gelişen Yerli 
Sondaj Teknolojileri ve Jeotermalde Uygulama Alanları” 
ve ” Jeotermal Sahalarda Reenjeksiyon (Geri Besleme) 
Önemi “ konuları ele alınacak.
 

İzmir’de 3 gün Boyunca Jeotermal Günleri yaşanacak
3 gün boyunca sürecek fuar, İzmir Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde, 10.00-17.30 saatleri arasında 
ziyaretçilerini ağırlayacak.

5.EXPO Jeotermal İzmir 
Fuarına Kalıyoruz

FAALİYETLERİMİZ
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ENSİA Sürekli Eğim Merkezi Farkıyla
ISO 50001 EnMS Baş Denetçi Eğimi
19 Mayıs’ta İzmir’de Başlıyor

FAALİYETLERİMİZ
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Berdan Cıvata & Somun Mak. Yd. Prç. İml. San. 
Lab. Hiz. Tic. San. A.Ş. de Mart 2018 ibari ile 
ENSİA Ailesine kaldı.   
 

BeBerdan Cıvata 1979 yılında yurt içi ve yurtdışında firma-
ların standart ve özel cıvata, somun, saplama ve ankraj 
gibi her çeşit ve kalitedeki bağlan elemanları ih-
yaçlarını karşılamak amacıyla Tarsus’ta Yunus ve Hasan 
Şemsi kardeşler tarandan kurulmuştur. Şirken kurucu-
lardan Makine Yüksek Mühendisi Hasan Şemsi, 6 yılı 
İstanbul Denet Civata’da, 6 yılı Adana’da STFA Civata’da 
olmakolmak üzere yarım asra yakın bir süredir yurçi ve yurtdışı 
deneyimi ile Türkiye’de en eski cıvata ürecilerinden 
biridir.

 

ISO, TSE, ANSI, DIN, ASTM normları ve müşteri taleplerine 
göre ürem yapan Berdan Cıvata; z ürem ve kalite 
anlayışı, ISO, EN 17025 e göre Türkak’tan Akredite Test 
Laboratuvarı, sıcak ve soğuk cıvata ürem tesisleri, 
otomak somun ürem tesisleri yanında ısıl işlem tesisi, 
elektro galvaniz, sıcak daldırma galvaniz ile çinko lamel 
 

kaplama tesisleri ile tam entegre bir cıvata fabrikası 
olarak ulusal ve uluslar arası pazarda önemli bir yere 
sahipr. 
 

ÜrünleriniÜrünlerini 50’yi aşkın ülkeye ihraç eden Berdan Cıvata; 
enerji nakil hatları, makine, inşaat, çelik yapılar, gemi inşa 
sektörleri, rafineri ve petrokimya tesisleri, demiryolları, 
yol, tünel, baraj inşaatları ve rüzgâr enerji sektörü için 
yüksek dayanımlı cıvata, ankraj, saplama, dişli çubuk ve 
somun üremini uluslararası kalite standartlarında ve 
müşteri taleplerini dikkate alarak yapmaktadır.
  

TTürkiye’de CE Belgesi ve TUCSA MARK AD 2000 W , ISO EN 
14399 , ISO EN 17025, ISO EN 14399 - 10 HRC belgelerini 
sektörde ilk alan cıvata fabrikası olan BERDAN CİVATA, 
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 
33.000 m² alan üzerinde kurulu olup, yüksek mukave-
metli ve büyük çaplardaki bağlan elemanları üreminde 
çözümcü yaklaşımıyla, 36’dan fazlası mühendis olmak 
üüzere 260’ı aşkın personel kadrosuyla üstün hizmet ver-
mektedir.
 

Türkiye’de Turquality kapsamına alınan sektörünün ilk, 
Türkiye genelinde ise 161. firma olan Berdan Cıvata 
Almanya’da kurmuş olduğu Berdan Befesgungs GmbH 
şirke ile yurtdışında özellikle de Avrupa’da daha etkin 
hale gelmişr.

ENSİA Ailesinin Yeni Üyesi : 
Berdan Cıvata

ENSİA AİLESİ
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