
rüzgar ve güneş eker, iyi bir gelecek biçer



KISACA ORBİT ENERJİ 

Orbit Enerji A.Ş. 1999 yılından beri Turkcell, Aselsan, Havelsan, Vodafone, Huawei, Alstom, TEIAS gibi 
şirketlere hizmet veren Deka Digital A.Ş.'nin ALTERNATİF ENERJİ alanında hizmet veren grup şirketidir. 

Temel faaliyet konusu ENERJİ olan şirketin özellikle uzmanlaştığı alan güneş enerji santralleri EPC hizmetidir. 

Fotovoltaik Güneş Enerji Santralleri için Mühendislik, Projelendirme, Kurulum ve kurulum sonrası servis 
hizmeti veren şirketin bir çok ARGE çalışmaları bulunmaktadır. 

Orbit Enerji’nin arkasında güçlü bir ekip bulunmaktadır. Saha servis sürekliliğinin sağlanması için Türkiye'nin 
her yerine hizmet verecek şekilde organize olmuştur. 
Çalışanların tamamı İSG, ilk yardım, yüksekte çalışma, defansif sürüş, elektrikte çalışma gibi standart 
eğitimlerden geçirilmiştir.

Her bir çalışanın, teknik eğitimlerin yanında kişisel eğitimlerle donatılması ve böylece işine değer katması 
hedeenmektedir.

Şirketin imza attığı tüm projelerde kalite, uzun ömür ve sıfır arıza hede yer almaktadır.  Rakiplerine karşı 
kalite ve güven avantajı sağlamayı hedeer.

www.orbitenerji.com

Biz Kimiz?



Tam Entegre İş Modeli

Müşterilerimize anahtar teslim projeler 
sunuyoruz. Bu kapsamda AR-GE, PROJEKSİYON, 
TEDARİK, MONTAJ, AKTİVASYON, SERVİS, 7/24 
İZLEME VE PERİYODİK BAKIM hizmetleri 
sunuyoruz.

Kurulum Kalitesinde Sektörün Öncüsü

Güneş teknisyenlerimiz her kurulumda titiz bir 
inceleme yapar. Solar, yatırımcılar için 20-30 
yıllık bir taahhüt olduğundan, her sistemin 
yüksek kalitede kurulumunun gerçekleştiğinden 
emin olmak istiyoruz.

Müşteri Eğitimine ve Korumasına 
Bağlılık

Müşterilerimizin, uzun vadeli bir sözleşme 
imzalarken haklarını ve yükümlülüklerini 
anlamalarını sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Orbit Finans

Ulusal hizmet ve ürün sağlayan bir yapı olarak, 
sermaye piyasalarına ve kredi olanaklarına 
erişimimiz bizi daha fazla teklif verme 
pozisyonuna sokuyor. Yatırımcılarımıza uzun 
vadeli değer yaratırken, avantajlı nansman 
seçenekleri sunuyoruz.
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KISACA ORBİT ENERJİ 

Neden Biz?

www.orbitenerji.com



KISACA ORBİT ENERJİ 

Logomuzun bir anlamı var

İŞLEYİŞ SÜREÇLERİMİZ

Müşteri Görüşmesi Ön Teklif Fizibilite Raporu Hazırlığı Kesinleşmiş Proje Görüşmeleri

Kesinleşmiş Maliyet Analizi ve Fizibilite Sözleşmenin İmzalanması Proje Başlangıcı ve Tamamlanması
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ANALİZ ÇİZELGELERİ

Geri Dönen Müşteriler

Başarı Oranı

Tamamlanmış Projeler

SİZİN KAZANIMLARINIZ

70%

99%

85%

PAZAR PAYI

5 %

Saha keşif ve projelendirme

Santral izleme ve erken uyarı

Tedarik

7/24 Çağrı merkezi ve 
Servis Hizmeti

Kurulum

Yatırım Teşvik ve Hibe Destek
Danışmanlığı



GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

ÇATI, CEPHE VE ARAZİ

UYGULAMALARI

Bir üretim santralinin kalitesini ortaya koyan parametre performans oranıdır.

Güneş Enerji Santrali kurulumunda, görev ve sorumluluk paylaşımı ve risk yönetimi açısından 
getirdiği avantajlar nedeniyle, proje kapsamındaki tüm mühendislik, tedarik ve inşaat işlerinin (EPC), 
teknik ve nansal yeterliliğe sahip bir yükleniciye anahtar teslim esasına göre ihale edilmesi, 
her ölçekteki GES projesinin yatırım hedeerine ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda Güneş Enerjisi Santrallerinin ekonomik ömürlerinin 25 yılın üzerinde olduğu kabul 
edilmekte ve yapılan nansal analizlerde bu nokta göz önünde bulundurulmaktadır. 25 yıl boyunca 
enerji üretecek bir sistemin verimliliğindeki çok küçük değişimlerin kümülatif olarak yıllar içindeki 
etkisi önemli seviyelere çıkmaktadır. 

Orbit Enerji olarak;
Çatı GES, Cephe GES ve Arazi GES uygulamaları gibi tüm Güneş Enerji Sistemlerinin 
anahtar teslim kurulumlarını tam entegre EPC hizmet anlayışı ile üstleniyoruz. Bu kapsamda;

H�zmetler�m�z
Solar Enerj� S�stemler� EPC;
Mühend�sl�k, Tedar�k ve Kurulum H�zmetler�

Çağrı mektubu alınması, uygulama projesinin hazırlanması ve TEDAŞ onayı, statik projenin yapılması 
ilgili kurumlardan uygunluk yazılarının alınması, fotovoltaik güneş panelleri temini ve montajı,
taşıyıcı konstrüksiyonların temini ve montajı, solar invertörler (eviriciler) temini ve montajı,
DC kablolar, AC kablolar ve kablo konektörleri temini ve montajı, pano ve OG panoda yapılacak 
gerekli revizyonlar, akım gerilim trafoları, çift yönlü sayaçlar malzeme teminleri ve montajı, veri kayıt, 
ölçüm ve uzaktan izleme sistemi, topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatı, sistem odası,  
gerekli alarm uyarı ikaz sistemleri, etiketlemeler ,testler ve devreye alma,  TEDAŞ yönetmeliğine uygun 
güneş enerji santralinin kabul işlemlerinin tamamlanması,ve  eğitimin verilmesi hizmetlerinin
tamamını bir vekaletinizle sizin adınıza gerçekleştiriyoruz.

www.orbitenerji.com



RÜZGAR ÖLÇÜM DİREKLERİ

H�zmetler�m�z
Rüzgar Enerj� S�stemler�

Rüzgar Ölçüm Direkleri

RES kurulumu yapabilmek için kurulum yapılacak alandan en az 1 yıllık ölçüm alınması 
gerekmektedir. Orbit Enerji, rüzgar ölçüm direklerinin imalatını, montajını ve bakımını 
yapmakta, rüzgar enerji santrallerinin periyodik bakımlarını üstlenmektedir.

Rüzgar Enerji Santralleri kurulumu yapmadan önce ölçüm yerlerinin doğru seçilmesi, 
uygun genişleme alanlarının belirlenmesi, geleceğe yönelik doğru planların yapılması 
için gereken bütün çalışmaları Orbit Enerji olarak gerçekleştirmekteyiz.

 

www.orbitenerji.com



GES

PERİYODİK BAKIM VE

ONARIM HİZMETLERİ

H�zmetler�m�z
Bakım-Onarım & İşletme

Santrallerinizi bakımsız bırakmayın ki o da size baksın!

Periyodik bakım masraf değildir. Bakımsızlık masraf çıkartır. Verimlilik düşürür!
İster çatıda ister arazide olsun şebekeye entegre güneş enerji santrallerinizin 
periyodik bakıma ihtiyacı vardır. 

PV sistemlerde en önemli yangın sebebi elektriksel arızalardır. Bunların başında da 
elektrik atlaması dediğimiz arklar, kısa devre, topraklama hatası ve ters akım gelmektedir. 
Kablo izolasyon sorunları, modül çatlamaları yada yanlış bağlantı gibi hatalar yanıcı 
malzemelerin tutuşmasına sebebiyet vermektedir.
GES için yatırım yapacaksanız yaptığınız yatırıminda sağlam ellerde olması gerekmektedir.
Mühendislik tarafının güçlü, etkin ve yetkin olması, Tedarik Zincirinin kuvvetli olması ve 
sonradan ön görülemeyecek doğal sebeplerden kaynaklı arızalar için uzmanlaşmış ve 
sürekliliği sağlamak için devamlı hizmet alınacak EPC Firmaları seçilmelidir.
İşte tam bu yüzden öncelikle EPC rmasını seçmek zorundayız.

GES – Güneş Enerji Santralleri’nizin periyodik bakım-onarım ve işletme hizmetlerini; 
arızalara anında müdahale, panel ve saha temizliği, performans ölçümleri, yedek parça 
yönetimi vb. gibi detaylı hizmetleri, santralinize özel çözümlerle üstleniyoruz.

20 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en uzman arıza bakım ve işletme ekibine sahibiz. 
Telekomünikasyon alt yapıları ve askeri alanlarda edindiğimiz yüksek kalite anlayışımızı 
ve engin tecrübemizi siz müşterilerimizle paylaşmaktan memnuniyet duyarız. 

 
Kurumsal Çözüm Ortaklarımız

www.orbitenerji.com



GES HİBE VE YATIRIM TEŞVİK

DESTEKLERİ PROJE YÖNETİMİ

DANIŞMANLIĞI

HİBE DESTEKLİ GES PROJELERİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Amaçlı Fon Desteği 
ile (TKDK - KKYDP) tarım hayvancılık faaliyeti güden işletmelerin bünyesinde ihtiyacı olan 
elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak karşılaması ve karlılığını artırarak 
işletmelerin daha fazla kazanç sağlamasına yönelik yatırımlara ilgili proje bütçesinin yüzde 
50–65’i oranında hibe desteği sağlanmaktadır.

Bu vesile ile genel anlamda; hibe kapsamlı GES projelerimiz bölgesel olarak enerji üretimlerinde 
farklılık gösterselerde yatırımcı sadece 20 ile 30 ay arasında bağlı bulunduğu dağıtım şirketine 
fatura ödemek yerine kendisine düşen % 50 oranında payı ödeyerek, 25 yıldan daha fazla 
zaman diliminde işletme giderlerinde büyük yer tutan elektrik faturalarından muaf olacak ve 
aynı zamanda elektriğin birim yatına sürekli gelen zamlardan da etkilenmemiş olacaktır.
Sadece bununla değil işletmende kurduğunuz santralde üretmiş olduğunuz elektriğin ihtiyaç 
fazlası miktarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi abone 
grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 
10 yıl süre ile ulusal şebekeye satarak gelir de elde edilebilmektedir.

GES PROJELERİNE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Bölgesel teşviklerden bağımsız olarak  Genel Teşvik sistemi kapsamında 240 kWe üzeri GES 
yatırımlarınıza;  %18 KDV istisnası, %2 Gümrük Vergisi Muayeti  destekleri sağlanmaktadır.

Orbit Enerji olarak, yatırımınızı en avantajlı durumuma getirecek şekilde zibilite planlaması 
yapıyoruz.  Yatırımın karakteristiğine  göre HİBE Kredi  veya YATIRIM TEŞVİK Belgesi destek 
başvuru süreçlerini  tek elden yönetiyor ve tam kapsamlı bir  proje yönetimi gerçekleştiryoruz. 
İDEAL ve UZUN ÖMÜRLÜ ENERJİ YATIRIMLARINIZ için maliyet etkin ve anahtar teslim çözümler 
sunuyoruz.

H�zmetler�m�z
Enerj� Yatırımları Danışmanlığı

www.orbitenerji.com



GES

TEKNİK MÜŞAVİRLİK

HİZMETLERİ

H�zmetler�m�z
Mühend�sl�k & Müşav�rl�k

GES Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Teknik Müşavir, doğal veya inşa edilmiş çevre üzerinde; bir problemi çözmek ya da çözümüne 
yaklaşmak için teknik konularda, bilimsel gerçeklere ve bilgiye dayalı olarak müşavirlik hizmeti 
veren kişi veya kuruluştur.

Orbit Enerji  için ise müşavirlik; sosyal sorumluluk, yetkinlik, bütünleşme, tarafsızlık, adil davranış, 
usulsüzlük karşıtlığı olarak özetlenebilir.
Özetle: bilgi, beceri, eğitim tek başına Müşavirlik yeterli değildir, bunların üçünün bir arada 
olması ve hizmet sunumunun etik değerlere uygun biçimde sunulması Müşavirliğin esasıdır.

Orbit Enerji olarak üniversitelerin Güneş Enerjisi Enstitüleri ile  düzenlediğimiz protokoller 
çerçevesinde  ve mevzuat kapsamında sorumlu, yetkin ve tarafsız müşavirlik hizmet leri 
sunuyoruz.

 

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİMİZ

• Planlama ve değerlendirme çalışmaları • Proje Yönetimi ve Mukavele Takibi • Olabilirlik 
(zibilite) etüdleri  • Master planlama ve etki değerlendirme hizmetleri • Ön araştırma ve 
programlama hizmetleri • Araştırma ve planlama hizmetleri  • Mimarlık ve mühendislik tasarım 
hizmetleri  • Mühendislik-Mimarlık tasarım kontrollüğü  • Kredi raporu hazırlanması  • Proje 
nansmanı danışmanlığı  • Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının 
belirlenmesi  • Keşif ve şartname hazırlanması  • İhale ve değerlendirme hizmetleri  • İnşaat 
yönetimi  • Mesleki, teknik, mali inşaat kontrolörlüğü ve denetimi  • İşletmeye alma 

www.orbitenerji.com



TÜRKİYE’de #OrbitGES

PROJE HARİTASI

PROJE RAKAMLARI

56
MW ON GRID

ARAZİ

39
MW 

ÇATI ÜSTÜ

27
SOLAR

SULAMA

3
SOLAR HİBRİT

SİSTEMLER

3
OFF GRID

SİSTEM

güneşiniz bol, enerjiniz sonsuz çözüm ortağınız ORBİT olsun



Türkiye’nin ilk 
Cephe Uygulamalı 

GES Projesi

ECOFOOD GES, Manisa Akhisar OSB
Kapasite; 400 kWp - KKYDP Hibe Destekli

Referans Projeler�m�zden



Referans Projeler�m�zden
UÇAK KARDEŞLER,  
Kapasite; 3136 kWp 



NİLBATU GIDA, Kemalpaşa
Kapasite; 1636 kWp - KKYDP Hibe Destekli

Referans Projeler�m�zden



MADANOĞLU ZEYTİNYAĞ, Manisa
Kapasite; 356 kWp - TKDK Hibe Destekli

Referans Projeler�m�zden



ŞUHUT GES, Afyon
Kapasite; 2120 kWp 

Referans Projeler�m�zden



KAYAVET, BERGAMA
Kapasite; 576 kWp - KKYDP Hibe Destekli

Referans Projeler�m�zden



AKAN NARİNCİYE, Mersin
Kapasite; 356 kWp 

Referans Projeler�m�zden



ALACAYAKA MERMER, Elazığ
Kapasite; 9600 kWp 

Referans Projeler�m�zden



UÇAK KARDEŞLER, Alaşehir
Kapasite; 1497 kWp 

Referans Projeler�m�zden



ÇEVİKLER TARIM, Mersin, Silifke
Kapasite; 300 kWp 

Referans Projeler�m�zden



SÖZCÜER GES, Akhisar- Kabaağaçkıran
Capacity; 1188 kWp 

Referans Projeler�m�zden



GAPTEAM KANALI, Şanlıurfa
Kapasite; 160 kWp - GAP BKİ Destekli

Referans Projeler�m�zden

Türkiye’de bir ilk 

Sulama Kanalı Üstü

Hareketli GES 



Adres : Kemalpaşa Cad. No:329
Pınarbaşı/İzm�r

Telefon : +90 232 502 01 28 Eposta : b�lg�@orb�tenerj�.com

www.orbitenerji.com


