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PV Power Plants 2014 – Türkiye konferansı: Yeni stratejiler ve 

gelişmekte olan piyasalar 

Güneş enerjisi konferansı Avrupa'daki ve Ortadoğu - Kuzey Afrika bölgesindeki 

fotovoltaik piyasalarına mercek tutuyor   

Berlin, 27.02.2014. 9-10 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 

PV Power Plants konferansı, Avrupa'nın ve Ortadoğu - Kuzey Afrika bölgesinin 

gelecek vaat eden fotovoltaik (güneş enerjisi ile elektrik üretimi) piyasaları hakkında 

ayrıntılı bilgi sunmayı amaçlıyor. Konferansın ana odağı Türkiye’nin gelişmekte olan 

fotovoltaik piyasası olacak. Konferans dili İngilizce. 

Türkiye, uluslararası fotovoltaik endüstrisi için geleceğin belli başlı pazarlarından 

birini oluşturuyor. Sektörün ve teknoloji alanının önde gelen uzmanlarını ulusal ve 

uluslararası yatırımcılarla bir araya getircek olan konferansta yeni trend ve gelişmeler 

ele alınacak.  

Güneş enerjisi Türkiye’de giderek önem kazanıyor. 2013 yılında güneş enerjisine 

ayrılan fonlar iki katına çıkarıldı ve kapasitesi 1 megavata kadar olan fotovoltaik 

sistemler devlet tarafından destekleniyor.Öz tüketim projeleriyle ilgili sınırlamalar da 

kaldırıldı.   

Konferans, Türkiye'deki güneş enerjisi piyasasının hukuki, teknik ve ekonomik 

koşullarını ve proje finansmanı olanaklarını kapsamlı biçimde ele alacak. Katılımcılar 

ayrıca güneş enerjisi santrallerini ruhsatlandırma durumu, lokal enerji üretimi ve öz 

tüketim projeleri konularına ilişkin detaylı bilgiler alacaktır. Türk öz tüketim projelerinin 

yanında uluslararası projeler de sunulacaktır.  

"Türkiye'deki PV Projelerinin Kalitesi" ve "Türkiye'de Şebeke Bağlantısı ve Enerji 

Depolama" konularında yapılacak iki atölye çalışması Türk yatırımcıların ve enerji 

tedarikçilerinin özel ilgisini hak ediyor. Atölye çalışmalarına konferanstan bağımsız 

olarak katılım olanağı da sunuluyor. 

Avrupa'daki ve Ortadoğu - Kuzey Afrika bölgesindeki diğer piyasaların yanı sıra 

teknik yenilikler, geleceğin iş modellerine dönük stratejiler ve enerji depolama da 

etkinliğin başlıca konuları arasında yer alıyor.  

Konferansa modül, hücre ve komponent üretimi alanlarından uluslararası temsilciler, 
yan sanayi temsilcileri, şebeke işletmecileri ve enerji tedarikçileri, proje geliştiricileri, 
planlamacılar, sigortacılar, yatırımcılar ve hukuk firması temsilcileri katılacak. 

PV Power Plants 2014, yenilenebilir enerji konusunda profesyonel bilgi hizmetleri 
sunan Solarpraxis AG tarafından düzenleniyor. 



Program ve kayıt konusunda daha ayrıntılı bilgi için: 

http://www.solarpraxis.de/en/conferences/pv-power-plants-turkey/general-

information/ 

Solarpraxis AG hakkında  

Solarpraxis AG, yenilenebilir enerji konusunda profesyonel bilgi hizmetleri sunan 
önde gelen kuruluşlardan biridir. Mühendislik, konferans organizasyonu ve yayıncılık 
alanlarında uzman olan Solarpraxis AG, 1998 yılından bu yana karar alıcılara yönelik 
sektörel etkinlikler düzenlemekte, en köklü etkinliği Forum Solarpraxis’in yanı sıra çok 
sayıda konferans ve atölye çalışmasına evsahipliği yapmaktadır. 

www.solarpraxis.de 
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