
GESTURK Enerji, stratejik 
partneri Davut Panel fir-
ması tarafından geliştirilen 

ve çatıyı delmeden güneş enerjisi 
sistemlerinin kurulmasına olanak 
sağlayan Solar Uyumlu Çatı Pane-
li çözümlerini yurt dışına da sun-
mayı hedefliyor. Faaliyete geçen 
yıl başladıklarını dile getiren GES-
TURK Enerji CEO’su Şahan Denen, 
“Yurt içinde ve yurt dışında foto-
voltaik (PV) enerji projeleri geliştir-
mek, mühendislik hizmetleri sun-
mak, anahtar teslim mühendislik, 
tedarik ve kurulum (EPC) hizmetle-
ri vermek, PV sistemlerde kullanılan 
ürünlerin tedariğini yapmak, sis-
temlere işletme ve bakım hizmetle-
rini en doğru şekilde sunmak başta 
olmak üzere enerji sektöründe ge-
niş bir alanda faaliyet gösteriyoruz. 
Sektörde çok deneyimli bir firma 
olan Güvenli Enerji’nin teknik altya-

pısını barındırıyoruz. Kalitesi Türkiye 
ve tüm dünyada onaylanmış ürün-
ler ile müşterilerimize etik ve kalite-
li hizmet sunma prensibi ile çalışı-
yoruz. Güncel teknolojik gelişmele-
ri yakından takip ediyoruz ve gelen 
tüm talep ve projelerde uzun işlet-
me ömrüne ve yüksek güvenilirliğe 
sahip ürünleri tercih ediyoruz. Ken-
di sektöründe marka olmuş ürünle-
ri kullanıyoruz” diye konuştu.

Geçen yıl faaliyete başlama-
larına karşın farklı büyüklüklerde 
temiz enerji projesine imza attık-
larına dikkat çeken Denen, “Bun-
lardan biri de Türkiye'de ilk kez kul-
lanılan güneş enerji sistemlerine 
uyumlu çatı sandviç panellerinin 
kullanıldığı 250kWp güneş paneli 
gücündeki Erenli GES oldu. Bu te-
siste partnerimiz ve çözüm ortağı-
mız Davut Panel firmasının patent-
li ürünlerini kullandık. Davut Panel 

yenilenebilir enerjinin çok kısa bir 
zamanda hızla geliştiğinin ve gün 
geçtikçe de çok daha fazla önem 
kazanacağının bilincinde olan ile-
ri bir firma. Türkiye’de bir ilk olan 
Solar Uyumlu Çatı Paneli aynı za-
manda yılın çatı malzemesi ödülü-
nü kazandı. Pur/pır dolgulu bu pa-
nel sayesinde özellikle güneş pa-
nellerinin mekanik montajında ve 
montaj işçiliğinde büyük kolaylık 
sağlandı. Bir hayal ile başlayan bu 
proje bittiğinde çok anlamlı bir hal 
aldı” dedi.

Söz konusu projenin Erenli fir-
masının fabrika çatısında kesinlik-
le delme işlemi istememesi sonu-
cu ortaya çıktığını belirten Denen, 
“Projede tedarikçilerimiz Axitec 
ve GoodWe firmalarının da deste-
ği büyük oldu. Davut Panel ile Ege 
Bölgesi’nde çatı sandviç panelle-
rini delmeden birçok GES projele-
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rine imza atmayı düşünüyoruz. Bu 
uygulamaları anlattığımız bütün ya-
tırımcılardan çok olumlu geri dönüş-
ler aldık. Bu nedenle stratejik ortağı-
mız ile birlikte bu durumu bir adım 
öteye taşıyarak anahtar teslim sun-
muş olduğumuz bu çözümleri sadece 
Türkiye’de değil, yakın çevre ülkeler 
içinde sunabileceğimizi ve bu sayede 
sadece bir EPC firma olmaktan öteye 
gideceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle 
sadece malzeme ihraç etmemiş aynı 
zamanda bir çözüm ve proje satmış 
olacağız” diye konuştu.

Bu yıl yeni bir yapılanma için-
de olacaklarını anlatan Denen, “Gü-
neş panelleri ve invertör üreticileriyle 
doğrudan iş birliği yaparak; uluslara-
rası bir toptancı ve sistem entegra-
törü olarak kaliteli ürünleri, profes-
yonel mühendisliği ve montajı re-
kabetçi fiyatlarla birleştirip tesisleri 
kuracak ve bu tesislerin problem-
siz çalışmalarını garanti edeceğiz. 
Ayrıca bağımsız sistem entegratö-
rü olarak belirli üretici veya ken-
di ürünlerimiz ile sınırlı kalmadan, 
müşteri taleplerine ve santral spe-
sifikasyonlarına esnek şekilde yanıt 
vereceğiz. Aydın’da kurduğumuz 
585kWp gücündeki JA Solar firması-

nın Türkiye’deki ilk mono perc özel-
liğine sahip çatı GES tesisi dışında; 
Türkiye’nin ilk mikro invertör tekno-
lojili 749kWp gücündeki arazi GES 
tesisini devreye aldık. Yurt içinde ve 
dışında kendi ihtiyaçları için kurula-
cak olan çatı GES tesisleri için her ça-
tıya özel farklı çözümlerimizi sunmak 
istiyoruz” dedi.

10kW altı büyüklükteki kiremit 
çatı GES tesislerinde stratejik part-
nerlerinin Alman Braas Çatı Sistem-
leri olduğunu söyleyen Denen, “Ye-
nilenebilir enerji sektörünün geliş-
mesine destek veren her kuruluş ile 
de birlikte hareket etmekten, birlikte 
çalışmaktan gurur duyarız. GESTURK 

Enerji olarak 2018’de özellikle küçük 
fotovoltaik on-grid (şebeke bağlan-
tılı) sistemlerin tabana yayılabilmesi 
için bilgilendirme çalışmalarına baş-
ladık. Özellikle çatılar için özel çö-
zümlerimizi de InterSolar Fuarı’nda 
sergileyeceğiz. Bugüne kadar Tier-
One sınıfı güneş panelleri ve dünya-
da kendini kanıtlamış güvenilir inver-
tör üreticileri ile kurduğumuz sistem-
lerimizi bu yıldan itibaren yerli güneş 
paneli üreticileri ile de gerçekleştire-
biliyor olacağız” dedi.

Sektör yeni yasayı bekliyor
Lisanssız elektrik üretiminde 

10kW altı fotovoltaik güneş ener-

ji sistemlerinin önünü açacak olan 
yasal düzenlemelerin sektörün sağ-
lıklı ve doğru bir şekilde büyümesi-
ne destek olacağı görüşünü dile ge-
tiren Denen, “Enerji Bakanlığı, EPDK 
ve TEDAŞ yetkililerinin alacak olduk-
ları bu kararlar, temiz enerji sistemle-
rinin yaygınlaşması için çalışan bizim 
gibi kurumsal yapıların daha da art-
masına, ülkemizin yenilenebilir ener-
ji sektörünün gelişmesine ve enerjide 
dışa bağımlılığının azalmasına büyük 
katkı sağlayacaktır. Şu an için 10kW 
altı sistemlerde önümüzdeki en bü-
yük engel kurulumları kamu kurum-
ları nezdinde kolaylaştıracak uygun 
bir yönetmeliğin olmayışı. En düşük 
güçteki sistem dahi yürürlükteki li-
sanssız yönetmelik kapsamında de-
ğerlendiriliyor ve bundan dolayı pro-
sedürler uzun sürüyor” diye konuştu.

Çağımızda inovasyonun başarı-
nın en önemli kurallarından biri ol-
duğunu vurgulayan Denen, “Re-
kabet arttıkça karlılık azalıyor. GES-
TURK Enerji olarak bizler de sadece 
güneş enerji santralleri kurarak de-
ğil; aynı zamandan yenilenebi-
lir enerji sektöründe fark yaratacak 
inovatif projelerimizle de farklılık ya-
ratmaya çalışıyoruz” dedi. n
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GESTURK, güneş elektiriği sistemlerini 
DAVUT solar uyumlu çatı paneli ile
yurt dışına da sunacak

Şahan DENEN


