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 Bugünden 
	 	 yarını	görmek	 
sizin elinizde.
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Yenilenebilir enerjiler, enerji kazanımı konusundaki kü-
resel değişimin merkezinde yer almaktadır. Bu aşamada 
ED-ENERGY, “yeşil elektrik” piyasasını biçimlendirenler 
arasında belirleyici rollerden birini üstlenmektedir.

ED-ENERGY, yenilenebilir enerji teknolojileri alanında 
deneyimli bir hizmet kuruluşudur. Faaliyetlerimizin odak 
noktasını şeffaf proje geliştirme, güçlü finansman, pro-
fesyonel montaj, fotovoltaik tesisleri ve rüzgâr enerjisi 
tesislerinin hizmete sokulması teşkil etmektedir.

Teknisyenler  ve mühendislerden oluşan ekibimizin mes-
leki uzmanlığı ve esnekliği sayesinde, projeleri bireysel 
ölçekte gerçekleştiriyoruz. Enerji tedarikçileriyle, banka-
larla ve sigorta şirketleriyle olan direk temaslar, dünyada 
saygın üreticilerle ve toptan ticaret kuruluşlarıyla olan satış 
partnerlikleri ve uygulayıcı şirketlerle olan yakın işbirliği,  
ED-ENERGY ’yi alanında güçlü kılan özellikleridir. 

Hakkimizda
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“İklim değişimi” artık herkesçe bilinen, politik çevrelerde 
de kabul edilen global bir sorundur. 

Elektrik üretimi bu sorunun ana sebeplerinden biridir, zira 
geleneksel enerji kaynaklarının yakılmasıyla karbondiok-
sit  (CO²) oluşur; bu da iklimsel ısınmayı artırır.

Güneş ve rüzgâr enerjilerinden elektrik üretilmesi, çevreye 
zarar vermeyen ve yenilenebilir olan iki alternatif olarak 
karşımıza çıkar. Emisyonsuz olan bu enerji kazanımı çe-
vreye zarar vermediği gibi, özellikle finansal ve yeşil bir 
çevre konusunda da çok ilgi cekici bir alternatiftir.

Örneğin; Yenilenebilir Enerjiler Kanunu, kısaca “YEK”, Tür-
kiye’de yenilenebilir enerjiye geleneksel enerji kaynakları 
için belirlenen ücretlendirme oranının üzerinde bir oran
belirlemiştir.

Çalisma alanlari

Gelecek	vadeden	 
	 	 alternatifleriniz.
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Günümüzde hâlâ kömür, gaz veya petrol gibi fosil enerji 
taşıyıcılarına bağımlıyız. Ancak enerjideki yön değişikliği 
çoktan başladı. Güneş enerjisi yakın gelecekte, temiz 
ve karbondioksitsiz elektrik sağlayan enerji tedariğinde 
taşıyıcı bir rol üstlenecektir.

Fotovoltaik vasıtasıyla elektrik üretilmesi yalnızca çev-
reyi korumakla kalmaz, aynı zamanda tesis işletmecisi 
ve yatırımcı açısından da kâr getirir. İster evinizin ya da 
ticari yapınızın çatısına bir fotovoltaik tesisi kurun, ister 
daha büyük bir güneş enerjisi santrali projesine yatırım 
yapın; kendi başınıza ürettiğiniz ve kamunun elektrik ağına 
kattığınız her kilovata karşılık, yasalarla düzenlenmiş olan 
bir ücret alırsınız. Üstelik bu ücret, “Yenilenebilir Enerjiler 
Yasası” garantisi altındadır.

Fotovoltaik

	 Güneş	enerjisinin	temel	ilkesi:	Güneş	ışığı	 
her	yerde	vardır!

	 Fotovoltaik,	ekolojik	bakış	açılarının	yanı	 
sıra	 kâr	 getiren	 bir	 parasal	 yatırım	 olarak	 
da	dikkat	çekiyor.

	 Finansman	ve	Leasing	olanaklarıyla	öz	ser- 
mayesiz	olarak	da	mümkündür.

	 Fotovoltaik	 tesislerinin	 yatırımcıları	 yüksek	 
temettü	 imkanlarından	 yararlanıyor!	 Yatırım	 
bir	 yandan	 Yenilenebilir	 Enerjiler	 Kanunu	 
(YEK)	 tarafından	 desteklenirken,	 öte	 yandan	 
fotovoltaik	 tesisleri	 kredi	 süresinin	 bitiminden	 
sonra	yüksek	temettü	getirir.

	 Gayrimenkulünüzün	değeri	artar.

	 Yüksek	enerji	 tüketen	 kuruluşlarda,	 foto- 
voltaik	 tesisi	 enerji	 giderlerini	 olabildiğince	 
düşürür.

	 Günümüzde	Enerji	fiyatları	sürekli	yüksel-
mektedir.	Oysa	 güneşten	 temin	 edilen	 enerji	
konusunda	hep	aynı	düzeyde	kalan	giderlerle	
çalışıp,	 fotovoltaik	 tesisi	 vasıtasıyla	 elektrik	
üretebilir.	Hatta	para	dahi	kazanabilirsiniz.

	 Fotovoltaik	tesislerinin	bakım	ihtiyacı	yoktur.

	 Güneş	ışığının	az	olması	durumunda	dahi	
tesis,	ışığı	elektriğe	dönüştürebilir.

	 Güneş	enerjisi	modülleri	için	25	yıla	kadar	
garanti	verilir.

	 Modüler	 teknoloji	 sayesinde	 fotovoltaik	
tesisleri,	bireysel	performans	beklentilerine	göre	
esnek	bir	biçimde	adapte	edilebilir	ve	arzu	edildiği	
şekilde	genişletilebilir.

	 Güneşten	 enerji	 üretme	 faaliyeti,	 uzun	
vadede	 tüm	 yenilenebilir	 enerji	 kaynakları	
arasında	en	yüksek	potansiyele	sahiptir.

	 Güneş	 enerjisinden	 elde	 edilen	 elektrik,	
enerji	 bilincini	 oluşturur.	 İşleticisinin,	 çev-
reye	 zarar	 vermeden	 ve	 kendi	 başına	 elek-
trik	 ürettiğine	 dair,	 güzel	 bir	 duyguya	 sahip	
olmasını	sağlar.

Avantajlar:	 Güneşi,	enerji	 	
kaynağı	olarak	da	
	 	 kullanın.
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Uzun yıllardan beri güneş enerjisi, gelecek için bir vizy-
on olmaktan çıktı. ED-ENENERGY ‘nin sunduğu gibi en 
modern fotovoltaik sistemleri, etkili ve kalıcı enerji elde et-
mek için gerekli olan teknolojiyi sunarak “Enerji holdingleri” 
oluşturmaktadır. 

ED-ENENERGY, güneş enerjisi ve fotovoltaik sistemler için 
danışmanlık, projelendirme, finansman, montaj ve denetim 
hizmetleri üzerine uzmanlaşarak, bu alanlarda sanayiciler, 
çiftçiler ve aileler için en iyi hizmeti vermektedir. 

Adım	adım	tasarrufa	doğru: 
Yenilenebilir enerji uzmanı tarafından sunulan sistemler gü-
venli bir şekilde güneş enerjisi sağlayarak her gün katma 
değer kazandırmaktadır.

ED-ENENERGY nedir: Biz sizin için hazırda bulunan olana-
klar arasından en optimal çözümü bularak bireysel uyarlanmış 
fotovoltaik modüller ve özel hazırlanmış bileşenlerle kusursuz 
bir sistem oluşturuyoruz. Bu sayede sisteminizin en yüksek 
verim ile çalışmasını garanti ediyoruz

Sonuç:

 Kurulum	yerine	ilişkin	bir	getiri	öngörüsü	düzenlenmesi
	 Projeniz	için	bireysel	çözümlemeler		ve	 	 Gelecekteki		

özgürlüğün	
	 keyfini	yaşayın.

GÜvEn vErEn 
tEknoloJi
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Yaşanılabilir bir çevre oluşturmak için, birçok kişi yenile-
nebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir. Bunu cazip kılan 
ise, güneş enerjisi sisteminizin size sağladığı ekonomik 
avantajdır. Güneş, size her gün bedava enerji sağlar. Siz 
bu enerjiyi şebekeye aktarabilirsiniz ve/veya kendiniz tüke-
tebilirsiniz. Bu sayede enerji sunan şirketlerden bağımsız 
olursunuz.

Bu noktada ED-ENERGY size, “anahtar teslim” sistemler 
sunuyor ve bunların konseptini kendi bünyesinde bulunan 
projelendirme departmanında gerçekleştiriyor. Kârlılık 
hesabı, planlama, teslimat, montaj ve bakımı kapsayan  
hizmetleriyle tüm yükü üstünüzden alıyor; ama kârınıza 
dokunmuyor. Yenilenebilir enerji üretimiyle sağladığınız 
kâr banka hesabınıza yatırılıyor.

Uzman	mühendisler	tarafından	
hazırlanan	proje	planlaması

 Uzmanlığı	güneş	enerjisi	olan	mühendislerimizin
	 oluşturduğu		planlama	derpartmanı	

	 Profesyonel	yapı	ön	çalışması	ve	sistem	hesaplanması

	 Sistem	planlaması	ve	proje	sunumu

Referans: 

Teknik	bilgiler:	
 97,20	kWp	gücünde	-	Shunda	marka	monokristal	modüllerden	

	 oluşan	fotovoltaik	sistemi	

	540	adet	Shunda	SDM-170/X-72M	180Wp	Modül

	9	adet	SMA	marka	inverter	(SunnyMiniCentral	10.000	TL)
 

Bir GÜnEs ÇiFtliGi  
istEmEz miYdiniz?

Güneş	de	 
	 hasat	verir.
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İşleyişi: Bir fotovoltaik sistemin kurulması hem eviniz hem 
de şirketiniz için kârlı olacaktır. Size cazip kâr olanakları ve 
bol miktarda “Eko-Plus” Kazandıracak;  güvenli bir yatırım 
olarak hizmet verecektir. Ayrıca güneş enerjisinden elde 
ettiğiniz elektriği kendiniz kullanarak, elektrik faturanızı 
büyük ölçüde düşürebilirsiniz. Arsanızda kurulacak bir 
“Güneş çiftliği” masrafını çok çabuk amorti ederek sizin 
kâr etmenizi sağlayacaktır. Finansman departmanımız 
yatırım yapacağınız sermayenizi veya alacağınız banka 
kredisini dikkate alarak, geniş kapsamlı bir finansman 
planı düzenler.

Hatta çifte kâr edeceksiniz: Yasal elektrik besleme ödeme-
sinin bitiminden sonra kendi ürettiğiniz enerjiyi kendiniz 
kullanmaya devam edebilirsiniz. İleriye dönük hesaplar 
elektrik fiyatlarının sürekli olarak artacağını göstermekte-
dir. Bir fotovoltaik sistem sayesinde siz de krizlerden etki-
lenmeyen bir “Enerji Holding i” olabilirsiniz.

Finansman	hizmetlerimiz

	 Size	başarıya	yönelik	finansman	garanti	eder.

	 Birlikte	çalıştığımız	bankayla	olan	görüşmelerde		sizin	yanınızdadır.		

	 Sizin	için	ayrıntılı	bir	sermaye	ve	gider	hesaplaması	düzenler.

GÜnEs EnErJisi lE  
Para kazanma

Gelecek	için	
	 	 tasarruf	yapın.
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Daha yeni  olan güneş enerjisi sektöründe sahip olduğumuz 
tecrübe sizin için de avantaj sağlar. ED-ENERGY şimdiye 
kadar çok sayıda fotovoltaik sisteminin planlamasından 
gerçekleştirilmesine kadar tüm aşamalarında görev aldı. 
Geniş kapsamlı tecrübemizle size beklediğiniz kaliteyi 
sunmanın güvencesini vermekteyiz. Uzmanlardan oluşan 
ekibimiz ile birlikte çalışarak güneş enerjisi sisteminin 
sorumluluğunu doğru ellere teslim ediyor olacaksınız. 
Çünkü bizim için esas olan sizin memnuniyetinizdir. Bu se-
bepten dolayı uzun yıllardan beri sadece en iyi markaları, 
Almanya’da üretilmiş sertifikalı yüksek performanslı modül-
leri veya uluslararası üreticilerin ürünlerini kullanmaktayız.

Güvenilir	teslimat	ve	montaj

 Kişiye	özel	tarih	belirleme	ve	çözüm	departmanımız	teslimatın	 
	 tam	vaktinde	yapılmasını	sağlar.

	Kendi	bünyemizde	bulunan	yapı	departmanı	vasıtasıyla	yetkin	 
	 montaj	hizmeti	sunulur.	

	Yapı	yönetimi	departmanı	projeyi	bizzat	denetler. 

tECrÜBE GÜvEnCE 
Yaratir

Bazi sEÇkin 
rEFErEnslar

Teknik	bilgiler:
 6,48 kWp gücünde fotovoltaik sistemi 

 2 adet SMA marka inverter  
 (SunnyBoy SB 3000)

 1 adet SolarLog 100E sistemi

Teknik	bilgiler:
 9,45 kWp gücünde - 45 tane Solarfun  

 marka polikristalin modüllerden oluşan  
 fotovoltaik sistemi 

 2 adet SMA marka inverter  
 (SunnBoy SB4000 TL-20 & SB5000 TL-20)

 self- montaj
 

Teknik	bilgiler:
 15,18 kWp gücünde - Sunways marka  

 monokristal modüllerden oluşan  
 fotovoltaik sistemi 

 66 adet Sunways SM215M 230Wp Modül

 2 adet Sunways marka inverter  
 NT10000 & NT5000 
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Sizi kurulumdan sonra da yalnız bırakmıyoruz. Teknik pro-
blemlerde 72 saat içerisinde arızayı gidermek için hareke-
te geçiyoruz. Ayrıca size pratik bir denetim sistemi veya 
özel bakım sözleşmesi sunuyoruz. Bu sayede uzaktan 
(ayıramazsın) teşhis yöntemi ile olası bir arızayı hemen te-
spit ederek problemin daha hızlı giderilmesini sağlıyoruz.

Siz de bir  ED-ENERGY güneş enerjisi sitemi ile ED-
ENERGY ailesinin bir ferdi olun ve bütün bu Ayrıcalıklardan 
yararlanın.

Bizde, kalite ön plandadır

Bakım	ve	servis

 Sisteminizin	çalışmaya	başlamasından	sonra	da	güvenilir	 
	 servis	hizmeti

	 Geniş	kapsamlı	servis	hizmetleri	içeren	yıllık	bakım	sözleşmeleri

	 Uzaktan	teşhis	ve	72	saat	içerisinde	servis

kalitEli sErvis

Güçlü  
 bir servis.
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rÜzGâr EnErJisi

	 Bundan	sonra	 
rüzgâr sizin  
	 	 yönünüze	essin.

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgâr, son yıllarda 
enerji üretimi konusunda ciddi bir alternatif haline geldi. 
Hızla artan enerji fiyatları sebebiyle rüzgâr enerjisi öyle bir 
önem kazanmıştır  ki artık geleneksel enerji kaynaklarıyla 
bile ekonomik anlamda rekabet etmesi kaçınılmazdır. 
Bu da, rüzgâr enerjisi alanındaki kurulu performansın 
yoğun bir şekilde artmasına yol açmaktadır. Uzmanların 
araştırmalarına göre, rüzgâr enerjisi birkaç yıl içinde 
dünyanın her yerinde, ihtiyaç duyulan elektrik üretimi-
nin önemli bir kısmını sağlayacaktır. Yine Avrupa Birliği 
tarafından şart koşulan kurulu performans düzeyine de 
kısa vadede ulaşılacaktır.

ED-ENERGY şirketinin hedefi; ilgili ülkelerin şirketlerine 
proje hazırlamak ve bu sirketlerin ekiplerince hayata geçi-
rilen projelerini geliştirmektir.
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Dünya şu an için altından kalkması gereken üç global 
krizin içinde bulunmaktadır: Enerji tedariğinin güvence 
altına alınması, finans piyasalarının sağlamlaştırılması 
ve CO² salınımının büyük ölçüde azaltılması.

Rüzgâr enerjisi, güvenilir, ekonomik ve CO² salınımı ol-
mayan bir enerjinin sağlanmasını güvence altına alarak, 
bu global sorunlarla mücadele etmeye büyük ölçüde 
katkı sağlayabilir. Kredi sektöründe yaşanan krizin rüz-
gâr enerjisi yatırımları üzerinde ne derece etkili olacağını 
öngörebilmek şu an için çok zor. Bununla beraber, şu an 
için projelerin, iyi tasarlanmış enerji besleme kanunları 
gibi sağlam politik şartlar çerçevesinde daha az finans-
man problemi yaşadıklarını söyleyebiliriz.

GloBal zorluklar

Düzeyli 
	 	 planlama.
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rÜzGâr EnErJisi -  
ÇÜnkÜ Yatirimlar  
kEndini amorti EtmEli

Doğal	sermayeniz	 
	 olarak	rüzgârdan	
yararlanın.

Daha düşük risk içerdikleri ve bunun haricinde ekono-
mik avantajlara da sahip oldukları için, rüzgâr enerjisine 
yapılan yatırımlar orta ve uzun vadede daha da artacaktır.

Bir rüzgâr enerjisi sistemine bugün yapılacak olan yatırım, 
sistemin ömrü süresince, elektrik elde etme masraflarının 
büyük ölçüde sabit kalmasını sağlar. Rüzgâr enerjisi yakıt 
tüketmez. İşletim ve bakım masrafları hesaplanabilir ve 
bunlar toplam yatırım oranına göre düşüktür.

Rüzgâr	her	zaman	var	olan	doğal	bir	kaynaktır!
Güneş ışınlarının dünyamız üzerinde düzensiz olarak 
dağılması, her zaman ısı farkları ve bundan kaynaklanan  
basınç farklarını tetikler. Bu sebepten dolayı insanların 
kinetik enerjisini kullanabileceği rüzgâr  her zaman ca-
zip olacaktır. Dolayısıyla rüzgâr enerjisinde hiçbir zaman 
kaynağın tükenmesiyle ilgili problem oluşmaz. Buna karşın 
petrol, doğalgaz ve kömür gibi kaynaklarda bu problem 
her zaman mevcuttur.
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Şu an için Türkiye gibi ülkeler, enerji tedariğini garanti 
altına alabilmek için diğer hammadde sağlayan ülkelere 
bağımlıdırlar. Bu bağımlılık, hammaddelerin fiyatından 
dolayı, enerji tedariğinin masrafları üzerinde nispeten az 
bir etkiye sahip olmalarına yol açmaktadır. Rüzgâr ener-
jisi gibi yenilenebilir enerjilerin her türlü geliştirilmesi ve 
desteklenmesi aynı zamanda bu ülkelere enerji üretimi 
açısından bağımsızlık getirmektedir.

CO²	bilançosu	=	yeşil!
Elektrik üretimi için uygulanan tüm geleneksel yöntemler, 
ya yüksek derecede risk içermekte veya çevre için tehlike 
arz eden emisyonlara, örneğin CO²‘ye, yol açmaktadır.

Buna karşın rüzgâr enerjisi sistemleri güvenli bir şekilde 
işletilebilir ve işletimleri esnasında hiçbir şekilde zararlı 
emisyon üretmez.

rÜzGâr GÜCÜ: BaGimsizlik

Rüzgâr 
	 	 gibi	özgür.
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Tecrübemiz sayesinde sizin enerji sisteminiz için sadece 
en yüksek kalitede ürünleri kullanacağımızı garanti edi-
yoruz. Bir diğer artımız, çalışmalarımızı bağımsız olarak 
devam ettirmemizdir. Ayrıca ürünlerimizi sürekli olarak 
geniş kapsamlı kalite standartları gereğince seçmeye ve 
geliştirmeye özen gösteriyoruz. Bu sayede ED-ENERGY 
güvenilirliğini korumaktadır. Birçok müşterimizden ortak 
görüşü: “Ne zaman güneş açsa veya rüzgâr esse, keyfi-
miz hep yerinde”.

Size hizmet vermekten mutluluk duyarız!

In Cooperation with:

PartnErlErimizlE 
olusturduGumuz GÜÇ!
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