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Dünya çapında kârlılık ve başarıyı
beraberinde getiren fotovoltaik modülleri;

yüksek kalite, inovatif mühendislik ve
teknolojilerle, hızlı müşteri desteği, uluslar

arası ve yerli standartlara uygun
sertifikasyonlarla üretmekte, güçlü finansal

bütçemizle güven vermekteyiz. Üçüncü
şahısları sigorta desteği ile ayrıca garanti
altına alıyoruz. Yakın zamanda şekillenen

Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun oluşturduğu
katkı ile kendi yatırımını yapmak isteyen

yatırımcılara sunulan devlet teşviklerini en
doğru şekilde kullandırarak, “Kendi

Elektriğini Kendin Üret” çağrısı ile karlı bir
piyasa oluşturmayı, bu sayede yerli , yabancı

yatırımcıları memnun edecek ürünler ve
çözümler sunmayı amaçlamaktayız.

Kendi Elektriğini
Kendin Üret
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Dünyanın Güneşe İhtiyacı Var!
Enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmakta ve bu ihtiyacın gerçek çıkış yolu

yenilebilir enerjiden geçmektedir. Söz konusu enerjinin en ileri teknolojisi
olan güneş enerjisi her geçen gün tüm dünyada hızla büyümektedir. 

Hedefimiz ülke ekonomisine ve enerji ihtiyacımıza yerli ürünlerle maksimum
verimlilikte destek olmaktır.

 
 



Alfa Solar Enerji A.Ş. | 2022 Faaliyet Raporu

 

35 yıllık sanayi tecrübemiz, büyüme odaklı
yaklaşımımız, yüksek kalite anlayışımız ve

sağlam bilançomuzla halka açıldık. Oransal
dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka

arzımıza, toplam 389.294 yatırımcıdan, halka
arz büyüklüğünün 53 katını aşan

28.600.000.000 TL’lik talep ile halka arzımızı
tamamladık. Yatırımcılarımızdan gelen

yüksek talebin bize verdiği yüksek
motivasyon ile hızlı büyümemizi

sürdüreceğiz.
 

Türkiye'nin
Yükselen Gücü
Halka Arz Oldu!

538 Milyon TL
Halka Arz Büyüklüğü
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ŞİRKET GENEL
BİLGİLERİ
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ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Anonim Şirket
Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı No:139 A/31 Çankaya/Ankara
0312 230 32 57
 0312 229 78 71
www.alfasolarenerji.com
info@alfasolarenerji.com
21.10.2011
Fotovoltaik Güneş Paneli Üretimi ve Satışı 
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü - 304366
BIST
ALFAS
200.000.000
46.000.000
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Ticari Ünvanı
Hukuki Statüsü
Merkez Adres
Telefon
Fax 
İnternet Adresi
E-posta Adresi
Kuruluş Tarihi
Faaliyet Konusu
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası
İşlem Gördüğü Borsa
İşlem Sembolü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Çıkarılmış Sermayesi
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ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

İşbu Faaliyet Raporu (‘Rapor’), Türk Ticaret
Kanunu’nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Şirketlerin Yıllık
Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi
Hakkında Yönetmelik’ hükümleri, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya 

ilişkin Esaslar Tebliği’nin 8. madde hükmü ve
(II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ilgili
madde hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup,
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi
itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi
ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını
taşır.

Şirket Bilgileri
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Alfa Solar Enerji

%100 Yerli Üretim Hedefi!

790 MW

Yıllık Üretim Kapasitesi
(2022 yıl sonu itibariyle)

Çalışan Sayısı

672

Toplam Kurulu Alanı

30.000 m²

 PV Panel Üretimi (Wp)
(2022 yıl sonu üretim miktarı)

300.255.540
Wp

11
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Alfa Solar Enerji Hakkında

Gerçek Kalite Anlayışı
Yüksek Verimlilik
Alfa Solar Enerji;  yüksek kalitede fotovoltaik (PV) güneş panelleri üretimini ve satışını
gerçekleştirerek iş ortaklarına geniş yelpazede güneş enerjisi çözümleri sunmaktadır.

Alfa Solar, 2011 yılında “Alfa Solar Enerji
Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanıyla güneş
enerjisinden elektrik üretebilen fotovoltaik
güneş panellerini Türkiye’de üretmek üzere
kurulmuş ve faaliyete  geçmiştir. Şirket, 2011
yılındaki kuruluş işlemlerinin ardından
yaklaşık 2 yıl boyunca sürdürdüğü; üretilecek
panel ve makine parkuru dizaynı, fabrika
inşaatı ve makine parkurunun kurulumuyla
beraber, 2014 yılında önce deneme
üretimlerine ve ardından seri üretime
başlamıştır. 

Şirketin ana faaliyet konusu; üretimini
gerçekleştirdiği fotovoltaik güneş panellerinin
satışı olup, faaliyet konuları arasında yer
almasına rağmen mevcut durum itibarıyla
doğrudan ya da dolaylı olarak elektrik üretimi
ve güneş enerjisi santralleri kurulumu
yapmamaktadır. 

 

Şirket merkezi Ankara’nın Çankaya
ilçesinde yer almakta ve yönetim faaliyetleri
buradan yürütmektedir. 

Şirket’in en büyük ortağı ve kurucusu Alfa
Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları Anonim
Şirketi’dir. Alfa Kazan’ın 20 yılı geçen
sanayi tecrübesi Alfa Solar Enerji’ye
öncülük etmiş ve Şirket’in büyümesine ve
ilerlemesine katkı sağlamıştır.

Şirket, 2022 yılının Kasım ayında yüksek
işlem hacmiyle halka arzını başarıyla
gerçekleştirmiştir. Şirket’in hisseleri Borsa
İstanbul Yıldız Pazar’da ''ALFAS''
sembolüyle işlem görmektedir.
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Alfa Solar Enerji yenilenebilir enerji
kaynaklarından, güneş enerjisi sektöründe
gerçek kalite anlayışı ve üretim tecrübesini
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde
deneyimli Teknik kadrosu ile fotovoltaik
(PV) panel üretim tesisinde dünyaya
örnek, kendi geliştirdiği farklılıklarla ultra
modern tesiste sıfır hata anlayışı ile yalın
üretim yaparak yüksek kalitede fotovoltaik
(PV) panelleri gururla üretmektedir.

20300 m² yüksek teknoloji ürünü robotik
üretim hattı ve deneyimli Teknik

personeli sayesinde ;
• Yüksek verimli panelleriyle ilk yatırım

maliyetinde, hızlı geri dönüşüm
sağlayarak, 25 yıl ürün garantisi

sunmaktadır.
• Müşterilerini en doğru şekilde

yönlendirerek, kaliteli, IEC sertifikalı,
Avrupa Standartlarında lisanslı ürünler

üretir.
• Müşterilerimizin ürün ve

hizmetlerimize olan beklentilerini dünya
çapında istikrar ve güvenilirliği ile

garanti eder.

20.300 m² yüksek teknoloji ürünü robotik üretim hattı 

13
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35 Yıllık Sanayi Tecrübesi ile
uçtan uca planlanmış süreçler

FAALİYET ALANLARIMIZ

Güneş Paneli Üretimi ve Satışı 
Alfa Solar Enerji, 2014 yılında Kırıkkale
OSB’de seri üretimi başladığı güneş enerjisi
panel fabrikasıyla birlikte yenilenebilir enerji
sektöründeki yolculuğuna başlamıştır. Her yıl
yüksek teknolojiyle birlikte artan talebi
karşılamak için kapasite artışına gitmiş
rekabetçi gücünü giderek artırmıştır. 2022 yılı
Ekim ayı itibariyle üretim kapasitesine 500
MW daha ekleyerek büyümesini
sürdürmektedir. Yıllık 790 MW üretim
kapasitesine sahip, 30.000 m2  kapalı alana
kurulu tesiste arazi ve çatı güneş enerjisi
santrallerinde kullanılmak üzere kristal silikon
hücre bazlı yüksek verimli fotovoltaik güneş
paneli üretilmektedir. Ürettiği Full Cell ve
Half-Cut Cell gibi son teknoloji güneş
panellerini, müşteri memnuniyetini her zaman
odağına alan bir anlayışla satışını
gerçekleştirmektedir. Şirket’in en büyük
ortağı ve kurucusu olan Alfa Kazan’ın 35
yıllık sanayi tecrübesi Şirket’in uçtan uca
bütün süreçlerine öncülük etmektedir.

 

Şirket, merkezinde inovasyon bulunan
üretim yatırımlarını takiben Ar-Ge
çalışmalarına ağırlık vermektedir. Ağırlıklı
olarak güneş panellerinin verimliliğini
artırmaya yoğunlaşmıştır. 

Mühendislik ve Projelendirme 
Alfa Solar Enerji, kurulduğu günden itibaren
araştırma-geliştirme ve üretim-geliştirme
süreçlerine oldukça önem vermektedir.
Şirket, özellikle güneş panellerinin kullanım
ömrünün uzatılmasına yönelik çalışmalarda
bulunmaktadır. Şirket, alanında uzman ve
sektör deneyimi yüksek mühendislik ve
projelendirme ekibi aracılığıyla; AR-GE
faaliyetlerini yürütmektedir. Alfa Solar Enerji;
performans, kalite ve maliyet üçgenini
mükemmelleştirme hedefiyle oluşturduğu ve
“değer mühendisliği” adını verdiği
mühendislik stratejisiyle sektöre,
paydaşlarına ve Türkiye’ye değer
katmaktadır.

14
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Alfa Solar Enerji
Olarak Çalışma Prensiplerimiz

Güven
Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik

Doğal Çevreye Olan Saygımız
Doğaya Karşı Sorumluluk Bilinci ile Temiz Bir Gelecek İçin Üretiyoruz. 

 

Teknik Ekip
7/24 Teknik Ekip Hizmeti
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Güneşin Doğduğu
Son Güne Kadar!
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Kilometre Taşları
Alfa Solar Enerji, 2011 yılından bu yana sürdürülebilir
büyüme ile yoluna devam etmektedir.

Şirket, 26.10.2011 tarihinde 1.000.000 TL kuruluş
sermayesiyle Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil edilerek
“Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanı ile
kurulmuştur. 

2011

2013 Şirket, 2013 yılında fabrika inşaatının ve makine parkurunun
proje ve dizaynının tamamlanması ile 30 MWp/yıl kapasite ile
güneş paneli üretim fabrikasının inşaatı sürecine başlamıştır.
Kırıkkale ilinde bulunan güneş paneli üretimine uygun 10.000
metrekare arsa üzerine kurulu 5.400 metrekare kapalı alana
sahip Ana Fabrika’nın inşaatı başlamıştır. 

2014 Şirket, 2014 yılının 3. çeyreğinde Ana Fabrika inşaatını ve
makine kurumlarını bitirmiş ve deneme üretimlerine
başlamıştır. 2014 yılının son çeyreğine gelindiğinde ise, Ana
Fabrika’da seri üretim başlamış ve sektörün genel kabul gören
ucuz maliyetli teknolojisi olan polikristal güneş panelleri
üretilmeye başlanmıştır. 

2015
Şirket, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 24.07.2015
tarihinde tescil edilen 2014 yılı olağan genel kurulu
toplantısında, 1.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini
1.000.000 TL nakdi sermaye artırımı yaparak 2.000.000 TL’ye
çıkarmıştır. Sermaye artırımı kararı 29.07.2015 tarihli 8872
sayılı TTSG’de yayınlanmıştır.

2015 yılı itibarıyla sektör büyüme hızının ivme kazanması ile
YEKDEM tarifesiyle yatırım yapmak isteyen özel sektör ve
kamu kuruluşlarına güneş paneli satış hizmetini misyon
edinen Şirket, bu müşteri portföyüne olan satışlarını artırmak
amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Bu müşteri portföyünü
hedefleyen Şirket, ilk defa 2015 yılında 100 kWp üzeri
siparişler almaya başlamıştır.
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Şirket, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 28.07.2016
tarihinde tescil edilen 2015 yılı olağan genel kurulu
toplantısında, 2.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini
1.250.000 TL nakdi sermaye artırımı yaparak 3.250.000 TL’ye
çıkarmıştır. Sermaye artırımı kararı 02.08.2016 tarihli 9128
sayılı TTSG’de yayınlanmıştır.

2016 yılında Şirket, daha büyük kapasiteli projelere ekipman
tedarikini hedeflemiş ve 2016 yılı içerisinde MWp düzeyindeki
ilk siparişler alınmıştır. 2016 yılı içerisinde toplam 8,8 MWp
gücünde 34.000 adet güneş paneli satışı gerçekleştirilmiştir.

2016

2017
Şirket 2017 yılında kapasitesini yeni makine parkuru ile 93,2
MWp/yıl’a çıkarmıştır. 2017 yılında piyasada ağırlıklı olarak
üretimi ve alım satımı yapılan polikristal ve monokristal
hücrelerle iki farklı hücre teknolojisiyle müşterilerine panel
tedariki sağlamıştır. Ayrıca, hücre tiplerinden farklı olarak
değişik boyutlarda hücre kullanılarak daha fazla güç elde
edilebilen paneller üretmiştir. Bu süreçte üretim geliştirme
konusunda atılımlar yapılarak, az fireyle yüksek verimli üretim
sağlayan makine iyileştirmeleri yapmıştır. 

2017 yılından itibaren Şirket, edindiği müşteri portföyü ve
sektörün büyümesi sayesinde 3 vardiya ile çalışmaya
başlamıştır. Şirket, 2017 yılından bugüne kadar 7 gün 24 saat
esasıyla yılda en az 330 gün çalışma göstermiştir.

2017 yılının sonlarına doğru polikristal hücre teknolojisi
sektördeki liderliğini monokristal hücre teknolojisine bırakmış
ve Şirket bu değişime uyum sağlayarak monokristal güneş
paneli üretimlerine ağırlık vermiştir. 

Şirket, 2017 yılından itibaren hücre tedarikinde dünyanın en
büyük hücre üretim firmalarından Tongwei ile anlaşmış ve o
günden günümüze kadar Tongwei ile Şirket arasında
süregelen başarılı bir ticari ilişki oluşmuştur.

2017 yılında toplam 39,5 MWp gücünde 148.000 adet güneş
paneli satılmıştır. 2017 yılında EPDK tarafından yayınlanan
yeni mevzuata göre, 31.12.2017 sonrasında kabulü yapılan
santrallerde dağıtım bedeli 4 kat zamlı tarifeden ödeneceği
için, 2017 yılının ikinci yarısında ciddi bir talep artışı
yaşanmıştır.
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Şirket, 2018 yılında istikrarlı satışlarına devam etmiş ve yılı
toplam 38 MWp gücünde 134.000 adet panel satışı ile
kapatmıştır. Şirket, bu süreçte üretim geliştirme çalışmalarını
artırmış ve üretim hattı otomasyonunu artırmaya başlamıştır.

2018

2019
Şirket, 2019 yılında artan otomasyon ve taleple beraber
toplam 81 MWp gücünde 277.000 adet panel üretmiştir ve
2020 yılında faaliyete geçecek kapasite artışı yatırımına
başlamıştır.

2020
Şirket, 2020 yılında artan talep sonucunda ikinci defa kapasite
artışına gitmiş ve 186,4 MWp/yıl kapasite ulaşmıştır. Kapasite
artışıyla birlikte, ·yeni teknolojilere uyum sağlanmış ve hali
hazırda üretilen ürünlere ek olarak monokristal PERC hücreler
ve half-cut hücre teknolojisi kullanılan güneş panelleri
üretmeye başlamıştır. Üretimde otomasyonu artırarak daha
düşük maliyetlerle daha verimli güneş panelleri üretimine
yönelik çalışmalar yapmıştır.

2020 yılında ayrıca, Şirket’in pay sahipliği yapısı da tek bir
tüzel kişilik altında toplanmış ve kurumsallaşma yolunda
adımlar atılmıştır.

2021
·Şirket, 2021 yılında Ana Fabrika alanının yeterli gelmemesi
sebebiyle Kırıkkale OSB bölgesinde yeni arazi satın almış ve
bu alana 22.000 metrekarelik yeni bir fabrika inşaatına
başlamıştır. Yeni Fabrika’nın inşaatı güneş paneli üretim
ihtiyaçları gözeterek planlanmış ve buna uygun inşaat süreci
başlatılmıştır.

Şirket, 2021 yılı itibarıyla Türkiye’nin büyük enerji şirketlerine
fason üretim kararı almış ve kapasitesinin bir kısmını da kendi
markası yerine bu şirketlerin markalarına ayırmıştır. Bu
sayede kesintisiz üretim hedeflenmiştir. 

Şirket, 2021 yılında iç kaynaklardan sermaye artırımı kararı
almış ve sermayesini 36.750.000 TL artırarak toplam
40.000.000 TL sermayeye ulaşmıştır. Söz konusu sermaye
artırımına ilişkin karar 16.12.2021 tarihinde Ankara Ticaret
Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 16.12.2021 tarihli
10474 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir
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2020 yılının sonlarında yapılan kapasite artışı ve teknoloji
değişimi ile birlikte, 2022 yılında kapasite tam anlamıyla
kullanılmaya başlanmış ve ithal edilen hücre verimliliğinin de
düzenli artışı sonucu üretim kapasitesi 290,70 MWp’e
ulaşmıştır.

Şirket, SPK’nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve SPK’nın 14.04.2022 tarih ve 18/587 sayılı izni
ile bu sisteme geçmiştir.

Yeni fabrika yatırımının ilk fazı Ekim ayında tamamlanmış ve
deneme üretimlerinden sonra seri üretime başlamıştır. İlk
fazın tamamlanmasıyla üretim kapasitesi 790,70 MWp'e
ulaşmıştır. 

Yeni fabrika yatırımının ikinci fazının devreye girmesi için
yapılan çalışmalar devam etmektedir.

2022 yılının son çeyreğinde Şirket, halka arz büyüklüğünün 53
katını aşan talep ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir.
Halka arz sonucunda Şirket’in çıkarılmış sermayesi
40.000.000 TL’den 46.000.000 TL’ye ulaşmıştır.

2022
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Ortaklık Yapısı
Alfa Solar Enerji; ortaklarından aldığı güç ile
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)

Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.

Halka Açık Kısım

Toplam

36.800.000

9.200.000

46.000.000

%80

%20

%100

Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.
80%

Halka Açık
20%

Şirketin 200.000.000 tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.000.000 TL tutarında olan
çıkarılmış sermayesi, halka arz neticesinde 46.000.000 TL’ye ulaşmıştır.
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Finansal Göstergeler

ÖZET BİLANÇO (TL) 2021 2022

Dönen Varlıklar 402.667.710 1.691.986.736

Duran Varlıklar 37.939.568 278.735.295

Toplam Varlıklar 440.607.278 1.970.722.031

Kısa Vadeli Yükümlülükler 327.295.022 1.011.212.632

Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.486.484 2.820.194

Özkaynaklar 108.825.772 956.689.205

Toplam Yükümlülükler 440.607.278 1.970.722.031

Alfa Solar Enerji’nin 2022 yılında toplam varlıkları
1.970 milyon TL’ye ulaşmıştır.

 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2022

0 500 1.000 1.500 2.000

Toplam Varlıklar 
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Toplam Yükümlülükler 
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Bilanço Kalemleri (TL)
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Finansal Göstergeler

ÖZET GELİR TABLOSU (TL) 2021 2022

Hasılat 438.553.686 2.297.365.521

Satışların Maliyeti (361.688.173) (1.814.315.101)

Brüt Kar 76.865.513 483.050.420

Sürd. Faaliyetler Vergi Öncesi Kar 51.375.112 486.331.172

Dönem Karı 48.402.562 542.743.594

FAVÖK 19.164.100 397.669.825

Alfa Solar Enerji’nin 2022 yılı dönem karı 542
Milyon TL’ye ulaşmıştır.

31 Aralık 2021 31 Aralık 2022

0 200 400 600

Brüt Kar 

Dönem Karı 

FAVÖK 
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Gelir Tablosu Kalemleri (TL)
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Şirket'in 2022 yılı hasılatı bir önceki yıla
göre %424 oranında artarak 2,29 Milyar
TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin
yıllar itibarıyla satış miktarlarında sürekli
artış olmaktadır. Bu artışın ana
sebepleri arasında üretim ve verilen
hizmetlerde kapasite artışları, verimlilik
artışı, ülkemizde ve dünya genelinde
yenilenebilir enerjiye ve güneş
enerjisine ilginin artışı, Şirketimizin yurt
içi ve yurt dışında bilinirliliğinin ve
yetkinliğinin artıyor olması yer
almaktadır. 

Bu duruma paralel olarak brüt karlılık da
artış göstermiş olup, 2022 yıl sonu
itibarıyla bir önceki yıla kıyasla %528
artışla 483 Milyon TL’ye ulaşmıştır. 

Başarılı ve etkin faaliyet ve operasyon
yönetimi neticesinde Şirket’imizin Faiz,
Amortisman ve Vergi Öncesi Kar’ı
(FAVÖK) 2022 yıl sonunda %1975 artış
göstererek, 397,6 Milyon TL’ye
yükselmiştir. (2021: 19,164 Milyon TL) 

Finansman gideri öncesi faaliyet karı
2021 yılına kıyasla %2858 oranında
artarak 421,67 Milyon TL’ye
yükselmiştir. 

Yatırımlara bağlı olarak artan finansman
giderlerine rağmen, başarılı ve etkin
operasyonel ve finansal performans
sonrası net kar 2022 yılı sonunda
%1021 oranında artışla 542,7 Milyon TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. 

438

2.297

%424
artış

Hasılat
(Milyon TL)

Brüt Kar
(Milyon TL) 483

76

%528
artış

FAVÖK
(Milyon TL)

Net Kar
(Milyon TL)

397

19

%2858
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GÜNEŞ PANELLERİ (WP) 2020 2021 2022

Üretim Miktarı 108.013.575 150.419.930 300.255.540

Satış Miktarı 104.658.153 140.269.820 336.873.661

Üretim Miktarı(Wp)

2020 2021 2022
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Satış Miktarı(Wp)
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GÜNEŞ PANELLERİ (WP) 2020 2021 2022

Kapasite 186.390.000 186.390.000 415.000.000*

Kapasite Kullanım Oranı %57,95 %80,70 %72,35

Kapasite (Wp)
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Operasyonel Göstergeler

%34
büyüme

%100
büyüme

%39
büyüme

%118
büyüme

%123
büyüme

(*) Şirket son çeyrekte 500 MWp’lık bir ekleme yaparak toplam kapasitesini 790,7 MWp’e çıkarmıştır. Burada
gösterilen üretim kapasitesi 2022 yılı itibariyle 1 yıllık ortalama üretim kapasitesidir.

Kapasite Kullanım Oranı (%)

2020 2021 2022
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0 

57,95

80,70
72,35
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2021 yılında başlayan yeni fabrika yatırımının
inşaatı tamamlanmış ve fabrikanın ilk fazı deneme

üretimlerinin ardından seri üretime başlamıştır.
2022 yılının Ekim ayı itibariyle üretim kapasitesi

790,7 MW’a ulaşmıştır.
 

2022



Alfa Solar Enerji A.Ş. | 2022 Faaliyet Raporu

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE
GÜNEŞ ENERJİ SEKTÖRÜ
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Dünya Güneş Enerji Sektörüne Genel
Bakış ve Türkiye'nin Konumu
Küresel iklim kriziyle mücadelede etkin bir oyuncu olan
Türkiye, 2053 yılına kadar sıfır net karbona ulaşmayı
hedeflemektedir.

Yenilenebilir enerjinin önemi, son yıllarda iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerine dair artan
endişeler ve yaşanmakta olan enerji krizi gibi
sebeplerle bir kez daha anlaşılmıştır.
Günümüzde dünya üzerindeki pek çok ulusal
enerji piyasasında karbonsuzlaşmayı merkeze
alan ve farklı sektörleri kapsayan bir dönüşüm
süreci yaşanmakta ve bu amaca yönelik uzun
dönemli stratejiler oluşturulmaktadır.
Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin
artırılmasının, hem ülkelerin enerji sistemleri
için belirlediği karbonsuzlaşma hedeflerine
ulaşılmasında hem de gelecekteki olası arz
krizlerinin aşılmasında önemli bir rol
oynayacağı düşünülmektedir. 

 Anlaşmalara taraf olan ülkeler ve bu
ülkelerde faaliyet gösteren şirketler ve
kamu kurumları, anlaşma vizyonları ve
yerel kapasiteleri doğrultusunda belirlemiş
oldukları hedeflere ulaşmayı ve iklim
değişikliğinin istenmeyen sonuçlarını
önlemeyi amaçlamaktadır. Türkiye 2021
yılında Paris İklim Anlaşması’nı
onaylamasıyla birlikte 2030 yılına kadar
karbon salımını mevcut duruma göre %21
azaltmayı, 2053 yılında ise sıfır net
karbona ulaşmayı hedeflemektedir.
Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele
eylemlerini şekillendirici bir diğer gelişme
ise, 2020 yılında onaylanan Avrupa Yeşil
Mutabakatı’dır. Bu kapsamda Türkiye’de
Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın yürürlüğe
girmiş ve Yenilenebilir Enerji Kaynak
Garanti (YEK-G) Sistemi devreye
alınmıştır. 

Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil
Mutabakatı, küresel seviyede sürdürülebilir
kalkınmayı iklim değişikliği ekseninde
destekleyen en önemli iki girişimdir.

(Kaynak: PwC Sektör Raporu, SHURA)
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Dünya genelinde 2021'de
yenilenebilir elektrik üretimi yaklaşık
%7 artarak 522 TWh'lik rekor bir
artış göstermiş ve bu büyümenin
neredeyse %90'ını rüzgar ve güneş
PV teknolojileri oluşturmuştur.
Yenilenebilir enerjinin küresel
elektrik üretimindeki payı, 0,4
puanlık mütevazı bir büyümenin
ardından 2021'de %28,7'ye
ulaşmıştır. 

Yenilenebilir enerji payının
yavaş büyümesinin nedeni
küresel elektrik talebinin
tarihteki en yüksek seviyesine
ulaşması ve ekonomik
aktivitelerin Covid-19'a bağlı
yavaşlamasıdır. Aynı zamanda
çeşitli bölgelerdeki kuraklık
hidroelektrik üretimini
azaltmıştır. 

2010-2030 Net Sıfır Senaryosunda enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payı

Net sıfır
senaryosuna ayak

uydurmak için
2022-2030 yılları

arasında yıllık %12
üzerinde büyüme
gerekmektedir.

Enerji üretiminde yenilebilir enerjinin payı 2019’da %26,5, 2020’de
%28,2 ve 2021’de ise %28,7 olarak gerçekleşmiştir. Net Sıfır
Senaryosu'na ayak uydurmak için yenilenebilir enerji üretiminin 2022-
2030'da yıllık %12'nin üzerinde büyümeye devam etmesi gerekmektedir.

(Kaynak: IEA Renewable Electricity)
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2021'de dünya çapında 302 GW’lık
yenilenebilir enerji kapasitesi
kurulumu gerçekleşmiştir. Eklenen
yeni kapasitede güneş enerjisi
%56’lık oran ile en yüksek paya
sahiptir. Bu oran, toplam
yenilenebilir kapasite ilavelerinin
%47'sine katkıda bulunduğu 2020
yılına kıyasla artmıştır. 

2021’de 168 GW kurulum ile
güneş enerjisinin tek başına
diğer tüm yenilenebilir
teknolojilerin toplamından daha
fazla kapasite kurduğu
düşünüldüğünde, küresel enerji
geçişinde güneşin rolü giderek
daha belirgin hale geldiği ortaya
çıkmaktadır. 

2021'de Dünya'da Kurulan Yenilenebilir Enerji Kapasitesi

951 GW 
dünyada

2021 yıl sonu güneş
enerji kurulu gücü

Güneş enerjisinin diğer
yenilenebilir kaynaklara göre
başarısının birçok nedeni vardır.
Fakat en önemlisi son on yıldaki
dik maliyet azaltma eğrisidir. 2009
yılına kıyasla güneş enerjisi
üretme maliyeti %90 oranında
azalmıştır. Güneş enerjisi, birkaç
yıldır fosil ve nükleer enerjiden
daha ucuz hale gelmeye
başlamıştır. 

(Kaynak:www.pv-magazine.com/2022/03/15/humans-have-installed-1-terawatt-of-solar-capacity/)

1 TW 
2022 yılının 1.

çeyreğinin sonunda
güneş enerji kurulu

gücü 

Dünyada 2010 yılından itibaren
düzenli büyüme gösteren güneş
enerjisi kurulu gücü 2021 yılı
sonunda 951 GW seviyesine
ulaşmıştır. 2022 yılının ilk çeyreği
ile birlikte 1 TW kurulu güç
sınırını geçen güneş enerjisi,
gelişmiş ülkelerin enerji
bağımsızlığı için kurulumunu
hızlandırdığı enerji türlerinden biri
olmaktadır.

(Kaynak:SOLAR POWER EUROPE 2022-2026)
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Uluslararası Güneş Enerjisi
Topluluğu Türkiye Bölümü
(GÜNDER) ve SolarPower Europe
raporlarından derlenen bilgilere
göre, Mayıs 2022’de küresel güneş
enerjisi kurulu gücünün 1 TW’a
ulaşmasıyla güneşte “TW çağı”
başlamış oldu. 

Geçen yıl 168 GW artarak 940
GW’a yükselen küresel güneş
enerjisi kurulu gücünün, 2025’e
kadar 2,3 TW’a çıkması
beklenmektedir. 2012 yılında
güneş enerjisi kurulu gücünde
100 GW'tın aşılması kritik eşik
olarak değerlendirilmiştir.

Dünya Enerji
İstatistikleri

Raporu’na göre
2020'de üretilen

elektriğin %3,2'inin
güneş enerjisinden
geldiği 2021’de ise
bu rakamın %3,7’ye

ulaştığı
hesaplanmıştır.

 

(Kaynak:SOLAR POWER EUROPE 2022-2026)

(Kaynak:Anadolu Ajansı)
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Geçen yılki küresel enerji üretiminin ancak
%3,7'sini oluşturan güneş enerjisi, bir önceki
yıla kıyasla %3,2'den %0,5 daha fazla
büyüyerek toplam enerji talebinin küçük bir
bölümünü karşılamaya devam etmektedir. Bu
durum dünyanın toplam elektrik üretiminin
yaklaşık dörtte birini (tam olarak %24,6'sını)
sağlayan diğer yenilenebilir enerji kaynakları
için de geçerlidir. 

Toplam yenilenebilir enerji üretimi, küresel
enerji üretiminin %28,3'ünü oluştururken,
yenilenemeyen kaynaklar %71,7'lik payla
hâlâ güçlü bir şekilde hakim durumdadır.
Güneş enerjisinin pazar potansiyelinin büyük
olması, sürekli gelişen maliyet rekabetçiliği ve
teknolojinin giderek gelişmesi, güneş
enerjisinin küresel enerji geçişine öncülük
etmesini sağlayacaktır. 

Güneş Enerjisi ve Yenilenebilir Enerjinin Küresel Güç İçindeki Payı

Güneş enerjisinin diğer teknolojilere kıyasla
başarı öyküsünün birçok nedeni var, ancak
en önemli faktör, son on yılda güneş
enerjisini küresel maliyet lideri yapan dik
maliyet düşürme eğrisidir. Güneş enerjisinin
maliyeti birkaç yıldır fosil yakıt üretimi ve
nükleerden daha düşük olsa da, artık
dünyanın birçok bölgesinde rüzgardan daha
düşüktür. ABD yatırım bankası Lazard
tarafından Ekim 2021'de yayınlanan en son 

Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti (LCOE)
analizi, sürüm 15.0, kamu hizmeti ölçeğinde
güneş enerjisi maliyetinin düşüş
yolculuğunun bir önceki yıla göre nasıl %3
daha ilerlediğini göstermektedir. Gaz ve
nükleerin maliyetinin arttığı düşünüldüğünde,
konvansiyonel üretim teknolojileriyle yayılma
genişlemektedir. 2009'a kıyasla, güneş
enerjisi üretim maliyeti %90 oranında
azalmıştır.

Diğer Güç Kaynaklarına Kıyasla Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Maliyeti
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2021'deki ilk 10 güneş enerjisi pazarının çoğu
2020'deki ile aynı kalmıştır. Güneş enerji
kapasitesi büyüklük sıralamasına göre ilk 5
ülkede herhangi bir değişiklik yaşanmamış,
Çin'i yine ABD, Japonya, Almanya ve
Hindistan takip etmiştir.

Çin, 2021'de pazar lideri konumunu
koruyarak ikinci en büyük pazar olan
ABD'den ve diğer ilk 5 pazarın toplamından
iki kat daha fazla güneş enerjisi kapasitesi
eklemiştir. Çin 2021 yılı sonu itibariyle toplam
güneş enerji kapasitesi 308,3 GW ile küresel
pazar payının %32,8’ine ulaşmıştır. Bu oran
küresel enerji üretim kapasitesinin üçte birine
yakındır. ABD 122,9 GW kurulu güç ile dünya
sıralamasında ikinci sıradadır. Küresel pazar
payı %13,1’dir. Japonya 77,6 GW ile %8,3’lük
bir payla 2021’i sonlandırırken, 

Almanya’yı 60,1 GW kapasite ve %6,39’luk
pazar payıyla Hindistan takip etmektedir.
Almanya 60,6 GW’lık kapasite ile %6,45’lik
bir paya ulaşmıştır. 

En iyi 5 güneş enerjisi pazarı bir süredir
aynıdır ve bu yakın zamanda değişecek gibi
görünmemektedir. Altıncı sırada yer alan
Avustralya, Hindistan'ın güneş enerjisi
kapasitesinin yarısından daha azına sahiptir.
İlk 10'un alt yarısında da birkaç önemli
değişiklik görülmüştür: 22,1 GW’ sahip
İtalya’yı 27 GW ile Avustralya geçmiştir. 2021
yılı sonu itibariyle 21,3 GW ile Güney Kore,
İtalya’yı yakından takip ederek 9. sıradan 8.
sıraya yükselmiştir. 18,9 GW ile İspanya,
2020'nin kayan yıldızı Vietnam'dan yerini
alarak 9. sıraya yükselirken, Vietnam 18,6
GW ile ilk 10’u kapatmıştır. 

Toplam Kurulu Kapasite İçindeki En Yüksek Paya Sahip 10 Ülke

2020 yılında 139,2 GW eklenen küresel
güneş enerji kapasitesine, 2021 yılında
%21'lik bir büyüme ile 167,8 GW’lık bir
kapasite kurulumu yaşanmıştır. Çin pazarı,
2020'de kurulan 48,2 GW'ye göre %14'lük bir
büyüme oranı ile 2021'de 54,9 GW'lik
kapasite ilavesi yapmıştır. Amerika Birleşik
Devletleri, 2021'de %42 büyüme oranı ve
27,3 GW yeni kurulu kapasite ile güneş
enerjisi hedeflerini artırmıştır. Hindistan yıl 

içerisinde 14,2 GW’lık kurulum
gerçekleştirmiştir. Japonya, kurulumların
2020'deki 8,2 GW'den %21 düşüşle 6,4 GW'a
düştüğü bir yıla rağmen 4. sıradaki
konumunu korumuştur. Avustralya yıllık
%18'lik 0,9 GW'lık artış ile toplam 6 GW'lık
yeni kapasite devreye almıştır. Avrupa'nın en
büyük güneş enerjisi pazarı olan Almanya,
2020'de 4,9 GW'den %23'lük bir büyümeyle
2021'de 6 GW yeni kapasite kurmuştur.

(Kaynak:SOLAR POWER EUROPE 2022-2026)
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BloombergNEF’in (BNEF) en son Güç Geçişi
Trendleri raporuna göre, rüzgâr ve güneş
projeleri 2021’de ilk kez küresel elektrik
talebinin onda birinden fazlasını karşılamıştır.
Rapora göre, 2021’de rüzgâr ve güneş,
küresel olarak üretilen yaklaşık 3.000 TWh
elektriğin %10,5’ini oluşturmuştur. Rüzgârın
küresel toplamdaki katkısı %6,8’e
yükselirken, güneş enerjisi %3,7’ye 

yükselmiştir. 10 yıl önce, bu iki teknoloji bir
araya geldiğinde toplam elektrik üretiminin
%1’inden daha azını oluşturmaktaydı.
2021’de küresel olarak toplamda üretilen tüm
gücün %39’u karbonsuz olmuştur. 

2021’de inşa edilen 364 GW’lık yeni
kapasitenin dörtte üçünü rüzgar ve güneş
enerjisi oluşturmuştur. 

(Kaynak:https://temizenerji.org/2022/09/23/bnef-yenilenebilir-kaynaklar-kuresel-sebekelere-rekor-katki-sagladi/)
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından
yayınlanan “Yenilenebilir 2022: Analiz ve
2027’ye Yönelik Öngörüler” raporuna göre,
küresel yenilenebilir enerji kapasitesi
önümüzdeki beş yılda ikiye katlanması ve
küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin
2022-2027 döneminde 2 bin 400 GW
artarak5 bin 650 GW’a yükselmesi
beklenmektedir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının önümüzdeki beş yıl içinde
küresel elektrik üretim büyümesinin
%90'ından fazlasını oluşturacağını ve 2025'in
başlarında kömürü geride bırakarak en büyük
küresel elektrik üretim kaynağı haline
geleceğini ortaya koymaktadır.

Raporun ana senaryosuna göre, 2027 yılında
elektrik üretiminde %38’lik pay alması

 beklenen yenilenebilir enerji kaynaklarının
kapasitesinin 5 yıl içerisinde Çin'in bugünkü
enerji kapasitesine eşit olan 2.400 GW
artırılacağı beklenmektedir. Rapor ayrıca,
Çin, ABD ve Hindistan’ın, önümüzdeki beş yıl
içinde yenilenebilir kapasite artışlarının ikiye
katlanarak küresel büyümenin üçte ikisini
oluşturacağına işaret etmektedir. 

IEA,  güneş enerjisi kapasitesinin 2027 yılına
kadar diğer tüm elektrik kaynaklarını geride
bırakmasını beklemektedir. IEA'nın ana
durum tahminine göre güneş enerji kapasitesi
yaklaşık olarak 3 katına çıkarak, dönem
boyunca yaklaşık 1.500 GW artarak, 2026'da
kurulu kapasite açısından doğalgazı ve
2027'de kömürü geçeceğini öngörmektedir.

Küresel Elektrik Üretiminde Enerji Kaynaklarının Yıllar İçindeki Değişimi

Yükselen emtia fiyatları nedeniyle mevcut
yüksek yatırım maliyetlerine rağmen, şebeke
ölçeğinde güneş enerjisi dünya çapındaki
ülkelerin önemli bir çoğunluğunda yeni
elektrik üretimi için en az maliyetli seçenektir.
Binalardaki çatı güneş enerjisi gibi dağıtılmış
güneş enerjisi PV'si de, daha yüksek
perakende elektrik fiyatları ve tüketicilerin
enerji faturalarında tasarruf etmelerine
yardımcı olmak için artan politika desteğinin
bir sonucu olarak daha hızlı büyümeye
hazırlanmaktadır.
 IEA'nın raporundaki Türkiye'ye ilişkin
bulgulara göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji

kapasitesinin %64 artışla 2027 itibarıyla
toplamda 90 GW’a ulaşması beklenmektedir.
Toplam kapasite artışında %49 ile güneş
enerjisi başı çekerken, rüzgar enerjisinin bu
artışın %24'ünü oluşturacağı
öngörülmektedir. Türkiye'nin, bu büyümeyle
2027 itibarıyla Çin, ABD, Hindistan, Almanya,
Brezilya, İspanya, Japonya, Avustralya ve
Birleşik Krallık'ın ardından dünyada en
yüksek yenilenebilir enerji kapasitesine sahip
ülkeler arasında 10'uncu sıraya yükselmesi
beklenmektedir. Yenilenebilir enerjideki bu
büyümenin yüzde 75’i rüzgâr ve güneşten
gelmesi tahmin edilmektedir.

(Kaynak:IEA RENEWABLES 2022 ANALYSİS AND FORECAST 2027)

37



Alfa Solar Enerji A.Ş. | 2022 Faaliyet Raporu

Solar Power Europe’un 2022-2026 küresel
pazar tahminlerini içeren raporuna göre;
dünyanın toplam şebekeye bağlı güneş
enerjisi kapasitesinin 2025'in sonuna kadar
ikiye katlanarak 2 TW'a ulaşmasının 3,5 yıl
süreceği öngörülmektedir. 2012'de 100 GW
sınırına ulaşılmasının üzerinden 10 yıldan
daha az bir süre geçmişken, çalışan toplam
şebekeye bağlı güneş enerjisi kapasitesi,
2022'nin ikinci çeyreğinin başlarında 1 TW
seviyesine ulaşmıştır. Solar Power Europe’un
orta senaryo tahminlerine göre 2026 yılında 
 küresel güneş enerji kapasitesi 2.368 GW'a
ulaşacağı öngörülmektedir. Fakat optimal

koşullar altında küresel güneş enerji
kapasitesinin 2026'nın sonuna kadar 2.707
GW'a varan bir artışta yaşayabileceği tahmin
edilmektedir. Küresel güneş enerji kurulu
gücü 2025 için, 1.747 ile 2.248 GW arasında
olabileceği tahmin edilmekte orta senaryoya
göre 2.021 GW olması beklenmektedir. Orta
Senaryoda, toplam küresel kurulu güç
kapasitesinin önümüzdeki 5 yıl içinde
aşağıdaki kilometre taşlarını geçmesi
beklenmektedir: 2022'de 1.1 TW, 2023'te 1,4
TW, 2024’te 1.7 TW, 2025'te 2,0 TW ve
2026'da 2,3 TW

Küresel Güneş Enerji Kapasitesi 2022-2026 Tahminleri

En yüksek 5 yıllık kurulum potansiyeline
sahip 20 pazar Orta Senaryo varsayımlarına
göre sıralanmıştır. İlk dört pazar Çin, ABD,
Hindistan ve Almanya’dır. Orta Senaryoda ilk
kez üç ülkenin 100 GW'ın üzerinde kurulum
yapması beklenmektedir: Çin (506 GW),
Amerika Birleşik Devletleri (189 GW) ve
Hindistan (116 GW). Bununla birlikte, orta 

ölçekli pazarların sayısı giderek artmakta ve
geçen yıllara göre daha da güçlenmektedir. 

Türkiye’nin 5 yıllık orta senaryo
varsayımlarına baktığımızda 2022- 2026
yılları arasında 12 GW’lık kurulum yapması
beklenmektedir.

(Kaynak:SOLAR POWER EUROPE 2022-2026)
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Orta Senaryoya göre, ilk 20 pazardan
17'sinin 2022 ile 2026 arasında her birinin en
az 10 GW kurması beklenmekte ve bu
gruptaki yeni kapasite eklemeleri ilk sırada
olan Çin için 505 GW'dan başlayıp son sırada
olan Suudi Arabistan için 8 GW olarak
öngörülmektedir. Toplamda, listelenen 20
güneş enerjisi piyasasının 2026 yılına kadar
orta senaryoda toplam 1.218 GW kuracağı
tahmin edilmektedir. Yüksek senaryoda
2026'ya kadar önümüzdeki beş yılda 1.459
GW ve düşük senaryoda 924 GW artış
olacağı öngörülmektedir.

Türkiye orta senaryoya göre 2026 yılına
gelindiğinde toplam güneş enerji kapasitesi
19,878 MW’a ulaşması beklenmektedir.
Güneş enerjisi, yalnızca iklim değişikliğiyle
mücadeleye yardımcı olma potansiyeliyle
tanınmakla kalmıyor, aynı zamanda cazip
yerel işler yaratmak ve enerji güvenliği
sağlamak, vatandaşları ve sektörü yüksek
fosil yakıt fiyatlarından ve otokratik devletlerin
ithalat bağımlılıklarından korumak için çok
etkili bir araç olarak kabul edilmektedir.

(Kaynak:SOLAR POWER EUROPE 2022-2026)

2022-2026 Yılları Arasında En Fazla Kurulum Yapacak 20 Ülke Tahminleri
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(Kaynak:Solar Power Europe Global Market Outlook 2022-2026)

2022-2026 Yılları Arasında Güneş Enerjisi Toplam Kapasite Beklentileri
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(Kaynak:PWC SEKTÖR RAPORU)

Güneş enerjisi, son yıllarda
azalan maliyetler ve kurulum
kolaylığı ile diğer yenilenebilir
teknolojilere göre daha hızlı
yayılmış, toplam kurulu gücü
ve elektrik üretimi içerisindeki
payı da giderek artmıştır.
Öngörüler 2050 yılında
küresel GES kurulu gücünün
yaklaşık olarak 9.095 GW
seviyesinde olacağı
yönündedir. 

Yapılan araştırmalar, 2050 iklim
hedeflerine ulaşılabilmesi için
yenilenebilir enerji kaynaklarının
elektrik üretimi içerisindeki
payının %86 seviyesine
ulaşacağını göstermektedir.
Güneş enerjinin, rüzgar ile birlikte
küresel elektrik üretimi
dönüşümüne öncülük etmesi ve
2050 yılında toplam elektrik
üretiminin %25‘ini karşılaması
beklenmektedir. 

2050 yılında güneş ve rüzgarın yenilenebilir
enerji kaynakları içerisinde en yüksek paya
sahip olması beklenmektedir.

ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan
vergi ve yaptırımlar neticesinde, Çin’in
önceki senelerde devlet teşvikleri ve yoğun
maliyet ucuzlatma çalışmaları ile kazandığı
güneş hücresi ve panelleri üretimi
sektöründeki ticari üstünlük kaybolmaya
başlamıştır. Bu durum, diğer ülkelerdeki
üreticiler için yeni ticari fırsatlar sunmakta,
ABD ve AB gibi büyük pazarlarda avantaj
sağlamaktadır. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından Türkiye’nin Güneş Enerjisi
Potansiyeli Atlası (GEPA) adı verilen
rapora göre ülkenin bir yıl içerisindeki
toplam güneşlenme süresi 2.737 saat
olarak belirlenmiştir. Bu da günlük
alınan güneşin 7,5 saate tekabül ettiğini
göstermektedir. Güneş süresinden elde
edilen yıllık güneş enerjisi ise 1.527
kWh olarak ölçülmüştür. Bu rakam
günlük ortalama bir değere
indirgendiğinde ise 4,2 kWh’e denk
gelmektedir.

Dünya Bankası’nın
yayınladığı Küresel Güneş
Atlası’na göre güneş
enerjisi potansiyelinin
yüksek olduğu bölgeler, 30°
Kuzey ve 30° Güney
enlemleri arasında
konumlanmıştır. Ancak bu
bölgelerde hayli yüksek
olan güneş enerjisi
potansiyeli kurulu güce ve
enerji üretimine
dönüşememiştir. Türkiye,
yüksek potansiyele sahip
bölgeler kadar güneş
ışınımı konusunda avantajlı
olmasa da 36° ve 42°
Kuzey paralelleri arasında
konumlandığı için ABD, Çin
ve birçok Avrupa ülkesine
göre daha fazla ışınım
almaktadır ve dolayısıyla
da metrekare başına güneş
enerjisi üretim potansiyeli
de daha fazladır.

Dünya çapında yapılan araştırmalarda, Türkiye'nin güneş enerjisinden
üretilen enerji üretiminde 189 GWh'lik bir potansiyele sahip olduğuna
ulaşılmaktadır. G20 ülkeleri arasında kişi başına düşen güneş enerjisi üretim
seviyesi en yüksek olan on ülke incelendiğinde, Türkiye’nin onuncu sırada
olduğu ve Avustralya hariç sıralamaya gire tüm ülkelerin güneş ışınım
potansiyelinin Türkiye’den düşük olduğu görülmektedir. 

 

(Kaynak:PWC SEKTÖR RAPORU)
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(Kaynak:SHURA enerji dönüşüm merkezi Aralık 2022)

Türkiye'de Güneş Enerji Sektörüne Genel
Bakış
Türkiye 2022 yılı Aralık ayı itibariyle güneş enerji kurulu
gücü 9.425,4 MW seviyesine ulaşmıştır.

Günümüzde hükümetler; temiz enerji
dönüşümü ve net sıfır emisyon hedeflerine
ulaşabilmek, artan enerji taleplerini
karşılayabilmek, emtia fiyatlarındaki
artışlardan ve kaynak tedarik sıkıntılarından
en az düzeyde etkilenerek arz sağlayabilmek
için yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarını
artırmışlardır. Rüzgâr ve güneş enerjilerinde
görülen maliyet düşüşleriyle birlikte
ülkemizde de ilerleyen yıllarda devreye
girecek kapasitenin büyük çoğunluğunun bu
kaynaklardan gerçekleşeceği beklenmektedir. 

Coğrafi konumu itibariyle yılın büyük
çoğunluğunda güneş ışınlarının güçlü bir
açıyla geldiği Türkiye’de güneş oldukça
önemli bir temiz enerji kaynağıdır. Türkiye’nin
her bölgesinde güneş potansiyeli yüksek
olmakla beraber Karadeniz bölgesinde
kurulum diğer bölgelere göre sınırlıdır. Diğer
bölgelerde ise kapasitelerin izin verdiği
ölçüde santral kurulumları oldukça fazladır.
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KAYNAK SANTRAL ADEDİ KURULU GÜÇ (MW)

Akarsu 610 8.296,3

Asfaltit Kömür 1 405

Atık Isı 94 387,5

Barajlı 141 23.275,2

Biyokütle 384 1.921,3

Doğalgaz 345 25.345,3

Fuel Oil 9 251,9

Güneş 9.353 9.425,4

İthal Kömür 16 10.373,8

Jeotermal 63 1.691,3

Linyit 46 10.191,5

LNG 1 2

Motorin 1 1

Nafta 1 4,7

Rüzgar 358 11.396,2

Taşkömür 4 840,8

Toplam 11.427 103.809,3
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(Kaynak: TEİAŞ, www.teias.gov.tr/kurulu-guc-raporlari)

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Aralık 2022 Kurulu Güç Raporunu göre; ülkemiz 2022 yılını
103.809,3 MW kurulu güç ve 11.427 santral ile tamamlamıştır. Güneş enerji santrallerinin
kurulu gücü bir önceki aya göre 106,4 MW’lık bir artış ile 9.425,4 MW seviyesine yükseldi. 2022
yılında güneş enerjisinde kurulu güç, bir önceki yıla göre 1.609,8 MW artış gösterdi. 
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9.425,4 MW
2022 yıl sonu
güneş enerjisi

kurulu gücü
 

Aralık 2022 sonu itibariyle Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik
kurulu gücü 9.425,4 MW’tır. Bu sayı 2021 yılında 7.816 MW iken 2020
yılında 6.667 MW ve 2019 yılında 5.995 MW idi.

2022 Aralık Ayı itibariyle güneş enerji kurulu gücü toplam kurulu gücün
%9,08’ni oluşturmuştur. Bir önceki yıl %7,83 olan bu oran 2020 yılında
%6,95 ve 2019 yılında %6,57 idi. Buna rağmen ülkemizde güneş enerjisi
kullanımı tam kapasitesine ulaşabilmiş değildir.

 %9,08
2022 yıl sonu

toplam kurulu güç
içinde güneş

enerjisinin payı

(Kaynak: TEİAŞ, www.teias.gov.tr/kurulu-guc-raporlari)
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9.315
2022 yıl sonu
lisanssız GES

sayısı
 

Türkiye’deki lisanssız GES sayısı 9.315’e ulaşırken lisanslı santral dahil
toplam GES adedi 45 adet artış ile 9.353 olarak belirlendi. Türkiye’de
toplam 11.427 adet elektrik üretim santrali bulunmaktadır. 

Toplam güneş enerji santral sayısı da 9.353‘e yükseldi. Ayrıca lisanssız
güneş enerji santral kurulu gücü 7.956,6 MW seviyesine ulaşırken,
lisanslı GES kurulu gücü ise 1.468,8 MW’a yükseldi. 

1.468,8 MW
2022 yıl sonu

lisanslı GES kurulu
gücü

(Kaynak: TEİAŞ, www.teias.gov.tr/kurulu-guc-raporlari)
(Kaynak: TSKB Ekonomik Araştırmalar)

Kasım ayında devrede olan santrallerin %54,2’sini yenilenebilir
kaynaklardan elektrik üreten santraller oluşturdu. Aralık ayına
gelindiğinde yenilenebilir santraller toplam kurulu gücün %54,3’ne denk
geliyordu. Böylece yenilenebilir kaynakların oranı %54 seviyesinin
üzerinde kalmaya devam etti. Hidroelektrik santraller, Türkiye toplam
elektrik kurulu gücünün %30,5’ini temsil ederken, rüzgâr ve güneş enerjisi
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,0 seviyesinde gerçekleşti. 
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(Kaynak:BBC NEWS)

İklim ve enerji alanlarındaki çalışmalarıyla
bilinen düşünce kuruluşu Ember'ın Mayıs
2022’de yayımladığı bir rapora göre
Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinden
elektrik üretimi, 1 Mayıs 2021 ile 30 Nisan
2022 arasında 46,3 TWh’tır. Eğer bu elektrik
doğal gaz santralleri tarafından üretilseydi 12
ayda 7 milyar dolarlık fazladan ithalat

yapılması gerekecekti. Üretimin maksimum
seviyeye ulaştığı Mart 2022'de rüzgar ve
güneşin sağladığı katkı 1 milyar doları geçti. 

Rapor, yenilenebilir enerjiye yatırımın
Türkiye'de elektrik fiyatlarını düşürmeye
yardımcı olabileceğini söylemektedir. 
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(Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının,
Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyona ulaşma
hedefi esas alınarak hazırlanan ve bu
kapsamda 2035'e kadar atılacak adımları
içeren Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre;
elektrik kurulu gücünde kesintili yenilenebilir
enerji kaynaklarının (rüzgar ve güneş)
payının %43,5’e, yenilenebilir enerji
kaynaklarının toplam payının ise %64,7’ye
yükselmesi tahmin edilmektedir.

Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre;
yenilenebilir enerji kaynakları arasında en
büyük kapasite artışı güneş enerjisinde 

hedeflenmektedir. Türkiye'nin 2020 sonunda
6,7 GW olan güneş enerjisi kurulu gücünün
2035'te 52,9 GW’a yükselmesi
planlanmaktadır.

Bu artış, Türkiye'nin Aralık 2022'de 9,425 GW
olan güneş enerjisi kurulu gücünün 2035
itibarıyla yaklaşık yüzde 500 artması
anlamına gelmektedir. Güneş enerjisinde
2035'te 52,9 GW kapasiteye ulaşılması
halinde, güneş enerjisi Türkiye'nin toplam
elektrik kurulu gücünde en yüksek paya sahip
kaynak olacaktır.

(Kaynak:Anadolu Ajansı)
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Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu
Türkiye Bölümü (GÜNDER), SolarPower
Europe'un “Küresel Pazar Görünümü 2022-
2026” raporuna göre, Türkiye'nin 2021'de
7,82 GW olan kurulu güneş enerjisi
kapasitesinin 2030'da 30 GW olması
beklenilmektedir.

Raporda, Türkiye'nin dünyanın en hızlı
büyüyen enerji pazarlarından biri olduğu ve
toplam enerji talebinin hızla arttığı
vurgulanmıştır. Türkiye'de depolama
sistemlerinin geliştirilmesi ile güneş
enerjisindeki kapasite artışının
destekleneceği ve 2023’de ülkenin güneş
enerjisi kapasitesinin en az 13 GW'a çıkacağı
belirtilmiştir.

2022-2026 yılları arasında Türkiye’nin güneş
enerji sektöründe bölgesel olarak lider olması
tahmin edilmektedir. Bu yıllar arasında
Türkiye’de sektörel istihdamın ve nitelikli iş
gücünün artması, yerli modül teknolojilerinin
ve üretim sanayi kapasitesinin gelişeceği
öngörülmektedir.

En az 500 GW'lık beklenen potansiyel ile
Türkiye'de henüz kullanılmayan en değerli

yenilenebilir enerji kaynaklarından biri güneş
enerjisidir. Sektör ve kamu paydaşlarına
göre, Türkiye'deki binalarda çatı üstü güneş
enerjisi için en az 20 GW teknik potansiyel
mevcuttur. Bu potansiyelin en az 10 GW'ının
devreye alınması beklenmektedir.

(Kaynak:SOLAR POWER EUROPE 2022-2026)
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(Kaynak: EMBER)

Enerji konusunda faaliyet gösteren düşünce
kuruluşu Ember’in yayınladığı analiz, 2021
yılında Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde
50’sini sağlayan ithal fosil kaynakların
payının, rüzgâr ve güneş enerjisi sayesinde
2030 yılına kadar yüzde 25’in altına
indirilebileceğini ortaya koymaktadır. Bunu
gerçekleştirebilmek için rüzgâr ve güneşin
elektrik üretimindeki payının tüm kaynaklar
arasında en az üçte bir oranına yükselmesi
gerekmektedir. 

Araştırmanın en önemli bulgularından biri
Türkiye’nin 2030 yılına kadar rüzgâr ve güneş
enerjisinde yapacağı atılımla elektrik
üretimindeki dışa bağımlılığını yarıya
indirebilecek olmasıdır. Bunu
gerçekleştirebilmek için güneş kapasitesine
2030 yılına dek her yıl ortalama 4 GW’lık
kapasite eklenmesi gerekecektir.

(Kaynak:IEA)

Güneş enerjisinin ucuz ve ülkedeki
potansiyelinin yüksek olması birçok avantajı
da beraberinde getirmektedir. Güneş
enerjisinden elektrik üretimi, yaz aylarında
artan klima kullanımında gereken enerjiyi
karşılayabilecek aynı zamanda kurak
mevsimlerde hidroelektriği telafi edebilecektir.
Güneş enerjisi sayesinde yazın elektrik
üretiminde kullanılacak barajlı hidroelektrik
santralleri kış aylarında değerlendirilerek
doğalgaz santrallerine olan ihtiyaç ve
doğalgaz tüketimi azaltılabilecek, böylece
kışın en soğuk dönemlerinde ortaya çıkan
gaz talebi daha kolay karşılanabilecektir. 

IEA ise 2021-2026 yılları arasında Türkiye’nin
yenilenebilir enerji kurulu gücünün 26
GW’dan fazla artacağını ve bu artışın
yaklaşık yarısının (12 GW) güneş
enerjisinden sağlanacağını öngörmektedir.
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(Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ekonomi/komurun-payi-azalirsa-yenilenebilir-yuzde-70e-cikabilir,lzmP5juFnEOMCYLU2ahX5Q)
(Kaynak:SHURA Türkiye Elektrik Sistemine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu Raporu)

Elektrik Üretiminin Senaryo ve Kaynak Bazında Dağılımı

SHURA tarafından yayınlanan ‘Türkiye
Elektrik Sistemine Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Entegrasyonu’ çalışmasında,
elektrik üretiminde rüzgar ve güneş enerjileri
payının 2023 yılında %35’in üzerinde
seyretmesinin teknik ve ekonomik açıdan
mümkün olduğu gösterilmiştir.

Değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının
artan oranlarda elektrik sistemine dahil
edilmesi durumunda iletim sistemindeki
etkileri inceleyen raporda üç senaryo ele
alındı. ‘Mevcut Politikalar Senaryosu’, 2030
yılına kadar mevcut politikaların ve
uygulamaların devam edeceği öngörüsüyle
oluşturulmuştur. 

Söz konusu senaryoya göre, 2030’da rüzgar
ve güneşe dayalı kurulu güç kapasiteleri
sırasıyla 17 GW ve 20 GW’a ulaşacağı, doğal
gaz kurulu güç kapasitesi ise yaklaşık 26 GW
olarak kısmen sabit kalacağı öngörülmüştür.

‘Hızlandırılmış Yenilenebilir Enerji
Senaryosu’nda ve ‘Kömür Azaltım
Senaryosu’nda, enerji verimliliği
potansiyellerinin kullanılmasıyla ‘Mevcut
Politikalar Senaryosu’na kıyasla, 2030 yılında
elektrik tüketiminin 40 TWh azaltılabileceği
vurgulanmıştır. Böylelikle maliyetli fosil yakıt
ihtiyacı azaltılırken elektrik sisteminin
karbonsuzlaşmasına katkı sağlayabileceği
ortaya konmuştur.
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(Kaynak:TEİAŞ, 2022)

09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi
Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynak
Alanları Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu
Yönetmelik ile birlikte yenilenebilir enerji
kaynaklarının değerlendirilmesinde yeni bir
yatırım modeli hayata geçmiştir. YEKA
modeli sayesinde kamu ve hazine
taşınmazları ile özel mülkiyete konu
taşınmazlarda YEKA oluşturularak
yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin
ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmış
olacaktır. Bazı YEKA ihaleleri kapsamında
belirlenen bölgeler, elektrik üretim
santralinde kullanılacak ekipmanın yerli
imalatını mümkün kılan yatırımcılara tahsis
edilmektedir. YEKA modeli ile geliştirilen
santrallerde üretilen elektrik, YEKDEM
kapsamında değerlendirilmektedir.

YEKA Yönetmeliği kapsamında ilk elektrik
enerjisi üretim tesisinin kurulumu Konya /
Karapınar’da güneş enerjisine dayalı olarak
gerçekleştirilmektedir. Karapınar'da toplam
1000 MWe kapasiteli güneş enerjisi
santralinin kurulumu devam etmekte olup,
02/09/2022 tarihi itibariyle 853,03 MWe’lik
kısmı işletmeye alınmıştır. 

Türkiye'de Güneş Enerjisi Destek
Mekanizmaları

(Kaynak: GÜNDER)
(Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, PwC Sektör Raporu)

Geçtiğimiz on yılda uygulanan destek
mekanizmalarının yardımıyla, Türkiye’de
yenilenebilir enerjinin elektrik üretimi
içerisindeki payında istikrarlı bir artış
görülmüştür. 2010 ve 2021 yılları arasındaki
dönemde yenilenebilir enerjinin yıllık toplam
üretim içindeki payı %26’dan %36’ya
ulaşırken, sadece rüzgâr ve güneş
enerjilerine dayalı toplam üretimin payı
%1’den %14 seviyesine kadar yükselmiştir.

Özellikle çatı tipi GES’lerin artması, yeni
yapılacak konutlarda GES zorunluluğu
getirilmesi, sektörün gelişimi için Serbest
Piyasada Yatırım İmkanı, Yenilenebilir Enerji
Tedarik Anlaşmaları, Çatı Kiralama, Hibrit
Tesisi Kullanımının Geliştirilmesi, Elektrikli
Araçların hayatlarımıza hızlanarak katılması
ve Mini-YEKA gibi başlıkların hayata
geçirilmesi beklenen kurulu güçlere
ulaşmamızda önemli birer atılım olacaktır.
Ayrıca, enerji verimliliği ve depolamaya
yönelik ARGE faaliyetlerinin artırılması
ülkemizde güneş enerji sektörünü
güçlendirecektir.
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(Kaynak:SHURA Türkiye Elektrik Sisteminde Esneklik Uygulamalarına Yönelik Politika Seçenekleri)

Türkiye, yenilenebilir enerjiye yönelik ilk
düzenleyici yönetmeliği YEKDEM modeli ile
deneyimlemiştir. Bu YEKDEM Yönetmeliği
ile, yenilenebilir enerji kurulumu yapacak
yatırımcılara belirli bir zaman aralığında sabit
fiyattan alım garantisi taahhüttü verilmiştir.
YEKDEM mekanizması, sabit fiyat oranıyla
PV elektriği için alım garantisi sağlayan bir
Tarife Garantisidir. GES’lere yönelik tahsis
edilen kapasitelerin hızlıca dolması ve 

devreye alınmasıyla, öz tüketime yönelik
lisanssız santral yönetmelikleri de sektöre
yön vermiştir.

Önemli bir kısmı lisansız kapasiteden oluşan
Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün
2015’ten sonra hızlı bir şekilde artmasında
lisansız projelerin YEKDEM
mekanizmasından faydalanabiliyor olmaları
önemli rol oynamıştır.

Türkiye Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücünün Yıllar İçerisindeki Gelişimi

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim
Yönetmeliği ile düzenlenen faaliyet türünde
elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya
tüzel kişilerin lisans almadan ve şirket
kurmadan elektrik üretim faaliyeti yapmaları
sağlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, ana
hedefi kendi enerji tüketimlerini karşılamak
olan, üretim ve tüketim merkezlerinin bir
arada olduğu, çatı ve cephe üstlerinde
kurulabilecek ve güneş enerjisinden
faydalanarak elektrik üretebilecek elektrik
üretim santrallerinin kurulması ve
işletilmesine dair esas ve usulleri
belirlemektir. Lisanssız üretim, Türkiye’de
sabit tarife garantisi uygulamasından sonra
yatırımcılara teşvik ve destek sağlayan
önemli bir uygulamadır.

2022 Ağustos ayında Lisanssız Elektrik
Üretim Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle
üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım
bölgesinde bulunması zorunluluğu
kaldırılmıştır. Bu sayede de yatırımcılar
tüketim tesislerinde elektrik üretimi için
elverişli bir alan bulamamaları durumunda
farklı bir bölgede üretim tesisi kurabilecektir.
Elektrik tüketicileri tüketimlerini karşılamak
maksadıyla üretmiş olduğu elektriğin tükettiği
kadarını şebekeye satarak
mahsuplaşabilecektir.

(Kaynak:EPDK)
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Lisanssız elektrik üretiminde ihtiyaç fazlası
elektrik de görevli tedarik şirketi tarafından
YEKDEM kapsamında satın alınıyordu.
Ancak bu satış miktarı Ağustos ayındaki
yönetmelik değişikliği ile tüketim miktarı ile
sınırlandırılmıştır. Yani örneğin bir önceki yıl
1 milyon kWh elektrik tüketen bir kişi, cari
yılda aylık mahsuplaşmanın akabinde en
fazla 1 milyon kWh ihtiyaç fazlası elektriği
satabilecektir. Yılın ilk ayından itibaren ihtiyaç
fazlası enerjiye istinaden ödemeler yapılacak,
1 milyon kWh’ı aşan üretimler ise YEKDEM’e
‘bedelsiz katkı’ olarak yansıtılacaktır.
Bedelsiz olarak şebekeye aktarılan
elektrikten de dağıtım bedeli alınmamaktadır.

Bu durum 50 kW ve altı meskenlerde geçerli
değildir. 

Türkiye’de lisanssız enerji santrali kurulu
gücünün önemli bir kısmı güneş enerji
santrallerinden oluşmaktadır. Son yıllarda
lisanssız enerji santrallerinin kurulu gücü
önemli ölçüde artmıştır. 2015 yıl sonunda 0,4
GW olan lisanssız kurulu güç, Aralık 2022
itibariyle 8,6 GW seviyesine ulaşmıştır. Aralık
2022 itibariyle Türkiye’deki lisanssız kurulu
gücün %92’lik kısmını GES’lerin oluşturduğu
ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının
geride kaldığı gözlenmektedir.

KAYNAK LİSANSSIZ KURULU GÜÇ LİSANSSIZ SANTRAL SAYISI

Akarsu 16,4 MW 18

Atık Isı 222,5 MW 78

Biyokütle 89,9 MW 58

Doğalgaz 268,2 MW 67

Güneş 7.956,6 MW 9.315

Rüzgar 81,6 MW 85

Toplam 8.635,2 MW 9.621

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere
lisanssız kurulu güç ve santral sayısında
güneş enerji santrallerinin büyük bir
üstünlüğü bulunmaktadır. Bunun en büyük
sebebi de GES’lerin her ölçekte
kurulabilmesidir. Bir fabrikanın çatısında da
bir evin çatısında da GES görmek
mümkündür. Bu özelliği ile güneşten elektrik
üretimi hem ülkemizde hem de dünyada hızla 

yayılmaktadır. Aynı zamanda GES’ler için
santral büyüklüğü ve verimlilik arasında direkt
bir ilişki bulunmaması ve panel maliyetlerinin
ve santral işletme maliyetlerinin zamanla
düşmesi lisanssız GES kurulu gücünün
artışını destekleyen etmenlerdendir.

(Kaynak:PWC Sektör Raporu)
(Kaynak:EPDK)
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6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile
piyasada elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı,
toptan veya perakende satışı, elektrik ithalat
ve ihracatı ve piyasa işletim faaliyetleri için
lisans alınması zorunlu kılınmıştır. Bu
kapsamda piyasada faaliyet göstermek
isteyen ve kurulu gücü 5 MW’tan büyük olan
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
elektrik üretim santralleri için Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumun (EPDK)’dan üretim
lisansı alınmak zorundadır. 

Lisanslı santrallerin kurulu gücüne
baktığımızda güneş enerjisi 2020 yılında 410
MW seviyesindeyken 2021 yılında 907,9 MW’
e yükselerek Türkiye’de güneş enerjisinin
hızla büyüyen bir sektör halini aldığı gerçeğini
gözler önüne sermektedir. 2022 yılı Aralık ayı
itibariyle işletmede bulunan lisanslı GES’lerin
toplam kurulu gücü 1.468,8 MW seviyesinde
olup toplam güneş enerjisi kurulu gücünün
%15’ine denk gelmektedir.

“Çatı Yönetmeliği” ilk olarak 2018 yılı başında
devreye alınmıştır. Çatı Yönetmeliği’nin
amacı; ana hedefi kendi enerji tüketimlerini
karşılamak olan, üretim ve tüketim
merkezlerinin bir arada bulunduğu, çatı ve
cephe üstlerinde kurulabilecek ve güneş
enerjisinden faydalanarak elektrik
üretebilecek elektrik üretim santrallerinin
kurulması ve işletilmesine dair esas ve
usulleri belirlemektir. Çatı üzeri GES
kurulumları son dönemde ciddi artış
göstermiştir ve öz tüketime yönelik
kurulumların artarak devam etmesi
beklenmektedir. 
 

Son yıllarda çatı/cephe/arazi GES talebi
katlanarak artmaktadır. Uluslararası Güneş
Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü
(GÜNDER); çatı tip GES kurulumunda
2023’de 1500 megavatlık bir kurulum
beklemektedir. 

Temmuz 2022’de yayımlanan yönetmelik
değişikliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı imar plânı bulunmayan
alanlardaki binaların güneş enerjisi
kurulumlarına esneklik getirmesi ve Kasım
2022’de yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti
25 kilovattan (kW) 50 kW’ye çıkarılması çatı
tipi GES talebini artırması beklenmektedir.

(Kaynak:PWC Sektör Raporu)
(Kaynak:EPDK, GÜNDER)
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Türkiye'nin beyan ettiği "2053 net sıfır
emisyon binalar" hedefi kapsamında
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
değişikliği ile 1 Ocak 2023'ten itibaren, bir
parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin
metrekareden büyük olan tüm binaların,
kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini
yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılaması zorunlu olacak. 1 Ocak 2025'ten
itibaren 2 bin metrekare üzeri tüm binalara
yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en
az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlaması zorunluluğu da
getirildi. 

Yapıların 2023’ten sonra bu şartlara uygun
inşa edilmesiyle Türkiye’nin enerji ithalatı
faturasında yıllık 10 milyar lira düşüş
sağlanması, 2025’ten itibaren ise yıllık
düşüşün 15 milyar liraya ulaşması
hedeflenmektedir. 

Son yıllarda gelişimi hızlanan depolama
teknolojileri sayesinde üretilen fazla enerji
depolanabilmekte ve ihtiyaç halinde bu enerji

kullanıma sunulabilmektedir. Enerji depolama
sistemleri, yenilenebilir kaynakların
kullanımını daha dengeli bir hale
getirebilirken elektrik fiyatlarının daha düşük
olduğu saatlerde üretimin artırılarak
depolanması ve ihtiyacın yüksek olduğu
saatlerde kullanılması, mevcut kurulu gücün
de daha verimli kullanmasını sağlamaktadır. 
Güneşin yoğun olduğu saatlerde güneş
enerjisi depolanarak güneşin olmadığı
saatlerde elektrik talebi karşılanabilmektedir. 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
(IRENA), sürdürülebilir enerjiye geçiş
sürecinde dünya genelinde elektrik depolama
sistemlerinin rolünün giderek artacağını ve
elektrik depolama teknolojilerinin özellikle
sistem maliyetlerini düşürdüğünü
belirtmektedir. Ayrıca enerji depolama
teknolojisinin yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımını teşvik edeceğini ve elektrik
sistemlerinde esneklik sağlayabilmesi için
önemli olduğunu vurgulamaktadır.

(Kaynak:https://www.aa.com.tr/tr/cevre/5-bin-metrekareden-buyuk-insaatlara-en-az-yuzde-5-yenilenebilir-enerji-sarti/2499740)
(Kaynak:IRENA)
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5 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren son düzenleme
ile yatırımcılar herhangi bir ön lisans
yarışmasına girmeksizin kuracakları
depolama kapasitesi kadar Rüzgâr Enerjisi
Santrali (RES) ve Güneş Enerjisi Santrali
(GES) kurulumu yaparak piyasada faaliyet
gösterebileceklerdir. Aynı zamanda mevcut
yenilenebilir enerji santrallerine ek olarak
kuracakları depolama kapasitesi kadar kurulu
güç artışına da gidilebilecektir. Bu sayede
piyasa şartlarında rekabet edebilecek olan
yenilenebilir enerji projelerinin, depolama
ünitesine bütünleşik olarak sisteme
girmesinin önü açılmıştır. 

Elektrik depolama seçenekleri, Türkiye iletim
şebekesinin bölgesel kısıt yönetiminde
karşılaştığı temel sorunlardan birini de
hafifletme potansiyeline sahiptir. Elektrik
depolama teknolojilerinin maliyetlerinde
görülmeye başlanan düşüşlere de bağlı
olarak bu yatırımlar farklı bölgelerdeki elektrik
arzını düzenlemede daha uygun maliyetli
seçeneklere dönüştürülebilir. 

24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 5209 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile lisanssız güneş

enerjisi santralleri (GES) ve rüzgâr enerjisi
santralleri (RES) yatırımlarına ilişkin önemli
düzenlemeler yapılmıştır. Lisanssız faaliyet
kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki
sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla,
yatırım yeri farketmeksizin güneş enerjisine
ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim
tesisi yatırımları bölgesel yatırım
teşviklerinden yararlanacaktır.

Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvikleri ve
Rüzgar Enerjisi RES Yatırım Teşvik Belgesi
bölgesel yatırımlardan yararlanacaktır.

Fabrika çatı, tarım arazileri veya ahırların
üzerine yapılacak Güneş Enerjisi Elektrik
üretimi yatırımları için bölgesel yatırım teşvik
belgesi alınabilmektedir.

Ayrıca tarım ile ilişkilendirilebilecek güneş
enerjisi yatırımlarına açık çağrı bulunması ve
çağrı kapsamında yer alması durumunda
Kırsak Kalkınmayı Destekleme Kurumu
KKDK – Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı kapsamında %50
hibe alınabilmektedir.

(Kaynak:SHURA Mevcut Yenilenebilir Enerji Politika Çerçevesine Genel Bakış)
(Kaynak:https://www.plusglobal.com.tr/gunes-enerjisi-ges-yatirim-tesvik-belgesi)
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FV PANEL ÜRETİMİ VE SATIŞI
İleri kalite anlayışı ve yüksek teknoloji ile üretim
Alfa Solar Enerji, mevcut bilgi birikimi ve deneyimiyle yüksek
kalite FV panel üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.

Şirketin ana faaliyet konusu;
üretimini gerçekleştirdiği
fotovoltaik güneş panellerinin
satışı olup, faaliyet konuları
arasında yer almasına rağmen
mevcut durum itibarıyla doğrudan
ya da dolaylı olarak elektrik
üretimi ve güneş enerjisi
santralleri kurulumu
yapmamaktadır.

Şirket seri üretim faaliyetlerine
geçtiği 2014 yılından bu yana
üretim faaliyetlerini ise, Kırıkkale
ili, Yahşihan ilçesi, Kırıkkale 1.
OSB Bölgesi’nde bulunan Ana
Fabrika’da yürütmektedir. 

2014 yılında yıllık 30 MWp güneş
paneli üretim kapasitesi ile
üretime başlayan Şirket, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
tarafından 16.02.2022

yılında alınan kapasite raporuna
göre ana fabrikada maksimum
verimde 290,70 MWp (640.000
adet 144 hücreli 450 Wp
paneller) üretim yapabilmektedir.
Şirket, yıldan yıla yaptığı
kapasite artışlarının
sonuncusunu 2022 yılının
sonlarında yapmıştır. 2021
yılının başlarında kurulumu biten
üretim hattının, tam efektif
devreye girmesi 2021 yılının
ortalarını bulmuştur. Bu sürenin
uzun sürmesinin sebebi ise
teknik ekibin yeni teknolojiye ve
makine parkuruna alışmasıdır.
Bu sebeple şirketin fiili
kapasitesinin kapasite raporuna
yansıması 2022 yılını bulmuştur.
Yeni Fabrika yatırımı ile birlikte,
500 MWp devreye alınmış, 2023
yılında yatırımın tamamlanması
ile 500 MWp 'lik bir artış daha
beklenmektedir.

790,7 MWp
2022 yıl sonu

üretim kapasitesi

500 MWp
2022 yılı Ekim

ayında devreye
giren kapasite
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Bu kapasitenin ilk fazı olan 500
MWp’i Ekim 2022’de devreye
girmiş ve tam kapasite olarak seri
üretim gerçekleştirmektedir. İkinci
faz olan 500 MWp’nin ise Mart
2023’de devreye girmesi ve Nisan
2023’de tam kapasiteye ulaşması
hedeflenmektedir. Dolayısıyla
Nisan 2023 itibarıyla yıllık
kapasitenin 1.290,70 MWp olması
hedeflenmektedir.

Alfa Solar, birçok farklı hücre
teknolojisiyle ve boyutlarıyla
üretilen, farklı boyut ve enerji
üretim değerlerine sahip
fotovoltaik güneş panelleri
üretimini gerçekleştirmektedir. 

30.000 m²’lik kapalı alanı, 630
mavi yaka, 42 beyaz yaka
çalışanıyla Türkiye’deki sektöre
öncü fabrikalardan biridir.

2014 yılının sonlarından bu yana
seri üretim faaliyetinde bulunan
Şirket’in kullandığı yaygın
teknoloji, sektör dinamiklerinin
getirdiği bir sonuç olarak 3 defa
önemli ölçüde değişiklik
göstermiştir. 2014-2018 yılları
arasında maliyet avantajına
sahip olan ve sektörde yaygın
olan polikristal hücrelerle, 2018-
2020 yılları arasında yine
sektörde yaygın olan
monokristal hücrelerle üretim
yapılırken, 2020 yılından sonra
ise monokristal PERC teknolojisi
yaygınlık kazanmıştır. Şirket,
2021 yılından itibaren ise,
monokristal PERC teknolojisi
ağırlıklı üretim yapmaktadır. Söz
konusu teknoloji geçişleri
dünyadaki tüm üreticiler
açısından geçerlidir. 

1290,7 MWp
Nisan 2023

itibariyle yıllık
üretim kapasitesi

30.000 m²
Kapalı alan
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HÜCRE TİPİ HÜCRE BOYUTU HÜCRE SAYISI PANEL GÜCÜ (WP)

Monokristal PERC 158,75 mm 72 390-400

Monokristal PERC 158,75 mm 60 325-330

Monokristal Half-Cut PERC 166,00 mm 144 435-460

Monokristal Half-Cut PERC 166,00 mm 120 365-385

Monokristal Half-Cut PERC 182,00 mm 144 535-550

Monokristal Half-Cut PERC 182,00 mm 120 445-460
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Alfa Solar ayrıca, hücre teknolojisinden farklı olarak değişik boyutlarda hücrelerle farklı üretim
güçlerine sahip fotovoltaik güneş paneli çeşitleri üretmektedir. Bugün üretimde kullanılmayan
156,75 mm hücrelerle başlayan üretim, zaman içinde gerçekleşen teknolojik gelişim ve
değişimler sonrasında güncel durumda; 158,75 mm, 166 mm ve 182 mm boyutlarında hücrelerle
devam etmektedir. 

Alfa Solar tarafından iki farklı üretim hattında üretilen güncel ürün listesi aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
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PANEL TİPİ PANEL GÜCÜ
(WP)

TOPLAM ADET
(YILLIK)

TOPLAM GÜÇ
(WP/YIL)

182 mm x 91 mm Half-cut Hücre ile
Monokristal PERC Panel (*)
 

 535-550 1.901.500 1.045.825.000

 166 mm x 83 mm Half-cut Hücre ile
Monokristal PERC Panel (**)
 

435-460 396.000  178.200.000

 158.75 mm x 158.75 mm Full Size
Hücre ile Monokristal PERC Panel
(***)
 

390-400 165.000 66.000.000

 Genel Toplam  2.462.500 1.290.025.000

Alfa Solar Enerji A.Ş. | 2022 Faaliyet Raporu

Şirket’in güncel durumda ve Yeni Fabrika yatırımı tam kapasite olarak devreye girdiğinde
üretimini gerçekleştireceği panellerin türüne göre üretim kapasitesinin dağılımına aşağıdaki
tabloda yer verilmiştir.

 

(*) Kapasite 144 hücreli panel dikkate alınarak belirlenmiştir.
(**) Kapasite 144 hücreli panel dikkate alınarak belirlenmiştir.
(***) Kapasite 72 hücreli panel dikkate alınarak belirlenmiştir.
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Alfa Solar Enerji bağlı bulunduğu şirketleri ile birlikte 40 yılı aşkın gerçek kalite
anlayışı ve üretim tecrübesini Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde bulunan
yüksek alt yapı kapasiteli fotovoltaik panel üretim tesisinde dünyaya örnek,
kendi geliştirdiği farklılıklarla ultra modern tesiste sıfır hata anlayışı ile yalın
üretim yaparak yüksek kalitede fotovoltaik panelleri ilgili mevzuatlarla
desteklenen yerli ürün kapsamında gururla üretmektedir.

Alfa Solar Enerji Dünya çapında karlılık ve başarıyı beraberinde getiren
fotovoltaik modülleri yüksek kalite, inovatif mühendislik ve teknolojilerle, hızlı
müşteri desteği, uluslararası ve yerli standartlara uygun sertifikasyonlarla
üreten, güçlü finansal bütçesiyle güven verir. Üçüncü şahısları sigorta desteği
ile ayrıca garanti altına alır. 

Üretim ve süreçler uluslararası akredite TUV Rheinland, Kiwa Meyer ve Türk
Standartları Enstitüsü tarafından belgelidir.
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Alfa Solar Enerji’nin hedefi ülke ekonomisine ve
enerji ihtiyacımıza yerli ürünlerle maksimum
verimlilikte destek olmaktır.

Fotovoltaik güneş panelleri karmaşık bir
üretim sürecinden geçmektedir. Alfa Solar
tarafından üretilen güneş panelleri, tam
otomasyon sağlanmış üretim hatlarında
birçok kalite kontrol noktasından geçerek
üretilmektedir. Şirket, oldukça yüksek
hassasiyete sahip olan ürünlerin üretimini
yine üst düzey hassas makinelerle
gerçekleştirmektedir.

Fotovoltaik güneş panelleri, birçok farklı
bileşenin bir araya getirilmesiyle oluşan ve
güneş ışığından elektrik enerjisi elde
etmeye yarayan sistemlerdir. Çoğunlukla
silikon devre levhasından üretilen
fotovoltaik hücreler (FV Hücre), güneş
ışınlarını kullanılabilir enerjiye çevirmeye
yaramaktadır. Diğer bileşenler ise bu
süreçte oluşabilecek enerji kaybını
önlemeye ve fotovoltaik hücreler için, dış
etmenlere karşı koruma sağlamaktadır. 

Farklı standartlarda birçok tipte ve özellikte
güneş paneli üretimi yapan Şirket, üretimin
her  aşamasında sıkı kalite kontrol gözlemi
yapmaktadır. 

Ham maddelerin kontrolü, üretim süreç
kontrolü ve ürünlerin sevkiyat kontrolü
konularında kalite unsuruna çok önem veren
Alfa Solar Enerji; müşterilerine, ürettiği
ürünler bazında 25 yıl garanti sözü
vermektedir.

Şirket tarafından üretilen paneller, ürünün
niteliğine göre olumsuz hava şartlarına karşı
dayanıklı ve sağlam bir şekilde
paketlenmektedir. 
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Tam 12 Noktada Kontrol!

1.Hücre Kontrol Noktası
2.Dize Kontrol Noktası
3.1. Gözle Kontrol Noktası
4.Elektrolüminesans Test 1
5.1. Direnç Testi
6.2. Gözle Kontrol Noktası
7.Elektrolüminesans Test 2
8.2. Direnç Testi
9.Güneş Simülatörü
10.Yüksek Voltaj Testi
11.Diyot Testi
12.Topraklama Testi

Verimliliğin müşterilerimize sunulan
toleranslarda olması için her bir panel 12
farklı kontrol noktasından geçmekte ve
birinci sınıf, standartlara uygun
üretilmektedir.
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%100 yerlilik hedefi ile
yüksek satın alma gücü
Şirket, yüksek satın alma gücü ve yıllardır
devam eden aralıksız üretim kabiliyeti ile
birlikte, tedarikçileri karşısında saygın bir
pozisyona yükselmiştir. Bu gücünü maliyet ve
tedarik avantajı olarak kullanan Şirket, yeni
fabrika yatırımı ile birlikte satın alma gücünü
daha da yükseltecektir. Enflasyonist ortamda
oto finansman modeliyle çalışabilen Şirket,
en az finansman yükü ile faaliyetlerine devam
etmektedir. 

Alfa Solar, fotovoltaik güneş panelleri
bileşenlerini çeşitli yurt içi ve yurt dışı
tedarikçilerden satın almakta ve üretim
tesisinde sahip olduğu makine parkı vasıtası
ile müşteri talepleri doğrultusunda gerekli
üretim süreçlerini gerçekleştirerek son ürün
olan “güneş paneli” haline getirmektedir. Alfa
Solar, cam, çerçeve ve bağlantı kutusunu
ağırlıklı olarak yerli firmalardan tedarik
etmektedir. Bununla birlikte cam ve bağlantı
kutusu tedarikinin, yurt içindeki tedarikçilerin
piyasaya sağladığı arzın yeterli olmadığı
durumlarda, ithal edilmesi de söz konusu
olabilmektedir. FV Hücre, eva, arka tabaka,
silikon ve iletken tel ise çeşitli ülkelerden
ithalat ile tedarik edilmektedir.

Şirket, orta-uzun vadede ürettiği ürünlerin
yerliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu
sayede satın alma gücünün artırılması
planlanmaktadır. Türkiye’de gelişen güneş
enerjisi sektörü ile beraber yan sektörlerde
gelişmektedir. Bunun sonucunda özellikle
ihracatta maliyet ve tedarik avantajı
sağlanacaktır.
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Çözüm ortağı yaklaşımı ile
sadık müşteri portföyü
Şirket’in temel satış stratejisi; güneş enerjisi
santralleri kurulumu yapan, açılımı
Mühendislik (Engineering), Satın alma
(Procurement), Kurulum (Construction) olan
“EPC” firmalarına ürün tedariki üzerine
kuruludur. Alfa Solar, hem ürünlerinin hem de
sunduğu satış sonrası hizmetlerin kalitesi ile
uzun yıllardır birlikte uyum ile çalıştığı geniş
bir müşteri portföyü oluşturmuştur. 

Şirket, faaliyet konuları arasında yer
almasına karşın, müşterileri ile rekabet
etmemek amacıyla mevcut durum itibarıyla
EPC hizmeti sunmamakta ve kısa vadede bu
konuda bir değişiklik planlamamaktadır. 

Alfa Solar, yurt içinde ve yurt dışında,
%90’dan fazlası üretimden satışlardan oluşan
güneş panelleri satışı gerçekleştirmektedir.
Bunun dışında kalan “ticari mal” olarak
sınıflanan ve tamamına yakını invertör olarak
adlandırılan, fotovoltaik güneş panellerinin
ürettiği doğru akımı alternatif akıma çeviren
cihazlar ile çok düşük miktarlarda da olsa
kablo, bağlantı elemanı vb. ürünlerden oluşan
satışlar gerçekleştirmektedir.

Şirket, satışlarının önemli bir bölümünü,
alıcının ürünleri Şirket’in fabrikasından teslim
aldığı şekilde gerçekleştirmekle birlikte,
zaman zaman bazı önemli müşterilerine
gerçekleştirdiği satışlarda, çoğunlukla 100
kilometrelik bir mesafeyi de aşmayacak
uzaklıklarda, ürünlerin nakliyesini de
üstlenebilmektedir.
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Şirket, tek odağı olan güneş paneli üretimine
odaklanmıştır. Güneş enerjisi santrali kurulumu
alanında faaliyet göstermeyerek, en büyük
müşteri portföyünü oluşturan EPC firmaları ile
rekabet etmemekte ve sadece üretim odaklı bir
anlayış izlemektedir. Bu durum, sektördeki en
büyük alıcı konumundaki EPC firmaları
açısından Şirket’in tercih edilebilirliğini
artırmaktadır. İzlenen bu strateji ile Şirket, uzun
yıllar birlikte çalışabileceği sadık müşteri
portföyü oluşturularak, tedarikçiden ziyade
“çözüm ortağı” olarak konumlanmayı
hedeflemektedir.

Alfa Solar Enerji, uzun yıllar birlikte
çalışabileceği sadık müşteri portföyü
oluşturarak, tedarikçiden ziyade
“çözüm ortağı” olarak konumlanmayı
hedeflemektedir.
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Alfa Solar, satışlarının %95’ten
fazlasını yurt içi pazarda
gerçekleştirmiştir. Şirket satışlarını
“direkt” olarak gerçekleştirmekte,
satış kanalı olarak bayilik ya da
distribütörlük mekanizmasını
kullanmamaktadır. Şirket, yurtiçi
müşterileriyle, bir kısmı avans bir
kısmı vadesinde ödeme yöntemiyle
veya tamamen peşin ödeme
yoluyla çalışmaktadır. Şirket
satışını gerçekleştirdiği ürünlere
ilişkin tutarların bir bölümünü
avans olarak sipariş sonrası, kalan
kısmını ise ağırlıklı olarak teslim
öncesinde tahsil etmektedir. Şirket
zaman zaman ödeme yöntemi
olarak çek, bono gibi kambiyo
senetlerini kabul etmekle birlikte,
bu hallerde müşterilerinden banka
teminat mektubu temin etmektedir.
Şirket’in sevkiyat sonrası 

teminatlandırılmamış vadeli
alacakları, toplam satışlarının
%1’inin altında önemsiz bir
bölümünü oluşturmaktadır.

Şirket brüt satışlarının 2022 yıl
sonu itibarıyla küçük bir kısmını
yurt dışı satışlar oluşturmaktadır.
Yurt dışı satışlar genellikle Afrika
ülkelerine fason ve Suriye’ye
kendi markasıyla gerçekleşmiştir.
Alfa Solar, yurt dışı satışlarda
sadece peşin ödeme yöntemiyle
çalışmaktadır. Şirket, yurtdışı için
ürettiği fason ürünleri tek seferlik
sözleşmelerle üretmektedir.
İhracatlar direkt olarak Alfa Solar
tarafından yapılmaktadır. Satışlar
fabrika teslim ya da Türkiye liman
teslim şeklinde yapılmakta olup,
tüm satışlar Amerikan Doları ya
da Euro üzerinden yapılmaktadır.

336.873.661
Wp

2022 yıl sonu
itibariyle toplam

satış miktarı

2022 yıl sonu
satış miktarı(Wp)
2021 yılına göre 

%140
artış göstermiştir.

GÜNEŞ PANELLERİ
(WP) 2020 2021 2022

Üretim Miktarı 108.013.575 150.419.930 300.255.540

Satış Miktarı 104.658.153 140.269.820 336.873.661

Şirket, iç pazarda bulunan yeterli
talebin ve kapasitenin iç pazara
ancak yetişmesiyle birlikte ihracat
hedeflerini 2021 öncesinde askıya
almıştır. Yaşanan Covid-19
pandemisi ve küresel gelişmeler
sonrası ihracatta yaşanan aşırı
talep artışıyla birlikte, ihracat
Şirket’in stratejik 

hedeflerinde daha ön plana
geçmiştir. 2021 yılı sonunda
ihracata yönelik planlamalar
yapılmış ve 2022 yılından itibaren
ihracat, Şirket planlarının
içerisinde yer almaktadır. Şirket
yakın gelecekte öncelikli olarak
Avrupa pazarlarına giriş yapmayı
hedeflemektedir.
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Şirket Türkiye’nin önde gelen 2
önemli sanayi kuruluşu ile fason
üretim sözleşmeleri akdetmiş ve
söz konusu anlaşmaları dikkate
alarak, devam eden yatırımlar ile
ulaşacağı yeni kapasitesinin
yaklaşık %65’ini bu şirketlere
ayırmayı planlamış ve bu sayede
satış baskısını azaltarak, tam
kapasite üretim yapmayı
hedeflemiştir. Anılan şirketler ile
akdedilen sözleşmeler tahtında
Şirket, söz konusu şirketlere,
sözleşmeleriin yürürlükte kalacağı
süreler boyunca her ay için belirli
kapasitede ürün üretimi yaparak
teslimat veya depolama yapmayı
taahhüt etmekte ve söz konusu 

şirketler de Şirket tarafından
anılan sözleşmeler tahtında
üretilen bu ürünleri satın almayı
koşulsuz olarak taahhüt
etmektedir. 

Fason üretim için referansları ve
kalitesiyle Türkiye’de faaliyet
gösteren büyük ölçekli enerji
şirketleri tarafından tercih edilen
Şirket, kapasitesinin önemli bir
kısmını fason üretime ayırmış ve
büyük sözleşmeler imzalamıştır.
Sektörde gelecek yıllarda satış
baskısı oluşsa bile, fason üretim
sayesinde Şirket’in tam
kapasitede çalışması
hedeflenmektedir.

Yıllık üretim
kapasitesinin

%65'i
 fason üretime

ayrılmıştır.

Anlaşma yapılan
firmaların

Türkiye’nin önde
gelen köklü sanayi
kuruluşları olması

sebebiyle
geleceğe yönelik
öngörülebilirlik
artmış, satış-
pazarlama
maliyetleri

düşürülmüştür.
 

Alfa Solar Enerji, kendi markasının yanı sıra
Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerine fason
üretim yapmaktadır. 
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Şirket, ürettiği fotovoltaik güneş
panellerinde malzeme ve imalat
hatalarına (işçilik hatalarına) karşı
10 yıl süre ile alıcılara garanti
sağlamaktadır. İşçilik garantisinin
yanı sıra, 10 yıl süre ile %90
oranında performans ve 25 yıl
süre ile %80 oranında performans
garantisi de sağlamayı da taahhüt
etmektedir. Garanti süresi
içerisinde Şirket’in imalat hatası
ve/veya üretim ve teslim
kriterlerine uymadığı tespit edilen
ürünler Şirket tarafından garanti
belgeleri uyarınca tamir edilmekte
veya değiştirilmektedir. 

Siparişlerin teslim edilmesi
sonrasında bile Alfa Solar Enerji
garanti kapsamını sağlayacak
unsurlar dahilinde müşterileriyle
iletişim ve ilişkilerini devam
ettirmektedir. Şirket, müşteri
memnuniyetine öncelik verdiği
için, panel değişimi koşullarını
da esnek belirlemektedir. Bu
kapsamda örneğin tek seferde
946.000 Wp gücündeki
panelleri, yalnızca temizliği iyi
şartlarda olmadığı için garanti
taahhütleri kapsamında yeni
paneller ile değiştirmeyi tercih
etmiştir. 

10 yıl 
süre ile %90

oranında
performans

garantisi

25 yıl 
süre ile %80

oranında
performans

garantisi

Şirket, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olan
güneş enerjisi ile üretim yapan panelleri üretirken, müşterilerine
en iyi hizmeti en kısa sürede sağlamayı amaçlamaktadır. Sıkı
kalite kontrol prosesleriyle az hata ile verimli paneller üretmeyi
hedefleyen Şirket, teknolojinin süre gelen hızlı gelişimi, üretime
dayalı yatırımları ile üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
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Yatırımlar
Üretime dayalı yatırımlar ve kontrollü
büyüme anlayışı 

Şirket 2021’den beri devam eden yeni fabrika ve hat
yatırımlarıyla globalde kabul görmüş en yeni teknoloji ürünleri
üretmekte ve piyasada kabul görmüş trend ürünlerin arzını
sağlamaktadır.

Yeni Fabrika Yatırımı
Alfa Solar, özellikle son dönemde
artan iş hacmine cevap vermek
amacıyla, 2021 yılının son
çeyreğinde yaklaşık 25.000 m2
büyüklüğünde bir arazi satın
alınmıştır. Arazi satın alımı ile
birlikte Kırıkkale OSB içerisinde
867 ada 2 parsel üzerine 22.000
metrekarelik kapalı alana sahip
güneş paneli üretim fabrikası
inşaatı başlamıştır. İnşaat
müteahhitliğini Şirket kendisi
üstlenmiş, denetim işlerinin   

yürütülmesiyle ilgili müşavir firma
ile inşaat müşavirliği konusunda
anlaşmaya varmıştır.

Aralık 2021 tarihinde başlayan ve
Mart 2023 tarihinde
tamamlanması hedeflenen Yeni
Fabrika inşaatı, projenin her iki
fazının da tamamlanmasıyla
birlikte yıllık 290,70 MWp olan
üretim kapasitesinin toplamda
yaklaşık 1.290,70 MWp’e
ulaşması planlanmaktadır. 

 

790,7 MWp
2022 yıl sonu

üretim kapasitesi

1.290,7 MWp
2023 yılı Nisan ayı

itibariyle üretim
kapasitesi
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Yeni fabrika yatırımı ile birlikte, kapasitede 1000 MWp artış beklenmektedir.
Şirket, 2022 yılı son çeyrek başında yeni fabrika yatırımının ilk faz
yatırımlarını (500 MWp) tamamlamış ve üretime başlamıştır. İlk faz ve fabrika
inşaatı tamamen özkaynak ile finanse edilmiştir. İkinci faz olan 500 MWp’nin
Mart 2023’te devreye girmesi ve Nisan 2023’te tam kapasiteye ulaşması
hedeflenmektedir. Dolayısıyla Nisan 2023 itibarıyla yıllık kapasitenin 1290,70
MWp olması hedeflenmektedir.

Şirket, Yeni Fabrika yatırımı ile birlikte daha büyük kapasitede paneller
üretecek ve satışını gerçekleştirecektir. Mevcut Ana Fabrika’da 166x166
milimetreye kadar hücre işleyebilen üretim hattı bulunmaktadır. Yeni Fabrika
yatırımı ile birlikte Şirket, ilk etapta 182x182 milimetreye kadar hücre
işleyebilir üretim hattı kuracak olup, bu yatırımın tamamlanmasını müteakip
yapılabilecek revizyonlar ve kapasite artırımları sonucunda üretim hattının
210x210 milimetreye kadar hücre işleme kapasitesine ulaşması da
mümkündür. 
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Depo Yatırımı
Şirket ikinci fazın devreye girmesiyle iki
fabrikasının da bulunduğu Kırıkkale 1. OSB
içerisinde artan depo ihtiyacı sonucunda
depo yatırımı yapmak için 2022 yılının son
çeyreğinde çalışmalara başlamıştır. 

GES Kurulumu
Alfa Solar Enerji, Ana Fabrika ve Yeni
Fabrika’nın kendi elektrik ihtiyacını
karşılayacak ve tüketim kadar üretim yapacak
GES kurulmasını planlamakta olup; güncel
mevzuatın izin verdiği kapsamda, kendi
ürettiği güneş panellerini kullanarak, öz
tüketime yönelik çatı ve arazi üzerine GES
kurulumu yapmak için çalışmalara
başlamıştır. Bu bağlamda Şirket, GES
kurulması için Masfen İnşaat Enerji Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmıştır. Afyon
İli Sandıklı İlçesinde faaliyet gösterecek
yaklaşık 16.000 kWp güce sahip olması
planlanan tesisin anahtar teslim kurulum
işinin maliyeti yaklaşık 14.000.000,00 USD
olacaktır. Proje maliyetinin yaklaşık yarısı,
Şirket’in kendi üretimi olan güneş
panellerinden oluşmaktadır. Şirketimizin, bu
santralin devreye girmesi ile birlikte yıllık
yaklaşık 28 milyon kWh elektrik üretimi
yapması ve güncel elektrik fiyatları üzerinden
yıllık yaklaşık 100.000.000,00 TL tasarruf
sağlanması hedeflenmektedir.
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Rekabet avantajı getiren efektif çözümler

Şirket, kuruluş gününden itibaren Ar-Ge ve
Ür-Ge projelerine oldukça önem vermiştir.
Güneş enerjisi sektörünün küresel olarak
devasa boyutları ulaşmasıyla, Çin teknolojik
olarak ciddi gelişmeler sağlamış ve bütün
sektör paydaşlarına bu teknolojileri
dayatmıştır. Bu sebeple, güneş panellerinin
teknolojik gelişimi, gelişmiş ülkelerde
yaşanan geliştirmelere göre
şekillenmektedir. Şirket, bu sebeplerden
dolayı teknoloji geliştirmek yerine, ürettiği
ürünlerin dayanımları ve üretim geliştirme
süreçlerinin iyileştirilmesine yoğunlaşmış ve
bu konuda çalışmalar yapmaktadır.
Halihazırda devam eden birçok Ar-Ge
projesi bulunmaktadır.

Şirket, zor iklim şartlarına dayanımı yüksek
olan panel, üretim aşamasında kullanılacak
görsel işleme geliştirme yazılımı, mikron
seviyede hijyen ve güneş hücrelerinin
uyumunu en üst seviyeye çıkarma
projelerini yürütmektedir.

Şirket, yukarıda bahsedilen çalışmaları
kendi mühendis ekibi ile yürütmekte olup,
herhangi bir organizasyonla iş birliği
yapmamaktadır, ancak üretilen panellerin
testlerini TÜBİTAK ve TSE
laboratuvarlarında gerçekleştirmektedir. Bu
sebeple ilgili kurumlardan düzenli olarak
tavsiye ve görüş almaktadır.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirket, kurulduğu günden itibaren araştırma-geliştirme ve üretim-
geliştirme süreçlerine oldukça önem vermektedir. Şirket, özellikle
güneş panellerinin kullanım ömrünün uzatılmasına yönelik
çalışmalarda bulunmaktadır. 
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Türkiye’nin sadece güneş enerji
sektöründe faaliyet gösteren Alfa
Solar Enerji, güneş enerji panellerini
güçlendirme ve verimlilik
yatırımlarına devam etmektedir.
Şirket, yüksek teknolojiden
yararlanan, alanında uzman
mühendis ve kalite kontrol ekibiyle
AR- GE çalışmalarını değer üretme
odağıyla yürütmektedir.

Şirket’in Ar-Ge çalışmaları, Ana Fabrika’daki
üretim ve teknoloji birimleri tarafından
yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar için
yapılan harcamalar, üretim giderleri içerisinde
yer almaktadır.

Görsel işleme geliştirme yazılımı
Şirket, üretim aşamasında görsel işleme
geliştirme yazılımı araştırma ve geliştirmesini
yapmaktadır. Bu sayede yapay zeka ile
güneş panelleri üretiminde karşılaşılan
hataların minimize edilmesi
hedeflenmektedir. Şirket, yapay zeka ile
elektrolüminesans testlerini otomatik olarak
sınıflandırmayı ve bu sayede hata sebeplerini
ve adreslerini dinamik bir şekilde takip edip,
analizini yapıp, hatanın kök nedenini
saptayarak acil müdahale edilmesini
amaçlamaktadır. Bu sayede üretim fire
oranının düşürülmesi ve kalitenin artırılması
hedeflenmektedir. Projede görevli 6
mühendis ve 6 elektrolüminesans operatörü
çalışmaktadır.
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AR-GE ekibi, güneş enerji
sektöründeki bütün teknolojik
gelişmeleri yakından takip ederek,
sektörün ihtiyaçlarına çok daha
efektif ve uzun ömürlü çözümler
sunmayı hedeflemektedir.
Zor iklim şartlarına dayanımı yüksek
olan panel projesi
Şirket, ürettiği güneş panellerinin dayanımı
konusunda çalışmalar yürütmektedir. İklim
şartlarında karşılaşılan sorunların önde geleni
kar yüküdür. Kış mevsimlerinde panellerde
oluşan kar birikmeleri buzlanmalara ve
panellere yük uygulanmasına sebep
olmaktadır. Yüksek yağış alan bölgelerde
paneller yüksek miktarda kar altında
kaldıkları için dayanım gösterememekte ve
fiziksel deformasyona uğramaktadır. Böyle
durumları ortadan kaldırmak adına yapılan
yüksek dayanıma sahip modül AR-GE
çalışması Şirket bünyesinde yürütülmektedir.
AR-GE çalışması yürütülen yüksek dayanıma
sahip modüllerin tasarımında; modüllerin
çerçeve yapısı, boyutsal farklılıkları gibi
etkenlere dikkat edilmektedir. Tasarım
sonrası üretilen çerçeve, cam ve dayanımı
yükseltecek diğer girdiler ile AR-GE panelleri
oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu paneller
mekanik yük testlerine tabi tutulmakta ve
alınan sonuçlara göre AR-GE konusu
yürütülmektedir. Şirket, bu dayanımı, yaptığı
AR-GE çalışmaları başarıya ulaşırsa, %40
oranında artırmayı hedeflemektedir. Projede
6 mühendis çalışmaktadır.
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Mikron seviyede hijyen
Şirket, ürettiği güneş panellerinde mikron
seviyede hijyen AR-GE projesi
yürütmektedir. Bu proje sayesinde üretilen
güneş panelleri üzerinde temizleme
solüsyonları Şirket tarafından
hazırlanmakta ve denenmektedir. Bu
sayede panel yüzeyine zarar vermeyen
temizlik amaçlı solüsyonlar kullanılmaktadır.
AR-GE projesi henüz sonuçlanmamış olup,
denemelere devam edilmektedir. Bu
projede 2 mühendis ve 2 kalite kontrol
uzmanı görevlendirilmiştir.

Güneş hücrelerinin uyumunu en üst
seviyeye çıkarma projesi
Şirket, üretimde kullanılan güneş
hücrelerinin birbirileri ile uyumunu araştıran
AR-GE projesi geliştirmektedir. Bu sayede
güneş hücreleri arasındaki en iyi uyum
belirlenecek ve buna uygun üretim
yapılacaktır. Bu projede amaç aynı
karakterdeki hücrelerin aynı panelde
kullanılmasını sağlayarak en iyi verimi
yakalamaktır ve hücreden panele
dönüşümdeki verim kaybını en aza
indirmektedir.
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Bilgi Teknolojileri
Alfa Solar Enerji bilgi teknoloji ekipleri, etkin destek
ve hizmetlerle yenilikçi çözümler sunmayı
hedeflemektedir.

Yenilikçi teknolojiyi yakından takip eden
Şirket, bilgi teknoloji çalışmalarına önem
vermektedir. Bu bağlamda teknoloji
ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi, bu
ihtiyaçların yeni nesil en doğru çözümlerle
karşılanması için çalışmalarını
sürdürmektedir. Bilgi teknolojilerinin ve iş
süreçlerinin iyileştirilmesi, bilgi teknoloji
hizmet sunumunun geliştirilmesi amacıyla
ihtiyaçlar çerçevesinde fayda ve maliyet de
göz önünde bulundurularak ileri teknolojik
çözümler tercih edilmektedir. 

Şirket’in ERP sistemleri, finans, bakım ve
operasyonel faaliyetlerinin daha kısa
sürede, doğru çözümlerle süreçlerin 

tamamlanması amacıyla, personelin talep
ve ihtiyaçlarına dikkat edilerek
geliştirilmiştir.

Şirket’in hem merkez ofisi hem de üretim
tesisi, bilgi teknolojileri altyapı, iletişim ve
internet sistemlerinde yapılan iyileştirme
çalışmalarıyla bilgi güvenliği ve siber
güvenlik altyapıları yeni teknolojilerle
desteklenmiştir.

Kurumsal iş uygulamaları, altyapı ve
operasyon çalışmaları ve bilgi güvenliğinin
yanı sıra tüm bilgi teknolojileri süreçlerinde
iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına
kesintisiz bir şekilde devam edilmektedir.
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Üretirken dünyayı,
Tüketirken kendini koru! 
Nüfusun ve sanayileşmenin giderek artması ile
dünyada enerji ihtiyacı artış göstermektedir. Enerji
üretiminde kullanılan, yenilenebilir olmayan kömür,
petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar, dünya enerji
ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamasına
rağmen sınırlı, sürdürülemez ve hava kirliliğini olumsuz
etkileyen enerji kaynaklarıdır.
Güneş enerji sistemleri, diğer enerji kaynakları ile
kıyaslandığında neredeyse hiç su kullanmamaktadır.
Solar enerjinin fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
kıyasla daha az su kullanması, gelecekte önemli bir rol
oynamasını sağlayacaktır.
Yenilenebilir enerji kaynağı olan solar enerjisi yakıt
olarak sadece güneşi kullanır. Zararlı gaz salımlarına
sebep olmaz ve küresel ısınmanın azaltılmasında aktif
katkıda bulunur.Bu sayede daha güvenilir bir enerji
sunacak hem de geleceğimiz için daha temiz bir dünya
sunacaktır.
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
Alfa Solar Enerji, sürdürülebilir bir dünya için
geleceğin enerjisini üretmektedir.

Alfa Solar Enerji, ekonomik, sosyal ve
çevresel yönleriyle bütünleşik bir vizyon ile
gelecek nesillerin ihtiyaçlarının
sürdürülebilirliği doğrultusunda faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir. Tüm faaliyetlerinin
odağına sürdürülebilirliği entegre ederek
çevreye saygılı ve topluma duyarlı bir şekilde
büyümeyi hedeflemektedir. Değer yaratmayı
öncelik haline getiren Şirket, sürdürülebilirliği
bir iş modeli olarak benimsemiştir. Bu
bağlamda yaptığı işin doğası gereği, yeşil ve
sürdürülebilir bir gelecek için ülkemizde temiz
enerji dönüşümünün öncülerindendir. Alfa
Solar Enerji, sunduğu hizmet ve ürünler ile
ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı
sağlamakta ve enerjide dışa bağımlılığını
azaltmaktadır. Güneş enerjisi üretimiyle
çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha
güzel bir gelecek hazırlama hedefiyle
“sürdürülebilirlik” bakış acısını üretimden
yatırıma tüm faaliyetlerine entegre
etmektedir.

Şirket, kurulduğu günden bu yana tüm iş
stratejilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla
uyumlu olmasına özen göstermektedir.
Üretim kapasitesini artırarak durmadan
yenilenebilir enerji uretmeye devam etmekte
ve faaliyetlerinin tümünde çevresel ve sosyal
riskleri en aza indirecek çözümlere öncelik
vermektedir. 

Güçlü organizasyonel yapısı ve dinamik
yönetişim modeliyle Alfa Solar Enerji, tüm
operasyonlarını ve faaliyetlerini yerine
getirirken, somut, güvenilir ve sürdürülebilir
ölçümlere sahip küresel olarak akredite
olmuş sertifikalar, analizler ve testler ile ürün
ve hizmetlerini geliştirmek için gayret
göstermektedir. Tesislerinde, ofislerinde,
faaliyet gösterdiği alanlarda ve tüm şirket
kademelerinde oluşturulan sürdürülebilirlik
hedefleri etkin bir şekilde aktarılmaktadır. 
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Sürdürülebilirlik

Sosyo-
Ekonomik

Eko-
Verimlilik

Sosyo-
Çevresel

Kar
Tasarruf
Araştırma-Geliştirme
Verimlilik
Rekabet Gücü
Üretim/Tüketim
Gelir Şeffaflığı

İş Etiği
Sosyal Yatırımlar
Çalışan Hakları
Adil Ticaret
İstihdam Yaratma

Kaynak Verimliliği
Ürün Yönetimi
Yenilenebilir Doğal

Yeşil Enerji
Enerji Verimliliği

  Kaynakları Kullanma 
  Teşvikleri

Doğal Kaynak Kullanımı
Çevresel Yönetim
Kirliliği Önleme

Su Yönetimi
Biyoçeşitlilik
Emisyonların Azaltılması

     (Hava, Su, Toprak)

İnsan Hakları
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
Yaşam Standartı
Eşitlik
Sosyal Dayanışma
Beşeri Sermayenin

  Korunması

Çevresel Adalet
Yerelde ve Küresel

Sağlık ve Güvenlik
İklim Değişikliği

  Olarak Doğal Kaynakların
  Korunması

Sürdürülebilirlik Hedefleri
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Çevresel Sürdürülebilirlik
Geleceğimiz için önem arz eden ve
vazgeçilmez olan enerji ve su birbirine bağlı
iki kaynaktır. Su ihtiyacı kullanılan enerji
türüne göre değişkenlik göstermektedir.
Güneş enerji sistemleri; su tüketimini
fotovoltaik (PV) sistemlerde yalnızca panel
temizliği, oluşan toz ve toprağı temizlemede
kullanılmaktadır. Fotovoltaik (PV) enerji
sistemleri panel ve toz temizliği için 0.02
m3/megawatt saat [MWh] gibi düşük bir
miktar su kullanmaktadır. Güneş enerji
sistemleri, diğer enerji kaynakları ile
kıyaslandığında neredeyse hiç su
kullanmamaktadır. Solar enerjinin fosil ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha
az su kullanması, gelecekte önemli bir rol
oynamasını sağlayacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynağı olan solar enerjisi
yakıt olarak sadece güneşi kullanır. Zararlı
gaz salımlarına sebep olmaz ve küresel
ısınmanın azaltılmasında aktif katkıda
bulunur. Bu sayede daha güvenilir bir enerji
sunacak hem de geleceğimiz için daha temiz
bir dünya sunacaktır.
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Çevresel Sürdürülebilirlik
Alfa Solar Enerji, tüm iş süreçlerinde üretimde verimliliği ilke
edinen ileri teknoloji uygulamalarıyla doğal hayatın korunmasına
ve çevre kirliliğinin önlenmesine özen göstermektedir. 

Şirket, kurulduğu günden bu yana tüm iş
stratejilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla
uyumlu olmasına özen göstermektedir.
Üretim kapasitesini artırarak durmadan
yenilenebilir enerji üretmeye devam etmekte
ve faaliyetlerinin tümünde çevresel ve sosyal
riskleri en aza indirecek çözümlere öncelik
vermektedir. 

Güçlü organizasyonel yapısı ve dinamik
yönetişim modeliyle Alfa Solar Enerji, tüm
operasyonlarını ve faaliyetlerini yerine
getirirken, somut, güvenilir ve sürdürülebilir
ölçümlere sahip küresel olarak akredite
olmuş sertifikalar, analizler ve testler ile ürün
ve hizmetlerini geliştirmek için gayret
göstermektedir. Tesislerinde, ofislerinde,
faaliyet gösterdiği alanlarda ve tüm şirket
kademelerinde oluşturulan sürdürülebilirlik
hedefleri etkin bir şekilde aktarılmaktadır. 

Faaliyet gösterdiği sektörün çevreye ve iklim
değişikliğine etkisinin ve üzerine düşen
sorumlulukların bilinciyle hareket eden Alfa
Solar Enerji, ileri teknolojinin yardımıyla en
yüksek miktarda enerji üretiminin, mümkün
olan en az kaynak kullanımıyla
gerçekleştirilmesi için çaba göstermektedir. 

Çevresel sorumluluk yaklaşımıyla
faaliyetlerinde enerji verimliliği, sürdürülebilir
enerji üretimi ve tüketimi, su kaynaklarının
verimli kullanılması, sera gazı emisyonlarının
ve atıkların azaltılması konularına
odaklanmaktadır. 

Şirket, tüm üretim tesislerinin asgari düzeyde
ulusal çevresel ve sosyal düzenlemelere
uyumlu olmasına ve gerekli tüm sürdürülebilir
uygulamaları yerine getirmesine gayret
göstermektedir.
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İklim değişikliği ile mücadelede enerji üretim
sektörünün öneminin farkında olan Şirket,
çevre dostu teknolojileri kullanarak mümkün
olan en yüksek operasyonel verimi
hedeflemektedir. Sadece üretim
faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri
azaltmaya yönelik değil aynı zamanda değer
zincirinin tüm aşamalarında çevreye ve
doğaya önem vererek çalışmalarını
sürdürmektedir.

Yatırım kararı alınırken çevresel risk ve
fırsatlar yerel ve küresel ölçekte
incelenmektedir. Uluslararası standartlara
uygun şekilde yatırımın çevresel, sosyal ve
ekonomik etkileri değerlendirilmektedir.
Yatırımların çevresel performansı yasal
gerekliliklere uygun şekilde
değerlendirilmekte ve düzenli denetimlerden
geçmektedir. 

Alfa Solar Enerji, 2022 yılında başladığı yeni
fabrika yatırımını tüm çevresel etkilerini göz
önünde bulundurarak sürdürmüştür. İnşaat
öncesi ve sonrası tüm çevresel önlemler
alınmıştır. Çevresel sorumluluk bilinci ile
kaynakların etkin kullanımına, atık yönetimine
ve biyoçeşitliliğe önem vererek yatırım
sürdürülmüştür. Şirket, devam etmekte olan
yeni fabrika yatırımı ve ek depo yapımını
çevresel önlemlerin etkinliği bakımından
sürekli takip etmektedir.

Üretim faaliyetleri sırasında en çok tüketilen
enerji kaynağı elektriktir. Bu bağlamda Şirket
tükettiği kadarını kendi üretmek ve
yenilenebilir bir kaynak olan güneş
enerjisinden yararlanmak için GES kurulumu
kapsamında Afyon merkezli bir firma ile
anlaşmıştır. 
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Ulusal ve kamu idaresi tarafından
onaylanmış uluslararası yasal
düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun,
düzenleme ve diğer yükümlülüklere
uymayı,
Çevre kirlenmesine neden olabilecek
etkenleri kontrol altında tutmak ve çevre
kirliliğini en aza indirmeyi,
Şirket’in çevresel performansını ve
kalitesini sürekli iyileştirmek, çalışanların,
tedarikçilerin, müşterilerin ve toplumun
çevre bilincinin artırılmasına katkıda
bulunmayı,
Faaliyet gösterilen tüm alanlarda
ekosistemin ve biyoçeşitliliğin
korunmasına özen göstermeyi,
Doğal kaynakları verimli kullanmayı,
İnovasyonu ve çevreye saygılı teknolojiyi
teşvik etmek ve buna yatırım yapmayı,
Atıklarını azaltmayı, geri kazanımı
sağlamayı ve kirliliği önlemeyi,
Faaliyetlerinin tüm aşamasında kaynak
kullanım verimliliğine özen göstermeyi ve
enerji verimliliğini artırmayı, 
Çevreye saygılı ürün ve hizmetler
geliştirmeyi,

Çevre Politikası

Çevrenin korunmasına sorumluluk bilinciyle
yaklaşan Alfa Solar Enerji;

Çevre Politikası olarak kabul etmiştir.
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Entegre Yönetim Sistemlerini en etkili
şekilde sürdürmeyi,
Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm
süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
İlgili tarafların beklentilerini karşılamak
için çalışmayı,

Çevre politikası ile ilgili amaç ve hedefleri
belirlemek, faaliyetleri bu politikaya uygun
şekilde yönetmek, takip etmek ve denetlemek
amacıyla, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi, ISO/ IEC 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
sertifikalarına sahiptir.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası;
Alfa Solar Enerji, yerli ve yenilenebilir
kaynakları en verimli şekilde kullanmak için
uluslararası alanda kabul görmüş
sertifikalarla Entegre Yönetim Sistemlerini
(ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO
14001:2015, ISO 50001:2018)
uygulamaktadır. Bu kapsamda;

Enerjiyi verimli kullanmayı, çevre kirliliğini
önleyici çalışmalar yapmayı, çevresel
dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası
yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi,
Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve
hizmetleri tercih etmeyi,
Atıklarını azaltmayı, geri kazanımı
sağlamayı ve kirliliği önlemeyi,
İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri
yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma
ortamı oluşturmayı,
Yüklenici, tedarikçi ve çalışanların sağlık,
emniyet ve güvenliğine azami önemi
göstermeyi, 
İklim değişikliğiyle mücadele
kapsamında, faaliyet alanlarımızda
biyoçeşitlilik ve doğal ekosistem
ortamlarının korunması için ihtiyaç
duyulan kaynakları sağlamayı,
Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde
ve ortak akıl ile yönetmeyi,
Entegre Yönetim Sistemlerini
uygulamayı, geliştirmeyi ve etkinliğini
sürekli iyileştirmeyi, taahhüt etmektedir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Alfa Solar Enerji, iş kazalarını en aza indirmek için gerekli tüm
güvenlik önlemlerini almakta ve uygulamaktadır.

Alfa Solar Enerji, faaliyetlerini sağlıklı ve
güvenli bir çalışma ortamında
gerçekleştirmeyi hedeflemekte ve bu
doğrultuda yerel ve uluslararası mevzuatlara
ve ilgili diğer yükümlülüklere uymayı taahhüt
eden bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi
anlayışını benimsemektedir. Sağlıklı
bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına
yönelik sorumluluğunu yerine getirmeye
büyük önem veren Şirket, tüm
operasyonlarında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’na eksiksiz uymaya
çalışmaktadır. 

İSG’ye yönelik kanun ve mevzuatlara tam
uyum gözetilmekte; iş sağlığı ve güvenliğinin
çalışanlar tarafından bir kültür olarak
benimsenmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Alfa Solar Enerji, gerek ofis gerekse fabrika
çalışanlarının iş güvenliği koşullarını sürekli
iyileştirme anlayışıyla çalışmalar
yapmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında, 

olası afet ve iş ortamı kaynaklı risklere karşı
gerçekleştirilen iyileştirmeler ve çalışmalar iş
sürekliliğinde artış, arıza ve bakım
sürelerinde azalma, ağır yaralanma ve ciddi
kazaların sayısında azalmalara neden
olmuştur.

Teknolojik gelişmelere yakından takip
edilmekte, sistemin uygunluğu doğrultusunda
tehlike arz eden süreçlerde insan
müdahalesini en aza indirecek şekilde
operasyon sürecine entegre edilmektedir.

Tüm faaliyetlerde “sıfır iş kazası” hedefi ile
hareket edilmekte, buna uygun olarak gerekli
tüm güvenlik önlemleri alınmaktadır. İSG
eğitimleri ile İSG politikası tüm çalışanlar
tarafından benimsenmesi sağlanmakta ve
tabi olunan standartlar (ISO 45001)
konusunda çalışanların yetkinliğini
geliştirilmektedir.
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Alfa Solar Enerji, ISO 45001 İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Sertifikası ile işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusundaki etkin yönetim süreçlerini
içselleştirmiştir.

 
Şirket içerisindeki stratejik tüm konularda olduğu
gibi, İSG konusuna da risk perspektifinden
yaklaşılarak öne çıkan tehlike ve riskler
tanımlanmakta, değerlendirilmekte ve
sınıflandırılmaktadır. Bu yaklaşım ile riskleri kabul
edilebilir bir seviyeye indirmek için önlemler
alınmaktadır.

Şirket içerisinde görev yapan iş güvenliği
uzmanları, işyeri hekimleri ile diğer sağlık
personellerinden oluşan iş sağlığı ve güvenliği
ekipleri tarafından, konu ile ilgili ulusal mevzuat,
standartlar ve dünyada kabul görmüş uygulamalar
yakından takip edilmekte ve gerekli uygulamalar
yapılmaktadır. 
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Çalışanların bilinç düzeyinin artırılması
amacıyla düzenlenen ‘temel iş sağlığı ve
güvenliği eğitimleri’ başta olmak üzere,
gerekli eğitimler (acil durumlar,
ekipmanların güvenli kullanımı, mesleki,
ilk yardım, hijyen vb.) verilirken,
çalışanlara düzenli olarak bilgilendirmeler
de yapılmaktadır.
Olası acil durumlar gözetilerek hazırlanan
acil durum eylem planları, yasal sürelere
ve şartlara göre yenilenmekte ve
oluşturulan acil durum müdahale
ekiplerine mevzuatın uygun gördüğü
kurumlar ve kişiler tarafından gerekli
eğitimler verilerek, yılda en az bir defa
tatbikat düzenlenmektedir.
Görevli iş güvenliği uzmanları ve işyeri
hekimleri tarafından, iş sağlığı ve
güvenliği süreçleri ile şirket içi
uygulamalar kontrol edilmektedir.
İşyeri hekimleri, çalışanların işe giriş
tetkikleri ile düzenli muayenelerinin yanı
sıra, iş kazalarının, ramak kala olayların
kayıtlarını tutmakta, bunları inceleyip
raporlamaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’nin
sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan
kaynağı, teknoloji ve mali kaynaklar
sağlanmaktadır.
Makine ve teçhizatın periyodik kontrolleri
yapılmaktadır. 
Kişisel koruyucu donanımlar belli
periyodlarla yenilenmektedir. 

Her çalışana işe başladığı dönemde İSG
eğitimi verilmekte, ayrıca çalışanlara yönelik
belirli periyotlarda yenileme eğitimleri de
düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra, zorunlu
ilk yardım eğitimleri, yangın eğitimleri de
verilmektedir.

İSG Kapsamında Yapılan Çalışmalar;
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Pandemi Dönemi Önlemleri
 Çalışanların ve diğer tüm paydaşların sağlığının

korunması adına salgının seyri düzenli olarak
izlenerek gerekli aksiyonlar hayata geçirilmiştir.
Şirket’in tüm ofis ve fabrikalarında hastalıktan
korunmaya yönelik en üst düzeyde hijyen ve sosyal
mesafe önlemleri alınırken; Sağlık Bakanlığı, Bilim
Kurulu ve sürekli koordinasyon halinde bulunulan
diğer resmi mercilerin yönlendirmelerine eksiksiz
uyulmuştur.

Pandemi dönemindeki bulaşı azaltmak için sıkı
kontroller yapan Şirket, risk görülmesi halinde
çalışanları PCR testlerine yönlendirmiştir.

İşyerlerindeki çalışanların bir arada bulunduğu
sosyal alanları, yemekhaneleri, personel servislerini
sosyal mesafeyi karşılayacak ve bulaşı önleyecek
şekilde kural setleri ile düzenlenmiştir.
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İnsan Kaynakları
Alfa Solar Enerji, yeniliklere açık, yaratıcı, dinamik, çevreye
duyarlı çalışanları ile sürdürülebilir büyüme yolculuğuna
devam etmektedir.

Şirket’in stratejik hedefleriyle uyumlu insan
kaynakları sistemleri, en iyiyi ve verimliliği
hedefleyen yenilikçi çalışanlar ve ekipler
oluşturmaya çalışmaktadır. Alfa Solar Enerji,
sürdürülebilir büyüme yolunda paydaşlarının
beklentilerini karşılayacak yetkin gruplar
oluşturmayı hedefleyen insan kaynakları
yönetim anlayışını benimsemektedir.

Şirket’in İnsan Kaynakları Politikası 
Alfa Solar Enerji’nin insan kaynakları
politikasının temelinde yeniliklere açık,
yaratıcı, dinamik, değişimleri yönetebilen,
katma değer üreten ve bağlılığı yüksek
çalışanlardan oluşan yetkin bir ekip yaratma
hedefi yer almaktadır.

İnsan kaynaklarının misyonu; etkin ve verimli
bir Şirket ekibinin sürekliliğini sağlamak için
ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışarak
ve Şirket’in amacı ve hedefleri ile
çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini 

uyumlaştırarak insan kaynakları sistemlerini
kurmaktır.

Kariyerine Alfa Solar Enerji’de yön veren
çalışanlara; her türlü kariyer gelişimi imkanı
tanınmaktadır. Bu doğrultuda çalışanların
görev yaptığı birimlerdeki rollerinde donanımlı
olmaları için gerekli tüm teknik, mesleki bilgi
ve kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla
eğitimler sunulmaktadır. Şirket’in hedef ve
stratejilerine paralel olarak farklı eğitim
olanaklarıyla beraber profesyonel bir ekibin
parçası olabilecekleri ve geniş bir yelpazede
sorumluluk alabilecekleri imkanlar
tanınmaktadır. 

İnsan Kaynakları Departmanı ve Şirket’te
çalışanlarla ilişkiler özelleştirilmiş
sorumluluklarıyla insan kaynakları
profesyonelleri tarafından yönetilmektedir. 
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Şirketin performansı üzerinde doğrudan etkisi
olan çalışanların eğitimine ve gelişimine
önem verilmekte ve yetkin bir organizasyon
oluşturmak için insan kaynakları
uygulamalarının etkin kullanılmasına
odaklanılmaktadır.

En önemli sermayenin çalışanlar olduğunun
bilinciyle hareket eden Şirket, çalışanların
fikirlerine ve katkılarına değer vermektedir.
Sürdürülebilir bir başarı sağlamak için iyi
eğitimli ve yetenekli kişilerin istihdamına
öncelik verilmektedir.

Çalışanlara tüm haklarda adil davranılmakta
verilen ücret ve diğer menfaatlerin
belirlenmesinde performans ve verimlilik esas
alınmaktadır.

Çalışanlarla ilgili olarak alınan kararlar veya
çalışanları ilgilendiren gelişmeler, departman
müdürleri aracılığıyla ve e-posta yoluyla
çalışanlar ile paylaşılmaktadır.

Yeni iş başı yapan çalışanlara oryantasyon
eğitimi verilmektedir. Şirket içerisinde
çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenmekte,
eğitim programları hazırlanarak
uygulanmaktadır.

Alfa Solar Enerji, çalışanlarının kişisel ve
profesyonel gelişimine özellikle önem
vermekte çalışanların yeni beceriler
edinmesi, sürekli gelişen teknolojinin ön
planda olduğu enerji sektöründe yeniliklerden
haberdar olması, performans ve yetkinliklerini
geliştirmesi amaçlanmaktadır.

2022 yılında devam eden yatırımlar nedeniyle
gerekli ekiplerin kurulması için aday arama,
görüşme ve işe alım konularına ağırlık
verilmektedir.

Şirket, insan kaynağının bağlılığını artırmak,
çalışan memnuniyeti oluşturmak için gerekli
politikaları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

94



Alfa Solar Enerji A.Ş. | 2022 Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları Politikasının Yapı Taşları
Çalışanın, etik değerler ve etik davranış
ilkeleri ile verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı
olarak çalışmasını ve kuruma bağlılığını teşvik
etmek,
Çalışanların farklılıklarına değer vererek tüm
çalışanlar için eşit haklar ve fırsat eşitliği
sağlamak,
Dünya ve ülkemiz için iyi olanı hedefleyen
sürdürülebilirlik anlayışını yerleştirmek,
Mesleki ve bireysel gelişimi esas alan eğitim
ve gelişim fırsatları sunmak,
Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda
görevlendirilmesini sağlamak,
Çalışanlara sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir
çalışma ortamı sağlamak,
İnsan kaynakları sürecinde teknoloji ve
dijitalleşmeyi etkin bir şekilde kullanmak
Öğrenmeye açık olma anlayışı ile yenilikleri
takip eden, Şirket kültürüne yeni gelişmeleri
entegre eden insan kaynakları uygulamaları
ile inovasyon sürecini beslemek,
Kalite politikalarına, standartlarına uygun ve
İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek,
Açık iletişim ortamı sağlamak,
Çalışanın tüm özlük haklarını korumak ve
geliştirmek. 
İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikaları
sistemli şekilde gözden geçirmek, geliştirmek
ve güncellemektir.
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Ulaşılmak istenilen

yüksek hedeflere
başarılı kişiler ile
erişilebileceğine

inanan Şirket, doğru
işe doğru insan

vizyonu ile işe
alımlarını

gerçekleştirmektedir.
 
 

 
Alfa Solar, 18 yaş
altındaki kişilerin

ve/veya çocuk işçi
çalıştırılmaması

konusunda sosyal
sorumluluk bilinci ile
hareket etmektedir.

 

İşe Alım
Personel ihtiyacı öncelikli olarak
Şirket’in mevcut çalışan
kaynağından karşılanmaktadır.
İlgili pozisyon açıkları terfi veya
nakil yoluyla kaynaklardan
karşılanamadığı durumlarda
çalışan açığını doldurmak üzere
yeni personel alımları için Şirket
dışı kaynaklara başvurulmaktadır.

İşe alım süreci; adayların,
yetenek, tecrübe ve yetkinlik
ölçüm kriterleriyle
değerlendirilmekte ve iş ilanları
Şirket’in iç portalları, web sitesi ve
kariyer sayfalarında
yayınlanmaktadır. 

İşe alım mülakatları, İnsan
Kaynakları ve ilgili departman
yöneticileriyle iş birliği içinde
gerçekleştirilmektedir. Pozisyona
göre değişen özel farklı
değerlendirme metodları ile
beraber temel ve teknik
yetkinliklerin bir arada
ölçümlenmesi amaçlanmıştır.

Pandemi döneminin getirmiş  

olduğu yeni normal ile beraber işe
alım süreçlerinin bir kısmı online
ortama taşınmıştır.

Performans Yönetimi
Çalışanların Şirket hedeflerine
ulaşmasında ne ölçüde katkısı
olduğunu tespit etmek ve ortam
kurum kültürünü geliştirmek
amacıyla çalışanların
performanslarının objektif bir
şekilde değerlendirilmesi
süreçlerini kapsamaktadır.

Ücret ve Yan Haklar
Şirket, çalışanın hayat kalitesini
geliştirmeyi öngören adil ve
rekabetçi bir ücretlendirme
politikası izlemektedir.
Ücretlendirme genel olarak
çalışanların yetkinlik, tecrübe,
performans, iş kapsamı ve
bulundukları kariyer konumuna
dayalıdır. Aynı zamanda ücret ve
yan haklar belirlenirken
Türkiye’deki makroekonomik
koşullar, güncel enflasyon oranı ve
tüm piyasa dikkate alınarak adil bir
politika takip edilmektedir.
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Eşitlik ve Çeşitlilik
Alfa Solar Enerji kurulduğu günden bu yana
fırsat eşitliğine dayalı, insan haklarına saygılı
ve çalışanlar arasında ayrım gözetmeyen
yaklaşımını koruyarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Çalışanlar arasında da ırk, din, dil ve cinsiyet
ayrımı gözetilmemekte, farklı inanç ve
görüşlerin kurum kültürünü
zenginleştireceğine inanılmaktadır. 

Çalışanların fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü
muamelelere karşı korunması için şirket
içerisinde her türlü önlem alınmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve 4857
Sayılı Türk İş Kanunu kapsamında,
ayrımcılığın önlenmesi, çocuk işçi
çalıştırılmaması, zorla çalıştırmanın
önlenmesi ve örgütlenme özgürlüğü başta
olmak üzere yapılan tüm faaliyetlerde
çalışanların insan hakları gözetilmektedir.
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Çalışan Profili
2022 yıl sonu itibariyle; Alfa Solar Enerji’nin
672 çalışanı bulunmaktadır. 2022 yılında
artan yatırımlar nedeniyle çalışan sayısı
artırılmıştır. Toplam çalışan sayısının 42’si
beyaz yaka 630’u mavi yakadır. 

58
Kadın Çalışan

614
Erkek Çalışan

Cinsiyet Dağılımı

Çalışan Dağılımı

%6,3
42

Beyaz Yaka

%93,8
630

Mavi Yaka
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KURUMSAL YÖNETİM
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YÖNETİM KURULU
Veysel Karabaş
Yönetim Kurulu Başkanı

Veysel Karabaş, 1963 tarihinde Giresun ilinin Bulancak ilçesinde
doğmuştur. Veysel Karabaş lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi
İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. 2011 yılında Türkiye güneş
enerjisi pazarının potansiyelini keşfetmiş ve uluslararası
araştırmalar sonucunda Alfa Solar’ın kuruluşuna öncülük etmiştir.
45 senedir ticaret ve sanayicilik hayatının içerisinde bulunan 1986
yılından beri aktif olarak yöneticilik yapmıştır. Veysel Karabaş 2005
yılından bu yana Alfa Kazan yönetim kurulu başkanlığı görevini ve
2011 yılından bu yana Alfa Solar yönetim kurulu başkanlığı
görevini yürütmektedir. 

Hüseyin Mertcan Karabaş 
Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

Hüseyin Mertcan Karabaş, 1991 yılında Ankara’da doğmuştur.
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü 2014
yılında bitirmiştir. Güncel durumda mühendislik alanında yüksek
lisans yapmaktadır. İş hayatına ilk olarak Alfa Kazan’da Dış Ticaret
Uzmanı olarak başlamış ve kısa sürede ihracat hedeflerine
ulaşmıştır. Daha sonra Alfa Solar’ın kurulmasından itibaren Şirket
içerisinde önemli bir rol almıştır. Türkiye güneş enerjisi sektörünün
en tecrübeli kişilerinden biri olarak yaklaşık 10 yıldır, güneş enerjisi
sektörü içinde çalışmaktadır. İyi seviyede İngilizce, orta seviyede
Almanca ve başlangıç seviyesinde Rusça bilmektedir. 

Furkan Karabaş 
Yönetim Kurulu Üyesi, CFO

Furkan Karabaş, 1995 yılında Ankara’da doğmuştur. 2018 yılında
Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.
Öğrencilik yıllarından itibaren finansal yönetim ve piyasalar
üzerinde uzmanlaşmış ve yetkinlik kazanmıştır. 2013 yılından beri
finansal piyasalara olan ilgisiyle hisse senedi, tahvil ve türev
araçlar piyasalarında uzmanlaşmıştır. İş hayatına Alfa Solar’ın
finans biriminde başlamıştır ve güncel durumda CFO sıfatı ile
görev yapmaktadır. İyi seviyede İngilizce bilmektedir.
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Mehmet Karabaş
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Karabaş, 1983 yılında Giresun ili Bulancak ilçesinde
doğmuştur. Lise eğitimini Yüce Fen Lisesi’nde ve lisans eğitimini
Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde
tamamlamıştır. 17 yıllık sanayicilik ve ticaret tecrübesine sahip olan
Mehmet Karabaş, 2005 yılından itibaren Alfa Kazan bünyesinde
farklı bölümlerde görev almıştır. İngilizce ve Almanca dillerini
bilmektedir.

Ahmet Ocak
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1957 yılında Ordu’da doğan Ahmet Ocak, 1980 yılında Karadeniz
Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü’nden mezun
olmuştur. 1983 yılında Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES bünyesinde
mühendis olarak çalışmaya başlayan Ocak, sırasıyla 1984 yılında
Etüd ve Test Mühendisi, 1989 yılında Etüd ve Test Baş Mühendisi,
1990 yılında Teknik Müdür Yardımcısı ve 1992-2001 yılları
arasında ise Santral İşletme ve Tesis Müdürü olarak görev
yapmıştır. 2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
(EPDK)’ya katılan Ocak, emekli olduğu 2017 yılına kadar EPDK
bünyesinde önemli görevlerde hizmet vermiştir. Öncelikle Elektrik
Piyasası Daire Başkanlığı’nda, Grup Başkanlığı yapan Ocak, 2006-
2016 yılları arasında ise Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı ve
Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. EPDK’da çalıştığı süre boyunca
yürürlüğe konulan başarılı uygulamalara katkı da bulunmuştur. 

İsmail Şahiner
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında Ankara’da doğan İsmail Şahiner, lisans eğitimini 1976
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iyi bir derece ile
tamamlamıştır. 1978 yılında Artvin Hakimi olarak göreve başlayan
Şahiner, Bayburt, Samsun ve Isparta Hakimi olarak 1998 yılına
kadar görev yapmıştır. 1998 yılından 2016 yılına kadar Yargıtay 7
ve 17. Hukuk Dairelerinde hakim olarak çalışmış ve 2016 yılında
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesinde Mahkeme
Başkanı olarak görev yapmıştır. Mahkeme Başkanı olarak yapmış
olduğu görevinden 2021 yılında yaş haddinden emekli olan
Şahiner, Ankara Barosu’na kayıtlı avukattır. Aktif olarak hukuki
danışmanlık yapmaktadır. İş hayatı boyunca 40’tan fazla
sempozyum, panel ve seminer vermiş ve tazminatlar konusunda
master çalışmaları yapmıştır. Türkiye Adalet Akademisi’nde
öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir.
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Veysel Karabaş Yönetim Kurulu Başkanı 18.05.2022 18.05.2025

Hüseyin Mertcan Karabaş Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı  - CEO 18.05.2022 18.05.2025

Furkan Karabaş Yönetim Kurulu Üyesi
CFO 18.05.2022 18.05.2025

Mehmet Karabaş Yönetim Kurulu Üyesi 19.08.2022 18.05.2025

Ahmet Ocak Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi 18.05.2022 18.05.2025

Yunus Esmer Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi 18.05.2022 18.05.2025

İsmail Şahiner Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi 19.08.2022 18.05.2025
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Yunus Esmer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında Trabzon’da doğan Yunus Esmer, lisans eğitimini
Ankara Ticari İlimler Akademisi’nde İşletme Bölümü’nde
tamamlamıştır. 1978 yılında mezun olan Esmer, 1979 yılında
Halkbank bünyesinde Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına
başlamıştır. 1990 yılına kadar Uzman ve Baş Uzman unvanlarına
yükselen Esmer, 1990 yılında İstihbarat ve Proje Değerlendirme
Müdürlüğü bünyesinde Müdür Yardımcılığı görevi yapmıştır. 2002
yılında KOBİ Kredileri Daire Başkanlığı’nda Bölüm Müdürü olarak
görevine başlamış ve 2004 yılında Daire Başkanlığına yükselmiştir.
2005 yılında Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve 2013 yılına kadar
bu unvanla Kredi Tahsis ve Yönetimi, Kurumsal ve Ticari
Pazarlama, Esnaf ve KOBİ Bankacılığı bölümlerinde çalışmıştır.
2013 yılında emekli olan Esmer finansal danışman olarak iş
hayatına devam etmektedir. Emekli olmadan önce birçok finans
kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Orta seviyede
İngilizce bilmektedir.

Alfa Solar Enerji Yönetim Kurulu
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ÜST YÖNETİM 
Şükran Orkide Karabaş 
CTO (Chief Technology Officer - Teknolojiden Sorumlu Müdür)

1996 yılında Ankara’ da doğmuştur. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi’nde 2019 yılında Endüstri
Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Bitirme projesini Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de (TUSAŞ)
“Atak Helikopterlerinde perçin kullanımı” ile ilgili verimlilik çalışması yaparak sunmuş ve kabul görmüştür.
Proje’nin hayata geçirilmesi ile 1 helikopter üretim sürecinden zaman tasarrufu sağlanmıştır. Bunun yanı
sıra satın alma kalemleri içerisinde azalma sağlanmıştır. Bu çalışma sayesinde döneminin en iyi bitirme
projesi ödülünü kazanmıştır. Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılan Vaka Analizi yarışmasında
takımı ile birlikte birincilik ödülünü kazanmıştır. Mezuniyetinin akabinde 2019 yılında Şirket bünyesinde iş
hayatına başlamıştır. Üretim Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevlerini yerine
getirerek göreve başladığı yıldan itibaren Şirket’in kapasite artışlarını yönetmiştir. Üretim Geliştirme projeleri
kapsamında üretime büyük oranda verimlilik kazandırmıştır. 2021 yılında CTO görevine atanmıştır. İngilizce
ve Çince dillerini konuşmaktadır.

Erkan Çağlayan
Fabrika Müdürü

1985 yılında Ankara’da doğmuştur. 2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine inşaat makineleri sektöründe başlamıştır. Takip eden yıllarda
otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde 2009-2021 yılları arasında çeşitli firmalarda sırası ile mühendis,
uzman, yönetici ve müdür pozisyonlarında görev yapmıştır. 2010-2016 yılları arasında T.C. Karayolları,
T.C. İl Özel İdareleri ve Büyük Şehir belediyelerine ait asfalt üretim tesisleri kurulumu ve devreye alınması
işlerinde proje müdürlüğü ve üretim müdürlüğü görevinde, 2016-2020 yılları arası otomotiv sektöründe
fason üretim firması olan bünyesinde Proses Müdürlüğü görevinde, 2020-2022 yılları arası satış oranının
%70’i ihracat olan mobil beton santrali üreticisi firmada Üretim Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2022 yılı
itibari ile Şirket bünyesinde Fabrika Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 

Ceylan Çağlayan
Satın Alma Müdürü

1987 yılında Ankara’da doğdu. 2010 yılında Beykent Üniversitesi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine dünya çapında karayolu, hava, deniz ve trenle taşımacılık
hizmetleri sunan Danimarka merkezli lojistik şirketinde Satış Uzmanı olarak işe başlamıştır. Bu süreçte
firma bünyesine, sektöründe öncü firmalarla anlaşarak dünya genelinde pazar payı yüksek olan firmanın
Türkiye pazarında payının artmasında katkıda bulunmuştur. Sonrasında Türkiye’de ortodonti
malzemelerinin ithalatını yapan bir firmada ithalat müdürü olarak görev yapmıştır. Çalışmalarını birçok fuar,
eğitim ve benzeri etkinliklerde yer alarak devam ettirmiş ve çeşitli projelerde yer alarak firmaya katkı
sağlamıştır. 2018 yılı itibarıyla Şirket bünyesinde çalışmaya başlamış ve Satın Alma Müdürlüğü görevini
yürütmekte olup her geçen gün önemi artan yenilenebilir enerji alanının hammadde tedariği kısmında ciddi
tecrübe kazanmıştır.

103



Alfa Solar Enerji A.Ş. | 2022 Faaliyet Raporu

Ebubekir Ateşer
Mali İşler Müdürü

2008 yılında Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ruhsatını başarı belgesi ile almaya hak kazanmıştır. Kariyerine 1999-2009 yılları arasında
Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarında sırasıyla Uzman, Yönetici ve Müdür pozisyonlarında görev
alarak başlamıştır. 2009-2017 yılları arasında Türkiye’de ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde olan ve
sektörünün önde gelen Uluslararası Tekstil firmasında Maliyet Muhasebesi Müdürü olarak görev almıştır.
Bu süreçte Maliyet, Finans ve Kârlılık süreçlerinin yönetimi ve iyileştirme projeleri yapmıştır. Bölüm bazında
verimlilik, kârlılık projeleri ve ERP sistemleri altında Maliyet Muhasebesi sistemlerinin kurulması ve yönetimi
ile alakalı birçok projeyi yönetmiştir.
2017 yılından beri, Şirket bünyesinde Mali İşler Müdürü olarak görev almış, Muhasebe, Finans, Maliyet ve
Vergi Yönetimi gibi birçok alanda iyileştirmeler ve projeler yapmıştır. 

Hacı Ahmet Altıntaş
Satış ve Pazarlama Müdürü

2007 yılında Selçuk Üniversitesi, İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine inşaat makineleri
sektöründe başlamış ve çalıştığı firmada uzman, yönetici ve müdür pozisyonlarında görev yapmıştır. 2019
yılından beri Şirket bünyesinde Satış ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmaktadır. Satış hedeflerinin
gerçekleştirilmesi, portföy oluşturma, bayi ağı oluşturma, 360 derece pazarlama, satış ekibi oluşturma ve
yönetme, pazar ve rakip analizleri konusunda uzmanlaşarak sayısız iyileştirmelerde bulunmuştur. 

ADI - SOYADI GÖREVİ SON 5 YILDA İHRAÇÇIDA
ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

GÖREV
SÜRESİ

Şükran Orkide Karabaş  CTO (Teknolojiden
Sorumlu Müdür)

 CTO (Teknolojiden
Sorumlu Müdür)

2019 yılından
itibaren süresiz

Erkan Çağlayan Fabrika Müdürü Fabrika Müdürü 2022 yılından
itibaren süresiz

Ceylan Çağlayan Satın Alma Müdürü Satın Alma Müdürü 2018 yılından
itibaren süresiz

Hacı Ahmet Altıntaş Satış Müdürü Satış Müdürü 2019 yılından
itibaren süresiz

Ebubekir Ateşer Mali İşler Müdürü Mali İşler Müdürü 2017 yılından
itibaren süresiz

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel 
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Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelik Beyanı

ALFA SOLAR ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ’NE
KONU: Bağımsızlık Beyanı

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da
önemli derecede etki sahibi olduğu
ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü
elinde bulunduran veya Şirkette önemli
derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarım arasında; son beş yıl içinde
önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek
yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin
bulunmadığını, sermaye veya oy
haklarının veya imtiyazlı payların
%5’inden fazlasına birlikte veya tek
başıma sahip olmadığımı ya da önemli
nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in
denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim,
iç denetim de dahil), derecelendirilmesi
ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan
anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya
sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın
alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak
(%5 ve üzeri), önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda çalışan veya yönetim
kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması
sebebiyle üstleneceği görevleri gereği

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim
Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler
kapsamında ‘’bağımsız üye’’ olarak görev
yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Bağlı oldukları mevzuata uygun olması
şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç,
üye olarak seçildikten sonra kamu kurum
ve kuruluşlarında tam zamanlı
çalışmayacağımı,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre
Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda
bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri
arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat
sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye
sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip
edebilecek ve üstlendiği görevlerin
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek
ölçüde Şirket işlerine zaman
ayırabileceğimi,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl
içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu
üyeliği yapmadığımı,
Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü
elinde bulunduran ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten
fazlasında ve toplamda borsada işlem
gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak
görev almıyor olduğumu,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel
kişi adına tescil ve ilan edilmemiş
olduğumu,

      gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi               
      ve tecrübeye sahip olduğumu,

beyan ederim.
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ALFA SOLAR ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ’NE
KONU: Bağımsızlık Beyanı

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da
önemli derecede etki sahibi olduğu
ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü
elinde bulunduran veya Şirkette önemli
derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarım arasında; son beş yıl içinde
önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek
yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin
bulunmadığını, sermaye veya oy
haklarının veya imtiyazlı payların
%5’inden fazlasına birlikte veya tek
başıma sahip olmadığımı ya da önemli
nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in
denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim,
iç denetim de dahil), derecelendirilmesi
ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan
anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya
sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın
alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak
(%5 ve üzeri), önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda çalışan veya yönetim
kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması
sebebiyle üstleneceği görevleri gereği 
 gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi
ve tecrübeye sahip olduğumu,

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim
Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler
kapsamında ‘’bağımsız üye’’ olarak görev
yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Bağlı oldukları mevzuata uygun olması
şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç,
üye olarak seçildikten sonra kamu kurum
ve kuruluşlarında tam zamanlı
çalışmayacağımı,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre
Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda
bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri
arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat
sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye
sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip
edebilecek ve üstlendiği görevlerin
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek
ölçüde Şirket işlerine zaman
ayırabileceğimi,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl
içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu
üyeliği yapmadığımı,
Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü
elinde bulunduran ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten
fazlasında ve toplamda borsada işlem
gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak
görev almıyor olduğumu,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel
kişi adına tescil ve ilan edilmemiş
olduğumu,

beyan ederim.
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ALFA SOLAR ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ’NE
KONU: Bağımsızlık Beyanı

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da
önemli derecede etki sahibi olduğu
ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü
elinde bulunduran veya Şirkette önemli
derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarım arasında; son beş yıl içinde
önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek
yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin
bulunmadığını, sermaye veya oy
haklarının veya imtiyazlı payların
%5’inden fazlasına birlikte veya tek
başıma sahip olmadığımı ya da önemli
nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in
denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim,
iç denetim de dahil), derecelendirilmesi
ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan
anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya
sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın
alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak
(%5 ve üzeri), önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda çalışan veya yönetim
kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması
sebebiyle üstleneceği görevleri gereği 
 gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi
ve tecrübeye sahip olduğumu,

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim
Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler
kapsamında ‘’bağımsız üye’’ olarak görev
yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Bağlı oldukları mevzuata uygun olması
şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç,
üye olarak seçildikten sonra kamu kurum
ve kuruluşlarında tam zamanlı
çalışmayacağımı,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre
Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda
bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri
arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat
sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye
sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip
edebilecek ve üstlendiği görevlerin
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek
ölçüde Şirket işlerine zaman
ayırabileceğimi,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl
içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu
üyeliği yapmadığımı,
Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü
elinde bulunduran ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten
fazlasında ve toplamda borsada işlem
gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak
görev almıyor olduğumu,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel
kişi adına tescil ve ilan edilmemiş
olduğumu,

beyan ederim.
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Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Şirket’in 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere
sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı 4.045.406 TL’dir (31 Aralık 2021: 990.362 TL).

Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve
olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli
olmayan Yönetim Kurulu üyesi, üyelik
haricinde Şirket’te başka herhangi bir idari
görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette
faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve
Şirket’in günlük iş akışına ve olağan
faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğu icrada
görevli olmayan üyelerden oluşur. 

Şirket’tin Yönetim Kurulu 3 icrada görevli 4
icrada görevli olmayan üyeden oluşmaktadır. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
farklı kişilerdir.  Genel Müdür, aynı zamanda
Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir. Yönetim
Kurulu Üyeleri Şirket işleri için yeterli zaman
ayırmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin
Şirket dışında başka görev veya görevler
alması belli kurallara bağlanmamış veya
sınırlandırılmamış olduğundan Yönetim
Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri ile
ilgili bilgiler, KAP’ta yayınlanan Şirket Genel
Bilgi Formu sayfasında, Şirket’in kurumsal
internet sitesinde ve faaliyet raporunda
Kurumsal Yönetim bölümü altında yer alan
özgeçmişlerinde yatırımcıların bilgisine
sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri 18.05.2022 tarihinde
yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle
görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim
Kurulu Üyelerinden Mehmet Karabaş ve
İsmail Şahiner 19.08.2022 tarihinde yapılan
genel kurul ile atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini
hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme
niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. 
 Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsızlık
ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu
dikkate alarak yaptığı değerlendirmenin
ardından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
genel kurul ile atanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin
Bağımsızlık Beyanları Faaliyet Raporu’nda
yer almaktadır. 2022 yılında bağımsız
üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir
durum ortaya çıkmamıştır.

2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu, 31 adet
toplantı gerçekleştirmiştir. Fiziki olarak
toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu
toplantılarının katılım oranı %85'dir.
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2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim
Kurulu’nun Faaliyet Raporu görüşülmüş
ve kabul edilmiştir.
2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız
denetim raporu ve finansal tablolar
okunmuş ve kabul edilmiştir.
2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket’in
Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra
edilmiştir.
Yönetim Kurulu’nun 2021 hesap
dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili
önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret
ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek
kabul edilmiştir.
Şirket’in 2022 yılı hesap döneminde
görev yapmak üzere, Reform Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi’nin atanması
kabul edilmiştir.

Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet
döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve
yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki
konuları görüşerek karara bağlamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin
gerektirdiği durumlarda kanun ve Esas
Sözleşmede yazılı hükümlere göre
toplanarak gerekli kararları almaktadır.

Şirket, 2022 yılı içinde bir adet Olağan Genel
Kurul ve 4 adet Olağanüstü Genel Kurul
toplantısı düzenlemiştir. 

Yönetim Kurulu’nda karar alınabilmesi için
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve
olumsuz oy vermeleri nedeni ile kararın genel
kurula bırakıldığı bir işlem söz konusu
olmamıştır.

2021 Yılı Olağan Genel Genel Kurul
Toplantısı
Şirket’in 2021 yılına ilişkin olağan Genel
Kurul toplantısı, 31 Mart 2022 tarihinde, saat
11:30’da Şirket merkez adresi olan Balgat
Mahallesi Mevlana Bulvarı No:139/A
Çankaya/Ankara adresinde düzenlenmiş ve
özetle aşağıdaki kararla alınmıştır.

Genel Kurul

6362 Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye
sistemine geçilmesi, 5 yıl için geçerli
olacak kayıtlı sermaye tavanının
200.000.000 TL olması, Şirket paylarının
nominal değerinin 1 TL olarak
değiştirilmesi ve Şirket sermayesinin her
biri 1 TL itibari değerde 200.000.000 adet
paya bölünmesi görüşülerek kabul
edilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi’nin bazı
maddelerinin değiştirilmesi ve yeni
maddelerin eklenmesi görüşülerek kabul
edilmiştir.
Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev
sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye
sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
görüşülmüş, Yönetim Kurulu üye
sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesi
ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere
Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri
kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret
ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek
kabul edilmiştir..
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
çerçevesinde oluşturulan ve Şirket
Yönetim Kurulu’nun 2022/4 sayılı
toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım
Politikası, Bilgilendirme Politikası,
Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve
Yardım Politikası görüşülerek kabul
edilmiştir.

2022 yılı içerinde gerçekleşen
Olağanüstü Genel Kurul toplantıları
2022 yılı içerisinde 4 adet Olağanüstü Genel
Kurul toplantısı düzenlenmiştir. Bu
toplantıların tarihleri sırasıyla; 18.05.2022,
19.08.2022, 01.09.2022, 25.10.2022’dir.
 Toplantılar şirket merkez adresinde bir
bakanlık temsilcisi gözetiminde gerçekleşmiş
ve özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
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Şirket’in, yatırımcı ilişkiler birimi faaliyetleri
SPKn tahtında II-17.1 Kurumsal Yönetim
Tebliği ve 27.02.2015 tarihli 2015/5 sayılı
Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni
doğrultusunda, yatırımcı ilişkileri birimi
yöneticisi Nazlı Gül Aktaş gözetimi altında
yerine getirilmektedir. 

Yatırımcı ilişkileri Birimi
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Finansal İşler
Müdürü’ne bağlı olarak görev yapmakta olup,
başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak
üzere pay sahipliği haklarının korunmasında
ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin
rol oynamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri’nin görev ve yetkileri
03.01.2014 tarihli, 28871 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-
17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11.
maddesinde düzenlenmektedir.

Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi
taleplerini, mevzuat, esas sözleşme,
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Bilgilendirme
Politikası çerçevesinde yerine getirmektedir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin de üyeleri
arasında yer almaktadır.

Yatırımcılar ile Şirket arasındaki bağı
sağlayan; adil, hesap verebilir ve şeffaf
yönetim anlayışını uygulayan bir birimdir.
Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Borsa
İstanbul, MKK ve diğer düzenleyici kuruluşlar
nezdinde şirketi temsil etmektedir.

Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır
niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay
sahiplerinin, potansiyel pay sahiplerinin,
Şirket hakkında değerlendirme yapan
analistlerin ve Şirket/sektör hakkında
araştırma yapan akademisyen ve öğrencilerin
Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi talepleri
doğru, abartıdan uzak, zamanında e-posta,
telefon ya da toplantı yoluyla en kısa sürede
karşılanmaktadır.

Yatırımcıların ihtiyaçları olan kurumsal
bilgilere, raporlara, ilgili dönem mali tablolara
ve özel durum açıklamalarına Şirket’in
kurumsal web sitesindeki
(www.alfasolarenerji.com.tr) Yatırımcı İlişkileri
bölümünden ulaşılabilinir. 
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İç kontrol; şirketin, yönetimi ve personeli
tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş
hedeflere ulaşmasında ve misyonunu
gerçekleştirmesinde makul bir güvence
sağlamak üzere tasarlanmış ve şirketin
genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve
raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare
süreçlerini, stratejiyi ve şirketin diğer
faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade
eder.

Şirket içerisinde risk yönetimi, iç denetim ve
kontrol sistemleri uluslararası uygulamalar,
ilkeler ve örgütlenme çerçevesine uygun
olarak yapılandırılmıştır.
 
Alfa Solar Enerji’nin faaliyetlerine değer
katmak ve operasyonel verimliliğini
geliştirmek amacıyla yapılan bağımsız ve
objektif bir iç kaynaklı danışmanlık faaliyeti
olan İç Denetim, Şirket’in sürdürülebilir
büyümesini etik kurallar ve çalışma ilkelerine
uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini
gözetmektedir.

Şirket’in risk yönetim süreçlerinin ne
kadar etkin çalıştığını incelemek ve
değerlendirmek, 
Şirket için önemli riskleri uygun şekilde
ele alarak değerlendirmek,
Şirket tarafından kamuya yapılan finansal
raporlamalar ile şirket yöneticilerinin karar
almada kullandığı operasyonel ve
finansal verilerin güvenilirliği ve
doğruluğunun korunmasını sağlamak,
Denetim Planı’nda belirtilen güvence
faaliyetlerini, Denetim Komitesi tarafından
onaylanan ve/veya İcra Komitesi 

Şirket’in tüm faaliyetlerinde risklerin uygun
şekilde belirlendiği ve yönetildiği, iş
süreçlerinin ve işlemlerin politika, prosedür ve
ilgili mevzuat ile uyumlu olduğu, kaynakların
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı,
mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve bilgi
sistemlerinin güvenliği gibi konularda iç
denetim fonksiyonu denetimler
gerçekleştirilmekte ve makul güvence
sağlamaktadır. 

İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı; 

·

İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
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Mali ve mali olmayan işlemlere ilişkin
karar ve tasarrufların, amaç ve
politikalara, stratejik plana ve performans
programlarına uygunluğunu denetlemek
ve değerlendirmek,
Sonuçların belirlenen amaç ve hedeflerle
tutarlı olup olmadığını ve operasyonların
veya programların planlandığı gibi
yürütülüp yürütülmediğini belirlemek için
faaliyetleri gözden geçirmek,
Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin
sistem denetimini yapmak ve bu
konularda önerilerde bulunmak,
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması bakımından incelemeler
yapmak ve önerilerde bulunmak,
Yönetim kontrolünü, karlılığını ve Şirket
uyumunu ve itibarını geliştirmek için
fırsatları tanımlamada destek rolü
üstlenmek.

tarafından talep edilen tüm görevleri, ek
denetim ve güvence faaliyetlerini veya özel
projeleri uygun şekilde yürütmek,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
(“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve
yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde
düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri
uyarınca 23.08.2022 tarih ve 2022/14 sayılı
kararıyla Denetim Komitesi’ni (“Komite”)
kurulmuştur. 

Şirket belirli dönemsel aralıklarla ilgili birim
yöneticileri ve üst yönetiminin katılımıyla
gerçekleştirdiği toplantılarda tüm şirket
faaliyetlerini her yönüyle ele alarak riskleri
belirlemekte ve risklere yönelik iyileştirici ve
düzeltici uygulamalar üzerinde çalışmaktadır. 
Denetim komitesi yapmış olduğu çalışmalara
ilişkin olarak üst yönetime bilgi vermektedir. 

31 Aralık 2022 tarihi itibariyle önemli bir
bulguya rastlanılmamıştır.
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Şirket’in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer
alan hükümler çerçevesinde 23.08.2022
tarihli ve 2022/14 sayılı yönetim kurulu kararı
ile Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken
Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim
Komitesi’ni oluşturmuştur. Aday Gösterme
Komitesi’nin ve Ücret Komitesi’nin görev ve
sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi
tarafından yerine getirilmektedir.

Esas Sözleşme uyarınca, komitelerin çalışma
esaslarının değiştirilmesi Yönetim Kurulu’nun
onayına tabidir.

Şirket’in CEO’su herhangi bir komitede görev
almamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri dışında diğer Yönetim Kurulu Üyeleri
birden fazla komitede görev almamaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
deneyimleri dikkate alınarak birden komitede
görev yapması uygun bulunmuştur.

Komiteler faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç
duyması halinde bağımsız danışmanlık
hizmeti alabilmekte ve ücreti Şirket tarafından
karşılanmaktadır. 2022 yılı içinde herhangi bir
konuyla ilgili olarak bağımsız danışmanlık
hizmeti alınmamıştır.

Komitelerin görev ve çalışma esasları
Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş ve Şirket’in
internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma
Platformu aracılığıyla kamuoyunun bilgisine
sunulmuştur. 2022 yılı içerisinde komiteler
üstlerine düşen görev ve sorumlulukları
yerine getirmiştir.

 Komiteler
Denetimden Sorumlu Komite
Şirket’in 23.08.2022 tarihli ve 2022/14 no’lu
Yönetim Kurulu Kararı ile, 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (“Kurul”) Seri: II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliğ’i (“Tebliğ”) ekinde
yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil
olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi’nin
ilgili hükümleri çerçevesinde Denetim
Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

23.08.2022 tarihli ve 2022/14 sayılı yönetim
kurulu kararı ile Denetim Komitesi
başkanlığına Yunus Esmer, üyeliğe ise
Ahmet Ocak getirilmiştir. 

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı                      Unvanı

Yunus Esmer 
 

Ahmet Ocak

Komite Başkanı (Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi)
Komite Üyesi (Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi )

Denetim Komitesinin amacı Şirket’in
muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin
kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve
Şirket’in iç kontrol ve iç denetim sisteminin
işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Yönetim
Kurulu’na bağlı olarak görev yapan Komite
aynı zamanda kendisine Ana Sözleşme ve
Tebliğ ile yüklenen görevleri üstlenmektedir. 
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Şirketin muhasebe sisteminin, finansal
bilgilerin denetimi ile kamuya
açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin 

Şirket’in Denetim Komitesi iki üyeden
oluşmaktadır. Denetim Komitesi üyeleri
yönetim kurulundaki bağımsız üyeler
arasından seçilmiştir.  Denetimden Sorumlu
Komite üyeleri arasında muhasebe/ denetim
ve finans alanında tecrübeye sahip üye
bulunmaktadır.

Komite üyelerinden herhangi birisinin yönetim
kurulu üyeliğinin sona ermesi veya sermaye
piyasası mevzuatına göre bağımsız üye
sıfatını kaybetmesi halinde Komite üyeliği de
sona ermektedir.

Denetim Komitesi üyeleri ve Komite Başkanı,
yönetim kurulu tarafından belirlenmekte ve
görev süresi üç yılı aşamamaktadır. Görev
süresi sona eren komite üyeleri yeniden
görevlendirilebilmektedir.

Denetim Komitesi, İlişkili Taraf İşlemlerine
İlişkin Esaslar çerçevesinde acil olarak
toplandığı haller hariç olmak üzere, en az üç
ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez
toplanmakta ve toplantı sonuçları tutanağa
bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna
sunulmaktadır.

Komite başkanı tarafından davet edilmedikçe
Komite üyelerinden başka kimse Komite
toplantılarına katılamaz.

Denetim Komitesi, yapmış olduğu tüm
çalışmaları yazılı hale getirmekte, kaydını
tutmakta ve Denetim Komitesi çalışmaları ile
Denetim Komitesi toplantılarına ilişkin
sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde
yönetim kuruluna raporlama yapmaktadır. 
 Komite’nin kararları Yönetim Kurulu’na
tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai
karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

Denetim Komitesinin Görevleri;

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
bağımsız denetim sözleşmelerinin
hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin
başlatılması ve bağımsız denetim
kuruluşunun her aşamadaki
çalışmalarının gözetiminin sağlamak,
Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim
kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak
hizmetleri belirlenerek Yönetim Kurulunun
onayına sunmak,
Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi
ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak
şirkete ulaşan şikayetlerin incelenerek ,
sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının,
şirketin muhasebe ve bağımsız denetim
konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi
çerçevesinde değerlendirilmesi
konularında uygulanacak yöntem ve
kriterlerin belirlemek, 
Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem
finansal tabloların şirketin izlediği
muhasebe ilkeleri ile gerçeğe
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin
değerlendirmelerini, şirketin sorumlu
yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin
görüşlerini alarak kendi
değerlendirmeleriyle birlikte yönetim
kuruluna yazılı olarak bildirmek, 
Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili
tespitlerini ve konuya ilişkin
değerlendirmelerini ve önerilerini derhal
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek, 
Şirket faaliyetlerinin yasanın öngördüğü
düzenlemelere ve etik kurallara uyumunu
gözetmektir. 

      işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini             
      sağlamak amacıyla Yönetim  
      Kurulu’na destek vermek, 
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Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirket’in 23.08.2022 tarihli ve 2022/14 no’lu
Yönetim Kurulu Kararı ile, 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (“Kurul”) Seri: II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliğ’i (“Tebliğ”) ekinde
yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer
alan hükümler kapsamında, Şirketimizin
kurumsal yönetim uygulamalarının
geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na
tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere
Kurumsal Yönetim Komitesi (“Komite”)
kurulmuştur.

23.08.2022 tarihli ve 2022/14 sayılı yönetim
kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi
başkanlığına Ahmet Ocak’ın, üyeliğe ise
İsmail Şahiner getirilmiştir. Şirket’in yatırımcı
ilişkileri birimi yöneticisi Nazlı Gül Aktaş da,
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine
getirilmiştir. 

seçilmiştir. Yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi,
en az üç üyeden oluşması zorunlu olan
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin doğal
üyesidir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri ve Komite
Başkanı, yönetim kurulu tarafından
belirlenmekte ve görev süresi üç yılı
aşamamaktadır. Görev süresi sona eren
komite üyeleri yeniden
görevlendirilebilmektedir.

Komite’de, muhasebe, finans, denetim,
hukuk, yönetim, kurumsal yönetim,
sürdürülebilirlik, insan kaynakları vb.
alanlarda gerekli mesleki tecrübeyi haiz
uzman kişiler görev alabilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü
sıklıkta toplanmakta ve yaptığı tüm
çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını
tutmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinin
hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu
tarafından belirlenmektedir. Daha sonra
belirlenen üyeler KAP’ta açıklanmaktadır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi yapmış olduğu
tüm çalışmaları yazılı hale getirmekte ve
kaydını tutmaktadır. Komite çalışmaları ile
komite toplantılarına ilişkin sonuçları içerecek
şekilde Yönetim Kurulu’na raporlama
yapmaktadır. 

Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için
gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim
Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komite,
gerekli gördüğü durumlarda uzman kişilerden
görüş ve destek alabilmektedir.

Komite’nin kararları Yönetim Kurulu’na
tavsiye niteliğindedir. İlgili konularda nihai
karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı                      Unvanı

Ahmet Ocak 
 

İsmail Şahiner

Nazlı Gül Aktaş

Komite Başkanı (Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi)
Komite Üyesi (Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi )
Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesinin temel amacı
Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin
uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor
ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak
uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim
kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını
iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve
yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının
gözetilmesidir.

Komite üyeleri, icrada görevli olmayan
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden 

115



Alfa Solar Enerji A.Ş. | 2022 Faaliyet Raporu

Şirkette Kurumsal Yönetim İlkelerinin
uygulanırlılığını takip etmek, uyulmadığı
durumlarda sebeplerini ve bu prensiplere
uyulmaması nedeniyle meydana gelen
çıkar çatışmalarını tespit etmek, 
Yönetim Kurulu’na Kurumsal Yönetim
Uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde
bulunmak, 
Yatırımcı ilişkileri bölümünün
çalışmalarının gözetmek,
Komitelerin yapısı ve çalışma tarzlarına
ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde
bulunmak, 
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun
kamuya açıklanmadan önce doğruluğunu
ve tutarlılığını kontrol etmek.
Kurumsal Yönetim konusunda Dünyadaki
gelişmeleri takip ederek, şirket
yönetiminde uygulanabilirliklerini araştırıp
Yönetim Kurulu’na önerilerde
bulunmaktır.

Yönetim Kurulu’na uygun adayların
saptanması, değerlendirilmesi ve
eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin
oluşturularak bu hususta strateji ve
politikalar belirlenmesi konularında
çalışmalar yapmak. 
Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği
hakkında düzenli bir şekilde
değerlendirmeler yaparak, yapılabilecek
değişiklikler hakkında Yönetim Kurulu’na
tavsiyelerini sunmak. 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görevleri; 

Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı
üzere, Şirket’in yönetim kurulu yapılanması
gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve
ücret komitesi oluşturulmadığından,
Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal
Yönetim İlkelerinde belirtilen aday gösterme
ve ücret komitesi görevlerini de yerine
getirmektedir.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi
Görevleri;

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey
yöneticilerin performans değerlendirilme
ve kariyer planlaması konusundaki
yaklaşım, ilke ve uygulamalarını
belirlemek ve bunların gözetimini
yapmak.
Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate
alarak, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst
düzey yöneticilerin ücretlendirme
esaslarına ilişkin öneriler sunmak.
Şirketin ve üyenin performansına bağlı
olacak şekilde ücretlendirmede
kullanılacak olan ölçütleri belirlemek.
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey
yöneticilere verilecek ücret önerilerini,
kriterlere ulaşma derecesini dikkate
alarak hazırlamak ve yönetim kuruluna
sunmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Şirket’in 23.08.2022 tarihli ve 2022/14 no’lu
Yönetim Kurulu Kararı ile, 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (“Kurul”) Seri: II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliğ’i (“Tebliğ”) ekinde
yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil
olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi’nin
ilgili hükümleri çerçevesinde görevli ve yetkili
olmak üzere Riskin Erken Saptanması
Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

23.08.2022 tarihli ve 2022/14 sayılı yönetim
kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması
Komitesi başkanlığına Yunus Esmer, üyeliğe
ise İsmail Şahiner getirilmiştir. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı                      Unvanı

Yunus Esmer 
 

İsmail Şahiner

Komite Başkanı (Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi)
Komite Üyesi (Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi )
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Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan
Komite’nin amacı, Şirket’in varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek operasyonel, stratejik, finansal
risklerin ve uyum risklerinin erken
saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli
önlemlerin alınması, uygulanması, risk
yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli
politikaların geliştirilmesi ve risklerin Şirket’in
risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi
ve raporlanmasıdır.

Komite aynı zamanda kendisine Ana
Sözleşme ve Tebliğ ile yüklenen görevleri
üstlenmekte ve belirtilen görev ve
sorumlulukları yerine getirmektedir.

Komite, Şirket Esas Sözleşmesi’ne ve ilgili
mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu
tarafından oluşturulmakta ve
yetkilendirilmektedir. Yılda en az altı kez
toplanan Komite, Yönetim Kurulu’na verilen
raporlarla durumu değerlendirmekte, varsa
tehlikelere işaret etmekte, çözüm önerileri
getirmektedir.

Şirket’in Riskin Erken Saptanması Komitesi,
iki üyeden oluşmaktadır. Riskin Erken
Saptanması Komitesi üyeleri yönetim
kurulundaki icrada görevli olmayan üyeler
arasından seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi
olmayan konusunda uzman kişilere komitede
yer verilebilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli
gördüğü sıklıkta toplanabilmekte ve yaptığı
tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını
tutmaktadır. Riskin Erken Saptanması
Komitesi çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve
toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim
kuruluna sunmaktadır. Riskin Erken
Saptanması Komitesinin hangi üyelerden
oluşacağı yönetim kurulu tarafından
belirlenmekte ve KAP’ta açıklanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görevleri;

Şirketin varlığını, gelişimini ve devamını
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken
teşhisini yapmak, 
Teşhis edilen riskler var ise bu risklerle
ilgili gerekli önlemleri uygulamak ve riski
yönetmek adına ilgili çalışmalar yapmak, 
Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir
kez olmak üzere gözden geçirmek,
Mevcut ve potansiyel operasyonel,
stratejik, uyum, finansal ve diğer riskleri
belirlemek, periyodik olarak
değerlendirilmek ve bu risklerle bağlantılı
olarak ilgili önlemlerin alınması için
öneriler hazırlamak,
Şirket çapında kurumsal risk yönetimi
yaklaşımını oluşturmak, etkin bir risk
yönetimi çerçevesinin tesis ve idame
edilmesinin sağlamak,
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin
Şirket’in kurumsal yapısına ve iş
süreçlerine entegrasyonunun sağlamak,
Şirket bünyesinde yürütülen risk
çalışmalarını değerlendirmek ve
onaylamak, gerektiğinde Yönetim
Kurulu’na bilgi vermek ve öneriler
sunmak,
Şirket’in risk iştahını tanımlayan, Yönetim
Kurulu’nun onayladığı stratejik plan ve
hedeflerle uyumlu politikalar hazırlamak
adına çalışmalar yapmak ve çalışmaları
Yönetim Kurulu onayına sunmak,
Şirket’in stratejik ve risk iştahının Şirket
genelinde etkin bir şekilde uygulanmasını
sağlamak,
Şirket Yönetim Kurulu’na sunulacak olan
yeni proje, ürün, hizmet ve/ veya şirket
alımları vb. konularda gerekli risk
analizlerinin yapılıp yapılmadığını gözden
geçirmek ve öneriler geliştirmek,
Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından kabul edilen finansal
raporlama standartlarına uygun olarak
hazırlanan yıllık ve ara dönem finansal
tablolar ve dipnotlarında ve yıllık faaliyet
raporlarında açıklanmış olan riskleri
gözden geçirmektir.
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Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan
Komite’nin amacı, Şirket’in varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek operasyonel, stratejik, finansal
risklerin ve uyum risklerinin erken
saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli
önlemlerin alınması, uygulanması, risk
yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli
politikaların geliştirilmesi ve risklerin Şirket’in
risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi
ve raporlanmasıdır.

Komite aynı zamanda kendisine Ana
Sözleşme ve Tebliğ ile yüklenen görevleri
üstlenmekte ve belirtilen görev ve
sorumlulukları yerine getirmektedir.

Komite, Şirket Esas Sözleşmesi’ne ve ilgili
mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu
tarafından oluşturulmakta ve
yetkilendirilmektedir. Yılda en az altı kez
toplanan Komite, Yönetim Kurulu’na verilen
raporlarla durumu değerlendirmekte, varsa
tehlikelere işaret etmekte, çözüm önerileri
getirmektedir.

Şirket’in Riskin Erken Saptanması Komitesi,
iki üyeden oluşmaktadır. Riskin Erken
Saptanması Komitesi üyeleri yönetim
kurulundaki icrada görevli olmayan üyeler
arasından seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi
olmayan konusunda uzman kişilere komitede
yer verilebilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli
gördüğü sıklıkta toplanabilmekte ve yaptığı
tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını
tutmaktadır. Riskin Erken Saptanması
Komitesi çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve
toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim
kuruluna sunmaktadır. Riskin Erken
Saptanması Komitesinin hangi üyelerden
oluşacağı yönetim kurulu tarafından
belirlenmekte ve KAP’ta açıklanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görevleri;

Şirketin varlığını, gelişimini ve devamını
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken
teşhisini yapmak, 
Teşhis edilen riskler var ise bu risklerle
ilgili gerekli önlemleri uygulamak ve riski
yönetmek adına ilgili çalışmalar yapmak, 
Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir
kez olmak üzere gözden geçirmek,
Mevcut ve potansiyel operasyonel,
stratejik, uyum, finansal ve diğer riskleri
belirlemek, periyodik olarak
değerlendirilmek ve bu risklerle bağlantılı
olarak ilgili önlemlerin alınması için
öneriler hazırlamak,
Şirket çapında kurumsal risk yönetimi
yaklaşımını oluşturmak, etkin bir risk
yönetimi çerçevesinin tesis ve idame
edilmesinin sağlamak,
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin
Şirket’in kurumsal yapısına ve iş
süreçlerine entegrasyonunun sağlamak,
Şirket bünyesinde yürütülen risk
çalışmalarını değerlendirmek ve
onaylamak, gerektiğinde Yönetim
Kurulu’na bilgi vermek ve öneriler
sunmak,
Şirket’in risk iştahını tanımlayan, Yönetim
Kurulu’nun onayladığı stratejik plan ve
hedeflerle uyumlu politikalar hazırlamak
adına çalışmalar yapmak ve çalışmaları
Yönetim Kurulu onayına sunmak,
Şirket’in stratejik ve risk iştahının Şirket
genelinde etkin bir şekilde uygulanmasını
sağlamak,
Şirket Yönetim Kurulu’na sunulacak olan
yeni proje, ürün, hizmet ve/ veya şirket
alımları vb. konularda gerekli risk
analizlerinin yapılıp yapılmadığını gözden
geçirmek ve öneriler geliştirmek,
Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından kabul edilen finansal
raporlama standartlarına uygun olarak
hazırlanan yıllık ve ara dönem finansal
tablolar ve dipnotlarında ve yıllık faaliyet
raporlarında açıklanmış olan riskleri
gözden geçirmektir.
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Şirket tarafından ücretlendirme politikası,
bilgilendirme politikası, kâr dağıtım politikası,
bağış ve yardım politikasının belirlenmesine
ilişkin 29.07.2022 tarihli ve 2022/12 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup,
politikaların içerikleri aşağıda belirtilmiştir: 

Ücretlendirme Politikası
Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas
Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak,
Şirket’in uzun vadeli hedefleri dikkate
alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını
düzenleyen ücretlendirme politikası uyarınca,
yönetim kurulu tarafından hem kurul hem üye
hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler
bazında özeleştiri ve performans
değerlendirmesi yapılarak yönetim kurulu
üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler
dikkate alınarak belirlenmektedir. 

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim
kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel
kurul kararı ile belirlenmektedir. Bağımsız
yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin
üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde
olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal
Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay
opsiyonları veya şirketin performansına
dayalı ödeme planları kullanılamamaktadır.

Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal
tazminatlar haricinde farklı bir tazminat
politikası uygulanmamaktadır. Ücretler tayin
edilirken, Şirket’in faaliyetleri, büyüklüğü, iç
dengeleri, hedefleri, piyasadaki
makroekonomik veriler, piyasada uygulanan
ücret politikaları, sektörel veriler, uluslararası
standartlar ve yasal yükümlülükler de
gözetilmektedir. Şirket, herhangi bir Yönetim 
Kurulu Üyesine veya idari sorumluluğu

Şirket Politikaları
bulunan yöneticilerine borç vermemekte ve
kredi kullandırmamaktadır. Üst düzey
yöneticilerin etkinliğinin ve performansının
artırılması, performans sürekliliğinin
sağlanması ve Şirket için katma değer
yaratan yöneticilerin ayrıştırılması amacıyla
prim ödemeleri, Şirket performansı ve
bireysel performansa göre belirlenmektedir.
Prim ödemeleri başta olmak üzere,
performansa dayalı ödemeler önceden
garanti edilmemektedir. Ücret, prim ve diğer
özlük haklarının gizliliği esastır.

Bu politikanın uygulanması ve
geliştirilmesinden Yönetim Kurulu
sorumludur. Ücretlendirme uygulamalarının
Yönetim Kurulu adına izlenmesi,
denetlenmesi ve raporlanması sürecini
Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

Bilgilendirme Politikası
Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket’in
tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme
hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri,
yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili
yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat
sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her
türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında,
anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay
ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak,
aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. 

Şirket’in kamunun aydınlatılması ve
bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi,
geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin
yapılması yönetim kurulunun yetki ve
sorumluluğu altındadır. Bilgilendirmeler Şirket
tarafından periyodik olarak KAP’a girişleri
yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi
raporu ve beyanlar, yıllık faaliyet raporları,
Şirket internet sitesi
(www.alfasolarenerji.com), özel durum
açıklama formları, TTSG ve günlük gazeteler 
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aracılığıyla yapılan ilan ve duyurular ve
telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla
yapılan iletişim yöntemleri ve araçları
kullanılarak yapılmaktadır. Şirket’in özel
durumlara konu hususların kamuya
duyurulmasından önce veya eş zamanlı
olarak KAP’ta da açıklama yapılmakta ve ilgili
açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca
yer verilmektedir.

Kar Dağıtım Politikası
Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket’in tabi
olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme
hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket’in kâr
dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay
sahiplerinin Şirket’in gelecek dönemlerde
elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını
öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı
konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile
Şirket menfaati arasında denge kurulması
için azami özen gösterilmektedir. Şirket’in Kâr
Dağıtım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi,
geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin
yapılması yönetim kurulunun yetki ve
sorumluluğu altındadır. 

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal
imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri,
uzun vadeli stratejisi, Şirket, iştirak ve bağlı
ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım
ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit
durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar
verilmektedir. Kâr payı, nakit veya kârın
sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz
olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli
oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak
da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında
eşit olarak dağıtılmaktadır. Şirket’in kâr payı
imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler
ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım

politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr
payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve
yönetim kurulu üyelerine, ortaklık
çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere
kârdan pay dağıtılmasına karar
verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için
belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu
kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak
olan kâr payının oranı, Şirket’in yatırım ve
finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili
mevzuatta gerçekleşen değişimler ve
gelişmeler, Şirket’in orta ve uzun vadeli
stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri,
kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit
durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar
da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak
üzere birtakım unsurlara bağlıdır.

Bu şartlar doğrultusunda, dağıtılabilir kay
payı oranı, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve
Genel Kurul’un onayıyla yukarıda yer alan
esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr
dağıtımı yapılmamasına karar
verilebilmektedir.

Şirket, mevcut yasal düzenlemeler
çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda
yer alan net dönem kârı esas alınarak
(kanunlara göre ayrılması gereken yedek
akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler, varsa
geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra)
hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının asgari
%30’unu nakit kâr payı olarak dağıtmayı
hedeflemektedir.

Kâr dağıtımının genel kurul toplantısını
takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel
Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi
sonu itibari ile başlanması kaydıyla
ödenmektedir. Kâr dağıtım tarihine genel
kurul karar vermekte ve genel kurul veya
yetki verilmesi halinde yönetim kurulu,
sermaye piyasası 
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mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli
dağıtımına karar verebilmektedir.
Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından
yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası
mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı
dağıtabilir. 

Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket’in
tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme
hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket’in bağış
ve yardım esaslarının belirlenmesidir.
Şirket’in Bağış ve Yardım Politikası’nın
izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli
güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun
yetki ve sorumluluğu altındadır. 

Bağış ve Yardım Politikası’nın amacı,
toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi,
toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması,
sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması,
kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı
faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3’üncü maddesi
çerçevesinde Şirket tarafından yapılacak
bağışların üst sınırının genel kurul tarafından
belirleneceği belirtilmiştir. Şirketin pay
sahiplerinin haklarının korunması esasından
uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve
yardımların yapılmasından kaçınılmaktadır.
Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı
çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı
hükümlerine ve Şirket politika ve
uygulamalarına uygun olmak suretiyle,
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen
bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde yapılabilmektedir. Her
türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve
yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.

Şirket tarafından yukarıdaki Şirket Esas
Sözleşmesi’nin 3’üncü maddesi hükmü
çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler,
SPK’nın özel durumların kamuya
açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya duyurulmaktadır. İlgili
dönem içinde yapılan tüm bağış ve
yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika
değişiklikleri hakkında genel kurul
toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile
ortaklara bilgi verilecektir. Bağış ve
yardımların olağan genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması zorunludur. Bağış ve
yardımlar konusunda SPK’nın örtülü kazanç
aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve
uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri
başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine
uyulmaktadır.

Dönem İçinde Yapılan
Bağış ve Yardımlar
Dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.
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Riskler ve Yönetim Kurulu'nun
Değerlendirilmesi
Alfa Solar Enerji Yönetim Kurulu, Şirket’in risk
yönetim çerçevesinin belirlenmesinde,
risklerin gözden geçirilmesinde ve
değerlendirilmesinde genel olarak
sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirket’in risk
yönetimi politikalarını geliştirmek ve izlemekle
sorumlu olan Riskin Erken Saptanması
Komitesi’ni kurmuştur.

Şirket, kurumsal yapısını korumak ve
geliştirmek için etkin bir risk yönetim politikası
uygulamaktadır. 

Yönetim kurulu, şirketin karşı karşıya olduğu
ana risklerin belirlenmesine ve yönetilmesine
ilişkin süreçleri izlemekte ayrıca üst yönetim
ile beraber uygun risk limitlerini belirleyerek
bu risklerin kontrollerini sağlamaktadır.

Şirket’in risk yönetim politikaları; varlıkların
değerlerinin korunması, operasyonel
güvenlik, faaliyetlerde sürekliliğin sağlanması,
kurumsal yapının korunması temellerine
dayanmaktadır. Risk yönetim politikaları;
karşılaşılacak riskleri saptamak, analiz
etmek, uygun risk limitlerini belirleyerek
kontrollerini kurmak, riskleri ve risklerin
limitlere  bağlılığını gözlemlemek amacıyla
belirlenmiştir. Risk yönetimi politikaları ve
sistemleri, Şirket’in faaliyetleri ile piyasa
şartlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde
düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirket,
eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri
vasıtasıyla, tüm çalışanların rol ve
sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı
bir kontrol ortamı geliştirmeyi
hedeflemektedir.

Şirket’in karşı karşıya olduğu finansal riskler
merkezi olarak yönetilmekte ve gerekli
görüldüğünde politika değişikliklerine

Yönetim Kurulu’nun Değerlendirmesi
gidilmektedir. Karşılaşılan finansal riskler ve
fırsatlar etkin biçimde yönetilmeye
çalışılmaktadır. Üst yönetim tarafından
belirlenen politikalar çerçevesinde koruma
enstrümanları satın alınmakta ve maruz
kalınan risk seviyelerinin sınırlandırılmasına
çalışılmaktadır.

Yönetim Kurulu, karşılaşılan fırsatları
kaçırmamak adına uygun risk limitleri
çerçevesinde gerekli gördükleri risk
politikalarını gözden geçirmektedir. 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
başkanlığında toplanacak olan Riskin Erken
Saptanması Komitesi de risklerin
belirlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli
önlemlerin alınması amacıyla çalışmalar
yürütmektedir. Komite olası riskler karşında
önlem alınması için değerlendirmeler ve
analizler yapmaktadır. Bunun sonucunda
tedbirler ve alternatif seçenekler
belirlenmektedir. Komitenin ulaştığı sonuçlar
Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. 

Pazar kaynaklı risklerin stratejik hedefler ile
uyumlu bir metodoloji çerçevesinde analizi ve
önceliklendirilmesi ile operasyonel ve finansal
kârlılık hedeflerine ulaşılması
desteklenmektedir.

Şirket, kredi riski, likidite riski, faiz oranı riski,
kur riski gibi diğer şirketlerin de karşı karşıya
olduğu pek çok piyasa riskini takip etmekte
ve bu risklere karşı uygun risk politikaları
gerçekleştirmektedir.

Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler,
dönem sonunda geçerli olan döviz kurları
üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal
varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden
doğan kur kazancı veya zararları, kar/zarar
tablosuna yansıtılmıştır. Operasyonel açıdan
kur riski bulunmamaktadır.
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Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya
kredi puanının düşürülmesi gibi fon
kaynaklarının azalması sonucunu doğuran
olayların meydana gelmesi likidite riskinin
oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket
yönetimi fon kaynaklarını dağıtarak mevcut
ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek
için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı
bulundurmak suretiyle likidite riskini
yönetmektedir.

Şirket yönetimi müşterilerden alacakları ile
ilgili kredi riskini her bir müşteri için ayrı ayrı
olmak kaydıyla kredi limitleri belirleyerek ve
gerektiği takdirde teminat alarak riskli
gördüğü müşterilerine ise sadece nakit
tahsilat yoluyla satış yaparak azaltmaktadır.
Şirket’in tahsilat riski esas olarak ticari
alacaklarından doğabilmektedir. Ticari
alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş
tecrübeler ve cari ekonomik durum göz
önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun
miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan
sonra finansal durum tablosunda net olarak
gösterilmektedir.

Şirket’in değişken faizli finansal aracı
bulunmadığından faiz oranı riski
bulunmamaktadır.

Sermaye’yi yönetirken Şirket’in hedefleri
ortaklarına getiri diğer hissedarlara fayda
sağlamak için Şirket’in faaliyetlerinin
devamını sağlayabilmek ve sermaye
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun
sermaye yapısını sürdürmektir.

Finansal Durum ve Faaliyet
Sonuçlarına İlişkin Yönetim
Kurulu'nun Değerlendirilmesi
Alfa Solar Enerji, büyük bir emek ve özverili
çalışmalar sonucunda 16 Kasım 2022 tarihi
itibarıyla halka arz edilmiş ve Borsa İstanbul -
Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket’in son birkaç yıl içerisinde yapmış
olduğu kapasite artışları ve faaliyetlerindeki
büyüme ve gelişme finansal tablolarına
yansımış, satış ve karlılığında artış
gözlenmiştir. Faaliyetlerindeki büyüme,
işletme sermayesindeki artışa, yatırımlara ve
varlık kalemlerindeki büyümeye neden
olmuştur. 

Şirket 2022 yıl sonunda yaklaşık olarak 2.297
milyon hasılat yapmıştır. Bu hasılat bir önceki
yıla göre %424 artış göstermiştir. Hasılatta
yaşanan artışın en büyük nedeni verimlilik ve
kapasite artışıdır. Son zamanlarda yaşanan
enerji krizi Türkiye’de ve Dünya’da
yenilenebilir enerjiye olan talebi artırmış ve
bu durum güneş enerjisi gibi temiz enerjilere
ilgiye neden olmuştur. Güneş enerjisine artan
ilgi Şirket’in satışlarını da etkilemiştir. Yeni
fabrika yatırımının da devreye girmesiyle
birlikte hasılat miktarının daha da artması
beklenmektedir.

Şirket’in ödenmiş sermayesi 2021 yıl sonu
itibarıyla 40 milyon TL'dir. 2022 Yılı içerisinde
gerçekleştirilen halka arz sonrası Şirket’in
sermayesi 46 milyon TL’ye yükselmiştir.
Şirket’in toplam özkaynakları, ayrıca geçmiş
yıl kârlarının ve net dönem kârlarının etkisi ile
31 Aralık 2022 tarihlerinde 956 milyon TL
seviyesine yükselmiştir.

Şirket genel olarak kapasite artışı için yapmış
olduğu yatırımlarını ve işletme sermayesi
gereksinimlerini ağırlıklı olarak
faaliyetlerinden elde ettiği nakitle finanse
etmiştir. 

Şirket, 2022 yılında gerçekleştirdiği halka arz
sonrası bilançosunu ve özkaynaklarını
güçlendirmiştir. Şirket yatırımlarını artırarak
ve işletme sermayesi yönetimini daha etkin
ve verimli  hale getirerek başarılı finansal
ve operasyonel performansını sürdürmeye
devam edecektir.
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Komitelere İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Değerlendirilmesi

2022 yılında Yönetim Kurulu’ndaki bağımsız
üyesi sayısı artırılarak Yönetim Kurulu’na
bağlı komitelerin oluşturulabilmesi için gerekli
hazırlık yapılmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret
Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliğ’inde yer alan 4.5 sayılı Kurumsal
Yönetim İlkesi kapsamında, 23.08.2022 tarihi
itibarıyla Yönetim Kurulu bünyesinde
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal
Yönetim Komitesi ve Riskin Erken
Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir.

Komiteler, amaç ve görevleri kapsamında
oluşturulan toplantı gündemleri uyarınca,
çalışma esasları çerçevesinde toplanarak
denetim, kurumsal yönetim, risk ve stratejiler
yakından incelenmekte ve değerlendirilmekte
alınan kararlar doğrultusunda Yönetim
Kurulu’na tavsiyeler ve sunumlarda
bulunulmaktadır.

Komitelere ve çalışma esaslarına ilişkin
detaylı bilgi
www.alfasolareneji.com.tr/yatirimci-iliskileri.
html adresindeki Şirket web sitesinde yer
almaktadır.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim
Faaliyetleri Hakkında Yönetim
Kurulu'nun Değerlendirilmesi
Alfa Solar Enerji, kontrol ve yönetişim
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve
geliştirmek amacına yönelik olarak risk odaklı
çalışan bir İç Denetim Birimi’ne sahiptir. İç
Denetim Birimi, Yönetim Kurulu’na,
hissedarlara ve diğer paydaşlara makul
güvence sağlamak üzere yürüttüğü
çalışmalarını Denetimden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi’ne raporlamaktadır.

Şirket’in yatırım ve işletme sürecindeki
faaliyetlerinin yasal ve şirket içi
düzenlemelere uygunluğu, faaliyetlerinin
etkinliği ve verimliliği, mali raporlama ve
kontrol sistemlerinin güvenirliliği, bilgi
sistemlerinin güvenli ve güvenilir bir biçimde
yönetildiği konularında denetimler
gerçekleştirilmektedir. 

İç Denetim Birimi, ayrıca, şirket bünyesinde
tanımlanmış olan etik kurallar ve çalışma
ilkelerine uyum sağlamak ile ilgili hedeflerin
uygun biçimde tanımlanmasını, yeterli ve
etkin biçimde gerçekleştirilmesini
gözetmektedir.

2022 yılı Denetim Planı’na uygun şekilde,
Şirket bünyesinde merkezi ve yerinde iç
denetim faaliyetleri yürütülmüştür. Denetimler
sonucunda risk yönetimi, iç kontrol ve
yönetişim süreçlerinin etkinliği yeterli ve etkin
seviyede görülmüştür. Tespit edilen münferit
kontrol eksikliklerinin iyileştirilmesi hakkında
Yönetim Kurulu’na gerekli aksiyon önerileri
sunulmuş ve aksiyonların zamanında
uygulanıp uygulanmadığı periyodik olarak
izlenmiştir.
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Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Ortağın Ticaret Unvanı                            Pay Grubu            Tutarı(TL)            Oranı(%)     

Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. A
B
 

8.000.000,000
38.000.000,000

17
83

 

Toplam A+B 46.000.000,000 100

Şirket’in sermayesini temsil eden paylar A grubu ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu
paylardan A grubu paylar üzerinde yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme ve genel
kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin 1/2'si (A) grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar
arasından seçilir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 5(beş) üyeden oluşan yönetim
kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden
oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi (A) grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar
arasından seçilir. Her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca, her bir A Grubu
pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. 

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
Şirket, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi içerisinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.
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MALİ DURUM VE
RİSK YÖNETİMİ
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Yönetim Kurulu, risklerin etkilerini en aza
indirebilecek şekilde iç kontrol sistemlerini
ilgili komitelerinin görüşünü de dikkate alarak
oluşturmaktadır. 

Alfa Solar Enerji, artan rekabet, ekonomik
dalgalanmalar, gelişen teknoloji,
küreselleşme gibi etkenlerin yarattığı
belirsizlikler ile mücadele etmek için olası
riskleri öngörerek ve değerlendirerek gerekli
önlemleri almaktadır. Bunun en önemli
göstergesi olarak Yönetim Kurulu’na bağlı
çalışan Riskin Erken Saptanması Komitesi
kurulmuştur.

Şirket, kurum değerini korumak ve geliştirmek
için olası risklere karşı etkin bir risk stratejisi
oluşturmuştur. Şirket, hedef ve amaçlarını
gerçekleştirme yolunda karşılaşabileceği
riskleri tanıma, analiz etmeye ve
değerlendirmeye çalışarak bu riskleri makul
seviye de tutma, risk etkilerini azaltma ve
riske karşı stratejiler geliştirmektedir.

Risk yönetimi; operasyonlarda sürekliliğin
sağlanması, maliyetlerin azaltılması, gelir
istikrarının saplanması, ülke ve küresel
düzenlemelere ve standartlara uyum
sağlanması için gereklidir.

Şirket kendi risk politikasıyla önlemler alarak
risklerden kaçınmadan stratejiler geliştirerek
bugünlere gelmiştir.

Şirket genel olarak kapasite artışı için yapmış
olduğu yatırımlarını ve işletme sermayesi
gereksinimlerini ağırlıklı olarak
faaliyetlerinden elde ettiği nakitle finanse
etmiştir.

Alfa Solar, küresel enflasyon, hammadde
krizlerinden kaynaklı maliyet artışı ve kur
dalgalanmalarından etkilenmemek için her 

Risk Yönetimi Faaliyetleri
ayın son haftasında, o ayı takip eden 3-4 ay
sonraki satış fiyatlarını belirlemekte ve
üretimde kullandığı hammadde fiyat
artışlarını ve döviz kurundaki değişmeleri bu
sayede satış fiyatlarına anlık olarak
yansıtabilmektedir.

Şirket satış kaynaklı tahsilat problemi
yaşamamak için satışını gerçekleştirdiği
ürünlere ilişkin tutarların bir bölümünü avans
olarak sipariş sonrası, kalan kısmını ise
ağırlıklı olarak teslim öncesinde tahsil
etmektedir. Şirket zaman zaman ödeme
yöntemi olarak çek, bono gibi kambiyo
senetlerini kabul etmekle birlikte, bu hallerde
müşterilerinden banka teminat mektubu temin
etmektedir. Yurtdışı müşterileriyle genellikle
peşin olarak satış gerçekleştirmektedir.

Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya
kredi puanının düşürülmesi gibi fon
kaynaklarının azalması sonucunu doğuran
olayların meydana gelmesi likidite riskinin
oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket
yönetimi fon kaynaklarını dağıtarak mevcut
ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek
için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı
bulundurmak suretiyle likidite riskini
yönetmektedir.

Sermaye’yi yönetirken Şirket’in hedefleri
ortaklarına getiri diğer hissedarlara fayda
sağlamak için Şirket’in faaliyetlerinin
devamını sağlayabilmek ve sermaye
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun
sermaye yapısını sürdürmektir.

Şirket, üretim esnasında karşılaşabileceği
riskleri en aza indirmek için alanında uzman,
uluslararası standartlara sahip firmalar ile
çalışmaktadır.
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Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı
ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas
Sözleşme’nin kârın tespiti ve dağıtımına
ilişkin 15. madde hükmü çerçevesinde kâr
dağıtımı yapılır.

İlke olarak, Şirketimiz tarafından aşağıda yer
alan esaslar çerçevesinde kâr dağıtımına
karar verilmesi halinde, kâr dağıtımı, pay
sahiplerine ve kâra katılacak diğer kişilere en
az yıllık dağıtılabilir net kârın %30’u oranında
yapılacaktır.

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi
uyarınca Genel Kurul’da alınacak karara
bağlı olarak dağıtılacak kâr payı, tamamı
nakit veya tamamı bedelsiz pay şeklinde
belirlenebileceği gibi kısmen nakit ve kısmen
bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir.

Şirketimiz esas sözleşmesi hükümleri
uyarınca kâr payında imtiyaz
bulunmamaktadır. Kâr dağıtım politikası
çerçevesinde, kâr payı dağıtım tarihi itibariyle
mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları
oranında eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım
kararı verilen Genel Kurul toplantısının
yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyle
başlanması kaydıyla; kâr payının ödeme
zamanı Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi
doğrultusunda Genel Kurul tarafından tespit
edilir.

Kâr Dağıtım Politikası
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası
Kurulu mevzuatı ve Esas Sözleşme’nin 16.
madde hükmü çerçevesinde ortaklara kâr
payı avansı dağıtılabilir.

Şirket’in işbu kâr dağıtım politikası, yukarıda
belirtilen hususlar ve koşullar dikkate alınmak
sureti ile Yönetim Kurulu’nca her yıl yeniden
gözden geçirilebilecek ve Yönetim Kurulu
tarafından değişiklik yapılmasının önerilmesi
durumunda Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır.
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2022 Yılında Yapılan
Özel Denetime ve Kamu
Denetimine İlişkin
Bilgiler
2022 hesap dönemi içerisinde Şirket içerisinde;
mevzuat kapsamında yürütülen bağımsız
denetim ile Şirket iç kuralları uyarınca yapılan iç
denetimler gerçekleştirilmiştir.
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Sorumluluk Beyanı

129

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ’NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 

Tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,
önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,
Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,
işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar veya zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir
biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon
kapsamındakilerle birlikte, işlet menin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli risk
ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından
incelemeye tabi tutulan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(SPK) Seri II-14.l Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile
birlikte “Konsolide Finansal Durum Tablosu”, “Kapsamlı Gelir Tablosu”, “Nakit Akış Tablosu”,
“Özkaynak Değişim Tablosu, “Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu” (“Finansal Raporlar”),
“Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu”nun SPK düzenlemeleri
doğrultusunda;

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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Bağımsız Denetçi Seçimi 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile
değiştirilen ’Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun
03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı Enerji
Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve
Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız
Denetim Kuruluşlarına Denetlenmesi
Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca,
Şirketimizin 2022 faaliyet yılı dönemindeki
mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için
Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin
31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan
Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Ana Sözleşme'de Yapılan
Değişiklikler
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun
21/10/2021 tarih ve 54/1545 sayılı izni ile
kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı
200.000.000,00 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)
olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari
değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet
paya bölünmüştür.

Şirket Faaliyetlerini Önemli
Derecede Etkileyebilecek Mevzuat
Değişiklikleri Hakkında Bilgiler 
2022 yılında Şirket’in faaliyetlerini önemli
ölçüde değiştirecek bir mevzuat değişikliği
olmamıştır. 

Güneş enerji sektöründe gerçekleşen
mevzuat, tebliğ vb. değişiklikleri, bu faaliyet
raporu içerisinde Türkiye güneş enerji
sektörüne genel bakış bölümünde yer
almaktadır.

Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf
İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin
Ortaklara Sunulması Zorunlu
Bilgiler ile Yönetim Kurulu ve Üst
Düzey Yöneticilere Sağlanan
Faydalara Ait Bilgiler
İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ve
Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere
sağlanan faydalara ait bilgiler Finansal
Tablolarda İlişkili Taraf Açıklamaları kısmında
yer almaktadır.

Derecelendirme Notları
Şirket’in finansal derecelendirme notu yoktur.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve
Derecelendirme Gibi Konularda
Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasına
Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bunları
Önlemek İçin Alınan Tedbirler
Hakkında Bilgi
Şirketin yatırım danışmanlığı ve
derecelendirme gibi konularda hizmet
almamaktadır. Bu nedenle
kurumlar arasında herhangi bir çıkar
çatışması bulunmamaktadır.

Sermayeye Doğrudan Katılım
Oranının %5’i Aştığı Karşılıklı
İştiraklere İlişkin Bilgi
Yoktur.

Şirket’e Dahil İşletmelerin Ana
Şirket Sermayesindeki Payları
Hakkında Bilgiler
Şirket’e dahil işletmelerin ana şirket
sermayesinde payı yoktur.

Diğer Hususlar
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Bir Sermaye Şirketinin
Sermayesinin, Doğrudan veya
Dolaylı Olarak, Sermayesinde
Yüzde Beş, On, Yirmi, Yirmibeş,
Otuzüç, Elli, Altmışyedi veya Yüzde
Yüz Paya Sahip Olduğumuz
Ortaklıklarda, Sahip Olduğumuz
Payların Oranının Bu Oranların
Altına Düşmesi veya Üstüne
Çıkması Durumunda, Bu Durum ve
Gerekçesi
Yoktur.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen
Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı,
Genel Kurul Kararlarının Yerine
Getirilip Getirilmediği,
Ulaşılamamışsa veya Kararlar
Yerine Getirilmemişse
Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve
Değerlendirmeler
Olağan genel kurul toplantısı kapsamındaki
gündem maddeleri uyarınca yerine
getirilmeyen gündem maddesi
bulunmamaktadır.

Dönem Sonu İle Raporun
Hazırlanması Arasında Meydana
Gelen Değişiklikler
Dönem sonu ile raporun hazırlanması
arasında geçen sürede ortakların,
alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların
haklarını etkileyebilecek nitelikte bir değişiklik
meydana gelmemiştir.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin
Mali Durumunu ve Faaliyetlerini
Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar
ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde
Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirket mali
durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek
nitelikte dava bulunmamaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı
Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve
Yönetim Organı Üyeleri Hakkında
Uygulanan İdari veya Adli
Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Yoktur.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin
Çerçevesinde Yönetim Organı
Üyelerinin Şirketle Kendisi veya
Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile
Rekabet Yasağı Kapsamındaki
Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK’nın
yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla,
TTK’nın 395 ve 396 maddelerinde yazılı
işlemleri yapabilmeleri konusunda genel
kuruldan izin alınmaktadır. Alfa Solar
Enerji’deki bilgilere göre, Yönetim Kurulu
üyeleri, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap
döneminde kendi adlarına veya başkası
adına Şirket’in faaliyet konusu kapsamına
giren alanlarda ticari faaliyette
bulunmamışlardır.

Şirket’in Sermayesinin Karşılıksız
Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık
Olup Olmadığına İlişkin Bilgi
Şirket’in sermayesinin karşılıksız kalma veya
borca batık olma durumu mevcut değildir.

Şirket’in finansal tabloları Şirket’in devamlılığı
esasına göre hazırlanmıştır. Raporlama
tarihinden sonra gerçekleşen borca batıklık
ile ilgili bir gelişme bulunmamakta olup;
işletmenin sürekliliği üzerinde şüphe
uyandıracak bir belirsizlik yoktur. 

Yönetim Kurulu, 31 Aralık 2022 faaliyet
dönemine ilişkin sonuçları ve planlamaları
değerlendirmiş, hedeflerin büyük oranda
gerçekleştiğini belirlemiştir.
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Azlık haklarının içerik ve oran bakımından genişletilmesiyle ilgili esas sözleşmede bir madde
bulunmamakla birlikte bu hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet
raporunda kişi bazında değil, toplu olarak açıklanmıştır.
Yönetim Kurulu performansını yılsonlarında sözel olarak değerlendirmekte olup, sistematik bir
yaklaşım henüz benimsenmemiştir.
Şirketimizin üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için Yönetim Kurulu üyeleri birden
fazla komitede yer almaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Fakat
tüm üyelerin yeterli vakit ayırmaları sağlanmıştır.
Kadın Yönetim Kurulu Üyesi politikası bulunmamaktadır.
Yönetici Sorumluluk Sigortası bulunmamaktadır. Ancak çalışmalar devam etmekte yakın
zamanda yapılacaktır.
İç iletişim süreci ile çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanlara bildirilmektedir. Fakat
çalışanlar herhangi bir sendikaya bağlı olmadığı için onların görüşü alınmamıştır.
Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır. Çalışanlara ait tazminat
hakları Şirketimizce yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gözetilir.
Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirket Esas Sözleşmesi’nde ayrıntılı
şekilde düzenlendiğinden, Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı hususu Şirket
içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmemiştir.

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından belirlenen
“Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin Şirket içinde içselleştirilerek uygulanmasına yönelik çalışmalarını
sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim uygulamalarının içselleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda
görevlendirilen ve faaliyetleri Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilen Yatırımcı
İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile ilişkiler
alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Şirket Esas Sözleşmesi ve
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket 2022 yılı itibarıyla, uygulanması zorunlu olan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymaktadır.
Öte yandan, uygulanması zorunlu olmayıp Şirket bünyesinde henüz uygulanmayan/kısmen
uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri şimdiye kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol
açmamıştır. Bu kapsamda henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan yukarıda
yazılı uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması
bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemlerde de Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum için
mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.
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Uyum Durumu

Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ
KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI       

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını
etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve
açıklamalar güncel olarak ortaklığın
kurumsal internet sitesinde yatırımcıların
kullanımına sunulmaktadır.

X      

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI       

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim
yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan
kaçınmıştır.

X      

1.3. GENELKURUL       

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık
şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı
bir başlık altında verilmiş olmasını temin
etmiştir. 

X      

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık
bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler,
kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu
kapsamında yaptıkları işlemler hakkında
genel kurulda bilgi verilmesini teminen
gündeme eklenmek üzere yönetim
kurulunu bilgilendirmiştir.

    X  

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden
konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili
diğer kişiler, finansal tabloların
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan
yetkililer ve denetçiler, genel kurul
toplantısında hazır bulunmuştur.

X      

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm
bağışların ve yardımların tutarları ve
bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede
yer verilmiştir.

X      

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı
olmaksızın menfaat sahipleri ve medya
dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. 

  X   
2021 yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı halka arz öncesi
yapılmış olduğundan kamuya açık
olarak yapılmamıştır.
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1.4. OY HAKKI       

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını
kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir
kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.

X      

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip
payı bulunmamaktadır.

  X   
İmtiyazlı A Grubu payların Yönetim
Kuruluna aday gösterme ve genel
kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet
ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi
içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın
Genel Kurulu’nda oy haklarını
kullanmamıştır.

    X Şirket'in karşılıklı iştiraki
bulunmamaktadır.

1.5. AZLIK HAKLARI       

1.5.1- Şirket azlık haklarının
kullandırılmasına azami özen göstermiştir. 

X      

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile
sermayenin yirmide birinden daha düşük
bir orana sahip olanlara da tanınmış ve
azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede
düzenlenerek genişletilmiştir. 

  X   
Esas Sözleşme’de azlık haklarının
genişletilmesine ilişkin özel bir
düzenleme bulunmamaktadır. 

1.6. KAR PAYI HAKKI       

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan
kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal
internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

X      

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay
sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde 
elde edeceği karın dağıtım usul ve
esaslarını öngörebilmesine imkan verecek 
açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

X      

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve
dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili 
gündem maddesinde belirtilmiştir.

X      

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım
politikasında pay sahiplerinin menfaatleri
ile ortaklık menfaati arasında denge
sağlanıp sağlanmadığını gözden
geçirmiştir.

X      
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1.7. PAYLARIN DEVRİ       

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

  X   

Şirket yönetim kurulu A grubu
payların devrine Türk Ticaret
Kanunu 493.maddede tanımlanan
gerekçelerle sınırlı kalmak kaydıyla
onay vermeyebilir.

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ       

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi,
2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde
yer alan tüm öğeleri içermektedir.

X      

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış
sermayenin %5’inden fazlasına sahip
gerçek kişi pay sahiplerinin adları,
imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal
internet sitesinde en az 6 ayda bir
güncellenmektedir.

X      

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet
sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı 
içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen
yabancı dillerde de hazırlanmıştır.

X      

2.2. FAALİYET RAPORU       

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet
raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru
şekilde yansıtmasını temin etmektedir.

X      

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı
ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.

X      

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN
ŞİRKET POLİTİKASI       

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili
düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet
kuralları çerçevesinde korunmaktadır.

X      

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili
politika ve prosedürler şirketin kurumsal
internet sitesinde yayımlanmaktadır.

X      

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata
aykırı ve etik açıdan uygun olmayan
işlemleri bildirmesi için gerekli
mekanizmalar oluşturulmuştur.

X      
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3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki
çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele
almaktadır.

X      

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET
YÖNETİMİNE KATILIMININ
DESTEKLENMESİ

      

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas
sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle
düzenlenmiştir.

  X   
Esas Sözleşme ve şirket içi
düzenlemelerde hüküm
bulunmamaktadır.

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç
doğuran önemli kararlarda 
menfaat sahiplerinin görüşlerini almak
üzere anket / konsültasyon gibi 
yöntemler uygulanmıştır.

  X   

Menfaat sahiplerinin görüşlerini
almak için anket veya konsültasyon
gibi uygulamalar yapılmasa da
bahsi geçen taraflarla karşılıklı
görüşmeler yapılmıştır.

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI
POLİTİKASI       

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir
istihdam politikası ve tüm kilit yönetici
pozisyonları için bir halefiyet planlaması
benimsemiştir.

X      

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler
yazılı olarak belirlenmiştir.

X      

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim
Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda
çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.

X      

3.3.4 - Şirketin finansal durumu,
ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve
sağlık gibi konularda çalışanların
bilgilendirilmesine yönelik toplantılar
düzenlenmiştir.

X      

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar
kendilerine ve çalışan temsilcilerine 
bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların
da görüşü alınmıştır.

  X   

Çalışanları etkileyebilecek kararlar
konusunda çalışanların kendilerine
bilgilendirme yapılmaktadır fakat
herhangi bir sendika yapılanması
veya sendikasyona tabilik yoktur.

3.3.6 - Görev tanımları ve performans
kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı 
olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş
ve ücretlendirme kararlarında 
kullanılmıştır.

  X   

Şirketimiz tarafından oluşturulan
insan kaynakları politikası
Şirketimiz yönetimimizce
yürütülmekte olup, İlgili konuda
yazılı düzenleme
bulunmamaktadır.
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3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık
yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi 
fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü
muamelelere karşı korumaya yönelik 
prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma,
hedefler, izleme, şikâyet 
mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

X      

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü
ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin 
bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.

  X    

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma
ortamı sağlanmaktadır.

X     Şirket iç mevzuatında dernek
kurma özgürlüğü tanımlanmamıştır.

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE
İLİŞKİLER       

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini
ölçmüştür ve koşulsuz müşteri
memnuniyeti anlayışıyla faaliyet
göstermiştir.

X      

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve
hizmete ilişkin taleplerinin işleme
konulmasında gecikme olduğunda bu
durum müşterilere bildirilmektedir. 

X      

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite
standartlarına bağlıdır.

X      

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari
sır kapsamındaki hassas bilgilerinin
gizliliğini korumaya yönelik kontrollere
sahiptir.

X      

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL
SORUMLULUK       

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış
Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal
internet sitesinde yayımlamıştır.

  X   Şirketimizin yazılı etik kurallar
politikası bulunmamaktadır.

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk
konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin
önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.

X      
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4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ       

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin
şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit
etmemesini ve etkin bir risk yönetimi
uygulanmasını sağlamaktadır.

X      

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları,
yönetim kurulunun şirketin stratejik 
hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç
duyulan kaynakları belirlediğini ve 
yönetimin performansının denetlendiğini
ortaya koymaktadır.

X      

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET
ESASLARI       

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini
belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine
sunmuştur.

X      

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve
yetkileri yıllık faaliyet raporunda
açıklanmıştır.

X      

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve
faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç
kontrol sistemi oluşturmuştur.

X      

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve
etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet
raporunda verilmiştir.

X      

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra
başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden
ayrılmış ve tanımlanmıştır.

X      

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri
bölümü ve kurumsal yönetim 
komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını
sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri 
arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde
ve pay sahipleriyle iletişimde 
yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal
yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde 
çalışmıştır.

X      
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4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri
esnasındaki kusurları ile şirkette 
sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket,
sermayenin %25'ini aşan bir bedelle 
yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

X      

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI       

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye
oranı için asgari %25’lik bir hedef
belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika
oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık
olarak gözden geçirilmekte ve aday
belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde
gerçekleştirilmektedir.

  X   

Şirketin bu konuda bir politikası
olmamakla beraber, Yönetim
Kurulumuzda bir kadın üye
bulunmamaktadır. Zorunlu olmayan
bu ilkenin uygulanmaması
sebebiyle, yıl içerisinde ortaya
herhangi bir çıkar çatışması
çıkmamıştır.

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin
üyelerinden en az birinin 
denetim/muhasebe ve finans konusunda 5
yıllık tecrübesi vardır.

X      

4.4. YÖNETİM KURULU
TOPLANTILARININ ŞEKLİ       

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin,
yönetim kurulu toplantılarının çoğuna
fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.

X      

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan
konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan
önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari
bir süre tanımlamıştır.

  X   

Yönetim Kurulu konu ile ilgili asgari
bir süre tamımlanmamış olup
gündemin yoğunluğu veya içeriğine
uygun olarak makul bir süre
öncesinde üyeler
bilgilendirilmektedir.

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak
görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna
bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin
bilgisine sunulmuştur.

    X  

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy
hakkı vardır.

X      

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne
şekilde yapılacağı şirket içi 
düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.

  X   

Yönetim Kurulu toplantılarının ne
şekilde yapılacağı konusunda
Şirketimizde uzun yıllardır süre
gelen bir işleyiş bulunmakla birlikte
bu konuya özgü yazılı bir
düzenleme bulunmamaktadır
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4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı
gündemdeki tüm maddelerin 
görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar
zaptı muhalif görüşleri de içerecek 
şekilde hazırlanmaktadır.

X      

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket
dışında başka görevler alması 
sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin
şirket dışında aldığı görevler genel 
kurul toplantısında pay sahiplerinin
bilgisine sunulmuştur.

  X   
Yönetim Kurulu Üyelerimiz'in
deneyimlerinden ötürü böyle bir
sınırlamaya gidilmemiştir.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE
OLUŞTURULAN KOMİTELER       

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece
bir komitede görev almaktadır.

  X   

Komitelerde görevlendirme
Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi
birikimi ve tecrübeleri dikkate
alınarak, ilgili düzenlemeler
doğrultusunda yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
deneyimlerinden ötürü birden fazla
komitede görev alabilmektedir.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için
gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet
etmiştir ve görüşlerini almıştır.

  X   2022 yılında böyle bir durum
gerçekleşmemiştir.

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti
aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında
bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer
verilmiştir.

    X Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları
hakkında rapor düzenlenerek yönetim
kurulu üyelerine sunulmuştur.

X      

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE
İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN
YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR

      

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını
etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini
değerlendirmek üzere yönetim kurulu
performans 
değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

  X   
Yönetim Kurulu seviyesinde
performans değerlendirmesi amaçlı
özel bir çalışma yürütülmemiştir.
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4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden
herhangi birisine veya idari sorumluluğu
bulunan yöneticilerine kredi
kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç
verilen borcun süresini uzatmamış, şartları
iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla
kişisel bir kredi başlığı altında kredi
kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet
gibi teminatlar vermemiştir.

X      

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen
ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi
bazında açıklanmıştır.

  X   

Yönetim kurulu üyeleri ve idari
sorumluluğu bulunan yöneticilere
verilen ücretler yıllık faaliyet
raporunda toplu olarak
gösterilmektedir.
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1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının
sayısı

Halka arz işlemleri süresince yatırımcılarla görüşmeler
gerçekleştirilmiş ve sonrasında telefon ve e-mail ile gelen
bilgi taleplerine cevap verilmiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Yoktur.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP
duyurusunun bağlantısı

2022 yılına ilişkin Genel Kurul halka arz öncesinde
gerçekleştiği için KAP duyurusu yapılmamıştır.

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak
İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

İngilizce olarak sunulmamıştır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya
katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının
bağlantıları

2022 yılına ilişkin Genel Kurul halka arz öncesinde
gerçekleştiği için KAP duyurusu yapılmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının
bağlantıları

Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP
duyurularının bağlantıları

Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin
politikanın yer aldığı bölümün adı

https://www.alfasolarenerji.com/yatırımcı ilişkileri/Kurumsal
Yönetim/Şirket Politikaları/Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul
tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Halka arzdan önce yapılan 19.08.2022 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile kabul edilmiştir. Bu
nedenle KAP duyurusu bağlantısı bulunmamaktadır.

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını
düzenleyen madde numarası

Genel Kurul toplantılarına katılım Esas sözleşmemizin 10.
maddesinde düzenlenmiştir.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
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1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Her bir A grubu imtiyazlı pay, genel kurulda sahibine 5
(beş) oy hakkı verir.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %80 (Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.)

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran
bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas
sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Azlık haklarının içerik ve oran bakımından genişletilmesiyle
ilgili esas sözleşmemizde bir madde bulunmamaktadır.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün
adı

https://www.alfasolarenerji.com/yatırımcı ilişkileri/Kurumsal
Yönetim/Şirket Politikaları/Kar Dağıtım Politikası

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi
halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten
genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Bulunmamaktadır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi
halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun
bağlantısı

Bulunmamaktadır.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde
talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

https://www.alfasolarenerji.com/yatırımcı ilişkileri

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların
%5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer
aldığı bölüm

https://www.alfasolarenerji.com/yatırımcı ilişkileri/faaliyet
raporları

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe- İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet
raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri
görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası
veya bölüm adı

2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Bağımsızlık
Beyanları/Sayfa 105-107

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
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b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin
sayfa numarası veya bölüm adı

2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler/Sayfa
113-118

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin
toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim
Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu/Sayfa 108

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat
değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2022 Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar/Sayfa 130

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2022 Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar/Sayfa 131

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı
kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan
tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2022 Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar/Sayfa 130

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere
ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi
bulunmamaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve
çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm
adı

2022 Faaliyet Raporu/Sürdürülebilirlik/Sayfa 82- 98

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün
adı

Yoktur.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı
kararlarının sayısı

4

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Şirketin belirli bir ihbar mekanizması bulunmamakla
beraber bu konudaki sorunları çalışanlar bölüm
yöneticilerine ardından IK bölüm yöneticisi ve sonuçsuz
kalması durumunda Genel Müdürlüğe iletmektedirler.

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri 0 318 666 27 00 nolu telefondan İnsan Kaynakları Birimi

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına
ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Bulunmamaktadır.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları İnsan Kaynakları Birimi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
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3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim
kurulunun rolü

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirme
çalışmaları Yönetim Kurulu yönlendirmesi ile
yapılmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini
içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya
politikanın ilgili maddelerinin özeti

İnternet sitesine eklenmesi ile ilgili çalışmalar devam
etmektedir.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye
yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı
bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

İnternet sitesine eklenmesi ile ilgili çalışmalar devam
etmektedir.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı
kararı sayısı

0

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün
adı

İnternet sitesine eklenmesi ile ilgili çalışmalar devam
etmektedir.

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer
aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel,
sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki yasal
mevzuata uyum konusunda azami özen gösterilmektedir.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele
için alınan önlemler

Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket
yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler
alınmaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Yönetim Kurulu değerlendirmesi yapılmamıştır.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız
uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin
adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Yoktur.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere
sunulan rapor sayısı

-

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim
Kurulu'nun Değerlendirmesi/Sayfa 124

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
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Yönetim kurulu başkanının adı Veysel Karabaş

İcra başkanı / genel müdürün adı Hüseyin Mertcan Karabaş

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi
olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Aynı kişi değildir. 

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette
sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle
sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Yoktur.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını
artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Bulunmamaktadır.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı 0

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Alfa Solar Enerji A.Ş. | 2022 Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu
Üyesinin
Adı/Soyadı

Veysel
Karabaş

Hüseyin
Mertcan
Karabaş

Furkan
Karabaş

Mehmet
Karabaş

Yunus Esmer
Ahmet
Ocak

İsmail Şahiner

İcrada Görevli Olup
Olmadığı

İcrada
görevli

İcrada görevli İcrada görevli
İcrada görevli

değil
İcrada görevli

değil
İcrada

görevli değil
İcrada görevli

değil

Bağımsız Üye Olup
Olmadığı

Bağımsız
üye değil

Bağımsız üye
değil

Bağımsız üye
değil

Bağımsız üye
değil

Bağımsız
Üye

Bağımsız
Üye

Bağımsız Üye

Yönetim Kuruluna
İlk Seçilme Tarihi

18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/08/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/08/2022

Bağımsızlık
Beyanının Yer
Aldığı KAP
Duyurusunun
Bağlantısı

- - - - - - -

Bağımsız Üyenin
Aday Gösterme
Komitesi
Tarafından
Değerlendirilip
Değerlendirilmediği

    Değerlendiril
medi.

Değerlendir
ilmedi.

Değerlendiril
medi.

Bağımsızlığını
Kaybeden Üye
Olup Olmadığı

İlgisiz İlgisiz İlgisiz İlgisiz İlgisiz İlgisiz İlgisiz

Denetim,Muhasebe
ve/veya Finans
Alanında En Az 5
Yıllık Deneyime
Sahip Olup
Olmadığı

Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Hayır
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4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan
yönetim kurulu toplantılarının sayısı

31

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %85

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal
kullanılıp kullanılmadığı

Hayır

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Bu konuda yazılı olarak bir süre belirlenmemiştir. Ancak,
Şirket yönetimi bilgi ve belgeleri toplantılardan makul bir
süre önce üyelerin incelemesine sunmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde
yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer
aldığı bölümün adı

Esas sözleşme dışında yazılı bir düzenleme
bulunmamaktadır. Esas sözleşmenin 7. maddesinde;
Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin bilgiler belirlenmiştir.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada
belirlenen üst sınır

Bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer
aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler/Sayfa
113-118

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
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Yönetim Kurulu Komiteleri 

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Kurumsal Yönetim

Komitesi
Kurumsal Yönetim

Komitesi
Kurumsal Yönetim

Komitesi

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen
Komitenin Adı

 

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Ahmet Ocak İsmail Şahiner Nazlı Gül Aktaş

Komite Başkanı Olup Olmadığı Evet Hayır Hayır

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Evet Evet Hayır
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Yönetim Kurulu Komiteleri 

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Denetim
Komitesi

Denetim
Komitesi

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı   

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Yunus Esmer Ahmet Ocak 

Komite Başkanı Olup Olmadığı Evet Hayır

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Evet Evet

Alfa Solar Enerji A.Ş. | 2022 Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Yönetim Kurulu Komiteleri 

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Riskin Erken Saptanması

Komitesi
Riskin Erken Saptanması

Komitesi

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı   

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Yunus Esmer İsmail Şahiner

Komite Başkanı Olup Olmadığı Evet Hayır

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Evet Evet

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin,
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası
veya bölümün adı)

2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler/Sayfa
113- 114

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa
numarası veya bölümün adı)

2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler/Sayfa
115- 116

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa
numarası veya bölümün adı)

Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim
Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken
saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler/Sayfa
116- 118

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası
veya bölümün adı)

Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi
tarafından yerine getirilmektedir.
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4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine
ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa
numarası veya bölüm adı

2022 Faaliyet Raporu/Finansal Göstergeler/Sayfa 24

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan
üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

https://www.alfasolarenerji.com/yatırımcı ilişkileri/Kurumsal
Yönetim/Şirket Politikaları/Ücretlendirme Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm
menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

2022 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali
Haklar/Sayfa 108

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
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Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Kurumsal Yönetim

Komitesi
Denetim
Komitesi

Riskin Erken Saptanması
Komitesi

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen
Komitenin Adı

 

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı %66,67 %100 %100

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı %66,67 %100 %100

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı
Sayısı

1 2 2

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim
Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

1 2 2
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YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Kurulu'na 

1) Görüş
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin
yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim
Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set
finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği
yansıtmaktadır. 

2) Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına
ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye
Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak
yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık
Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde
açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve
bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız
olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da
tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının,
görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz 
Şirket'in 1 Ocak-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27 Şubat 2023
tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz. 

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 
Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 514 ve 516’ncı maddelerine ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur: 

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar. 
b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu
doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda
finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve
karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun
değerlendirmesi de raporda yer alır. 
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 c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir: 
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, 
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları, 
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, 
ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri 
teminatlar. 
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların
yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır. 

5- Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler
ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız
denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında
görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. 

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim 
standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. 
Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan
finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında 
elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde 
etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir. 

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ceyhun GÖNEN’dir. 

REFORM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 

İstanbul, 27 Şubat 2023 

Ceyhun GÖNEN 
Sorumlu Denetçi 
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