TT
TARIM
TÜRK

SEKTÖRDEN | News from the sector

Proje ve Çözüm Ortağınız

“gestürk enerjİ “
Tarımsal alanda, yenilenebilir enerji kullanımı üzerine faaliyet gösteren GESTÜRK
Enerji firmasının CEO’su Şahan Denen, şirket faaliyetleri ve sektör hakkında Tarım Türk
Dergisine değerlendirmelerde bulundu. Keyifli okumalar
Tarım Türk: Firmanızın mottosu
ve marka olarak edindiği ilke nedir
öğrenebilir miyiz?
Şahan Denen: GESTURK Enerji, yurt
içinde ve yurt dışında fotovoltaik (PV)
enerji projeleri geliştirmek, mühendislik
hizmetleri sunmak, anahtar teslim (EPC)
hizmetleri vermek, PV sistemlerde
kullanılan ürünlerin tedariğini yapmak ve
sistemlere işletme & bakım hizmetlerini
en doğru şekilde sunmak başta olmak
üzere, enerji sektöründe geniş bir
alanda faaliyet göstermek için 2017
yılında İzmir’de kurulmuştur. GESTURK
Enerji’nin ana çalışma prensibi, kalitesi
Türkiye ve tüm dünyada onaylanmış
ürünler ile müşterilerine etik ve kaliteli
hizmet sunmaktır.
T. Türk: Son zamanlarda devletimizin
yenilenebilir enerji kullanımına büyük
destekleri bulunmakta. Mesela bir soğuk
hava deposunun çatısına kuracağınız
güneş enerjisi tesisi için devlet destek
veriyor diye biliyoruz. Bunlardan biraz
bahsedebilir misiniz?
Ş. Denen: Elektriğin olduğu ve çok
yoğun kullanıldığı özellikle soğuk hava
depolarının çatılarına güneş elektriği
sistemleri kurulabilmektedir. Bu güneş
elektriği sistemleri sizlerin de bahsettiği
gibi özellikle tarım bakanlığı tarafından
desteklenmektedir.
Bu sayede yatırımcılar 3 – 4 yıl içinde bu
yatırımlarını amorti edebilmektedirler.
GESTURK olarak bizlerinde KKYDP
(Kırsal
Kalkınma
Yatırımlarını
78 www.tarimturk.com.tr

Destekleme Programı) kapsamında
devreye almak üzere olduğumuz ÇAKA
GES Projesi sayesinde yatırımcısı soğuk
hava deposunun elektrik masraflarının
%40’ını kurduğumuz GES tesisi
sayesinde karşılayabilecektir. Tarım
sektöründe en büyük ikinci maliyet
kalemi genelde enerji maliyetleridir.
Güneş elektriği sistemlerinin yakıtı
sadece güneştir. Bu da güneş enerjisi
gibi tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının
tarım sektörü içinde ne kadar önemli
olduğunun bir göstergesidir.
T.Türk: Şahan Bey
şirketiniz
çalışmalarından bahsedebilir misiniz?
Tarım sektöründe faaliyet gösteren
firmalar sizlerden nasıl destek alabilirler?
Ş.Denen:
GESTURK
Enerji
kurulduğu günden beri yenilenebilir
enerji sektöründe her büyüklükteki
yenilenebilir
enerji
yatırımlarını
gerçekleştiren yatırımcılara ve halkımıza
hizmet etmek amacında olduğu için
farklı büyüklüklerde temiz enerji
projesine imza atmıştır. Bunlardan
biri de Türkiye’de ilk kez kullanılan
güneş enerji sistemlerine uyumlu çatı
sandwich
panellerinin kullanıldığı
250kWp güneş paneli gücündeki
ERENLİ GES (Güneş Enerji Santralı)‘tir.
Bu tesiste partnerimiz ve çözüm
ortağımız GOODWE firmasının yeni
ürünlerini kullandık. Yatırımcı firmanın
fabrika çatısında kesinlikle delme
işlemini istememesinin bir sonucu
olarak ortaya çıkan bu anlamlı projede

Şahan Denen
GESTÜRK Enerji CEO’su

tedarikçilerimizin
desteği
büyük
olmuştur. Çatıları delmeden yaptığımız
bu uygulamaları hangi yatırımcıyla
paylaştıysak çok olumlu geri dönüşler
aldık. Bu nedenle stratejik ortağımız
ile birlikte bu durumu bir adım öteye
taşıyarak anahtar teslim sunmuş
olduğumuz bu çözümleri sadece
Türkiye’de değil Türkiye’ye yakın tüm
çevre ülkeler içinde sunabileceğimizi
ve bu sayede sadece bir EPC
firma olmaktan öteye gideceğimizi
düşünüyoruz. GESTURK olarak sadece
malzeme ihraç etmemiş aynı zamanda
bir çözüm ve proje satmış olacağız.
Aydın’da
kurduğumuz
585kWp
gücündeki EGE NTA Çifliği GES,
JA Solar firmasının Türkiye’deki
ilk Mono Perc hücre özelliğine
sahip çatı GES tesisi olmuştur.
Geçen yıl Türkiye’nin ilk mikro invertör
teknolojili 749kWp gücündeki arazi GES
tesisini de devreye aldık. GESTURK
Enerji olarak yurt içinde ve dışında
kendi ihtiyaçları için kurulacak olan çatı
GES tesislerine özel farklı çözümlerimizi
sunmak istiyoruz.
TarımTürk Dergisi aracılığı ile tüm
tarım sektöründe faaliyet gösteren
firmalara, GESTURK olarak biz ve bizim
gibi tarafsız ve dürüst hareket eden
enerji firmalarının bilinçli bir şekilde,
enerji maliyetleri konusunda, GES
yatırımlarının en başından itibaren her
konuda destek olabileceğimizi sizlerin
huzurunda açıklamak isterim.

