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U Z A K  B İ R  H AYA L İ N  P E Ş İ N E  D Ü Ş M Ü ŞT Ü K
W E  W E R E  I N  P U RS U I T  O F  A  D I STA N T  D R E A M

Türkiye’de henüz bir güneş enerjisi sektörü yok-
ken, güneş yatırımları uzak bir hayalden ibaretken 
yola koyulduk ve montajını yaptığımız ilk işten 
itibaren profesyonelliği ve kaliteyi hep birinci sı-
raya koyduk. Sektörde ilklere ve önemli başarılara 
imza attık, sektörle birlikte büyüdük.

We started off when there was no solar energy sector in 
Turkey yet, when solar investments were just a distant 
dream, and we always put professionalism and quality 
in the first place from the first job we installed. We have 
led the way and obtained important achievements in 
the sector, and we have grown together with the sector.

Y E N İ  U F U K L A R A  Y E L K E N  AÇ T I K
W E  H AV E  S E T  SA I L  F O R  N E W  H O R I ZO N S

Nasıl 2011 yılında güneşin bir geleceği olacağı öngörüsüy-
le tüm enerjimizi bu alana yönlendirmişsek, 2018 yılında 
da aynı motivasyonla yeniden yapılanma sürecine girdik. 
Evsel sistemler, dijital dönüşüm, depolama ve üretimde 
zamanın ruhunu yakalayarak geleceğe bir kez daha emin 
adımlarla ilerlemekte kararlıyız.

Just as we directed all our energies to this field with the foresight 
that the solar will have a future in 2011, we entered the restructur-
ing process in 2018 with the same motivation. We are determined 
to take firm steps towards the future once again by catching the 
spirit of time in residential systems, digital transformation, storage 
and production.

2011

GELECEĞİN ŞİMDİDEN
DAHA YAKIN OLDUĞUNU
BİLİYORUZ!
WE KNOW THE FUTURE IS
CLOSER THAN NOW!
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Project & Engineering
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G U M B E L  G RO U P

G U M B E L  G RO U P

Gumbel Group, 2011 yılında güneş enerjisi alanına adım atan, sektördeki 
potansiyele yatırım yapan ilk Türk firmalarından biri oldu.

Sektörün henüz emekleme günlerinde, kaliteden ödün vermeden uluslararası 
standartlara uygun olarak tamamladığı projelerle ön alıcı, yön verici ve ivme 
kazandırıcı bir rol oynadı. Yola çıktığı ilk günden itibaren yerel ve global 
gelişmeleri yakından takip ederek, yenilenebilir enerji sektörünün dinamik 
ruhuna uyum sağlamak için gerekli adımları attı.

Sektörün artan hızla büyüyeceği ve bu büyümenin yenilikçi teknolojiler ve 
dijital dönüşümden bağımsız olmayacağı düşüncesiyle 2018 yılından itibaren, 
Türkiye için ilkleri başarma parolasıyla yeniden yapılanma sürecine girdi.

Güneşten
Güç

The Power 
 
The Sun

Gumbel Group became one of the first Turkish companies to step into the 
solar energy field in 2011 and invest in the potential in the sector.

It played a leading, guiding and accelerating role with the projects it complet-
ed in accordance with international standards without sacrificing quality, even 
in the infancy days of the industry. From the first day it started, it closely fol-
lowed local and global developments and took the necessary steps to adapt 
to the dynamic spirit of the renewable energy sector.

With the thought that the sector will grow at an increasing rate and that this 
growth will not be independent of innovative technologies and digital trans-
formation, it entered into a restructuring process as of 2018 with the motto of 
achieving firsts for Turkey.

FromGelen
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Kocaeli

İstanbul

SakaryaYalova

Hatay

Projelendirme ve Mühendislik
Hizmeti 719,9 MWp
Project Planning and Engineering
Services 719.9 MWp

EPC Hizmeti 322,2 MWp
EPC Service 322.2 MWp

İşletme ve Bakım Onarım
Hizmeti 249,40 MWp
Operation and Maintenance Repair Service 
249.40 MWp
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Toplam: 322,24 MWp
Total

PROJE
Project

LOKASYON
Location

KAPASİTE
Capacity

TÜR
Type 

TAMAMLAMA YILI
Completion Year

KAYAŞEHİR TOKİ İSTANBUL 0,06 MWp Çatı 2012
DÜLÜKBABA GAZİANTEP 0,04 MWp Arazi 2012
MARKA GRUP SİVAS 0,50 MWp Arazi 2013
BRİSA KOCAELİ 0,02 MWp Çatı 2013
BALRES DENİZLİ 1,00 MWp Arazi 2014
TÜRKMEN İPLİK KAYSERİ 1,15 MWp Çatı 2014
HASÇELİK KAYSERİ 5,71 MWp Çatı 2014
RAVABER KAYSERİ 1,07 MWp Çatı 2014
BEŞLER TEKSTİL KAYSERİ 1,15 MWp Çatı 2014
PROKON-EKON ANKARA 1,26 MWp Çatı 2014
KORKUTELİ ANTALYA 2,34 MWp Arazi 2015
AŞİYAN ANTALYA 2,29 MWp Arazi 2015
YEŞİLHİSAR KAYSERİ 6,37 MWp Arazi 2015
TÜRKMEN-TÜRKOĞLU KAYSERİ 4,42 MWp Arazi 2015
YUVALI KAYSERİ 3,45 MWp Arazi 2015
ÇAVUŞOĞLU-OYLUM KAYSERİ 2,29 MWp Arazi 2015
RNT ENERJİ NİĞDE 2,29 MWp Arazi 2015
AFAD SOLAR OTOPARK ANKARA 0,26 MWp Çatı 2015
OMEGA ENERJİ KONYA 5,72 MWp Arazi 2015
KALECİK ANKARA 2,02 MWp Arazi 2015
BESA ANKARA 4,58 MWp Arazi 2015
DOĞANŞEHİR MALATYA 4,72 MWp Arazi 2016
ÖRNEKKÖY MALATYA 5,29 MWp Arazi 2016
HASANOĞLAN ANKARA 5,95 MWp Arazi 2016
ALTINEKİN KONYA 4,49 MWp Arazi 2016
DERBENT KONYA 1,78 MWp Arazi 2016
SAHA ENERJİ DENİZLİ 8,16 MWp Arazi 2016
ARKOPA KAYSERİ 3,43 MWp Arazi 2016
ASTOR-YENTEK ŞANLIURFA 10,23 MWp Arazi 2016
ERCİYES ENERJİ KAYSERİ 1,14 MWp Arazi 2016
ASUDE ENERJİ GAZİANTEP 9,57 MWp Arazi 2017
ŞİŞECAM MERSİN 6,21 MWp Çatı 2017
ŞİŞECAM ARTEGE KOCAELİ 0,09 MWp Çatı 2017
AKTARMA BALIKESİR 40,62 MWp Arazi 2017
ÖZYURT KÜTAHYA 2,29 MWp Arazi 2017
TEPEPINAR KÜTAHYA 2,24 MWp Arazi 2017
MİRA KÜTAHYA 1,83 MWp Arazi 2017

PROJE
Project

LOKASYON
Location

KAPASİTE
Capacity

TÜR
Type

TAMAMLAMA YILI
Completion Year

RÜZGAR KÜTAHYA 1,70 MWp Arazi 2017
KIRGILLI KÜTAHYA 8,17 MWp Arazi 2017
SEYDİKÖY KÜTAHYA 9,58 MWp Arazi 2017
FİRHANLAR KÜTAHYA 3,82 MWp Arazi 2017
YUMRUTAŞ KÜTAHYA 1,14 MWp Arazi 2017
AYVALI AFYONKARAHİSAR 7,19 MWp Arazi 2017
KADIMÜRSEL AFYONKARAHİSAR 1,10 MWp Arazi 2017
HAYDARLI AFYONKARAHİSAR 1,65 MWp Arazi 2017
OBUZ ELAZIĞ 2,04 MWp Arazi 2017
AKMEZRA ELAZIĞ 5,72 MWp Arazi 2017
AHAT UŞAK 1,74 MWp Arazi 2017
GÖĞEM UŞAK 4,17 MWp Arazi 2017
İNCESU KAYSERİ 3,50 MWp Arazi 2017
ÇAVUŞOĞLU ENERJİ ESKİŞEHİR 5,86 MWp Arazi 2017
KESKİN ESKİŞEHİR 3,24 MWp Arazi 2017
KARAKUYU UŞAK 5,66 MWp Arazi 2017
KÖYCİVARI,ÇAMURTARLA UŞAK 2,97 MWp Arazi 2017
AKÖREN KONYA 2,97 MWp Arazi 2017
ELDİVAN ÇANKIRI 7,77 MWp Arazi 2018
KURŞUNLU ÇANKIRI 6,83 MWp Arazi 2018
VİRANŞEHİR ŞANLIURFA 32,19 MWp Arazi 2019
BENDIAB ABEDRACHID OKULU BBA / CEZAYİR 0,02 MWp Çatı 2019
MERT ÇELİK İSTANBUL 0,98 MWp Çatı 2020
KARTALLAR DAMPER KAYSERİ 0,32 MWp Çatı 2020
GÜNEŞFIX ANKARA 0,40 MWp Çatı 2021
OMS ADIYAMAN 3,14 MWp Çatı 2021
IĞDIR IĞDIR 0,58 MWp Çatı 2021
MERT ÇELİK-2 İSTANBUL 0,30 MWp Çatı 2021 *
ALKİM TEKSTİL YALOVA 0,31 MWp Çatı 2021 *
SARAY DÖKÜM TEKİRDAĞ 5,00 MWp Çatı 2021 *
KARACASU TEKSTİL KAHRAMANMARAŞ 5,06 MWp Çatı 2021 *
DONE MENSUCAT KAHRAMANMARAŞ 3,74 MWp Çatı 2021 *
BİLİCİLER TEKSTİL NİĞDE 6,32 MWp Çatı 2021 *
SEZA ÇİMENTO ELAZIĞ 21,04 MWp Arazi 2021 *

Our EPC References Our EPC References
EPC Referanslarımız EPC Referanslarımız

* Devam Ediyor
   Continues
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Kurulduğumuz 2011
yılından bu yana

odağımızda hep güneş
var

Since our establishment in 2011, 
our focus has always been the solar
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Kurulumunu
gerçekleştirdiğimiz

Türkiye’nin ilk 500 kWp
çatı üzeri GES tesisi 2013

yılından bu yana temiz
enerji üretiyor

Türkiye’nin 500 kWp kurulu gücündeki ilk çatı tipi 
güneş enerjisi santrali 2013 yılında Ankara-Kazan’da 

Prokon A.Ş. çatısında kuruldu. Tesisin resmi kabulü 
TEDAŞ tarafından 31 Mayıs 2013 tarihinde yapıldı.

Turkey’s first 500 kWp rooftop solar power 
plant, which we have established, has been 

producing clean energy since 2013

Turkey’s first rooftop solar power plant with an installed power of 
500 kWp was established in 2013 in Ankara-Kazan over the roof 

of Prokon A.Ş. The official acceptance of the facility was made by 
TEDAŞ on 31 May 2013.
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Anahtar teslim EPC 
hizmetlerini üstlendiğimiz 
YBT Enerji Korkuteli GES 
projesi Turseff ödülü 
kazandı
7 Aralık 2016 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’nın, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman 
Fonunun (TURSEFF) finansman sağladığı 260’ın 
üzerindeki güneş enerjisi santrali içerisinde, YBT 
Enerji yatırımı olan Işıkküre & Işıkyuvar GES, “En İyi PV 
(photovoltaic) Güneş Santrali Geliştirme Ödülü”ne 
layık görüldü. 

YBT Enerji Korkuteli SPP project, for which 
we undertake turnkey EPC services, won the 
Turseff award

On 7 December 2016, among more than 260 solar power plants 
financed by the European Bank for Reconstruction and Development, 
Turkey Sustainable Energy Financing Fund (TURSEFF), Işıkküre & Işıkyuvar 
SPP, an investment of YBT Energy, was awarded the “Best PV (photovoltaic) 
Solar Power Plant Development Award”
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Anahtar teslim EPC işlerimizde 
doğru malzemeyi doğru 

işçilikle buluşturmadaki 
uzmanlığımız 2019 yılında 8. 

ICCI ödülleriyle tescillendi
Müşterilerimizin yatırımlarını kendi yatırımımız gibi 

gördüğümüz ve onlar adına en doğru tercihleri 
yapmaya gayret gösterdiğimiz 2019 yılında 8. ICCI 

ödülleri ile tescillenmiş oldu. Türkiye’nin tek güneş paneli 
cam üreticisi olan Şişecam bünyesindeki Trakya Cam 

Tarsus-Mersin Fabrikası’nın çatısına anahtar teslim olarak 
kurduğumuz 6,2 MWp güce sahip tesis için seçtiğimiz 

panel, ana ekipman dalında ödüle layık
görüldü.

Our expertise in combining the right material with 
the right workmanship in our turnkey EPC works was 

certified with the 8th ICCI awards in 2019

It was registered with the 8th ICCI awards in 2019, in which we see our 
customers’ investments as our own and strive to make the right choices 
for them. The panel we selected for the 6.2 MWp power plant that we 

have built on the roof of Trakya Cam Tarsus-Mersin Factory under Şişecam, 
Turkey’s only solar panel glass producer, was deemed worthy of an 

award in the main equipment category.
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Bağımsız test
laboratuvarlarına en fazla
panel test ettiren Türk EPC
firmasıyız
Kaliteden ödün vermeyi hiç düşünmedik. Bu nedenle
kurulduğumuz günden itibaren istisnasız tüm 
kurulumlarımız için panel numunelerini bağımsız test 
laboratuvarlarında test ettirdik.

We are the Turkish EPC company that has the most 
panels tested by independent test laboratories

We never thought of compromising on quality. For this reason, we have 
had panel samples tested at independent test laboratories for all our 
installations, without exception, since the day we were founded.
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İşimizin hep 
arkasında olduk
Biz yaptığımız işe güveniyoruz. Kurulduğumuz 
günden itibaren tüm işlerimizde teminat mektuplu 
SPO garantisi veriyoruz. 

We always stand behind our work

We trust the work we do. Since the day we were established, 
we provide an SPO guarantee with a letter of guarantee in all our works.

Gumbel Group | 2021 |2 4 2 5



Yenilikle Yenilenebiliri
buluşturmak için Ar-Ge
dedik
Ar-Ge çalışmalarımızın ilk meyvesi olan
yerli solar tracker ürünümüz çok yakında
piyasada olacak.

We said R&D to bring innovation and
renewables together

Our domestic solar tracker product, which is the first fruit of our
R&D studies, will be on the market very soon.
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İlklere imza attık
İnşa edildiği dönemde TÜRKİYE’nin tek 

seferde tek lokasyonda kurulan en büyük 
GES tesisi olan 40,62 MWp büyüklüğündeki 

Aktarma GES’i Balıkesir’de inşa ettik

We have led the way

At the time it was built, we built the 40.62 MWp Transfer SPP, 
which was the largest SPP facility in TURKEY, established in one 

location at a time, in Balıkesir.
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Fırat Üniversitesi tarafından
geliştirilen Türkiye’nin ilk

tekerden tahrik teknolojili
elektrikli arabasına ana 

sponsor olduk
2017 yılında Fırat Üniversitesi (FÜ) ile imzaladığımız 

eğitime ve projelere destek protokolü kapsamında 
Fırat Racing arabası için ana sponsor olduk.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ilk tekerden tahrik 
teknolojisi ve 4 teker çekiş sistemine sahip elektrikli aracı

üretme amacıyla kurulan Fırat Racing arabası 20 farklı 
ülkede gerçekleşecek olan Formula Student Elektrik

yarışlarına katılım sağlayacaktır.

We became the main sponsor of Turkey’s first 
wheel drive technology electric car developed 

by Fırat University

We became the main sponsor for the Fırat Racing car within the 
scope of the training and projects support protocol we signed 

with Fırat University (FU) in 2017. Fırat Racing car, which was established 
to produce the first electric vehicle with wheel drive technology 

and 4-wheel drive system by breaking new ground in Turkey, will 
participate in Formula Student Electric races that will be held in 20 

different countries.
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2017 yılında 14 farklı 
lokasyonda 100MWp 

kurulumu 6 ayda 
tamamlayıp işletmeye 

alarak kırılması güç bir 
rekora imza attık

Türkiye solar sektörü için takvimlerin en sıkıştığı
dönemlerden biri olan 2017 yılında 135,7MWp

kurulum gerçekleştirdik. Bu kurumlumların
14 farklı lokasyondaki 100MWp’lik bölümünü yılın
ikinci yarısında başlayıp bitirdik. Bu hızlı tempoya

rağmen kaliteden ödün vermeyi hiç düşünmedik.

In 2017, we completed a 100MWp installation in 
14 different locations in 6 months and put it into 

operation, and we broke a record that is 
hard to set

In 2017, which is one of the most cramped periods for the Turkish 
solar industry, we installed 135.7MWp. We started and finished 

the 100MWp part of these institutions in 14 different locations in the 
second half of the year. Despite this fast pace, we never thought of 

compromising on quality.
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Anahtar teslim 
operasyonlarımızı 

Cezayir’e taşıdık
SARL Özgün Algeria ile CNTPP ortaklığı tarafından Bordj Bou 

Arreridj Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında 
Cezayir’de kurulumlarımıza başladık. Uzun soluklu projenin 
pilot uygulaması niteliğindeki ilk kurulumu Bordj Bou Arreridj 
eyaletinde yer alan Bendiab Abedrachid Okulu için yaptık.

We moved our turnkey operations to Algeria

We started our installations in Algeria within the scope of the protocol 
signed with Bordj Bou Arreridj Municipality by the partnership of SARL 
Özgün Algeria and CNTPP. As a pilot implementation of the long-term 

project, we made the first installation for the Bendiab Abedrachid 
School in Bordj Bou Arreridj province.

Gumbel Group | 2021 |3 4 3 5



Güneş enerjisine 
ve sektöre yönelik 

farkındalık yaratmak için 
tüm platformlarda var 

gücümüzle çalıştık
We worked hard on all platforms to 

raise awareness about solar energy 
and the sector
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Bir kW solar kurulum için 
ilave bir adet daha ağaç

Bodrum Ticaret Odası İle imzaladığımız Yenilenebilir Enerji İş Birliği 
Protokolü kapsamında her yıl 8 Kasım tarihinde bin adeti sabit 
olmak üzere her bir kW solar kurulum için ilave bir adet daha 

ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. 

One more tree for one kW solar installation

Within the scope of the Renewable Energy Cooperation Protocol we 
signed with Bodrum Chamber of Commerce, we will plant an additional 

tree for each kW of solar installation, 1000 of which will be fixed, on 
November 8 every year.
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Heran Enerji, elektrik öztüketim 
modeli için Güneş Elektrik 
Santralleri (GES) kurulumu, 
YEKA (Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanı) ihalelerinde 
danışmanlık ve her türlü 
GES santraliniz için anahtar 
teslim solar EPC hizmetlerini 
sunmaktadır. EPC-Finans 
yöntemi ile anahtar teslim 
uygulamalar yapmakta ve 
seçtiği uygulamalara finans 
çözümleri de sunmaktadır.

Heran Energy provides Solar 
Power Plants (SPP) installation 
for electricity self-consumption 
model, consultancy in YEKA 
(Renewable Energy Resource 
Area) tenders and turnkey solar 
EPC services for all your SPP 
power plants. It carries out turnkey 
applications with the EPC-Finance 
method and offers financial 
solutions to the applications it 
chooses.
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Dijital ile yenilenebiliri buluş-
turmak için yazılım faaliyetleri 
yürüten Gumbel Group, yatı-
rımcıların ihtiyaçlarını çok iyi 
analiz ederek, yatırımcının en 
çok ihtiyaç duyduğu şeffaflık ve 
takip edilebilir bir GES süreci 
için dijital danışman işlevi göre-
cek Clixolar’ı geliştirmektedir. 
Teoriden pratiğe GES süreçle-
rinin tamamını tek çatı altında 
toplayacak ve türünün tek ör-
neği olacak Clixolar, Gumbel’in 
eşsiz sektörel tecrübesini GES 
yatırımcısının hizmetine suna-
caktır.

Gumbel Group, which carries out 
software activities to bring togeth-
er digital and renewable, analyzes 
the needs of investors very well 
and develops Clixolar, which will 
serve as a digital consultant for the 
transparency and a traceable SPP 
process that the investor needs 
most. Clixolar, which will gather 
all SPP processes from theory to 
practice under one roof and will 
be the only example of its kind, 
will offer Gumbel’s unique sectoral 
experience to the service of SPP 
investors.
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Gumbel’in ev tipi ve küçük ölçekli çatı 
sistemleri ile toptan ve perakende satış 
operasyonlarından sorumlu Elseroof, 
elektrik öz tüketim modelinde güneş 
elektrik santrallerinin yaygınlaşmasını 
sağlamak ve solar elektrik sistemlerin 
malzeme ihtiyaçlarına cevap vermek 
amacıyla kurulmuştur. 

Her şeyin bir tık ötede olduğu günümüz 
dünyasında çatı üzeri sistem kurulumu-
nu çağın gerekleri ile uyumlu hale getir-
mek isteyen Gumbel, sektörel bilgi ve 
birikimini Elseroof Güneş Simülatörüne 
aktarmıştır. 

Türkiye’nin en işlevsel online güneş si-
mülatörü konumundaki hizmetten ya-
rarlanmak isteyen müşterilerin tek yap-
ması gereken simulator.elseroof.com 
adresine erişim sağlayarak yönergeleri 
takip etmesi ve dilerse teklif alıp kuru-
lum yaptırmasıdır.

Elseroof, which is responsible for Gumbel’s 
residential and small-scale roof systems and 
wholesale and retail operations, was estab-
lished to ensure the widespread use of so-
lar power plants in the electricity self-con-
sumption model and to respond to the 
material needs of solar electricity systems.

In today’s world where everything is just a 
click away, Gumbel, who wants to harmo-
nize the rooftop system installation with the 
requirements of the age, has transferred its 
sectoral knowledge and experience to the 
Elseroof Solar Simulator. 

Customers who want to take advantage of 
the service, which is the most functional 
online solar simulator in Turkey, simply have 
to access simulator.elseroof.com, follow the 
instructions, and get an offer and install if 
they wish.
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SolarAVM, Gumbel Group tarafın-
dan 2011 yılına uzanan sektör tec-
rübesinin bir yansıması olarak ku-
rulmuştur. Kullanıcı dostu arayüzü, 
ürün çeşitliliği, rekabetçi fiyatları 
ve teslimat hızı sayesinde kısa süre-
de geniş bir kitleye hitap eder hale 
gelen platform Türkiye’nin alanın-
da en çok ziyaretçi çeken ve satış 
yapan internet sitelerinden biri ko-
numundadır.

SolarAVM was established by Gumbel 
Group as a reflection of its industry ex-
perience dating back to 2011. Thanks to 
its user-friendly interface, product va-
riety, competitive prices and delivery 
speed, the platform has become one 
of the most visited and selling web-
sites in Turkey in its field, appealing to 
a wide audience in a short time.
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OJOPIX olarak, Gumbel Group’un 
2011 yılından bugüne kadar Güneş 
Enerji Santralleri kurulum işlerindeki 
arazi uygulamaları,saha eğimleri, haf-
riyat hesaplama işlemleri, çatı uygu-
lamaları, çatı haritalaması konusunda 
edindiği tecrübelere; yeni teknolojile-
ri ve alanında uzman mühendis kadro-
muzu entegre ederek yeni bir boyuta 
taşıdık. 

Fotogrametrik yöntemler kullanarak, 
nokta bulutu, 3D model, 3D arazi yapı-
sı, drone ile haritalama, termal görün-
tüleme, panel verimliliği gibi konular-
da tüm sektörlere hizmet vermekteyiz.

As OJOPIX, we have carried it to a new di-
mension by integrating new technologies 
and our expert engineer staff with the ex-
perience gained by Gumbel Group in the 
field of SPP installation works, site slopes, 
excavation calculation processes, roof ap-
plications, roof mapping since 2011. 

By using photogrammetric methods, we 
provide service to all sectors in subjects 
such as point cloud, 3D model, 3D terrain 
structure, drone mapping, thermal imag-
ing, panel efficiency.
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Sektör tecrübesi 1987 yılına da-
yanan Güneşfix, 2014 yılından iti-
baren güneş panelleri için taşıyıcı 
sistemler üretmeye başlamıştır. 
Özgün tasarım, uzun ömürlü, da-
yanıklı ve dünya standartlarında 
sistemler üreten Güneşfix, 2018 
yılından itibaren Gumbel Group 
bünyesine dahil oldu.Türkiye’de 
alanında gerekli bilgi, birikim ile 
teknik ve kalite belgelerine sahip 
olan Güneşfix, 460 MW’yi aşan re-
feransıyla sektörün önemli firma-
ları arasında yer almaktadır.

Güneşfix, whose sector experience 
dates back to 1987, has started to 
produce mounting systems for solar 
panels since 2014. Güneşfix, which 
produces original design, long-lasting, 
durable and world-class systems, has 
been included in the Gumbel Group 
since 2018. Güneşfix, which has the 
necessary knowledge, experience and 
technical and quality documents in its 
field in Turkey, is among the important 
companies of the sector with its refer-
ence exceeding 460 MW.
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Ar-Ge merkezimiz ile yenilikle ye-
nilenebiliri buluşturmak için çalış-
malar yürütüyoruz. Ar-Ge çalışma-
larımızı yaparken ayaklarımızı yere 
sağlam basmaya özen gösteriyoruz. 

Hem yerli hem de global pazarda 
karşılık bulacak ürünler geliştirme 
çabasındayız. Bu doğrultuda, so-
lar tracker ve batarya teknolojileri 
alanında global gelişmeleri yerli 
üretimle buluşturmak ve yeniliği 
yakalamak için var gücümüzle ça-
lışıyoruz.

We are working with our R&D center 
to bring innovation and renewable to-
gether. While doing our R&D studies, 
we take care to keep our feet firmly on 
the ground.

We are striving to develop products 
that will reciprocate in both domestic 
and global markets. In this direction, 
we are working hard to bring glob-
al developments in the field of solar 
tracker and battery technologies to-
gether with domestic production and 
to catch up with innovation.

|

ARGE
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Yenilenebilir enerji alanındaki tec-
rübeyi dijitale aktarmak ve global 
ölçekli hedefleri olan yazılımlar 
üretmek amacıyla Gumbel Yazı-
lım’ı hayata geçirdik. 

Grup bünyesindeki firmaların ya-
zılım ihtiyaçlarına destek olmak 
ve dijital çağın gereklerine uygun 
yenilikçi projeler üretmekten so-
rumludur. Faaliyet alanını grup 
ihtiyaçları ve enerji sektörü ile sı-
nırlamayan Gumbel Yazılım, güçlü 
yazılımcı kadrosuyla e-ticaret ve 
dijital dönüşüm odaklı çalışmalar 
yürütmektedir.

We have implemented Gumbel Soft-
ware in order to digitize the experi-
ence in the field of renewable energy 
and to produce software with glob-
al-scale goals.

It is responsible for supporting the 
software needs of the companies 
within the group and producing inno-
vative projects in line with the require-
ments of the digital age. Gumbel Soft-
ware, which does not limit its field of 
activity to the needs of the group and 
the energy sector, carries out studies 
focused on e-commerce and digital 
transformation with its strong software 
team.

YAZILIM
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Güneşten aldığımız enerjiyi 
kültürel kazanıma dönüştür-
mek için yayım dünyasındaki 
yerimizi aldık. Kar amacı güt-
meden çevrilmeyeni çevirip, 
basılmayanı basmayı amaçlı-
yoruz.

We took our place in the pub-
lishing world in order to trans-
form the energy we receive 
from the sun into cultural gain. 
We aim to translate the untrans-
lated and print the unpublished 
non-profit.

YAYIM

|5 6 5 7



ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
OUR SOLUTION PARTNERS

Türkiye Yetkili
Distribütörü
Turkey Authorized
Distributor

Authorized 
dealer

Yetkili
Bayii

Gumbel Group | 2021 |5 8 5 9




