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İstanbulGES olarak enerji sektöründe üretim, teknik
destek ve hizmet alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Arazi ve
Çatı Güneş proje sahipleri için anahtar teslim projelendirme ve
sağladığımız finansman modelleriyle EPC hizmetlerinde kesin
müşteri memnuniyeti ile toplam kaliteyi hedefliyoruz. Yenilenebilir
Enerjinin, özellikle Güneş Enerjisinin, kısa sürede geleneksel enerji
kaynaklarından daha fazla kurulu kapasiteye ulaşacağına inanıyoruz. Bu
kapsamda Türkiye’nin öncü olması gerektiğine inanıyor ve İstanbulGES
olarak Güneş Enerjisine yatırım yapmaya devam ederek ülkemize
önemli bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz.

Burak Ensari

Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbulGES Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ensari eğitimini İşletme Fakültesi’nde tamamladıktan sonra iş hayatına enerji sektörü ile dahil oldu. Ensari; yenilenebilir enerji, gaz ve petrol ticareti, elektrik toptan ticareti gibi alanlarda yaklaşık 12 yıl yatırımcı firmalarda profesyonel olarak
görev aldı.
Lisansüstü eğitimini Londra’da Gaz ve Petrol Ticareti üzerine yaptıktan sonra yine burada kendi
şirketini kuran Ensari, aynı zamanda Energy Institute üyesidir.
Lisans: İşletme, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Yüksek Lisans: Oil and Gas Trade Managment, Regents University, Londra

Burak Çağrı Günay

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lise ve üniversite eğitimini Amerika’da tamamladıktan sonra, Alantra Daruma şirketinde kurumsal finansman alanında analist olarak 3 yıl süreyle görev alan Günay, 2018 yılı itibariyle Energy
China (Çin devlet şirketi) şirketi Türkiye ofisinde Proje Geliştirme Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. 3 yılı aşkın süre içerisinde yenilenebilir enerji projelerinin keşfi, fizibilite çalışmaları ve EPC
kurulumlarında aktif görev almıştır. Profesyonel çalışmalarının yanı sıra Çanakkale’nin Ayvacık
ilçesinde 18 MW kurulu güç kapasitesindeki RES santralinin yatırımcısı ve ortağıdır.
Lisans: Economics and Finance, Bentley University, Massachusetts
Yüksek Linans: İngilizce MBA, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye

Ömer Çağrı Demiröz
Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra yenilenebilir enerji sektörüne giriş yaptı. 2020 yılında
Enerji sektöründe Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 18 MW kurulu güç kapasitesinde çalışan RES
santralinin ortağıdır. Yenilenebilir enerji sektörü ve enerji depolama sistemleri konularında Türkiye ve diğer ülkelerde yatırım fırsatları konusunda aktif olarak araştırmalar yapmaktadır.
Lisans: İşletme, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
Yüksek Lisans: Muhasebe ve Denetim Bölümü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
(Devam Ediyor)

HEDEFLERİMİZ
Yaşadığımız küresel iklim değişikliğinin
gösterdiği üzere dünyanın çevre dostu,
yenilenebilir, doğaya zarar vermeyen
enerjilere ihtiyacı var. Gelişen ekonomilerle
birlikte enerji ihtiyacı da her gün artmaktadır.
Çevrenin zarar görmesini engellemek, meydana
gelen zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla baş
edebilmek ve doğadaki karbon salınımını azaltmak için
‘’Yeşil Enerji‘’ hem ülkemizin hem de dünyanın en temel
ihtiyacı haline gelmiştir. Enerji üretimi teknolojisinde ve enerji
kaynakları seçiminde, çevresel faktörlerin dikkate alınması ve
enerji kullanımında verimliliğe özen gösterilmesi gün geçtikçe
daha çok önem kazanmaktadır.
İstanbulGES olarak hedefimiz, Güneş Enerjisi konusunda dünyanın önde
gelen ülkeleri arasına girmeye aday olan Türkiye’nin lokomotif GES şirketi
olmaktır. Çevre dostu bir enerji kaynağı olan Güneş Enerjisinin ülke genelinde
yaygınlaşması, bu alanda dünyaya teknoloji ve teknik ihraç etmek bizler için milli
bir meseledir. Kaynaklarımızın etkili ve doğru kullanımı, ülkemizin sahip olduğu
potansiyelin hayata geçirilmesi temel hedeflerimiz arasındadır.
Her gün genişleyen profesyonel ekibimizle Türkiye ve Avrupa’nın lider GES şirketi olmayı
amaçlıyoruz. Sağladığımız güvenilir ve kaliteli hizmetle müşteri odaklı bir çalışma prensibi
benimsiyoruz. Toplam kalite yönetimi ile Türkiye’nin 7 bölgesinde enerji potansiyelini ülke
ekonomisine katmak en büyük hedefimizdir.

İstanbulGES olarak vizyonumuz, ülkemizin ihtiyaç ve potansiyellerini
dikkate alarak özgün ve doğa dostu çözümler sunan, yetkinliğini çevresel
faydayı gözeterek uygulayan, ülkemize katma değer sağlayan bir şirket
olmaktır.
Ülkemiz, paydaşlarımız ve müşterimiz için bilgi birikimlerimizi enerjiye
dönüştürüyor; ilgili etik ve mesleki standartlara en üst düzeyde uyum
sağlayarak yenilikçi, özgün ve çevre dostu çözümler üretiyoruz.

FAALİYET
ALANLARIMIZ
İstanbulGES olarak endüstriyel kurulumların yanı sıra evsel çatı kurulumunda da çözümler sunuyoruz. Şebeke bağlantılı (On-Grid) sistemlerin
yanı sıra şebekeden bağımsız akü destekli sistemler (Off-Grid), güneş
enerjili sulama sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, güneş enerjili
kamera sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi alanlarda da
hizmet veriyoruz. Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Kurulumu (EPC)
alanında müşteri odaklı çözümler geliştiriyoruz. Optimal ürün tedariğinden uygulama ve montaja kadar ilgili tüm süreçleri alanında uzman personellerimizle sürdürüyoruz.
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DEVAM EDEN
PROJELERİMİZ

Bahar Hibrit
RES/GES
Çanakkale

Kurulu Güç

Yıllık Enerji Üretimi

Kapasitenin Hane
Tüketim Karşılğı

DC: 4821 kWp
AC: 3510 kWp

3.940.788 kWh

506

Kullanılan
Panel Sayısı

Yıllık Engellenen
Sera Gazı Salınımı

Devreye
Alınma Tarihi

9628

2.051.829 kg

13.03.2022

Yelen Hibrit
RES/GES
Çanakkale

Kurulu Güç

Yıllık Enerji Üretimi

Kapasitenin Hane
Tüketim Karşılğı

DC: 6548 kWp
AC: 5690 kWp

6.388.342 kWh

820

Kullanılan
Panel Sayısı

Yıllık Engellenen
Sera Gazı Salınımı

Devreye
Alınma Tarihi

15607

3.326.184 kg

18.04.2022

Aksu Villa
Çatı GES
Antalya

Kurulu Güç

Yıllık Enerji Üretimi

Kapasitenin Hane
Tüketim Karşılğı

DC: 12 kWp
AC: 8 kWp

9809 kWh

1

Kullanılan
Panel Sayısı

Yıllık Engellenen
Sera Gazı Salınımı

Devreye
Alınma Tarihi

25

7 kg

15.10.2021

NEDEN
GÜNEŞ
ENERJİSİ?

Uluslararası Yenilenebilir
Enerji Ajansı verilerine göre
günümüzde güneş enerjisinin
kullanımı dünya genelinde yaklaşık
700.000 MW, ülkemizde ise 7.219 MW
üzerinde kurulu güce ulaşmıştır. Ülkemizde 2019 yılında çıkarılan öz tüketim yönetmeliği ile çatı üstü GES yatırımlarının önü açılmıştır.
Bu sayede güneş enerjisi sektörünün yaklaşık 10
milyar dolarlık bir pazar haline dönüşeceğine inanıyoruz. Bu alanda gelişen teknolojinin de yardımıyla yatırım
maliyetlerinin geçtiğimiz yıllara oranla düşmesi, güneş enerjisini daha cazip hale getirmiştir. Ek olarak 2021 ve
sonrasında hibrit santral modellerinin de yavaş yavaş devreye
girmesiyle teknik potansiyel 405 milyar kWh/yıl, ekonomik potansiyeli
380 milyar kWh/yıl düzeyine ulaşmıştır.
2021 yılı GES beklentisi ise 2020 yılının iki katı olarak öngörülmektedir.
Bunun 1 GW’i YEKA ihaleleri, Cati GES yine 1 GW civarındadır. Hybrid Ges
pazarı 600-700 MW arasında ve yaklaşık 1300 MW yeni GES santralleri
kurulumu hedeflenmektedir. İstanbulGES olarak bu güçlü ve yüksek
potansiyeli doğru değerlendirmek, Güneş Enerjisinin gücünü iyi
kullanmak için biz de Güneşi Takip Ediyoruz.
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