
Hizmark Group, Türkiye paza-
rında sektör daha oluşmadan 
önce 2004 yılında başladığı ça-
lışmalarını bugüne kadar birçok 
başarı hikayesiyle süslemiş ve 
sektörün hareketlendiği 2010 
yılında da stratejilerini hayata 
geçirmeye başlamıştır.
Türkiye’de yasa çık-
madan önce çok güçlü 
yabancı bir partner ile 
çözüm ortaklığı konu-
sundaki araştırmalarını 
tamamlayarak Şubat 2010’da 
Üretim, Kalite ve santral proje-
leriyle bilinen Scheuten Solar ile 
çalışmaya başlamıştır.
Bu işbirliği ile Türkiye’de yapıla-
bilecek santral projelerinde et-
kin olmayı hedefleyen Hizmark 
Group bundan sonraki süreçte 
de yine Avrupa’da görüştüğü 
firmalardan birisiyle 2010 yılın-

da ortaklık sürecini de tamamla-
yarak çok daha güçlenerek yolu-
na devam edecektir.
Hizmark Group has decorated so far with 
many success stories to his works, which 
he had begun in 2004 before this sector 
occured in Turkey market and in 2010 with 
the movement of this sector, he has started 
to implement his strategies.  

Before the legislation in 
Turkey, by completing his 
research about the solu-
tion partnership with a 
very strong foreign part-

ner, Hizmark Group has started 
to work in February 2010 with Scheuten 
Solar who have been known with his pro-
duction, quality and plant projects. 
Hizmark Group that targets to be effective 
in plant projects in Turkey with this coope-
ration, in the next process again will con-
tinue his way by completing in 2010 the 
partnership process with one of the firms, 
which he met in Europe, and being more 
stronger.

Dünya ve Güneş Enerjisi…
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The World and The Solar Energy

DÜNYA ; Binlerce yıldan beri milyonlarca canlının tüm yaşam ihtiyaçlarını karşıladı. Ama artık insanların  bıraktığı 
sorunlarla  başbaşa. Fosil yakıtları tükenmek üzere, kirli atıkların gömüldüğü bir çöplüğe dönüşüyor ve küresel ısınma 
yaşam dengesini her geçen gün bozuyor.Artan enerji ihtiyacı,tükenen kaynaklar ve kirlenen bir Dünya......!

THE WORLD; It has been providing the needs of whole life of the livings for thousands of years. But now, It is alone with the problems 
left by people. Fossil fuels have just been consumed away. The World is turning into a dumpster that contaminated wastes are buried and the global 
warming disrupts the life balance every day. Increasing energy needs, depleted resources and a polluted World….. !

AND THE SOLUTION; Clean and renewable energy sources. The Solar Energy becoming increasingly common all over the world…. !

ÇÖZÜM;  Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları. Tüm dünyada hızla yaygınlaşan Güneş Enerjisi.....!

Artık Afrika Pazarındayız...
We are in African Market... Hizmark Group has found his solution partner...

Türkiye’nin sahip olduğu doğal kaynaklar; özellik-
le güneş enerjisinin yüksek potansiyeline rağmen 
hala bu sistemin etkin ve verimli bir şekilde kulla-
nılamaması Avrupa Basınında yukarıdaki manşet-
lerin atılmasına sebep olmuştur.

Natural resources of Turkey caused by disposing of above 
headlines in European press;  particularly in the terms of 
despite the high potential of solar energy and still this system 
can’t be used effectively and efficiently in Turkey.

Hizmark Group had opportunity review the application works made by various firms 
and recieved information at his researching tour to abroad that he arranged for se-
arching the successful abroad application and developing his application and projects 
experiences in the Solar Energy Sector. 
The applications in these countries which are more lower level when it compared with 
Turkey in terms of sun potential are being also useful in terms of our evaluation of 
opportunities in our country. We think that the most biggest applications will be done 
in Turkey with the expected legislation.

Hizmark Group, Güneş enerjisi Sektöründeki 
projelendirme ve uygulama deneyimlerini artır-
mak ve başarılı yurtdışı uygulamalarını incele-
mek üzere düzenlediği yurtdışı gezisinde çeşitli 
firmalar tarafından yapılan uygulama çalışmala-
rını inceleme fırsatı bulmuş ve bilgiler almıştır. 
Güneş potansiyeli açısından Türkiye ile muka-
yese edildiğinde çok daha düşük seviyede olan 
bu ülkelerdeki uygulamalar ülkemizdeki fırsat-
ları daha iyi değerlendirmemiz açısından da 
faydalı olmuştur. Beklenen yasanın çıkmasıyla 
en büyük uygulamaların Türkiye’de yapılacağı-
nı düşünüyoruz.

Avrupa Basını ve Türkiye!..

Türkiye Üzerine Doğan Güneşi 
Hala Görmüyor mu?
Don’t you see the rising sun in Turkey?

Yurtdışı İnceleme Gezisinde...

Avrupa Basını ve Türkiye!..

 On researching tours at abroad

Enerjide Dönüm Noktası
Turning Point in Energy

Hizmark Group 3.Kez
Güneş Enerjisi Fuarında

Hizmark Group, uzun zamandır yürüttüğü Afrika pazarındaki proje ça-
lışmalarında, hazırladığı teknik şartnamenin müşteri tarafından uygun 
bulunmasıyla, projenin son aşamasına gelmiştir. Numune talebi ve 
test işlemi sonrasında yapılması planlanan sözleşme ile yüksek mik-
tarda uygulama ve iş potansiyeline sahip bu proje hakkında  detaylı 
bilgiler daha sonra paylaşılacaktır.
Solar enerji konusunda gittikçe artan talep ve potansiyele sahip olan 
bu yerde uzun vadeli iş fırsatları olduğunu düşünüyoruz. Fiyat dışında 
kalite seviyesinin de çok önemsendiği bu pazarda Çin malları ile ilgili 
piyasada oluşan olumsuz görüşler bize avantaj yaratmaktadır.…

Hizmark Group has reached the final stage at the project works in the African Market with 
the prepared technical specification was approved by the customer. With the sample requ-
est and planned contract after testing process, the detailed information will be shared after 
about this project that has high amount of applications and business potential.
We think that there are many long-term business opportunities here where has the incre-
ased demand and the potential about the Solar Energy. The negative opinions related to 
Chinese goods in this sector are creating advantage for us

Hizmark Çözüm Ortağını Buldu...

Dünya Nereye Doğru Gidiyor..
Küresel ısınma, çevre bilincinin artması, azalan 
fosil yakıtlar ve artan enerji ihtiyacı, enerji kay-
naklarının tekrar gözden geçirilmesine neden 
olmuştur. Tüm bu nedenler Alternatif Enerji 
kaynaklarına olan önemi artırmıştır. Bu yeni 
teknolojinin kullanılması hızla yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Kyoto protokolü ve çevre konu-
sunda alınması gereken önlemler de dikkate 
alındığında geleceğin vazgeçilmez enerji kay-
nağı olan Güneş Enerjisi, tüm dünyada bu tek-
nolojinin gelişmesine, yeni istihdam ve Pazar 
yaratılmasına sebep olmuştur. 

Where is the World going right?
It has been led to consider the energy resources due to 
global warming, increased environmental awareness, 
declining fossil fuels and increasing energy needs. All 
these reasons have increased the importance of alter-
native energy resources and it is getting increasingly 
common using this new technology. When it is taken into 
consideration the Kyoto protocol and the measures that 
must be taken in environmental issues, Solar Energy, 
which is an indispensable energy source of futur, has led 
to development of this technology all over the world and 
to create new market and new jobs.

Hizmark Group bu yıl 3.kez düzenlenen Gü-
neş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarına katılarak 
bayi adayları ve müşterileriyle buluşmayı he-
defliyor.Geçen yıl aynı zamanda düzenlenen 
konferansta ‘Sektörün Yol Haritası’ konu baş-
lıklı bir sunum gerçekleştiren Hizmark Group 
Genel Müdürü Sn.Savaş Yeşiltaş her yıl çok 
daha yoğun geçen bu fuarda yurtdışından ge-
lecek misafirleriyle de yoğun ikili görüşmeler 
yapacaklarını belirtti.

Hizmark Group in the solar 
energy fair third time.
Hizmark Group is aiming to meet with his customers 
and dealers candidates by participating Solar Energy 
Technologies Fair organized third time this year. Savaş 
Yeşiltaş who is the General Manager of Hizmark 
Group and performed a presentation on the subject of 
‘industry’s road map’ in the conference held on at the 
same time last year, specified that he would make in-
tensive bilateral talks with guests coming from abroad 
at this fair last much more intense every year. 
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• Dünyada Sürekli Artan Enerji İhtiyaçları,
• Azalan Fosil Kaynaklar,
• Tükenen ve Yok olan Canlılar (Çevre Kirliliği),Artan Çevre Bilinci,
• Savaşların dahi Enerji Odaklı Çıkması,
• Çevreci -Yenilenebilir Alternatif Enerji Kaynaklarına Olan İlgi,
• Hızlı, Kolay Kurulabilir, Her Yerde Enerji İhtiyacını Sağlayabiliyor Olması.
• Elektrik Üretimi Dışında, Çok Çeşitli Ürün Geliştirilebilir Olması.
• Yeni Bir Pazar Olmasının Avantajlarını Kullanmak,

• Rising consistently energy needs in the world,
• Decreasing fossil resources,
• Exhausted and disappearing livings (Pollution), increasing environmental awareness
• Come out of the wars focused of energy,
• Interest in environmentalist and renewable alternative energy sources,
• Solar energy that can install quickly and easily and provide the energy needs at the every 
points,
• It can be doing development many different products except from electric production ,
• To use the benefit of having a new market. 
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• To use the benefit of having a new market. 
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Neden Hizmark?
Why Hizmark?

Hizmark Group / Solis Enerji... Hizmark Group/ Solis Energy
Solis Enerji, Güneş Enerjisi konusunda 
uzun yıllar arge çalışmaları yaptıktan 
sonra, 2004 yılında bu sektörde faaliyet  
göstermeye başlamış ve kurulduğu gün-
den itibaren birçok başarılı projeye imza 
atmıştır.
Avrupa’da güneş verimliliği az olması-
na rağmen Güneş Enerjisi uygulamaları 
hızla yaygınlaşmakta, güneş ülkesi olan 
ülkemizde ise, maalesef  bu tip uygula-
malara  yeni başlanmıştır. Enerji mali-
yetlerinin giderek artması ve çevreci bir 
uygulama olmasından dolayı tüm Dün-
yada  hızla bu sisteme geçiş yapılmaktadır.Gü-
neş Enerjisi uygulama çalışmalarında öncü ku-
ruluş olan  Solis Enerji, Ülke ekonomisine çok 
büyük katkı sağlayacak bu sistemin Türkiye’de 
de yaygınlaştırılması için çalışmalarını devam 
ettirmektedir. Kendisini sürekli geliştiren Solis 
Enerji müşterilerine anahtar teslim çözümler 
sunmaktadır. Güneş enerjisi ile elektrik ürete-

rek, elektrik ihtiyacı olan her yerde 
farklı kullanımların ihtiyacını karşı-
lamaktadır.
Solis Enerji, yeteri kadar kirlenen 
dünyamızı temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynakları ile yaşanabilecek 
bir dünya olarak kalmasını sağlamak 
için çevreci çözümler üretmeye de-
vam etmektedir. Bu kapsamda da 
Türkiye’de Güneş Enerji uygulama-
ları konusunda çalışacak Sivil Top-
lum Örgütü olan GENSED (Güneş 
Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 

Derneği)’nin ilk üyelerinden biri olmuştur. Aynı 
zamanda Gensed Yönetim Kurulu Üyeliği yapan 
Genel Müdürümüz Sn.Savaş Yeşiltaş hizmetleri-
ni burada da devam ettirmektedir. 
Solis Enerji, 2004 yılından itibaren vermeye baş-
ladığı yurtiçi ve yurtdışı temsilcilikleri sayesinde 
güneş enerji sistemleri konusunda çok daha etkin 
bir hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Solis Energy, After having studies in R&D Performances 
about Solar Energy,  Solis Energy started to work in this 
sector and it has been undersigning of many successful 
Projects since the date was established. 
Althoug there is low solar efficiency in Europe, the Solar 
Energy application has quickly spread, but unfortunately 
in our country, which is a solar country, has been recently 
started this types of application. Due to increase of en-
ergy costs and being an environmentalist application, It 
became a worldwide efficient system . Solis Energy which 
ranks amongst the top eader enterprises in solar energy 
application performances has been going on its activities 
to widespread in Turkey about this system which is going 
to make a contribution for the national economy. Continu-
ally developing Solis Energy presents turn-key solutions to 

its customer and also it provides the needs of various us-
ages everywhere as producing electric with solar energy.
Solis Energy, goes on making up environmentalist solu-
tions to remain our world clean and to provide to be lived 
on it with renewable energy resources. In this context, it 
became one of the members of non-governmental orga-
nization “Clean World Ecology Association” This Asso-
ciation is going to work about clean energy applications 
in Turkey. At the same time our General Manager Savaş 
Yeşiltaş who is the board member of Gensed continues his 
services here as well. 
Solis Energy, aims at presenting service much more effec-
tive regarding solar energy systems through its domestic 
and foreign representative offices which have been serving 
since 2004. 

What we did and our applications;
2004 Yılında Türkiye’de Güneş Enerjisi Sektörüne girdi-
ğimizde az sayıda firma bu sektörde faaliyet gösteriyor-
du. Pazarın henüz olgunlaşmadığı sektörde diğer firma-
ların tercihi daha çok Distrübütörlük olurken biz sahada 
olmayı, prestij projeleri hazırlayarak kurumsal firmalar-
da uygulama yapmayı tercih ettik.
Yasa çıkmadan önce Güneş Enerjisi Sektöründe en uygu-
lanabilir ürünün Solar Aydınlatma olduğunu tespit edip bu 
yönde uzmanlaşıp birçok başarılı projeye imza attık. Yap-
tığımız solar aydınlatma uygulamaları birçok Tv kanalının 
ana haber bültenlerinde ve yazılı basında yer aldı..
Aydınlatmanın dışında Solar Elektrik üretimi konusun-
da da kalifikasyonumuzu artırmak amacıyla Türkiye’nin 
En Büyük projesi olan 350Kwp kurulu güçteki Solarkent 
projesinin teknik dosyasını hazırlayarak, teklif veren bir-
çok firma içerisinde  teknik dosyası beğenilen  ilk 2 fir-
madan biri olduk. Güney Afrika’da onayını beklediğimiz 
ve ciddiyetle yürüttüğümüz, bitme aşamasına gelmiş bir 
proje  üzerinde çalışıyoruz.
Bugüne kadarki 5 yıllık süreci sektörede yaptığımız ant-
renman sayıp yasanın çıkmasıyla çok daha büyük proje-
lere imza atacağımızı düşünüyoruz.

When we entered into the this sector Turkey in 2004, few numbers of 
company  was serving  in this sector. Not being improve the market yet 
at this sector, when the others companies were trying to do distributions 
we preferred being in the field and doing implement at big companies by 
prepared prestige projects.
Then we have determined Solar Lighting as the most applicable(fizibil) 
product  and have become expert in this sector,  We have signed many 
successful projects. Solar lighting applications made by us were located 
in many Tv channels’ news bulletin and press. 
Except from Lighting, between approximately offered 20 companies, 
we became one of the 2 firms by preparing the technical file installed 
350Kwp power of Solar Project, which is the most largest project of 
Turkey, in order to increasing our qualification about the Solar Electric-
ity Production. We are working on a serious project which we are wait-
ing for approval and has come to the end stage in South Africa .
We think that we will sign much larger projects with the occurance of 
legislation at this sector by considering 5-year period as a training pro-
cess in this sector. 

2010 yılı
Hedeflerimiz 

Our aims
in the year 2010

Neden Hizmark? Why Hizmark ? 

• Güçlü bir çözüm ortağı ile çalışmaya başlamak. (Şubat Ayında Schuten Solar  ile başladık)
• İyi bir yatırımcıyla firma ortaklığı yapmak.. / Görüşmelerimiz devam ediyor.
• Güçlenen bu yapıyla yasa çıkmadan önce organizasyon yapısını tamamlamak.

• Yasa çıktığı zaman ise bu 3 ana faktör tamamlanınca büyük projelere imza atmak.

• To start to work with a very strong solution partner. (We started with the Scheuten Solar in February)
• To make company’s partnership with a good investor. / Our discussions are continuing. 
• To complete the organisational structure with this strengthening structure before the legislation occurs.
• To sign under at large projects when the legislation occurs and these 3 main factors are completed.

Sektöre Giriş Nedenlerimiz..
Our causes of entry to this sector…

Yaptıklarımız & Uygulamalarımız;

• Ürün kalitesi/sistem kurulumu/teknik destek/tasarım ve uygulamada Türkiye’de 
yaptığı prestijli projelerde kendisini   Dünya Pazarında kanıtladığı için.

• Sonuna kadar ürünlerinin arkasında olduğu ve hiçbir  müşterisini Çözümsüz Bırak-
madığı İçin.

• Profesyonel Ekibimiz ile kesintisiz iletişim kurup, kaliteli hizmet alabileceğiniz için.

• Proje Terminlerine %100 uyum sloganı ile hareket edildiği için.
Her projenin başlangıç, bitiş ve takip aşamalarında son derece Titiz davranıldığı için.

• Fiyatı ucuzlatmak için kalitesiz malzeme kullanmak yerine,  En Uygun Fiyata En 
Kaliteli Ürün   tedariğini sağladığımız için.

• Uluslararası Ticaret Etiği’ne her zaman uygun bir tutum sergilediği için.

• Hizmark = GÜVEN’i Türkiye’de inşa ettiğimiz için.

• For proving itself in the World Market at the prestigious 
projects made in Turkey on the issues product quality / sys-
tem set up / technical support / design and implementation.
• For being in the back of the his products till the end, and 
for not leaving any customer unsolvable.
• For getting quality service by communicate seamlessly 
with our Professional team.
• For adapting with the slogan 100 % compatibility project 
timing. 
• For behaving extremely rigorous; start, finish and follow 
up stages of each projects.
• For providing the highest quality products according to 
the most appropriate procurement price instead of using 
poor quality materials to cheapen the price.
• For displaying an appropriate attitude according to International Business Ethics.
• For building the concept of Hizmark = CONFIDENCE in Turkey.



Güneş Enerji sektöründe Ay-
dınlatma uygulamalarına 2004 
yılında LED armatürler ile baş-
ladık. Güneş enerjisi gibi çok 
gelişecek  teknoloji olduğuna 
inandığımız LED sektöründe 5 
yıl önce teknolojik artıları çok 
fazla olmasına rağmen fiyat 
performansı yüksek, buna kar-
şılık aydınlatma performansı 
ise düşük olduğundan profes-
yonel kullanımını ertelemiştik. 
Fakat 2010 yılında verimlilik 
seviyeleri yükselince bekleme-
ye aldığımız bu teknolojiyi tek-
rar kullanmaya karar vermiş 
bulunmaktayız.

Neden Led..
• 1/10 Güç tüketimi.
• 100.000 Saat kullanım ömrü.
• Bakım gerektirmez.
• Civa içermez.
• Işık kirliliği yaratmaz.
• Elektromanyetik çatışma yoktur.
• Hem iç hem de dış mekanda suya 
dayanıklıdır.
• Çevre dostudur, diğer aydınlatma 
ürünlerinde olduğu gibi radyoaktif 
etkisi yoktur.
• LED’ler filamanları olmadıkları 
için sıradan bir elektrik ampulle-
ri kırılırken aynı koşullarda zarar 
görmezler.
• LED’ler doğal ışık yaratırlar.

Patlayıcı sıvıların ve gazların bu-
lunduğu ortamlardaki aydınlatma 
uygulamalarında LED sistemleri 
tamamen güvenlidir.

We started to lighting application with 
LED fittings in the Solar Energy Sec-
tor in 2004. Because of the high price 
performance and the low lighting per-
formance on the other hand, although it 
had a lot of technological plus 5 years 
ago, we delayed the professional using 
LED which we believe that it will be 
very improving technology in the futur 
as the Solar Energy. But we have decid-
ed to use again  this technology when 
the efficiency levesl rise in 2010.

Why Led..
• 1/10 Power consumption
• 100.000 hours life
• Doesn’t need any maintenance
• Doesn’t caontain mercury.
• Doesn’t create light pollution.
• There is no conflict electromagnetic.
It is water resistant both interior and 
exterior.
It is environmentally friendly, there isn’t 
any radioactive impact as the other 
lighting products.
Because of the lack of the filaments, 
LEDs aren’t damaged under the same 
conditions compared to an ordinary 
electric light bulp about the fragility.
LEDs create a natural light.
LED systems are completely safe at the 
lighting application environments lo-
cated the explosive liquids and gases.
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Stratejik Adımlarımız
Our Strategical Steps

Sektörde Stratejik Geçiş Aşamalarımız. /Our strategical process at this sector
Hizmark Group olarak Güneş Enerjisi Sektörün-
de faaliyete başladığımız 2004 yılından beri 
Türkiye’deki bu sektör ile ilgili pazarın duru-
muyla orantılı olarak stratejilerimizi 3 aşamalı 
olarak belirlemiş ve çalışmalarımıza başlamış-
tık. Dünyada yükselen enerji ihtiyacı ve Tür-
kiyedeki yüksek Güneş potansiyeli nedeniyle 
tüm yatırımcılar Türkiye pazarına odaklanmış 
durumda. Hareketlenmeye başlayan Solar Tür-
kiye pazarı beklenen yasanın çıkmasıyla yerli ve 
yabancı firmalara iş ve istihdam için büyük bir 
potansiyel oluşturmaktadır.Tüm bu gelişmeler 
yaşanırken Hizmark Group kalitesini 1.aşamada 
yaptığı başarılı çalışmalarla göstermiş 2.aşama 
için de güncel projelerde yerini almıştır. Hedef 
1.aşamada olduğu gibi diğer aşamalrda da çok 
başarılı projelere imza atmaktır.
Being as Hizmark Group, we specified our strategies as three-
stage and started to work comparatively the situation of market 
related to this sector in Turkey since the year 2004 when we 
began activities in the Solar Energy Sector. Because of rising 
energy demands and high solar potential of Turkey, all inves-
tors have focused on the Turkey Market. Solar Turkey Market 
constitutes a great potential for business and employment to 
domestic and foreign companies, with the occurance of expect-
ed law. While all these developments have been lived, Hizmark 
Group showed his quality in first stage with the many success-
ful works and he has replaced in current projects for the sec-
ond stage. His aim is to sign under many successful projects in 
other stages as the first stage.

1.Aşamada sektör olgunlaşıncaya kadar yatırım amor-
tismanı açısından en doğru ürünün solar aydınlatma 
olduğu tesbit edilmiş ve bu yönde çalışmalara ağırlık 
verilmiştir. 2004 yılından beri çalışılan bu dalda med-
yada sıkça yer alan çok prestijli projelere imza atılmış 
ve konuda Türkiye’deki tüm projeler için fiyat alınabilir 
şekilde tanınmıştır.

In first stage, until the sector has matured, it has been determined 
that Solar Lighting is the most appropriate product at the invest-
ment depreciation and it has been emphasis to works in this direc-
tion. Attempted at this branch, since 2004,it has been signed most 
prestigious projects participated constantly in media and it has been 
known as about taken prices for all projects in Turkey.

1.Aşama / 1.Stage

Solar Aydınlatma Projeleri 
Solar Lİghting Projects

2.Aşama / 2.Stage

Lisansa Tabi Olmayan 500Kw Altı Sistemler
Not Subject to licensing under 500Kw systems

2.Aşamada 500Kwp güce kadar lisans mecburiyetinin 
olmaması piyasa da projelerin çalışılmaya başlamasına 
neden olmuştur. Amacımız, Bu gibi proje ve uygulama-
larda aktif olarak yer alarak 1.aşamadaki gibi firmanın 
marka değeri ve saha tecrübesini artırmaktır. Resimde-
ki Solarkent proje çalışması bize aittir.İhale edilmemiş 
bu proje çalışmamız beğenilmiştir

In second stage, lack of the obligation license until the 500Kwp 
power has led to work these projects at this market. Our goal 
is to increase field experience and company’s brand value such 
as the first stage by participate actively like these projects and 
applications. The work in this Project Picture belongs to us. Our 
work not being tender has been approved.

3.Aşama / 3.Stage

Ges Projeleri
Ges Project

3.Aşamada ise devletin çıkaracağı yasa ile Almanya, İspan-
ya gibi örnek ülkelerden sonra Türkiye’de de Güneş Sant-
rali yatırım ve uygulamalarının önü açılacaktır.Böylelikle 
yıllardır uğraş verdiğimiz bu sektörde büyük projelere imza 
atma şansı yakalamış olacağız. Bunun için çok iyi bir Alman 
veya İspanyol firma (Projelendirme /Üretimi ve Montaj De-
neyimi olan) ile ortaklık yoluna gidilecektir.

And in third stage, with the law ,which the State will bring into force, 
investments and practices of Solar Power Plant will be opened front 
in Turkey after the example countries such as Germany and Spain. 
Thus, we will have chance to sign to large projects in this sector that 
we have been dealing with for many years. For this we will go to way 
partnership with a very good German or Spanish companies (have an 
experience Planning Project/Panel Production and Assembly)

Yeni Çalışmalar... LED

Beklenen Gelişmeler; Expected Developments;
• Yıllardır beklediğimiz yasa çıkmak 
üzere, (2010’un ilk çeyreği)
• Güneş Panelinin Türkiye’de  Üretimi 
için yeni  firmalar start veriyor,
• Büyük yatırımcılar Güneş Santrali  için 
arazi  yatırımı yapıyor,
• Yurtdışı firmaları, Türkiye pazarına 
girmek için  yatırım,temsilcilik ve  or-
taklıklar kuruyor.

• The law, we have been expecting for many years, 
about to bring into force (first quarter of 2010)
• New companies start for production of solar 
panel in Turkey everyday
• Large investors are making investment of land 
for the solar plant
• Foreign companies are establishing investing, 
representative and partnership offices in Turkey 
market, they care about much.

New Works…. LED
Çözüm Ortağımızı Bulduk…
We got our solution partner…

Hizmark Group, Güneş Enerjisi Sektöründeki 5 yıllık pro-
jelendirme ve uygulama deneyimini güçlendirmek adına 
uluslararası firmalar ile çözüm ortaklığı konusunda başlat-
tığı ikili görüşmelerini şubat ayında tamamlamıştır. Shell 
firmasının arge ve üretim tesisini satın alan Scheuten Solar 
ile çözüm ortaklığı konusunda çalışmalarına başlayan Hiz-
mark Group bu yapılanmayla pazardaki konumunu daha da 
güçlendirmiştir.
Bu işbirliği ile çok daha büyük projelere imza atabilme ka-
pasitesini yükselten Hizmark Group yasa çıktığında tüm 
donanımlarıyla saha uygulamaları için hazır olmayı hedef-
lemektedir.
Behalf of strengthen his 5-year project and application experiences in the 
Solar Energy Sector, Hizmark Group completed in February his bilateral 
talks that had started to about the solution partnership with the interna-
tional companies. Hizmark Group who has started to works about the solu-
tion partnership with Scheuten Solar who bought R&D and manufacturing 
plant of Shell Solar, strengthened further his position in the market with 
this configuration. 
Hizmark Group who improved his signature capacity to many larger proj-
ects with this cooperation aims to be ready for field applications with his 
all equipages when the law is out.        

Ortaklık Görüşmelerimiz….
Our partnership interviews 

Hizmark Group, Şubat 2010’da 
Scheuten Solar ile mutabık ka-
larak çözüm ortaklığı konusun-
da çalışmalarını tamamlamıştır.
Bu yapılanmayla pazardaki ko-
numunu güçlendiren Hizmark 
Group aynı başarıyı ortaklık gö-
rüşmelerinde de devam ettir-
mek arzusundadır.
Firma ortaklığı ko-
nusunda ise gelen 
talepleri titizlikle de-
ğerlendiren Hizmark 
Group, bu sektöre girmek ve 
lider olmayı hedefleyen güçlü 
partnerlerle ortaklık görüşme-
lerini hassasiyetle yürütmek-
tedir.
Sektörde en büyük projelere 
imza atabilmek için, firmanın 
yapı olarak çok büyük projelere 
girebilme kapasite ve finans-
man gücünün olması gerekiyor. 
Bunun içinde bu sektöre gire-
rek ciddi olarak yatırım planla-
yan yerli ve yabancı firmalarla 
da ortaklık görüşmelerimiz ti-
tizlikle devam ediyor. 
Uzun vadede bu sektörde yer 
almak isteyen profesyonel bir 

firma ile de 2010 yılı içerisinde 
Güneş enerjisi yasası çıkmadan 
ortaklık sürecini, tamamlamayı 
hedefliyoruz. 

Hizmark Group completed his works 
on the subject of solution partnership 
agreed with the Scheuten Solar in Feb-

ruary 2010. With this struc-
turing Hizmark Group that 
strengthened his position 
in the market desire to 

continue the same success in 
his partnership negotations. 

Hizmark Group that reviews care           
fully the incoming request about the 
company’s partnership wants to enter 
into this sector and continues carefully 
his interviews with the partners which 
aims to be strong and a leader. 
For sign under the biggest projects at the 
sector, the company must have financial 
power and the capacity of entering very 
large projects. For this reason; it must 
enter carefully into this sector and must 
continue to interview seriously with the 
domestic and foreign companies who 
plan the investment to this sector.
We aims to complete the process of part-
nership in 2010 before the solar energy 
law is out with a professional company 
who wants to participate at this sector 
long term.
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enerji formu olan elektrik enerjisi; kömür, petrol ve nükleer ener-
ji santrallerinden elde edilmekte ve kullanımları çevreyi olumsuz 
yönde etkilemektedir.Buna karşın Güneş Enerjisinden elde edilen 
elektrik tamamen çevreci ve yenilenebilir, sonsuz enerji kaynağıdır. 
Güneş enerjisi ile elde edilen elektrik enerjisinin kullanım alanı çok 
geniş olup, şebeke elektriğinden istifade ile çalıştırılan tüm cihaz ve 
sistemler daha ekonomik,kesintisiz ve temiz olan bu enerji ile çalış-
tırılabilir.
Enerji taleplerinin artması,enerji üretiminde kullanılan fosil kaynak-
ların çevreye verdiği zararlar ve başlayan küresel ısınma gibi çok  
büyük sorunlar nedeniyle Güneş Enerjisi Sistemlerinin uygulaması 
Dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Avrupa’da Güneş Enerjisi uygula-
maları devlet teşviği ile hızla yaygınlaşırken ve karayolları aydınlat-
maları bile,  Güneş Enerjisi ile aydınlatılmaya başlanırken, Türkiye’de 
uygulama çalışmaları yeni başlamıştır.
Güneş Enerjisi uygulama çalışmalarında öncü kuruluş olan Solis Ener-
ji, çevreci ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayan bu sistemin 
Türkiye ‘ de yaygınlaşması için çalışmalarına devam etmektedir.
Günümüz modern dünyasında teknoloji artık her noktada insanların 
sorunlarına acil çözümler sunmaktadır. Dünya da tüm insanlığın ortak 
ihtiyaçlarından olan elektrik enerjisinin kurulup kullanıma sunulması 
artık eskiden olduğu gibi çok zor ve zahmetli bir uygulama olmaktan 
çıkmış pratik ve kesin çözümü olan bir sektör haline gelmiştir.Elekt-

riğin olmadığı her yerde bu sistem rahatlıkla kullanılabilir.Üretilen 
elektrik şebeke elektriğine oranla doğaya zarar vermeyen bir enerji 
çözümüdür, temiz enerjidir.

Electrical energy obtained by solar energy is environmentalist energy and called as the 
clean energy. Electricity that is the most prevalent energy form of today’s modern world; 
is obtained from coal, oil and nuclear power plants and its usage affects the environment 
adversely. However, electricity obtained from solar energy is completely renewable, en-
vironmentalist and source of infinite energy. Its used field is very wide, all devices and 
systems operated with benefit from mains can be executed with this energy that is more 
economical, uninterrupted and clean. 
Because of the very large problems such as increasing energy demands, damages to the 
environment of fossil resources used at production of energy and global warming, the 
applications of Solar Energy Systems are becoming increasingly common in the world. 
The implementation work has just begun in Turkey, while the solar energy applications in 
Europe spread rapidly with the government incentives and even highway lightening has 
been begun to be illuminated by solar energy.
Solis Energy, leading organisation at the solar energy application works, is continuing 
his works to spread this system, which is environmentally friendly and very significant 
contribution to the national economy, in Turkey.
 Technology provides urgent solutions to the people’s problems in every aspect today’s 
modern world. To establish and to be ready for use of electric energy, which is one of the 
needs of all humanity, is no longer so difficult and laborious contrary to this situation, it 
has become an industry being as practical and precise solution. This system can be used 
easily everywhere that there is no electricity. Generated electricity compared to electri-
city network is not harmful to nature. It is an energy solution and it is a clean energy.

Neden Güneş Enerjisi?
Why Solar Energy?
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Neden Güneş Enerjisi? 
Why Solar Energy?

Geneş Enerjisi Sistemlerinin Dünyadaki Gelişimi / Development of Solar Energy System in The World

Güneş Enerjisinin Kullanım  Alanları
The areas where the solar energy used

Güneş Enerjisinin Faydaları / The Benefits of Solar Energy

• Sıfır Elektrik Maliyeti %100 tasarruf (Fatura yok),
• Şebeke elektriğinin olmadığı her yerde %100 çözüm,
• Temiz Enerjidir, %100 çevre dostu bir enerjidir.
• İnsan sağlığı için %100 zararsızdır,
• Elektrik kesintisine %100 çözüm.

• Zero electricity cost 100 % Savings (no bill),
• Everywhere that there is no mains 100 % solution,
• It is a clean and 100 % environmentally friendly energy.
• It is 100 % harmless for human health,
• 100 % solution to power outage

• Çevreci bir uygulamadır, temiz enerji kaynağıdır.

• Elektriğin olmadığı her yerde kesin ve pratik çözümdür.

• Sonsuz enerji kaynağıdır, enerji krizi ve kesintisi yoktur.

• Doğal afetlerde yine doğadan kesintisiz enerji kaynağıdır..

• İhtiyaç olan her yerde kullanıma hazırdır.

• Doğanın dengesini bozmaz, kirli atıklar üretmez.

• Sera gazı salınımına sebep olmaz, çevre dostudur.

• Doğadan ücretsiz enerji ile aydınlatma maliyetleri yoktur.

• Portatif aydınlatmalarda kazı-hat çekmeden yer değiştirilebilir.

• It is an environmentalist application and a source of clean energy.
• It is a precise end practical solution where there is no electricity main anywhere.
• It is an infinite energy source; there is no interruption or crisis.
• It is a continuous energy source from nature at the natural disasters.
• It is ready for use wherever needed.
• It doesn’t disrupt the balance of nature or doesn’t produce contaminated waste.
• It doesn’t cause any emission of greenhouse gases.
• There is no lighting cost with the free energy from nature.
• It is portable. It can be used without excavation or line.

Dünyanın en önemli ihtiyaçlarından elektrik enerjisi, 
çok çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Fosil yakıtlar-
dan (kömür, doğalgaz, petrol, Nükleer Enerji Santral-
leri) elektrik üretiminde doğaya bırakılan sera gazları, 
diğer partikül maddeler ve nükleer santrallerin radyo-
aktif atıkları sebebiyle bu teknolojiler konvansiyonel 
teknikler olarak adlandırılmıştır. 
Dünyamızda enerji ihtiyacı sürekli artmakta, buna karşı-
lık bu ihtiyacı karşılayan fosil yakıt rezervi ise çok daha 
hızlı bir şekilde azalmaktadır. En iyimser tahminler bile 
petrol rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceği ve ihtiyacı 
karşılayamayacağını göstermektedir. Ayrıca fosil yakıt-
ların kullanımı, yoğun hava kirliliğinin yanı sıra doğanın 
dengesinin bozulmasına, doğal felaketlerin gözle görü-
lür şekilde artmasına neden olmuştur. Dünya ortalama 
sıcaklığı en yüksek değerlerine ulaşmıştır.
Dünyada artan  enerji ihtiyacı ve doğal dengenin de çok 
hızlı bir şekilde bozulması nedeniyle, aynı zamanda çev-
reci ve temiz enerji olan Alternatif Enerji kaynaklarına 
olan talep hızla artmaya başlamıştır. Küresel ısınmanın 
etkilerinin hızla artış göstermesi  sonucunda çok yakın 
bir gelecekte temiz enerji sistemlerinin kullanımında 
büyük bir artış gözlenecektir. 
Dünyanın birçok ülkesinde yeni enerji yatırımları artık 
temiz enerji odaklı olmaktadır.Güneş verimliliği az olan  
Almanya’da  bile  ülkedeki nükleer santralleri kapatma, 
temiz enerjilere yatırım yapma kararı alınmış ve yapılan 
yatırımlar ile Almanya güneş enerjisi konusunda Dün-
yada marka olmuştur. Yeniliklere karşı gösterilen di-

renç ve geçişteki endişeler nedeniyle güneş ülkesi olan 
Türkiye’de ise bu potansiyeli kullanmaya henüz başla-
dığımız söylenemez. Küresel ısınma nedeniyle oluşan 
bilinçlenme nedeniyle Dünyada tercih edilen bu sistem 
konusunda yeni yeni talepler oluşmaya başlamıştır. 
Dünyada fosil yakıtlar bakımından fakir bir ülke olan 
Türkiye,  elektrik, doğal gaz, petrol ve yüksek kali-
tede kömür alımı için her yıl milyarlarca dolar ithalat 
yapmaktadır ve enerji bakımından %70 oranında dışa 
bağımlıdır. Halbuki Türkiye hem güneş bakımından hem 
de rüzgar bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bu 
zenginliği boşa harcama lüksüne sahip olmayan yurdu-
muz için tükenmeyen bir kaynak olan rüzgar ve güneş 
enerjisi önümüzdeki yılların temel enerji ve elektrik 
kaynağı olmaya adaydır.
Dünyada hızla yaygınlaşan güneş enerjisinin, temiz, ye-
nilenebilir ve bedava enerji kaynağı olmasının yanı sıra 
bu sistemlerin en büyük avantajları nakil,mesafe,zaman  
gibi zorlukları bir tarafa bırakarak enerji ihtiyacı olan 
her yerde %100 çözüm sunmasıdır.Hatta doğal afetler-
de bile en zaruri ihtiyacımız olan enerjiyi  en kolay ve 
pratik şekilde sunma avantajı getirir. 
Dünya ile birlikte ülkemizde de çevreci ve sürekli enerji 
kaynağı olan Güneş Enerjisi ile ilgili Ülkemizde de teşvik 
uygulamaları başladığı zaman yurtdışında olduğu gibi 
Güneş Enerjisinden üretilen elektrik şebekeye verilir. 
Çift yönlü sayaç takılarak, üretimimiz tüketimden fazla 
ise fatura ödememenin yanısıra, ürettiğimiz enerjiden 
gelir elde etmemiz de mümkün olacaktır. 

Electrical energy, most important needs of the world, can be obtained from various sources. Greenhouse gas which 
is left to nature from fossil fuels (such as coal, natural gas, petroleum, Nuclear Power Plants) in electricity gene-
ration is called as conventional techniques due to other particulate substances and radioactive waste of nuclear 
power plants. Energy needs are continually growing in our world so that adequate reserves of fossil fuels are more 
quickly decreasing. Even the most optimistic estimates show that the oil reserves will be largely exhausted in the 
future. Moreover, the use of fossil fuels has led to increase visibly natural disasters, air pollution as well as impair-
ment of the nature balance. World average temperature has reached the highest values. 
The reason of increasing energy needs on the world and degradation of the natural balance very quickly, demand 
of environmentalist at the same time clean energy Alternative Energy Sources is getting increased rapidly. As a 
result of rapid increase the global warming effects, it will be observed a great increase in the use of clean energy 
systems in the near future. 
The energy investments are focused on clean energy now many countries in the world. Even in Germany with less 
sun efficiency, it has decided to invest in clean energy and shut down nuclear power plants in the country. With the 
investments in the solar energy sector Germany has been the brand in the world. It can’t be said that we started 
to use this potential due to resistance against innovations and concerns in Turkey which is a sun country. With the 
awareness caused by global warming, it has been begun to create new demands about this system preferred in the 
world.
Turkey, being as a poor country in the terms of fossil fuels in the world, imports billions of dollars each year to 
purchase the electricity, natural gas, oil and high-quality coal and it is dependent on foreign countries terms of 
energy by 70 % . Whereas, Turkey is a rich country in terms of solar and also wind. Wind and solar energy that 
aren’t depleted source for our country which doesn’t have any luxury of wasting this wealth are nominated to be 
based energy electricity supply for the next years. 
In addition to becoming increasingly common in the world and being clean, renewable and free energy source, the 
biggest advantage of this system is 100 % solution of energy needs everywhere by leaving a side the difficulties such 
as transport, distance and time. Even, it provides the most essential energy that we need in the natural disasters, 
the easiest and most practical way. 
When incentives applications related to solar energy launch in our country, the electricity produced from solar 
energy is given to network as the foreign countries. As well as not to pay bill, it will be possible revenue from the 
energy that we produce by installing the bi-directional meter, if our production is more than our consumption.

The installed capacity of solar eyes, used for the elect-
rical energy production from solar energy, is around 
about 3 MWP in our country and it is used generally in 
communication, base stations, lighting systems, off grid 
systems remote from the network systems such as island 
systems. The amount of annual energy obtained from 
this installed capacity corresponds only 0.01 % amount 
of the annual electricity consumption.
In the Energy Minister Hilmi Güler’s speech at the 

UTEG fair dated 17-21 December it was stated that the 
Turkey’s installed capacity is 42.000 Megawatt, wind 
energy which is one of the alternative energy sources, 
is 48.000 and we have a potential to product 2 times 
more than consumption about the solar energy, and 
also it was stated that the biggest surprise of alternative 
energy sources will be done in solar energy. We expect 
this precursory news from New Minister Taner Yıldız 
when the cabinet changes.

Güneş Enerjisinde Türkiye’de Beklenen Yasal Gelişmeler / Expected Legal Developments at Solar Energy in Turkey
Ülkemizde güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreti-
mi amacıyla kullanılan güneş gözelerinin kurulu gücü 
yaklaşık olarak 3 MWp civarındadır ve daha çok ileti-
şim baz istasyonları, aydınlatma sistemleri, şebeke-
den uzak ada sistemleri gibi elektrik şebekesinden 
bağımsız otonom sistemlerde kullanılmaktadır. Bu 
kurulu güçten elde edilen yıllık enerji miktarı, yıllık 
elektrik tüketiminin ancak 0.01 % miktarına karşılık 
gelmektedir. 

Enerji Bakanı Sn.Hilmi Güler’in 17-21 Aralık 2008 
UTEG Fuarında yaptığı konuşmada Türkiye’nin kurulu 
gücünün 42.000Megawatt olduğunu Alternatif ener-
ji kaynaklarından  Rüzgar Enerjisinin 48.000, Güneş  
Enerjisinin ise  yıllık tüketimin yaklaşık 2 katı enerji-
nin üretilebileceği bir potansiyele sahip olduğumuzu 
ve Alternatif Enerji kaynaklarından en büyük sürprizi 
güneş enerjisinde pek yakında yapacaklarını belirt-
ti.. Kabine değişince bu müjdeli haberi yeni bakan 
Sn.Taner Yıldız’dan bekliyoruz…

Baz İstasyonu Askeriye Kızılay Karayolları Yat-Tekne Reklam-Pano Karavan Mezra Arıcılık Şantiye Kamp-ÇadırTarımsal Sulama

Güneş Enerjisi ile elde edilen elektrik enerjisi çev-
reci bir enerjidir ve  Temiz Enerji olarak adlandırıl-
maktadır. Günümüz modern Dünyasının en yaygın 



Sektörde çalışmaların ivme kazanmasıyla birlik-
te Enerji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Güneş 
verimliliğini gösteren Güneş Enerjisi Potansiyel 
atlası hazırlanmıştır. Avrupa ülkelerinin birçoğun-
dan gün ışıma süreleri açısından çok daha verimli 
olan Türkiye, aynı zamanda Güneş santrallerine 
elverişli alanlar açısından da tüm yatırımcıların iş-
tahını kabartmaktadır.Yatırım maliyetlerinin hızla 
aşağıya çekilmeye çalışıldığı bu sektörde yasanın 
çıkmasıyla birlikte Türkiye Güneş verimliliğinde-
ki maliyetlere yansıması daha iyi hissedilecektir.
Tabi yine sektöre yön verecek devletin Almanya 
örneğindeki gibi sektörün gelişmesi süresi içeri-
sinde bir master plan oluşturması gerekiyor.

The Potential Atlas of Solar Energy that shows the Turkey’s 
solar efficiency is prepared by the Ministry of Energy with 
the increasing of the works in this sector. The Turkey where 

is much more efficient in terms of daylight time than many 
the countries of Europe, has attracted the attention of all in-
vestors in terms of suitable areas for solar power plants. In 
this sector that the investment costs are tried to reduce rap-
idly, with the out of law, it will be felt better the reflecting to 
the costs in the Turkey sun efficiency. Surely the important 
thing, which will guide the sector, is the created a master 
plan by government as in the example Germany.
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Türkiye Solar termal sistemlerinin uygulanma-
sında da sektöre geç girmesine rağmen Dünya-
da ülke sıralamasında bu sistemlerin kullanımı 
açısından 2.sırada yer almaktadır.
Aynı bakış açısıyla şu yorumu yapmamız çok da 
yanlış olmaz Solar PV sistem uygulamalarında 
da sektöre geç giren bir ülke olarak sektörde 
çalışmaların başlamasıyla çok ivme kazanaca-
ğı ve ilk sıralarda yer alacağını söyleyebiliriz. 
Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla doğal enerji 
verimliliği açısından baktığımızda enerji üretim 
verimliliği açısından da önemli sayılabilecek bir 
avantajı olduğunu söyleyebiliriz. 

In the application of solar thermal systems; Turkey, despite 
of entering this sector tardy, takes places second order in 
the world ranking in terms of the use of this system. 
With the same perspective, it wouldn’t be wrong to our com-

ments about the Turkey. We can say that as being a tardy 
entered country in this sector at the solar PV application 
and with the start works it will take a part at the first place. 
When we look this effect in terms of Turkey’s natural energy 
efficiency, we can say that it can be considered an impor-
tant advantage in terms of energy production efficiency.

Model Ülke Almanya-İspanya-Türkiye Karşılaştırması

Comparison The Model 
Countries Germany-
Spain-Turkey

Almanya tüm Dünyada iki defa model ülke gös-
terilmektedir. Birincisi halkı, yatırımcıları des-
tekleyerek bu sektörün yaygınlaşmasına ve çok 
sayıda uygulamanın yapılmasına öncülük et-
miştir. İkincisi ise bu sektörde faaliyet gösteren 
firmaları destekleyerek yeni olan bu sektörün 
gelişmesine ve güçlenerek istihdam olanakları-
nı ve dış dünyaya açılmalarını sağlamıştır. Aşa-
ğıdaki tablo dikkatle incelendiğinde görüleceği 
üzere Almanya sektör gelişinceye kadar her yıl 
%30-35 büyüme kaydeden sektör, gelişimini 
tamamladığı 2009 yılından itibaren ise %10-
15 büyüme ile sektörün dışa açılması sinyalini 
vermiştir. 
İspanya modeli ise çok stratejik olmayan bir sü-
reci işaret ediyor ve burada da büyük yatırımlar 
planlayan birçok firmanın hüsrana uğradığını 
görmek mümkün. Bir anda 4-5 kat hacme ula-
şan sektör aynı oranda düşüş yaşayarak yatı-
rımcıları hayal kırıklığına uğratmıştır.
Türkiye’de ise aşağıdaki tablodan da göreceği-
miz gibi 2010 yılını sektörün doğum yılı gibi gö-
rebiliriz. Önünde iki ayrı model olan Türkiye’nin 
bu sektör ile ilgili doğru tahlili yaparak ilerleme-
si için bunun bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

 The Germany is shown twice as a model country in the world. 
Firstly, German people led to make many applications and 
spread this sector in the Germany by supporting the investors. 
And secondly, they provided the development and strengthen-
ing of this new sector for employment opportunities and open-
ing to the outside world by supporting the firms operating in 
this sector. When the following table was examined carefully, it 
is seen that the Germany had been a sector growth of 30-35 % 
each year until the sector’s development and it has been giving 
the signals of opening this sector to outside with the growth 10-
15 % since 2009 when it completed its development. 
The Spain model shows a very non-strategic process and it is 
possible to see the major investment plans of many companies 
were frustrated here. The industry, reached suddenly a volume 
of 4-5 times, has disappointed to investors by living the decline 
at the same rate. 
In Turkey, as we can see following table, we can accept the year 
2010 as the birthday of this sector. We think that it is an oppor-
tunity of Turkey, has two different models, to move forward by 
making the correct analysis related to this sector. 

Solar Termal Sistemlerinin Dünyada Kullanım Oranları
Usage Percentage of Water Heating Systems

Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA)

Sektör Yatırımcısının Kaderi / Fate of the Sector Investor

Yabancı Yatırımcı Açısından Öncelikler & Öneriler

Güneş Enerjisi Sektörü GENSED ile Daha Güvenli..
Solar Energy Sector Now More Safer with GENSED

Güneş Enerjisi Sektör Temsilci ve Yatırımcıları ; ’’100. Üye Siz Olun’’

Potential Atlas of Solar Energy (GEPA) Rates

Priorities & Suggestions Foreign Investors

Hizmark Group’da olduğu gibi daha yasa çıkma-
dan 5-6 yıl önce bu sektörde faaliyet göstermeye 
başlayan ve hakikaten sektörün gelişmesi için çok 
yoğun çaba harcayan firmalar bu süreçte hiçbir 
destek almadan ayakta kalarak imkansızı başar-
mışlardır. Fakat sektörün gelişmesi sadece özel 
sektörün görevi değil aynı zamanda devletin de 
en önemli görev ve sorumlulukları arasındadır.
Artık bu heyecanla bekleyişe bir son verip devle-
tinde yıllardır mücadele eden bu firmaları ayakta 
tutmak adına gerekli prosedür ve yasal süreci ta-
mamlaması gerekir.
Yurtdışındaki firmalar ile işbirliği, ortaklık ve ya-
tırım kararı alan bu firmalar yasanın çıkacağı o 
miladı dört gözle beklemektedirler…

As Hizmark Group, the firms which started 
to operate in this sector about 6 years ago 
and effort very intensely for the develop-
ment of this sector, have done the impos-
sible by surviving without any support 
in this process. But development of the 

sector is not only the task of private sector 
but also it is between the most important task 

and responsibility of government. 
Now by bringing to end this exciting expectation, the gov-
ernment must complete the procedures and legal process 
behalf of the survival this firms who have struggled for 
years.
This firms who decided to cooperation, partnership and 
investment decisions with the foreign firms, are looking 
forward to the day of the law’s occurrence.

• Almanya’da azalan destek, yatırımcıları Y.dışı piyasalarına gitmeye zorluyor…
• İspanya’daki beklenmedik kararlar yatırımcıları çok olumsuz yönde etkilediği için diğer tüm 
piyasalara temkinli yaklaşmalarına neden oluyor..
• Türkiye coğrafi konumu, verimliliği açısından çok cazip bir ülke olmasına rağmen beklenen 
yasanın hala çıkmamış olması yatırımcıların net tabloyu görmesine engel oluyor.
• Avrupa’daki kriz sonrasında Türkiye’de beklenen yasanın çıkmasıyla bu sektörde yer alan 
firmalar yeni bir pazarın potansiyelini kullanarak krizin yaralarını sarabilir, ivme kazanabilirler.
• Yasa çıkmadan önce ise tüm somut plan ve işbirliği kanallarının gözden geçirilerek hazır olun-
ması firmaların hareket kabiliyetini artıracaktır.

• Decreasing support in Germany forces to investors to go to foreign markets.
• Unexpected decisions in Spain cause to approach the investors more cautious to all other markets for they were af-
fected more adversely.
• Although the Turkey is a very attractive country in terms of efficiency and geographical location, not still out of the 
expected law causes not to see the investors this table clearly. 
• After the crisis in Europe, the firms in this sector can overcome the effects of the crisis by using the potential of a 
new market with the occurrence of expected law.
• And before the occurrence of expected law, being ready by reviewing all concrete plan and cooperation channels will 
increase the mobility of the firms.

Güneş Enerji sistemleri 
ile ilgili imalat, kurulum, 
yatırım ve işletim  sis-
temlerinin Dünyada ol-
duğu gibi Türkiyede’de 

hakettiği  noktaya gelebilmesi için başta devlet 
olmak üzere sektörde faaliyet gösteren tüm 
kurum ve kuruluşlara çok büyük görevler düş-
tüğünü düşünüyoruz. GENSED bu konuda adım 
atacak tüm kurum, kuruluş ve bireyleri bünye-
sinde toplayarak sektörün rotasının doğru belir-
lenmesinde aktif rol almak üzere faaliyetlerine 
başlamıştır. Katkıda bulunmak isteyen herkesi 
bu dernek çatısı altında toplanmaya davet edi-
yoruz. Sizde ‘’Üye Olun’’.
 Saygılarımızla,

GENSED YÖNETİM KURULU

We think that primarily to state, all institutions and organi-
sations operating in this sector are very large role about the 
manufacturing, installation, investment and operating sys-
tems related to solar energy systems for come to deserved 
point in Turkey as well as in the world. GENSED, by gather-
ing all institutions, organisations and individuals who will 
step in this issue, started to his activities to take an active 
role in determining the correct route of this sector. We invite 
to gather under a roof everyone who wants to contribute to 
this association. Be a member of this association!
  Regards,
  GENSED BOARD

GENSED YÖNETİM KURULU / GENSED BOARD;

Yönetim Kurulu Asil Üye Listesi
List Of Full Members The Board Directors Of GENSED
1-Levent Gülbahar ANELTECH Y. Kurulu Başkanı / Chairman Of The Board
2-İpek Güler ŞİŞECAM Y. Kurulu Bşk.Yrd. / Vice Chairman Of The Board
3-Savaş YEŞİLTAŞ HİZMARK Group Y. Kurulu Üyesi / Members Of The Board
4-Ömer Karahan MERK Enerji Y. Kurulu Üyesi / Members Of The Board 
5-Hakan Erkan NORM Enerji Y. Kurulu Üyesi / Members Of The Board
6-Aslı Sekmen SKM GRUP Y. Kurulu Üyesi / Members Of The Board 
7-Kağan Abidin SOLEN Enerji Y. Kurulu Üyesi / Members Of The Board 
8-İ.Hakkı Karaca SOLİMPEKS Y. Kurulu Üyesi / Members Of The Board
9-Ateş Uğurel DANIŞMAN Y. Kurulu Üyesi / Members Of The Board

Yönetim Kurulu Yedek Üye Listesi
List Of Alternate Members The Board Directors Of GENSED
1-Senem Gençer EKOGÜNEŞ Y. Kurulu Yedek Üyesi / Alternate Members Of The Board
2-Murat DELİGÖZ ENİSOLAR Y. Kurulu Yedek Üyesi / Alternate Members Of The Board
3-Levent Yamantaş FORM GROUP Y. Kurulu Yedek Üyesi / Alternate Members Of The Board
4-Semih Gürses LATERNA Y. Kurulu Yedek Üyesi / Alternate Members Of The Board
5-Baha Kuban Danışman Y. Kurulu Yedek Üyesi / Alternate Members Of The Board
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ÜLKELER MW MW MW MW MW MW MW MW
ALMANYA 850 1100 1500 2000 2000 2300 2600 3000
İSPANYA	 88	 560	 2511	 375	 500	 500	 550	 800
TÜRKİYE	 1	 0,4	 1,2	 1	 3	 30	 110	 300

Türkiye’nin Potansiyeli
The Turkey’s Potansial

EPIA PV PAZAR ÖNGÖRÜSÜ /  EPIA PV Market Prevision

Almanya ve Türkiye’deki Güneş Verimliliği
Solar Energy Efficiency in Germany and Turkey

EPIA 2020 PV PAZAR ÖNGÖRÜSÜ
EPIA 2020 PV Market Prevision

Germany
900 kWh/kWp

Turkey
1500 kWh/kWp



Güneş Enerji sektörünün henüz start ver-
mediği 2010 yılına kadar sektörün öncüsü 
birçok kurumsal firma da yaptığımız uygu-
lamlar bulunmaktadır.Son yıllarda ise bu 
sayı ve talep gittikçe artış göstermektedir. 
Prestij ve çevreci uygulamalardan oluşan 
bu projelerde bu sektörün gelişmesine katkı 
sağlayan kuruluşlara da teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. Aşağıda öne çıkan bazı referansla-
rımızı sunuyoruz.
We have many applications that we made in the 
many corporate firms leading of this sector until 
the year 2010 when solar energy sector hasn’t given a start yet. In recent years, these numbers 
and demands is continuing to rise steadily. We are offering our thanks to these organizations 
who contribute to the development of this sector. And also we are offering our some outstanding 
references below.

www.hizmark.com

Güneş Enerjili Aydınlatma sistemlerimiz… / Our Our Solar Lighting Systems
Genel olarak; güneş enerjili aydınlatma sistemleri,  güneş panellerinin en yaygın şekilde uygulandığı alanlardan biridir.Kullanılan elektriğinin %20’i aydınlatma için harcanmaktadır ve aydınlatmanın toplam elektrik tüketimi içindeki oranı da 
her yıl artmaktadır. Güneş enerjili  aydınlatmaların dünya üzerinde onbinlerce örneği bulunmakta ve her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Gündüz güneş enerjisi ile şarj olan aküler, gece otomatik olarak, bu sistemde kullanılan özel tip ampulleri 
çalıştırarak aydınlatma sağlamaktadırlar. Bu basit ama etkili sistemler enerjinin olduğu yerlerde kazı ve kablo hattı gerekmediği için tercih edilmekte, enerjinin olmadığı yerde ise en acil ve kesin çözüm olması nedeniyle de uygulama da 
avantaj sağlamaktadır. Portatif Güneş Enerjili Aydınlatma sistemlerinde,ünitelerin üzerinde  güneş panelleri kullanılmaktadır. Merkezi Güneş Enerjili  Aydınlatma Sisteminde ise;oluşturulan merkezi bir sistemden, çok sayıda aydınlatma dire-
ğinden elektrik ihtiyacı sağlanmaktadır. Şebeke hattına bağlı olmayan güneş enerjili aydınlatma sistemleri Türkiye için çok önemlidir. Deprem, sel gibi felaketlerin  sıkça yaşandığı ülkemizde, merkezi sistemden bağımsız ve kesintisiz çalışan 
aydınlatma sistemleri ekonomik olmalarının dışında hayati bir önem de taşımaktadırlar. Türkiye’nin Avrupa’nın en güneşli ülkelerinden biri olması bu sistemlerin performansını arttırmaktadır. Sistemin ekonomik olması için en yakın şebeke 
hattından en az 1km uzak bir bölgede kullanılması şarttır. Bu şartlarda şebeke elektriği çekmek için kurulacak trafo, direk ve kablolama masrafları karşısında temiz enerji sistemi kurmak, maliyet-kurulum süresi ve güvenilirlik açısından 
daha avantajlıdır. Fakat aydınlatma sisteminde altyapı ve kablolama problemlerinin olması nedeniyle şebeke elektriğinin olduğu yerlerde bile yatırım maliyetleri açısından güneş enerji sistem kurulumu optimumdur. Sistem ilk yatırım farkını 
yaklaşık 2,5 yıl gibi kısa bir sürede amorti etmektedir.Yakın bir süreçte çıkması beklenen kanunlar ile Avrupada olduğu gibi Türkiye’de de şebeke bağlantılı  güneş sistemlerinin kurulması ekonomik olarak rantabl olacaktır.

Generally, solar lighting systems are one of the most spread application systems of the solar panel. The 20 % of used electricity is spent for lighting and the rate in the total domestic electricity consumption of lighting is increasing every year. There are thousands 
samples of solar lighting on the world and they are becoming common everyday. Lighting is provided by the batteries, which is charged with solar energy in daytime and at night by running automatically a special type of light bulbs used in this system. This simple 
but effective systems are preferred in the areas where is the energy for not required any excavation and cable lines and in the areas where is no energy, this systems provide many advantages in application because of being the most immediate and definitive solution. 
In portable solar energy lighting systems, solar panels are used on the units. And in the centre solar lighting systems it is provided to electricity needs of a large number of lighting poles. The off-grid systems are very important for Turkey. The lighting system which 
are independent central system and running continuous, are also carrying vital importance except from being economical in our country occurred frequently disasters such as earthquake, flood etc. Being the Turkey one of the Europe’s sunniest countries is increasing 
performance of this system. It must be used in the region which is at least 1km away from the nearest network lines to be the system economically. It is more advantageous in terms of cost, installation time and reliability to establish a clean energy system in the face of 
cost of the transformer, pole and wiring that will be installed to establish the mains in these conditions. But, because of infrastructure and cabling problems in lighting system, it is optimized the installation of solar energy systems in terms of investment cost in the on 
grid areas. System is paying off initial investment difference in a short period of approximately 2.5 years. With the expected laws, as in the Europe, it will be economic the establishment of the solar network connection system.

Üzerinde Çalıştığımız Bazı Sosyal Projeler
Some social projects that we work on

Ticari Projelerimiz / Our commercial projects

Bazı Uygulamalar & Referanslar
Applications & References

Hizmark Group olarak sektöre girdiğimiz 2004 yılından buyana sadece ticari çalışmalar değil toplumun bu sektörü tanıması, faydalarını 
anlaması adına çeşitli kamu kurumları için öneriler ve projeler hazırladık.Malesef yeni olan bir sektör ile ilgili kafalardaki düşünce yapısını 
kırmak çok da kolay değil. Ama bıkmadan toplumsal ihtiyaçlar için Solar Sistemler ile getirilebilecek çözüm yollarını ortaya koyduğu-
nuzda yavaş yavaş bu dirençte azalmalar ve kabulleneler olduğunu görüyorsunuz. Bu sektörün gelişmesi için hazırladığımız projeler ile 
sektörün gelişmesine çok katkı sağladığımızı görüyor ve bu çalışmalarımızın artarak devam edeceğini belirtmek istiyoruz.

Being as Hizmark Group, since 2004 we prepared not only commercial works but also suggestions and projects for various public institutions behalf of the soci-
ety recognize this sector and understand its benefits. Unfortunately, it is not so easy to change the mindset of the head related to new sector. But, when you find 
the solutions for the social needs of peoples related to solar system, you can see the decreasing of this resistance and also starting acceptance. We want to state 
that our works and applications will continue increasingly by seeing our contributions for the development of this sector with our projects.

Yasanın çıkması ve sektörün ivme kazanma-
sını beklerken Y.içi ve Y.Dışı proje çalışmala-
rımız da artarak devam ediyor.Henüz ihalesi 
yapılmamış olan Solarkent Projesinin tüm 
teknik çalışmaları tamamlanarak sunulmuş-
tur. Diğer yandan Toki ve K.Irak için de üze-
rinde çalışılan projeler bulunmaktadır. Ayrıca 
Güney Afrika ile ilgili de son aşamaya geti-
rilmiş ticari çalışmalarımız bulunmaktadır. 
Bunun dışında sadece çevreye duyarlılık ve 
prestij amacıyla fabrikalardan gelen talepler 
ile ilgili ise görüşmeler devam etmektedir.

Our domestic and overseas studies are conti-
nuing while we are waiting the occurence of 
the law and to gain the momentum the sector. 
Solarkent Project which haven’t been made 
tender yet, is offered by completing of all the 
technical work. On the other hand, there are 
the projects that we work on for Toki and 
Northern Iraq. And also we have the com-
mercial works brought to the final stage re-
lated to South Africa. Except from this, our 
negociations are continuing related to only 
environmental awareness and the demands 
in order to come from the factory.

Deprem Anında Acil Enerji İhtiyacı;
1999 Depreminde Yedek subay olarak görev yapmış bir olarak orada gördüğümüz en zaruri 
ihtiyaçlardan birisi de Deprem çadırına yerleştirdiğiniz insanları karanlığa terk etmenizdir. Her 
çadır için hazırlanabilecek deprem enerji kitleriyle en azından o çadırların aydınlatma ve telefon 
şarj gibi ihtiyaçları sağlanabilir.

Emergency Power Requirements Instant Any Earthquake 
Being as an officer served in 1999 Earthquake, one of the most important 
needs that we had thought about is the earthquake energy kit. With the 
earthquake energy kit that can be prepared for each tent, at least it can be 
provided the needs of tents such as lighting or phone charge.

İlköğretim Çocukları İçin Eğitim Setleri ;
Teknoloji değişimleri ile ilgili en güzel bilincin çocuk yaşta verilebileceğini düşünüyoruz.Okullar 
için hazırlanabilecek küçük solar eğitim setleri ve bunu destekleyecek karikatürize edilmiş kü-
çük el kitaplarıyla masalımsı anlatılarak bu sistemler zihinlerine kazınabilir.

Education kits for the Primary Students
We think that the best awareness of the technological changes is given in the 
child age. These systems can be told to students by preparing small solar edu-
cation kits and supporting these kits with the small handbooks caricaturized.

Karayolları Kör Noktaları İçin Solar Aydınlatma;
Karayollarında her noktada solar sistem uygulanmamış olsa dahi en azından sürekli kaza oran-
larının olduğu riskli kör noktalarda uygulanabilir. Haritaları devletin ilgili web sayfalarında dahi 
var. Bu noktaların aydınlatmalarının solar sistem ile sağlanarak kaza riskinin azaltılabileceğini 
düşünüyoruz..

Solar Lighting for the Blind Spot in the Highways;
Even solar system not to applied each point in the highways, at least it is app-
lied in the blind spot where the accident risks are high. There are their maps 
related web pages of government. We think that it can be decreased the risk 
of the accidents by providing the lighting of these spots with the solar system. 

Bloklarda Merdiven Boşluğu Aydınlatmasının G. Enerjisi İle Sağlanması;
Birkaç yıl önce toplu konut uygulamaları için hazırlayıp gönderdiğimiz projelerde; Blokların ta-
mamında enerjinin güneş enerjisi ile sağlanması bugünkü koşullarda mümkün olmasa dahi, bu 
sistemin yaygınlaşması ve tanınması adına da en azından merdiven boşluğundaki aydınlatmalar 
bu sistem ile sağlanarak enerji kesintisinde insanlar merdivenlerde mahsur kalmamış olur..

Providing with the Solar Energy for Lighting of Stairwell in the high Blok 
In the projects that we prepared for the cooperative apartment house a 
few years before, it is not possible to provide the energy as a solar energy 
the whole blocks current conditions, but behalf of the widespread and 
recognition of solar energy in this sector it can be done the providing with 
the solar energy for lighting of stairwell in the high block. Afet Anlarında Acil Müdahale İçin Mobil Enerji  ;

Afet anları için müdahale amaçlı planlanan ve her belediyece oluşturulan Akom birimlerinin  asıl 
amacı belediyeye ait bir parkı toplanma merkezi belirleyerek afet hallerinde  insanlara müdaha-
le ve destekte bulunmak. Önerdiğimiz sistem ise belediyeler tarafından belirlenen afet toplan-
ma parklarında güneş enerji sistemi kurarak acil durumlarda kriz masası, sağlık müdahale v.s 
gibi ihtiyaçlar için bu parklarda mobil enerjinin sağlanabiliyor olması.

Mobile Energy for the Emergency Response in the Conditions of Disaster
The main aim of the Akom units which is generated by each municipality and 
planned for the emergency response is intervention and support to people in the 
conditions of disaster by determining a municipal park as a collecting centre. And 
our offer is the providing mobile energy for the needs such as crisis desk, health, 
intervention in emergency by setting the solar energy systems in these parks.Kültür Varlıklarımızı Güneş Enerji İle Gün Yüzüne Çıkaralım;

Çok zengin bir kültür varlığına sahip olan Türkiye’nin bu zenginliğini ortaya çıkarması Turizm 
açısından da önem arz etmektedir.Üzerinde yeni çalışmaya başladığımız birkaç projede şebeke-
den çok uzakta olan ve enerji ihtiyacını Solar Enerji ile sağlayacak tarihi mekanlara ait projeler 
bulunuyor.  Ayrıca yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış bazı tarihi ve mimari yapıtlarımızda 
vahşi aydınlatma kullanılarak yüksek ısı yayan bu armatürler ile bu mekanların dokusu zarar 
görmektedir. Bu gibi projelerde ise Isı yaymayan ve homojen bir ışığı olan LED aydınlatmaların 
kullanımı öneriyoruz.

Let’s uncover our Cultural Heritage with the solar energy
It is important for Turkey to uncover its cultural heritage in terms of tou-
rism. There some projects that we have started to work on and belonged 
to historical sites, will provide its energy need with the solar energy. For 
not to damage the historical sites, we offer the using LED lighting that 
has the homogeneous light and doesn’t spread the heat.

Dekoratif Aydınlatma Sistemlerimiz…
Our Decorative Lighting Systems
Yeni yapılan veya peyzaj çalışmaları bitmiş olan yerlerde dahi rahatlıkla kullanılabile-
cek çok farklı dekoratif solar aydınlatma modellerimiz bulunmaktadır.Ayrıca yüksek 
adetlerde müşteri taleplerini dikkate alarak yeni tasarım ve dizayn çalışmalarımız da 
yapılmaktadır. Portatif aydınlatma direkleri üzerinde bulunan güneş panellerini müş-
teri tarafından arzu edilirse merkezi besleme yaparak direk üzerinden kaldırıp uygula-
ma yapılacak alanda çatı v.b noktalarda da konumlandırabiliyoruz…

We have many different decorative solar lighting models used easily for all places even made new or done 
already the landscaping work. Also by taking into account the high volume of customer demand, we have 
done new design works. We are able to position the solar panels located on the portable lighting poles at 
the points where the application done such as roof etc. by doing the central feeding and lifting through 
direct if it is demanded by the customer.

Direk Boyu / Pole length: 1,8- 2 mt. 
Ampul / Light: Led 
Eşdeğer Watt / Equivalent value: 30  w 
Işık Lümen Değeri / Light Lumen value: 300 
Çalışma Voltajı / Running voltage:12 V DC 
Tüketim / Consuming: 3 w 
Çalışma saati-gün/ Running hour-a day: 10
Yedekleme / Back up: 2,5 Gün/Day

Direk Boyu / Pole length: 2,5-3 mt. 
Ampul / Light: PLC 
Eşdeğer Watt / Equivalent value: 60  w 
Işık Lümen Değeri / Light Lumen value: 605 
Çalışma Voltajı / Running voltage: 12 V DC 
Tüketim / Consuming: 11 w 
Çalışma saat-gün / Running hour-a day: 10 
Yedekleme / Back up: 2,5 Gün/Day                                    

Direk Boyu / Pole length: 2-2,5 mt. 
Ampul / Light: Led 
Eşdeğer Watt / Equivalent value: 60  w 
Işık Lümen Değeri / Light Lumen value: 600 
Çalışma Voltajı / Running voltage: 12 V DC 
Tüketim / Consuming: 6 w 
Çalışma saat-gün / Running hour-a day: 10 
Yedekleme / Back up : 2,5 Gün/Day

Direk Boyu / Pole length: 3,5-4 mt.  
Ampul / Light: PLC 
Eşdeğer Watt / Equivalent value: 120  w 
Işık Lümen Değeri / Light Lumen value: 1210
Çalışma Voltajı / Running voltage : 12 V DC 
Tüketim / Consuming: 22 w 
Çalışma saat-gün / Running hour-a day: 10 
Yedekleme / Back up: 2,5 Gün/Day

Yüksek Aydınlatma Sistemlerimiz..
Our high Lighting Systems 
Otoyol, Fabrika ve Güvenlik aydınlatmalarında tercih edilen Yüksek solar aydınlatma sistemleri  
uygulamada birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Çok uzak noktalara hat trafo çekme-
den kolaylıkla proje ve uygulaması gerçekleştirilen bu sistem, yeni yapılan yollarda pratik çözüm 
olması nedeniyle de tercih edilmektedir. Ayrıca fabrikalar, organize sanayi bölgeleri için de acil ve 
pratik bir çözüm olduğu gibi doğadan sürekli ve maliyetsiz bir enerji karşılamak mümkün olacak-
tır. Çok çeşitli kullanım yeri olan bu sistem başlıca; Belediyeler, Fabrikalar, Benzin İstasyonları, 
Askeri Noktalar vb. aydınlatmayı yoğun kullanan yerlerde tercih edilmektedir.

High Lighting Systems which are preferred generally in the highways, industrial and security lightings, bring to many advan-
tages. This system that the projects and application performed easily without to line up too far point is also preferred because 
of being practical solution at the new roads. And also it will be possible to meet a permanent and free energy from nature as 
immediate and practical solution for the factories, organized industrial zones. This system is preferred mainly in the areas where 
the lighting is used intensively such as municipalities, factories, gas stations, military points etc.

Direk Boyu / Pole length: 4,5-5 mt. 
Ampul / Light: PLC 
Eşdeğer Watt / Equivalent value: 182  w 
Işık Lümen Değeri / Light Lumen value: 1815
Çalışma Voltajı / Running voltage: 12 V DC 
Tüketim / Consuming: 33 w 
Çalışma saat-gün / Running hour-a day: 10 
Yedekleme / Back up: 2,5 Gün/Day                       

Direk Boyu / Pole length: 6,5-7 mt. 
Ampul / Light: SOX (Sodium) 
Eşdeğer Watt / Equivalent value: 1250  w 
Işık Lümen Değeri / Light Lumen value: 10.500
Çalışma Voltajı / Running voltage: 12 V DC 
Tüketim / Consuming: 66 w 
Çalışma saat-gün / Running hour-a day: 10 
Yedekleme / Back up: 2,5 Gün/Day

Direk Boyu / Pole length: 5,5-6 mt. 
Ampul / Light: SOX (Sodium) 
Eşdeğer Watt / Equivalent value: 600  w 
Işık Lümen Değeri / Light Lumen value: 6.000
Çalışma Voltajı / Running voltage: 12 V DC 
Tüketim / Consuming: 36 w 
Çalışma saat-gün / Running hour-a day  :10 
Yedekleme / Back up: 2,5 Gün/Day

Direk Boyu / Pole length: 7,5- 8 mt. 
Ampul / Light: SOX (Sodium) 
Eşdeğer Watt / Equivalent value: 1200  w 
Işık Lümen Değeri / Light Lumen value: 12.000
Çalışma Voltajı / Running voltage: 12 V DC 
Tüketim / Consuming: 72 w 
Çalışma saat-gün / Running hour-a day: 10
Yedekleme / Back up: 2,5 Gün/Day

Ürünler ve Uygulamalar
The Products and Aplications
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A.01.01.001          
Dekoratif Park Direği

Decorative	Lightening	Poles

A.01.01.002 
Dekoratif Park Direği

Decorative	Lightening	Poles

A.01.01.004
Dekoratif Park Direği

Decorative	Lightening	Poles

A.01.01.003                   
Dekoratif Park Direği

Decorative	Lightening	Poles

A.01.02.001                                             
Yüksek Aydınlatma Direği

High	Lightening	Poles

A.01.02.002                                                
Yüksek Aydınlatma Direği

High	Lightening	Poles

A.01.02.003                         
Yüksek Aydınlatma Direği

High	Lightening	Poles

A.01.02.004                                         
Yüksek Aydınlatma Direği

High	Lightening	Poles
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Katıldığımız Fuar ve Kongreler..
The Attended Fairs and Congresses 

Bayilik / Bayi Adayları; Dealership authentication Candidates of Dealership

Sıkça Sorulan Sorular / Questıons Frequently Asked

Hizmark Group yaptığı tüm Güneş Enerji sis-
temlerinde kalite, müşteri memnuniyeti ve 
tasarımı ön plana çıkardığı için yaptığı uy-
gulamalar yazılı ve görsel basında çok fazla 
yer almıştır. Sektörün ilk uygulamalarından 
olan Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemleri 
CNN, Star ve diğer Tv ana haber bültenlerin-
de geniş yer almıştır. Aynı zamanda sektö-
rün gelişimini izleyen yazılı basında yapılan 
uygulamalar ile ilgili haber çalışmalarında 
projelerimize yer vermişlerdir.Özellikle yeni 
oluşan bu pazarda sisteme karşı güvensizlik 
oluşmaması için kullandığımız malzemelerin 
kalite seviyesi yüksektir. 

The applications of Hizmark Group took places 
many times in the written and visual media because 
of giving the importance to quality, customer satis-
faction and design in its solar energy applications. 
Solar lighting systems that is one of the first appli-
cations in this sector, took place in the main news 
bulletin of some channels such as CNN, Star etc. At 
the same time, our projects took places in the news 
related to solar applications of some written medias 
which follow the development of this sector. Espe-
cially, in this market, which consists newly, we use 
the high level of quality materials to prevent creat-
ing the insecurity against this system.

• Güneşten enerji nasıl elde edilir?
Güneş panelleri elektrik üretirler. Panel yüzeyine gelen gü-
neş ışığı panellerin yapıldığı özel yarı iletken malzemenin 
elektrik üretmesini sağlar. 
• Kışın hava  soğuk olduğunda güneş enerjisinden elektrik 
üretilebiliyor mu?
Güneş enerji sistemi günışığı ile elektrik ürettiği için hava-
nın soğuk veya sıcak olması önemli değildir. Sistemin çalış-
ması için günışığı yeterlidir.
 • Hava kapalı veya yağmurlu olduğunda da  yine kesinti-
siz olarak gece-gündüz elektrik kullanmaya devam edebilir 
miyim?
Sistemlerimiz hava kapalı olduğunda en az 2-3 gün süreyle, 
kesintisiz (gece-gündüz) elektrik kullanmanıza olanak vere-
cek şekilde hazırlanmaktadır. Bu 2-3 günlük süreli yedekle-
me isteğinize göre daha da artırılabilir.
• Alternatif  enerji kaynağı ne demektir ?
Alternatif enerji kaynaklarını kısaca, kendini sürekli tekrar-
layan, yenilenebilir, sonsuz  ve hammadde bağımlısı olma-
yan enerji kaynakları, (güneş, rüzgar, su) olarak tanımlaya-
biliriz.
• Alternatif  enerji kaynağı neden tercih edilmelidir?
En önemli tercih nedeni sırası ile; enerji bağımsızlığı, taşı-
nabilirlik, bakım ihtiyacı olmaması, ihtiyacın olduğu yerde 
acil ve hızlı üretim, hiçbir atık çıkmaması ve sessiz üretim 
olarak sıralanabilir.
• Hangi Alternatif Enerji kaynağını tercih etmeliyim?
Bu tercihin belirlenmesi, sistemi kurmak istediğiniz böl-
gedeki doğal şartlara bağlıdır. Çok güneş alan bölgelerde 
güneş panelleri yüksek verimde çalıştığı gibi, çok fazla 
rüzgârlı alanlarda da rüzgâr türbinlerinden faydalanılması 
uygundur. Her ikisininde verimliliği fazla olan bölgelerde 
Güneş ve Rüzgar enerjisi birlikte Hibrit sistem olarak kulla-
nılarak daha fazla verim elde edilebilir.
• Şebeke elektriği kullanıyorum. Güneş enerji sistemi kur-
mak istiyorum, yasal olarak bir engel var mı?Lisans gerekli 
mi?
Şebeke elektriği olan yerlerde güneş enerjisi kullanımıyla 
ilgili yasal bir sakınca yoktur. Belediyeden veya başka bir 
kurumdan herhangi bir izin belgesi almanıza da gerek yok-
tur.Yapılan yasal düzenlemelerle 500 KW`a kadar lisans 
mecburiyeti olmadan şebeke idameli sistem kullanılabilir. 
• Güneş Enerji kaynakları ile hangi cihazları çalıştırabili-
rim?
Güneş enerjisi ile, şebeke ile çalıştırılan her türlü cihazı 
(Buzdolabu,tv,aydınlatma,radyo v.s) çalıştırmak mümkün-
dür.
• Apartmanda oturuyorum, elektrik faturası ödemek 
istemiyorum,sistem yatırımı yapmalımıyım?
 Şebeke elektriğinin bulunduğu yerlerde, kurulan güneş 
enerjisi sisteminin kendini geri ödeme süresi 10-15 yılı 
bulduğundan dolayı tercih edilmemektedir.Bu nedenle şe-
bekenin bulunduğu yerlerde yatırımın rantabl olması için 
Avrupa’da olduğu gibi Devletin bu yöndeki teşvik  yasalarını 
çıkarması gereklidir.
• Ürettiğim elektriği devlete ya da başka bir kuruma sata-

bilir miyim?
Bu sistem teknik olarak mümkündür ve Avrupa’da bu sis-
tem uygulanmaktadır. Bu sisteme geçildiğinde depolama 
gereksinimini ortadan kaldırdığı için bu sistemlerin şebeke 
elektriği bulunan yerlerde de uygulanmasına olanak sağlan-
maktadır. Çift yönlü sayaç sistemlerinde 
eğer üretiminiz tüketiminizden fazla ise fatura ödememe-
nin yanı sıra ürettiğiniz enerjiden gelir elde etmeniz de 
mümkündür. Maliyetlerin daha da aşağıya çekilmesi ve bu 
sistemlerin daha da yaygınlaşması için Türkiye’de de bu ya-
saların hızla uygulamaya geçirilmesini beklemekteyiz.

• How is the energy get from the Sun  
Solar panels produce electricity. Sun light which reflects on surface of the 
panel makes  special semiconductor material produce electricity 
• Is able to be produced electricity from the solar energy when it is cold in 
winter?  
It is not important whether it is cold or not because solar energy system 
produces electricity with daylight. The sun is enough to run the system. 
  • May I go on using electricity day or night continually when it is rainy 
or cloudy?   
Our systems are arranged to give possibility to use electricity at least 2-3 
days continually. This period for 2-3 days can make increase according to 
your back up need  
 • What is the meaning of Alternative energy source?  
Shortl we can describe Alternative Energy Sources as renewable, infinitive 
repetitious themselves continually (sun, wind, water)     
 • Why is alternative energy sources preferred?  
The most important reason can be listed in turn; as energy independence, 
portability, no need maintenance, rapid and urgent production the areas 
that the need is, not to be any waste and silence production
 • Which alternative energy source should I prefere 
Determining this preference depends on natural condition in area that you 
want to set up this system. For example, the areas whose plenty of sun lights, 
solar panels run with high efficiency, or in the areas whose plenty of wind 
it is suitable to be benefited from wind tribunes. Besides, in the areas that 
both of them are efficient can be get more efficiency by courtesy of hybrid 
system. 
• I do not use network electricity. I want to set up solar energy system. Is 
there a handicap as legally, is a license necessary?   
There is no legal handicap in the areas used network electricity and also 
there is no need to get any license from any municipality or another founda-
tion. By legal arrangements, the system with network continuity can be used 
without license obligation until 500 W 
 • Which devices can I make run with Solar Energy Sources?  
It is possible to make run any kinds of devices with solar energy which 
makes run with such as refrigerator, lightening, radio and etc…   
• I live in apartment, I do not want to pay electric bill, should I make a 
system investment?  
It is not preferred because solar energy system’s payback period is about 
10-15 years in the areas whose network electricity. For this reason, Like 
in Europe, government needs to make promotion laws to the investment be 
more efficiency about that in the areas whose network electricity.   
 • Could I sell the electricity that I produced to the government or another 
foundation?  
This system is possible technically and it is applied in Europe. When passed 
this system  there will be no saving need because of that, it will be possible 
to be applied this system.  
If producing is more than consuming in the system with duplex counter, The 
bill is not paid and got income the energy that produced. We have been 
expecting for making these laws into effect in Turkey in order to be drawn 
down the costs and become more widespread. 

Solis Enerji olarak;  müşteri odaklı yönetim felsefesi, 
etik değerlere bağlılık ,ticari ama aynı zamanda dost-
luğa dayalı,günübirlik değil uzun soluklu işbirliği ön-
görmekteyiz. Bu felsefenin ışığı altında, Güneş Enerji 
Sistemleri konusunda tüm Türkiye genelinde bayilik-
ler vermekteyiz. Bayilik vereceğimiz kişi ve kurumla-
rın bu işi yapabilecek kalite ve kapasitede olmalarına 
ve bizimle aynı felsefeyi enimsemelerine  özen gös-
termekteyiz.
Solis Enerji’den bayilik talebinde bulunan bayi aday-
larından  herhangi bir bedel yada teminat mektubu 
almamakla beraber, bayilik talebi olan yer ile ilgili 
kaliteli ve düzgün bir ticari itibari olan kişilere 6 ay 
süre ile geçici bayilik verilmektedir.Bu süre içerisinde 
adaylara da, bayilerimize sunmuş olduğumuz fiyatlar 
ile ürün verilmektedir. Karşılıklı geçirilen  bu çalışma 
süreci sonunda,  her iki tarafında uzun vadede işbirliği 
kriterlerini taşıyıp taşımadığı tespit edilmeye çalışı-
lacaktır.

Solis Enerji’nin Bayi Adaylarında aradığı başlıca kriterler;
1. Bölgesinde güvenilir bir imajının olması,
2. Ticari etik kurallara uygun yapıya ve davranışa sahip olması,
3. Güneş Enerjisi sektöründe çalışma ile ilgili uzun vadeli hedefi olması. 
4. Dinamik ve sosyal bir yapıya sahip olması.   

Bayilik Onayı;
Solis Enerji, altı aylık deneme süreci içerisinde çalış-
ma, performans ve firma ile diyalogları açısından uy-
gun görülen bayiler ile  bir araya gelerek resmi bayilik 
sözleşmesi imzalar.Her iki tarafın uzun vadeli işbirli-
ğinin başlangıcı olan bu belge ile tarafların  hakları ve 
işbirliği somutlaştırılarak aktif hale gelmiş olur.
Bu süreç sonrasında Solis Enerji, belirli aralıklarla 
Bayileri ile de bir araya gelerek pazarda daha güçlü 

olmak ve ürün gamında gerekli olan talepleri değerlen-
dirmek üzere stratejik kararları birlikte alır.
Büyük bir aile mantığı ile hareket edilen bu sistemin en 
önemli mayası GÜVEN’dir.

As Solis Energy; we predict management philosophy focused on 
customer, independence to ethical values, commercial but at the 
same time shared on friendship, continually collaboration but not 
for the day. Under this philosophy, we are giving dealerships all 
over Turkey about Solar Energy systems. We take care to be quality  
the person or enterprises that we will give dealership and also to 
adopt in principles the same philosophy with us. Temporarily deal-
erships for 6 months to the person or enterprises which have quality 
and good commercial name by us and we do not ask letter of credit 
or any payment from these people and enterprises. Products are 
given to the candidates with the prices that we presented during this 
time. At the end of this cooperation period, It shall be tried to deter-
mined If both sides have the criteria or not in long period.   

Asked Primarily Criteria For Dealarship Candidates By Solis Energy
1. To have reliable and hones image in their areas.  
2. To have acts and characteristic matched Commercial ethic rules.  
3. To have expectations over long term about Energy and make 
a decision of progress in this sector.  
4.  To have dynamic and social characteristic.  
   
Dealership Authentication 
At the end of 6 months, Solis Energy signs official dealership agree-
ment with the dealers which thought fit in terms of cooperation, 
working, performance and firm dialogues in this period. This agree-
ment is the beginning of the long term collaboration and all rights 
of both sides being activated with this agreement. Solis energy takes 
strategic decision together with its dealerships to be power in the 
market and determine necessary demands in product range. The 
most important factor of this system which acted with great family 
reason is CONFIDENCE

RECYLING 2006 GÜNEŞ ENERJİ 2008KSO RECYLING 2007

Serbet Girilşimciler 2009 GÜNEŞ ENERJİ 2010Gensed-Renex  2009 GRENPOWER 2009

GÜNEŞ ENERJİ 2009 Yapıda Yeni Ürünler 2009UTEG 2008 Solar Konferans 2009

Sektörde faaliyet başladığı 2004 Yılın-
dan beri hemen hemen tüm sektör fuar 
ve kongrelerinde yerini almış olan Hiz-
mark Group bu sene de 3.sü düzenle-
nen Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarına 
katılmaktadır. Sektör ile ilgili düzenle-
nen seminerlerde de konuşmacı olarak 
çağrılan Hizmark Group Genel Müdürü 
Sn.Savaş Yeşiltaş bu sektörün gelişme-
si için gerekli olan kurumlardan, dernek, 
fuar, kongre, yazılı ve görsel basın ve 
sektör firmalarının çok iyi iletişim ve ko-
ordinasyon içerisinde bulunmasının şar 
olduğunu belirtti..
Aynı zamanda devletin de bu sektörü 
dikkate alması ve gerekli iletişime geç-
mesi için mutlak surette bu PR zincirinin 
oluşturulması gerekiyor. Biz Hizmark 

Group olarak sektöre bu katkıyı verdiği-
mizi düşünüyoruz..

Hizmark Group, who has been participating almost 
all fairs and congresses of the sector since he be-
gan to activity in 2004 in this sector, will participate 
again to Solar Energy Technologies Fair held at 
third this year. Mr Savaş Yeşiltaş who is the gen-
eral manager of the Hizmark Group and is invited 
as a speaker in seminars related to this sector, said 
that all institutions such as associations, fairs, con-
gress, written and visual media and especially the 
companies of this sector must be in very good com-
munication and coordination for the development of 
this sector.
At the same time, the State must take into consider-
ation this sector and it must be created the PR chain 
absolutely for necessary contacting. Being as Hizmark 
Group, we believe that we are giving this contribution 
to this sector. 
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GAZETELER
Sabah Gazetesi
Dünya Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni	Şafak	Gazatesi
Radikal Gazatesi

DERGİLER
Global Enerji Dergisi
FloraPlus	Dergisi
İnşaat	Yatırım	Dergisi
Tesisat Dergisi
Enerji Dergisi
Yeni Enerji Dergisi
Güneş	Enerjisi	Dergisi

TV HABERLERİ
CNN Türk
Gece	Görüşü
07.02.2007

Kanal A
Ana Haberler
08.02.2007

Star TV
Hayatın	İçinden
08.07.2007

TGRT
Ana Haberler
08.02.2007

 

CNN Türk
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08.02.2007

Kurumsal Faaliyetler
The Corporate Activities



Neden Güneş Enerjisi?

Temiz, Çevreci, Kesintisiz, Ücretsiz 

Doğal Enerji Kaynağı

Why Solar Energy?

Clean, Environmentalist, U
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Free and Natural Energy Source...
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Why Hizmark?
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Customer Oriented, Reliable,

Artık	Elektriğiniz	Güneşten,

Sistem	Uygulamalarınız
Hizmark’dan...

Now Your Electricity From The Sun 
and

Your System Aplication From The Hizmark
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