
110  | NİSAN 2019 |   www.ekovitrin.com

Güneş enerjisi alanında faaliyet 
gösteren dünyanın en eski şirket-
lerinden birisi olan Asunim, 2012 
yılında girdiği Türkiye pazarında 

EFC firması adıyla faaliyet gösteriyor. Asu-
nim, uluslararası alanda 960 MW, Türkiye 
genelinde ise 198 MW büyüklüğünde güneş 
enerjisi santrali kurulum ve tedarik referan-
sına sahip. Asunim Türkiye Yönetici Ortağı 
Umut Gürbüz, güneş enerjisi sektöründe 
sundukları hizmetleri ve hedeflerini Ekovit-
rin’e anlattı.

 Asunim Grup’un Türkiye pazarına 
giriş öyküsünü ve günümüze kadar kay-
dettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır 
mısınız?

Asunim; güneş enerjisi ile ilk olarak 
1998’de fotovoltaik güneş enerjisi sistemle-
rinin kWp maliyetlerinin 100 bin Euro’lar 
mertebesinde olduğu zamanlar, elektriğin 
mevcut olmadığı bölgelerdeki su arıtma 
tesislerinde kullanarak tanıştı. Sonrasında 
Afrika’nın çeşitli ülkelerinde demiryolla-
rı projelerinde bu teknolojiyi kullanarak 
sektöre dahil oldu. Asunim, güneş enerji-
si alanında faaliyet gösteren, dünyanın en 
eski şirketlerinden birisi durumunda. 2005 
yılından itibaren de şirketleşerek, dünyanın 
farklı bölgelerindeki ofisleri aracılığıyla, ka-
zandığı deneyim ve başarıyla tamamlanmış 
sayısız uluslararası referanslar ile fotovoltaik 
güneş enerjisi alanında anahtar teslim kuru-
lum EPC hizmeti vermeye başladı. Asunim 
Türkiye olarak 2012 yılından itibaren Asu-
nim Grup bünyesinde güneş enerjisi sis-
temlerinin projelendirilmesi, anahtar teslim 
kurulumu ve ürün tedariki konularında EFC 
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firması adıyla faaliyet gösteriyoruz. Grubun 
960 MW’lara varan global referanslarının 
yanında, Türkiye’de 198 MW’lık tecrübe-
ye sahibiz. Tüm projelerimizde; tasarımdan 
kuruluma, devreye almadan, bakım onarıma 
kadar uluslararası mühendislik birimimiz 
birebir yer alıyor ve tüm süreci bünyemizde 
takip ediyoruz. Ayrıca, Asunim bünyesinde 
bulunan Maxima Enerji isimli şirketimiz ile 
kurulum ve bakım onarım süreçlerini tama-
men birbirinden ayırıp, hem kurulumunu 
tamamladığımız sistemlere hem de bakım 
onarım hizmetine ihtiyaç duyan yatırımcılara 
bakım onarım hizmetlerini sağlıyoruz.

“TÜRKİYE’NİN GÜNEŞLENME 
POTANSİYELİ YÜKSEK” 

 Türkiye, güneş enerjisi sektöründe na-
sıl bir potansiyele sahip? Sektörü değer-
lendirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo 
çıkıyor?

Ülkemiz, Avrupa’ya baktığımızda güneş-
lenme potansiyeli en yüksek ülkelerinden 
biri. En düşük güneş alan ilimiz bile, birçok 
Avrupa ülkesinden daha fazla güneşlenme 
süresine, üretim potansiyeline sahip. Bu, ül-
kemiz için çok büyük bir şans.

Bu şansı avantaja çevirmek, sağlıklı ge-
lişen ve sürdürülebilir büyüme gösteren bir 
güneş enerji sektörüne sahip olmak hepimi-
zin elinde. Bu yolda son kullanıcının doğru 
bilgilendirilmesi ve en önemlisi sektörümü-
zün istikrarını sağlayacak, uzun yıllar boyun-
ca beklenen verimlilik ile çalışabilen sistem-
lerin ülkemize kazandırılması çok önemli. 
An itibariyle güneş sektörüne baktığımızda 
ise, pazar artık şebekeye satış yöntemiyle 
kurulan santrallerin yerine yalnızca öz tüke-
tim odaklı. İçinde bulunduğumuz ekonomik 
koşullar nedeniyle, finans imkanları da son 
derece kısıtlı. 

“FOTOVOLTAİK ENERJİ 
SEKTÖRÜNDE BİRÇOK İLKE İMZA 

ATTIK”

 Asunim Türkiye olarak Türkiye paza-
rında üretim, pazar payı ve ciro anlamın-
da ulaştığınız büyüklüğü açıklar mısınız?

Asunim olarak, 7 farklı ülkede yer alan 
ofislerimiz ile uluslararası alanda 960 MW, 
Türkiye genelinde ise 198 MW büyüklü-
ğünde güneş enerjisi santrali kurulum ve te-
darik referansına sahibiz. Fotovoltaik enerji 
sektöründe birçok ilke imza atan, her zaman 
referans kabul edilen bir EPC firmasıyız. 
Türkiye’de Kıvanç Tekstil için yaptığımız 
proje Türkiye’nin 001 No’lu lisanssız GES 
başvurusu ve Türkiye’nin en büyük çatı üstü 
GES sistemiydi. Kurulumunu 2013 yılında 
yaptık ve elektrik üretimi yapmaya devam 
ediyor. Kayseri Mimar Sinan Organize Sa-
nayi Bölgesi Toptancılar Sitesi’nde 12 çatıyı 
kapsayan GES projesi de dünyanın beşinci 
büyük çatı projesi.

Bunlar dışında Elazığ’da hayata geçirilen 
ilk lisanslı proje olan Solentegre GES ve yine 
geçtiğimiz yıl kabulleri tamamlanan Konya 
ve Sivas’ta bulunan üç ayrı lisanslı GES 
projelerinde de Asunim imzası bulunuyor. 
Türkiye’de kurulumu tamamlanan toplam 10 
adet lisanslı GES projesinin dördünün kuru-
lumu bizlere ait, bu da Türkiye güneş ener-
ji sektöründe, çatı pazarından sonra lisanslı 
GES segmentinde de gerek hizmet kalitesi 
gerekse kurulu güç dikkate alındığında lider 
konumda olduğumuzu gösteriyor. Özetle-
mek gerekirse, lisanslı GES segmentinde 
yüzde 40, çatı üzeri GES segmentinde ise 
yüzde 20’ler mertebesinde pazar payına sa-
hibiz.

 Türkiye pazarında sunduğunuz çözüm-
lerde hangi kriterler ön plana çıkıyor?

Ön plana çıktığımız 3 ana başlık bulu-
nuyor. Bunlardan ilki şirketimizin yapısı. 
Şirketimizin yapısında; Uluslararası ekip 
ve uluslararası referanslara sahip, sektörde 
21 yıllık tecrübesi bulunan ve finansal alt-
yapısı son derece sağlam bir şirketler grubu 
sözkonusu. Tüm projelerimizde; tasarımdan 
kuruluma, devreye almadan, bakım onarıma 

kadar uluslararası mühendislik birimimiz 
birebir yer alıyor ve tüm süreci bünyemizde 
takip ediyoruz. Ön plana çıktığımız ikinci 
konu, Türkiye’nin en büyük portföyüne ve 
en geniş servis ağına sahip bakım onarım 
şirketimiz ile faaliyet göstermemiz. Bakım 
onarım hizmetlerinin EPC hizmetleri ile aynı 
çatıda olmasının sağlıksız olduğunu gördük 
ve iki süreci tamamen birbirinden ayırarak 
arıza tespit ve raporlama, teknik müşavirlik 
ve bakım onarım hizmetleri alanında hizmet 
veren Maxima Enerji’yi kurduk. Ön plana 
çıktığımız en önemli konu ise Asunim’in 
21 yıllık tecrübesini ve Türkiye’deki güç-
lü yapılanmasını, öz tüketim sistemleri için 
sunduğumuz cazip finansman koşulları ile 
birleştiriyor olmamız. Tüketimi olan, artık 
elektrik faturası ödemekten bıkmış, elektriği-
ni kendisi üretmek isteyen ve bunu ağır bir 
yatırım sürecinden geçmeden yapmak iste-
yen sanayicilerimiz için  geliştirdiğimiz bir 
finans paketi açıklıyoruz. 

 Asunim Türkiye olarak kısa ve uzun 
vadedeki hedeflerinizi ve yatırım planları-
nızı paylaşır mısınız?

Asunim Türkiye olarak çok yakında baş-
layacağımız birçok çatı projemiz mevcut. 
Türkiye’nin önde gelen alüminyum üretici-
lerinden PMS Alüminyum’un fabrika çatı-
sına yaptığımız GES projesini önümüzdeki 
günlerde devreye almayı planlıyoruz. Yine 
tekstil ve gıda alanlarında bulunan birçok 
fabrika için öz tüketim projelerimiz mevcut. 
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz finansman 
paketi ile öztüketim sistemleri alanında yo-
ğun bir dönem geçireceğimizi öngörüyoruz. 
Öz tüketimin yanında lisanslı proje segmen-
tinde de yoğun çalışmalarımız mevcut. Önü-
müzdeki süreçte bu projelerden bazılarının 
hayata geçmesini bekliyoruz. Türkiye’nin 
yanında Mısır, Dubai ve Portekiz’deki şir-
ketlerimiz ile de yoğun faaliyetlerde bulu-
nuyoruz. Ortadoğu bölgesinde 100 MW’ın 
üzerinde, Portekiz’de de 170 MW’lar mer-
tebesinde bir proje portföyümüz bulunuyor 
ve bu projeleri 2019-2021 yıllarında hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. E


