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10 yılın üzerinde deneyim 
Yenilenebilir enerji sektöründe on yıldan fazla süredir aktif olan BFP, başta güneş ve rüzgar olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılarak elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve temini için teknik hizmet veren, geniş deneyime sahip, dinamik ve esnek bir mühendislik 

firmasıdır.  

35’ten fazla işbirliği içinde olduğumuz mühendis ekibi 
BFP, farklı disiplinleri aynı anda uygulayabilen, çok deneyimli mühendis kadrosuna sahiptir. Bünyesinde 25 mühendis, 4 zemin etüd 

teknisyeni, 3 elektrikçi, 2 bakım&onarım teknisyeni ve 3 idari mühendis bulunmaktadır. BFP'nin konusundaki ustalığı, tüm tasarım ve 

uygulama süreçlerinin yönetimini hiç bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan kendi şirket kaynaklarıyla çözmesini sağlamaktadır.  

900 MW gücün üzerinde gerçekleşmiş proje 
On yılı aşkın bir süre içerisinde, BFP Group, İtalya ve Avrupa pazarında toplamda 480MW gücünden fazla PV santrali ve 450MW gücünden 

fazla rüzgar santrali için mühendislik hizmeti sağlamıştır. Bu santrallerin hepsi şebekeye bağlanmıştır. 

 2 uluslararası şirket 
Dünyanın çeşitli pazarlarındaki artan enerjini ihtiyacını karşılamak için BFP Group, iki farklı bölgede yeni şirketler kurmuştur. Bu şirketler, Fas, 

Casablanca’da 2011 yılında açılan BFP Maghreb ve Türkiye, İstanbul’da 2012 yılında açılan BFP Enerji olmuştur. 

BFP amacı 
Şirketin amacı, özveriyle çalışarak, en son endüstri gelişmeleri ve yenilikleriyle güncel kalıp, müşterilerinin proje kabul şartları ve teslim 

tarihlerine saygı gösterirken, kesin ve zamanında sonuçları garanti etmektir.,  

BFP Group hakkında bilgiler: 

1. BFP GROUP - ULUSLARARASI: 
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BFP Group felsefesi dört temel kavrama dayanmaktadır: 

1. BFP GROUP - ULUSLARARASI: 



Kalite Sistem Yönetimi için Studio Tecnico BFP S.r.l. UNI EN ISO 9001:2008 sertifikasına, Çevre Yönetimi için UNI EN ISO 14001:2004 

sertifikasına sahiptir.. Ayrıca Şantiye Sağlığı ve Güvenliği için OHSAS 18001:2007 sertifikası bulunmaktadır.  

 

OHSAS (İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi) sertifakası çalışma ortamlarında etkin bir güvenlik yönetim sisteminin uygulandığını 

kanıtlamaktadır. Şantiye faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için standardlara bağlı olarak çalışan 

kuruluşumuz tarafından büyük bir kararlılık gösterilmektedir. 
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BFP Group sertifikaları: 

1. BFP GROUP - ULUSLARARASI: 



Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan BFP Group şirketleri, önemli pazarlarda lokal hizmet garantisi vermektedir. 

 

Studio Tecnico BFP S.r.l. ve BFP Service S.r.l. Bari, İtalya’da bulunmaktadır. Grup bu noktadan, 

Avrupa pazarındaki tüm mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yönetmekte ve İtalya’da bulunan santrallerin 

bakım onarım hizmetlerini yürütmektedir. 

 

 

BFP Enerji A.Ş. ofisi Istanbul, Türkiye’de bulunmaktadır. Mühendislerimiz tüm hukuki gereksinimler, 

izinler, başvuru formları ve imzalanacak belgelerin tamamlanmasında tam yetkiye sahiptir. BFP Enerji 

yenilenebilir enerji konusunda tasarımın teknik ve idari yönetimi, izinler, lisanslama, inşaat, bakım ve onarım 

hizmetleri sunmaktadır.  

 

 

BFP Maghreb S.a.r.l. ofisi Rabat, Fas’ta bulunmaktadır. Mühendislik ve danışmanlık hizmeti 

sunulmaktadır.  

Studio Tecnico BFP S.r.l.  
BFP Service S.r.l. 
İtalya 

BFP Maghreb S.a.r.l. 
MOROCCO 

BFP Enerji A.Ş. 
TURKEY 

BFP Group şirketleri ve yerleri: 
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1. BFP GROUP - ULUSLARARASI: 



BFP ENERJI A.Ş., BFP Grubu, İtalya ile RENES Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Türkiye eşit ortaklığında, BFP Grubu’nun yenilenebilir 

enerji konusunda çok kapsamlı deneyimleri ile Müh. Erhan Çakar’ın sanayi yatırımlarında mühendislik, proje yönetimi ve Türkiye yenilebilir 

enerji piyasasındaki yerel deneyimleri baz alınarak İstanbul’da kurulmuş bir şirkettir. 

 

BFP Enerji A.Ş., Türkiye’de yenilenebilir enerji sistemlerinin tasarımı, mühendisliği, lisans başvurusu, anahtar teslimi kurulumu, işletimi ve 

bakımı konularında entegre teknik ve idari yönetim hizmetleri sunmakta ve bu hizmetler zemin üstü güneş enerjisi santralleri, çatı üstü güneş 

enerjisi santralleri, rüzgar enerjisi santralleri ve biyokütle enerji sistemlerinin elektrik ve inşaat işlerinin komple mühendislik hizmetlerini 

kapsayan teknik danışmanlık veya fizibilite çalışmaları ve teknik/idari gözden geçirme raporları (due diligence) gibi genel danışmanlık 

hizmetlerini   kapsamaktadır. 

 

BFP Enerji A.Ş, merkez ofis İstanbul’da, bölgesel ofisleri, İzmir, Antalya, Denizli, Muğla, Burdur, Konya, Niğde, Adana, Çanakkale’de olmak 

üzere; 30 uzman mühendisten oluşan BFP Grubu takımının tam desteği ve Türk ortakların yerel bilgi ve tecrübeleriyle etkin bir işbirliği içinde 

çalışmaktadır. BFP Grubu, 10 yılı geçen süre içerisinde, İtalya ve Avrupa pazarında toplam 480 MWp fotovoltaik enerji santralı ve 450 MWp 

rüzgar enerjisi santralinin kurulumunda hizmet vermiştir. 

 

BFP Enerji A.Ş.’nin eşit kurucu ortağı olan RENES, yirmi yıl içerisinde tamamlamış olduğu 18 büyük ölçekli sanayi yatırım projesi tecrübesiyle 

kendini ispatlamıştır. 
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2. BFP ENERJİ - TÜRKİYE: 

BFP Grubu’nun tecrübesi ile RENES Enerji’nin yerel uzmanlığının birleştiği bir iş ortaklığı 

Yenilenebilir	  Enerji	  Ya,rımlarında	  Sizin	  Tecrübeli	  ve	  Güvenilir	  Ortağınız	  



STUDIO	  TECNICO	  BFP	  S.R.L.	  
Mühendislik	  &	  Danışmanlık	  

BFP	  Service	  S.r.l.	  
EPC	  -‐	  Bakım&Onarım	  -‐	  

İşletme	  YöneKmi	  DAG	  Energy	  S.r.l.	  
Mühendislik-‐	  Finans	  -‐	  

GelişKrme	  

Young	  Oil	  S.r.l.	  
Akaryakıt	  &	  Gaz	  

BFP	  Maghreb	  S.a.r.l.	  -‐	  Fas	  
Mühendislik	  &	  Danışmanlık	  

BFP	  Enerji	  A.Ş.	  -‐	  Türkiye	  
Mühendislik	  &	  Danışmanlık	  –	  
Turnkey/EPC	  –	  İşletme	  Bakımı	  	  

Şirket	  YöneQm	  Kurulu:	  
	  

YöneQm	  Kurulu	  Başkanı:	  	  
Müh.	  Erhan	  Çakar	  

	  
Yön.Kur.Bşk.Yardımcısı:	  
Müh.	  Antonio	  Festa	  

Antalya	  
Bölge	  Ofisi	  

Denizli	  
Bölge	  Ofisi	  

Burdur	  
Bölge	  Ofisi	  

Niğde	  	  
Bölge	  Ofisi	  

İzmir	  
Bölge	  Ofisi	  

Çanakkale	  
Bölge	  Ofisi	  

Muğla	  
Bölge	  Ofisi	  

Konya	  
Bölge	  Ofisi	  

Adana	  
Bölge	  Ofisi	  

2. BFP ENERJİ - TÜRKİYE: 
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3. BFP MÜŞTERİLERİ: 

BFP’nin değerli müşterilerinden bazıları: 



BFP’nin değerli müşterilerinden bazıları: 

3. BFP MÜŞTERİLERİ: 
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Avrupa’da kurduğumuz PV santralleri 
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4. BFP REFERANSLARI: 

43 MWp, İtalya 

15 MWp, İtalya 

40 MWp, UK 

Projelendirilmiş, Ruhsatlandırılmış, Kurulmuş Ve İzni Alınmış  
480 MW Gücün Üstünde PV Santralleri 

!  130 MWp PV Santrali, çeşitli bölgelerde (İngiltere) 

!   123 MWp PV Santrali, Troia (İtalya) 

!   43 MWp PV Santrali, Cellino San Marco (İtalya) 

!   15 MWp PV Santrali, Girifalco (İtalya) 

!   13 MWp PV Santrali, Ferrara (İtalya) 

!   3 x 15 MWp PV Santrali, Cerignola (İtalya) 

!   8 MWp PV Santrali Torchiarolo(İtalya) 

!   8 MWp PV Santrali, Francavilla Fontana (İtalya) 

!   8 MWp PV Santrali, Aprilia (İtalya) 

!   7.5 MWp PV Santrali, Manduria (İtalya) 

!   5 MWp PV Santrali, Sabaudia (İtalya) 

!   4.9 MWp PV Santrali, Aprilia (İtalya) 

!   4.9 MWp PV Santrali, Viterbo (İtalya) 

!   4.9 MWp PV Santrali, Anagni (İtalya) 

!   3kW’tan 5MW’a kadar kurduğumuz diğer küçük santraller 
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4. BFP REFERANSLARI: 

Projelendirilmiş, Ruhsatlandırılmış, Kurulmuş Ve İzni Alınmış  
450 MW Gücün Üstünde Rüzgar Santralleri 

!  102.5 MW Rüzgar Santrali, Fossa del Lupo (İtalya) 

!  36 MW Rüzgar Santrali, Troia (İtalya) 

!  34 MW Rüzgar Santrali, Ordona (İtalya) 

!  30 MW Rüzgar Santrali, Troia (İtalya) 

!  30 MW Rüzgar Santrali, Erchie (İtalya) 

!  30 MW Rüzgar Santralis, Salandra/Banzi (İtalya) 

!  26 MW Rüzgar Santrali, Ordona (İtalya) 

!  24 MW Rüzgar Santrali, Faeto (İtalya) 

! 15 MW Rüzgar Santrali, Troia (İtalya)  

!  12 MW Rüzgar Santrali, Viticuso (İtalya) 

!  7.5 MW Rüzgar Santrali, Troia (İtalya) 

!  4 MW Rüzgar Santrali, Troia (İtalya) 

!  32 x 1MW Rüzgar Santralis throughout İtalya 

!  60kW’tan 700kW’a kadar kurduğumuz diğer küçük santraller 

12 MWp, İtalya 

7,5 MWp, İtalya 

36 MWp, İtalya 

Avrupa’da kurduğumuz Rüzgar santralleri 



ANAHTAR	  TESLİMİ	  KONTRAT	  İŞLERİ:	  
●	  Güneş	  Enerjisi	  Santralları	  ●	  Rüzgar	  Enerjisi	  Santralları	  ●	  Biyokütle	  Enerji	  Sistemleri	  

İŞLETME	  VE	  BAKIM	  SERVİSLERİ:	  
●	  İşletme	  Servisleri	  ●	  EğiKm	  ve	  Destek	  
●	  Bölge	  Ofislerle	  Kalite	  Bakım	  Servisleri	  	  

(Akdeniz,	  Ege,	  Marmara	  ve	  Orta	  Anadolu	  Bölge	  Ofisleri)	  

MÜHENDİSLİK	  VE	  DANIŞMANLIK	  HİZMETLERİ:	  
●	  Proje	  Tasarım	  ve	  Hazırlığı	  ●	  Ruhsatlandırma/Lisans	  Alımı	  

●	  Proje	  YöneKmi	  ●	  Fizibilite	  Çalışmaları	  ●	  Çevresel	  Etki	  Çalışmaları	  
●	  Gözden	  Geçirme	  Raporları	  ●	  İnşaat	  ve	  Elektrik	  İşlerinin	  Mühendisliği	  

●	  İşin	  Sahibi	  için	  Mühendislik	  ●	  İnşaat	  Saha	  Hizmetleri	  
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5. BFP HİZMETLERİ: 
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Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri 

5. BFP HİZMETLERİ: 

Proje Tasarım ve Hazırlık: Türk standartları ve saha araştırma sonuçlarıyla uyumluluk içinde. 
  
Ruhsatlandırma/Lisans: BFP Enerji, tüm yasal gereksinimleri, izin prosedürleri, dökümanların teslim edilmesi ve imzalanması gibi 
yetkilere sahip olan yerel mühendisler bulundurmaktadır.  
  
Proje Yönetimi: Bölgesel olarak çalışan mühendislerin, Türk standartlarıyla uyumlu projeleri, bitiş tarihlerine, kontrat 
yükümlülüklerine, anlaşmaya varılan bütçeye ve işin kalite düzeyine  gereken saygıyı göstererek yönetmesi. 
  
Çevresel Etki Çalışmaları/Fizibilite Çalışmaları: Lisanslama için veri toplama amaçlı hava istasyonu kurulumu, yenilenebilir enerji 
santral kurulumlarının fizibilite tespiti için ön çalışmalar. 
  
Gözden Geçirme Raporları: Tasarımların teknik ve idari fizibilitesinin tespiti için Türk kanun ve yönetmelikleriyle uyumlu olarak 
güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin teknik ve/veya idari analizleri. 
  
Türkiye’de yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım yapmak isteyen potansiyel şirketler için bu tip bir çalışma ve değerlendirme 
gerekmektedir. 
  
İnşaat ve elektrik işleri: Tasarım aşamasından inşaata kadar olan sürede gereken inşaat ve elektrik işlerinin mühendislik ve 
danışmanlık hizmetleri. 
  
İnşaat sırasındaki saha hizmetleri: İş direktörü, iş süpervizörü gibi saha işleri için yerel teknik kadro ve inşaat sırasında sağlık ve 
güvenlik danışmanlık hizmetleri. 
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Anahtar Teslimi Taahhüt İşleri 

5. BFP HİZMETLERİ: 

Güneş, Rüzgar ve Biyokütle: 
  
BFP Enerji A.Ş., ön çalışma ve araştırmaları takiben, tesisin tasarımı, spesifikasyonlarının hazırlanması, inşaatı/kurulması ve 
devreye alınması hizmetlerinin tamamını kapsayacak şekilde, güneş enerjisi santralları, rüzgar enerjisi santralları ve biyokütle enerji 
sistemlerinin hayata geçirilmesini sağlamaktadır. 
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İşletme ve Bakım Hizmetleri 

5. BFP HİZMETLERİ: 

Yenilenebilir Enerji Santrallarının İzlenmesi: 
Sistemin dahili problemlerinin erken teşhisi için günlük bazda izleme. 
  
Sistemin emniyet ve veriminin garantisi için planlanmış bakım programları. 
  
Santralın kalitesi ve şartlarını izlemek için düzenli Performans Oranı değerlendirmeleri. 
  
İdari Prosedürler: 
Uygun, sürekli faturalanmış enerji ve tarife fiyatını garantilemek için otorizasyonlara ilişkin idari prosedürlerin hızlı ve verimli 
çözümü, ulusal ve bölgesel yönetmelik, yerel kuruluşlarla imzalanan anlaşmalar. 
  
Operasyon sırasındaki Sağlık ve Güvenlik:  
Yatırımı koruma amaçlı işletme güvenliği idari desteği 
  
Bakım Yönetimi: 
Sözleşmeye uygunluk sağlamak amacıyla saha denetimlerini de içeren teknik gözden geçirme raporları çalışmalarıyla bakım 
kontratlarının gözlenmesi. 
  
Bakım stratejilerinin tanımı,  plan harici işlemler ve onarımların teknik tanımı ve maliyeti. 



BFP Enerji’nin sektördeki uzun yılların tecrübesi, büyük sanayii şirketleri ve yatırımcılardan oluşan müşteri portföyü, etkileyici sayıda 

başarıyla bitirilmiş projeleri, artan sayıda işletme ve bakım servis kontratları, kaliteli ve uzman kadrosu, güvenirlilik ve profesyonellik arayan 

yatırımcılara mükemmel bir işbirliği imkanı sağlamaktadır. 

 

BFP Enerji, yenilenebilir enerji santrallerinin projelendirilmesi, inşaatı ve işletme yönetimi için dinamik ve sağlam bir çözüm ortağıdır. 

www.bfpgroup.eu 

Neden BFP Enerji? 

6. SONUÇ 



BFP GROUP 
via Napoli 363/I, 70132 Bari, İtalya 

 
BFP ENERJİ A.Ş. 

Büyükdere Cad., Maya Akar Center,  
100-102 C Blok, No:4 34394 Esentepe/Şişli, İSTANBUL, Turkey 
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