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Kendi Elektriğini Üretmeyi Düşünenleri, Antalya'da, Güneş Enerji Santrali Yapımcıları ve Tedarikçileri 
İle Buluşmaya Davet Ediyoruz! 

Agoras Fuarcılık Hizmetleri olarak, yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet 

gösteren tüm firmaları 22 - 24 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya, Cam Piramit'te düzenleyeceğimiz 

RENSEF 3. Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı'na katılmaya davet ediyoruz. 

Sizi de fuarımızın değerli katılımcıları arasında görmeyi arzu ediyoruz. 

RENSEF'in misyonu 

Türkiye'nin güney bölgelerinde, turizm, sanayi, tarım, ticaret ve sağlık sektörlerindeki enerji ihtiyacına, 

ekonomik çözümlerin tanıtıldığı, bölgenin en önemli ticari buluşmasını organize etmek. 

 RENSEF'in vizyonu 

Türkiye'nin güney bölgelerinde turizm, sanayi, tarım sektörlerindeki hacimli enerji tüketicilerini, enerji 

verimliliği hizmeti verenlerle tanıştırıp yüksek tasarruf elde etmelerini sağlayacak yöntemlerle 

tanışmalarını sağlamak, bölgenin, güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal enerji potansiyelini değerlendirip 

bu kaynaklardan enerji üretmeye aday yatırımcılarla sistem kurucularının tanışıp yatırım projelerini 

konuşabilecekleri, sektörlerin enerji ihtiyaçlarına çözüm önerilerinin sunulduğu Türkiye'nin Akdeniz 

Bölgesi'ndeki en önemli ticari buluşmasını organize etmek. 

Neden Antalya'da bir Enerji Fuarı? 

Alternatif enerji konusunda farkındalık arttıkça; Fotovoltaik, Biyoenerji ve Enerji Verimliliği çözümlerine 

birçok sektör ve kesimden hızla büyüyen bir talep gözlemlenmektedir. Türkiye'nin güneyinde de bu 

konuda oluşan bilgi birikimiyle beraber, pek çok kesimden yatırımcı temiz enerjiye yönelecektir. 

Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde turizm, tarım ve sanayi 

sektörlerinin tümünün veya bazılarının gelişmiş ve ön planda olduğu birçok stratejik il bulunmaktadır. Bu 

bölgelerde yerleşik bulunan çok sayıda potansiyel yatırımcı için de en ideal buluşma noktası olarak 

Antalya ön plana çıkmakta. Bu konuda Antalya'nın ön planda olmasının sebebi ise içerisinde barındırdığı 

yaklaşık 900 adet turizm bakanlığı onaylı otel ve tatil köyleri. Antalya, İzmir ve Muğla'da yaklaşık olarak 

2000adet turizm bakanlığı onaylı otel bulunduğunu düşünürsek; bu alanda fiyat ve kalite anlamında en 

rekabetçi ortamı Antalya sunmakta. Avrupa'nın pek çok noktasından gelen turistler için şehir içerisinde, 

etrafında ve ilçelerinde yaratılmış olan sayısız cazibe noktası da; yatırımcıları buraya çeken bir diğer 

önemli etkendir. İşte bu durum, Antalya'nın neden en ideal buluşma noktası olduğunu gözler önüne 

seriyor. 

Öte yandan; Türkiye'nin güneyinde oldukça fazla bulunan turizm yatırımcısı da fotovoltaik, solar thermal 

ve çöpten elektrik üretimi konusunda önemli bir potansiyel ortaya koyuyor. En büyük gideri elektrik 

faturası olan turizm yatırımcısı, güneyin güneşinden ve yıllık onlarca milyon turistin yemek atıklarından 

faydalanmak için yatırım fırsatı kolluyor. 

Antalya'nın tarımcısı da önemli bir potansiyel yatırımcı konumunda bulunuyor. Yüz binlerce seranın 

olduğu tahmin edilen Antalya'da hem güneş enerjisi hem de biyoenerji, yatırımcıya çözüm olabilir. 

Özellikle, sera atıklarının enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi anlamında biyoenerji çözümlerine ilgi 
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duyan sera yatırımcılarının sayısı bir hayli fazladır. Sulama maliyetlerinin yüksek olması ve şebekeden 

elektrik alamayan çiftçilerin bulunması ise Solar Tarımsal Sulama konusunu gündeme getiriyor. 

Binlerce büyük turizm, tarım ve sanayi tesisinin yer aldığı Türkiye'nin güneyinde bu tesislerin en büyük 

gideri olarak elektrik faturaları gösterilmektedir. Tüketim kapasitesi 3 MW'ı aşabilen büyük tatil köyleri 

gibi birçok tesisin yatırımcısı, yöneticisi ve teknik ekibi, maliyetleri düşürebilmek için çözümler arıyorlar. 

Otellerin yemek atıkları ve şehir atıkları da biyoenerji olarak değerlendirilmeyi bekliyor. 

Antalya en ucuz fuar, toplantı, kongre, buluşma destinasyonu 

• Dünyanın en çok 5 yıldızlı otel ve turistik işletmelerinin bulunduğu şehirlerden biri olan Antalya; fuar 

ziyaretçilerine yüksek konforlu otellerde ekonomik olarak konaklama imkanı sağlamaktadır. 

• Antalya ulaşımı kolay bir şehirdir. Antalya Uluslararası Havalimanı'na; Avrupa, Rusya, Türkî 

Cumhuriyetleri ve Ortadoğu'dan 130' un üzerinde şehirden, direkt veya bağlantılı olarak 250'nin 

üzerinde sefer ulaşmaktadır. Ayrıca her sezon, İstanbul- Antalya arası düzenli olarak 20'den fazla 

tarifeli sefer, diğer şehirlerden de düzenli direkt seferler bulunmaktadır. 

• Antalya keyifli bir şehirdir. Gerek havalimanından gerekse konaklanan otellerden fuar alanına 

ulaşım oldukça kolaydır. Bu sayede zamanınızı trafikte harcamaz, iş ve tatil keyfini birlikte yaşarsınız. 

• Üstelik ekim sonu birçok büyük kentimizin aksine, Antalya'da hala yazdan kalma bir güneşin tadına 

varmanız mümkündür! 

• Güneş enerjisini günlük hayatta aktif olarak kullanan Antalya'da güneş enerjisi üreten birçok firma 

bulunmaktadır. 

Kimlerle buluşacaksınız? 

Güneş enerji Santrali yapımcıları (EPC) ve panel, invertör, metal konstrüksyon ve diğer malzeme 
tedarikçileri, biyoakıt ve biyokütle enerji sistemleri yapımcıları ve tedarikçileri, enerji verimliliği 
danışmanlık firmalarını ve ilgili sektörel dernek ve kurumları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da RENSEF’te 

katılımcı arasında yer almaktadır.  

Enerji yatırımcılarını en yakından ilgilendiren, en son gelişmeleri RENSEF Forum çerçevesindeki 

panellerde dinleyebilir, Fuar katılımcısı sektör firmaları ile tanışabilirsiniz. Yenilenebilir enerji sistemleri 

santral yapımcıları ve tedarikçi firmalarla ilişkiler kurup projelerinizi, düşüncelerinizi onlarla paylaşabilir, 

projelerinize, yatırımlarınıza partnerler bulup yardım alabilirsiniz.  

RENSEF 2014 Fuarı'nda, 980 m2 net sergileme alanında, 62 katılımcı firma, Türkiye'nin 48 şehrinden 750 

kişi, 14 ülkeden 55 yabancı ziyaretçi, toplamda 2.137 ziyaretçi ile RENSEF 2014'te Antalya'da 

buluşmuştu. Kapıda meslek bildirenlerin 650 Enerji Yatırımcısı ve 210 Proje Sahibi olduklarını tespit 

edebildik. 

 

RENSEF FORUM 2015 

Bu yıl da RENSEF Fuarı kapsamında düzenlediğimiz RENSEF FORUM içinde farklı sektör dernekleri farklı 

paneller ve konferanslarla ziyaretçilere ve potansiyel yatırımcılara sektörle ilgili güncel bilgiler 

sunacaklardır. RENSEF Forumu izlemek herkesin katılımına açık ve bedelsizdir.  
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FORUM bünyesinde bazı katılımcı şirketler ise ticari sunumlar yaparak, kendilerini potansiyel 

yatırımcılara anlatacaklardır. Ticari sunumlar çerçevesinde projelerinizin yapımı hakkında iddialı firmaları 

yakından dinleyebilirsiniz. Ticari sunumlar, saatlik dilimlerle firmalar tarafından bedeli karşılığında 

kiralanmıştır. Firmaların anlatımlarından firmaların kendileri sorumludur. 

Tüm potansiyel enerji yatırımcılarını yatırımlarını şekillendirirken RENSEF Foruma dinleyici olarak 

katılmaya davet ediyoruz. 

RENSEF Forum : http://www.rensef.org/tr/etkinlikler-rensef-2014-forum-rensef-foruma-

davetlisiniz.html   

 

Yerleşim Planı, Katılımcı Listesi, Fiyatlar 

Fuarımız hakkında daha detaylı ve güncel bilgiyi, www.rensef.org adresinden hem Türkçe hem de 

İngilizce olarak alabilirsiniz. 

En temel bilgileri de aşağıdaki linklerimizde görebilirsiniz: 

Yerleşim planımız: http://www.rensef.org/tr/katilimci-merkezi-yerlesim-planli.html   

Katılımcı Listemiz: http://www.rensef.org/tr/katilimci-merkezi-katilimci-listesi.html  

Katılım Fiyat Listemiz: http://www.rensef.org/tr/katilimci-merkezi-fiyatlar.html  

Başvuru Formu: http://www.rensef.org/tr/katilimci-merkezi-basvuru-formu.html  

Sponsorluk Seçenekleri: http://www.rensef.org/tr/katilimci-merkezi-rensef-2014-sponsorluk.html  

 

Sizi de Ziyarete Bekliyoruz 

Eğer Turizm, Tarım, Sağlık, Perakende veya Sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor ve ciddi bir elektrik 

tüketicisi iseniz, bu elektrik masrafını azaltmak için kalıcı çözümler arıyorsanız, sizi de 22 - 24 Ekim 2015 
tarihleri arasında,  Antalya Cam Piramit'te düzenlediğimiz RENSEF 3. Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve 
Enerji Verimliliği Fuarımız’a davet ediyoruz. 

 


