
 

  

SMA Solar Technology AG Basın Bülteni 

 

SMA 35. kuruluş yılını kutluyor ve Günther Cramer Solar Academy'yi açıyor 

 

Niestetal, 9 Eylül 2016 – "35 yıl SMA – Bir vizyon gerçeğe dönüşüyor" sloganı 

altında SMA Solar Technology AG (SMA), bugün ekonomi, bilim ve politika 

alanlarından birçok misafiri ile birlikte, kuruluşunun 35. yılını kutluyor. Şirket bu 

vesileyle, SMA Solar Academy adını Günther Cramer Solar Academy olarak 

değiştiriyor. SMA bu isim değişikliği ve ayrıca yeni bir kalıcı düzenleme ile, şirketin 

kurucuları Günther Cramer, Peter Drews, Reiner Wettlaufer ve Prof. Werner 

Kleinkauf'un, tüm dünyaya yayılmış ve yenilenebilir bir enerji arzını gerçekleştirme 

konusundaki eşsiz performansını onurlandırmayı hedefliyor. 

 

SMA  CEO’su Pierre-Pascal Urbon konuşmasında, "Günther Cramer riskleri daima diğerlerinden bir 

adım daha önde üstlendi ve böylece, bize geleceğin yolunu gösteren bir yaşam dolusu iş başardı. 

Karşı tarafı derinden etkileyen  tutkusu ile tüm politikacıları ve vatandaşları, yenilenebilir enerjilerin 

kullanımı konusunda tüm dünyayı  dağıtık enerji arzı vizyonuyla ikna etti. SMA Solar Academy işte tam 

bu inanç üzerine kurulu, çünkü bu bina yenilenebilir enerjilerden yararlanılarak kendi kendine yeten 

bir güç kaynağının gerçek olabileceğini kanıtlıyor. SMA'nın teknolojik uzmanlığı olmasaydı bu mümkün 

olamayacaktı”, dedi.  

 

SMA, 1981 yılında kontrol sistemleri konusunda küçük bir mühendislik şirketi olarak kuruluşundan bu 

yana, FV sistem teknolojisinin küresel pazar ve teknoloji lideri haline geldi. Bu  süre zarfında SMA her 

zaman, fotovoltaikalanında trendleri oluşturdu ve yenilenebilir enerjilerin küresel yayılımına önemli 

katkılarda bulundu. Pierre-Pascal Urbon ayrıca, " Günther Cramer, Peter Drews ve Reiner Wettlaufer 

cesaret, azim, uzmanlık ve tutkuları sayesinde  yol göstericileri olan Prof. Werner Kleinkauf ile birlikte 

SMA'nın olağanüstü başarı hikayesinin temelini attılar.  Kendisinin tüm dünyada yüzde 100 dağıtık ve 

yenilenebilir enerji arzını hedefleyen vizyonu, her gün gitgide daha fazla ülkede kabul görüyor“, dedi. 

Buna ilaveten SMA’nın gelecekte başka bir gelişmeden de  faydası olacağından bahsetti: "Güneş 

enerjisindeki düşük maliyetler ve enerji  piyasasının  dijitalleşmesi sayesinde geleneksel ticaret 

modellerinin önemini yitireceğini, biz  bugünden öngörüyoruz. Yeni  iş modelimiz,  şebeke yönetimi 

üzerine olan uzmanlığımız olacak. SMA, FV uygulamalarının uzmanı olarak bu yeni dünyada 

başvurulacak önemli bir merci haline gelmiştir. İşte tam da bu nedenle, yeni stratejik ortaklıklara 

girişiyoruz. SMA'nın FV sistem teknolojisi, geleceğe yönelik sistemlerin önemli bir başarı faktörü 

olacaktır; açıkçası SMA, yeni enerji piyasasının vazgeçilmez bir parçası olacaktır." 



 

  

SMA hakkında  

SMA Grubu, 2015 yılında tahminen yaklaşık bir milyar Euro tutarında bir ciro ile, her güneş enerjisi sisteminin 

vazgeçilmez bir bileşeni olan fotovoltaik eviriciler dalında dünya pazar lideridir ve geleceğe yönelik enerji kaynağı 

yapıları için yenilikçi anahtar teknolojiler sunmaktadır. Yönetim merkezi Kassel Niestetal'da olup, 20 ülkede temsilciliği 

bulunmaktadır. Şirketler grubu, tüm dünyada 3.000'ün üzerinde istihdam sağlamaktadır. SMA, dünya çapında tüm PV 

modül tipleri ve performans büyüklükleri için uygun eviricilerden oluşan bir ürün portföyüne sahiptir: küçük çatı üstü 

sistemler, büyük güneş enerjisisantralleri, şebeke bağlantılı sistemler ile şebekeden bağımsız ve hibrit sistemler. Bunların 

yanı sıra SMA, çeşitli akü teknolojileri ve sistem büyüklükleri için sistem teknolojisi sunmakta ve tanınmış akü üreticileri ve 

otomotiv endüstrisindeki şirketler ile işbirliği yapmaktadır. SMA teknolojisi, yaklaşık 700 patent ve kayıt altına alınmış 

tasarım numuneleri ile korunmaktadır. Hizmet ve ürün yelpazesi, geniş kapsamlı servis hizmetleri ile büyük ölçekli güneş 

enerji santrallerinin operasyonel yönetimini de içermektedir. Grubun ana şirketi olan SMA Solar Technology AG, 2008 

yılından bu yana Frankfurt Borsası'nın Prime Standard kategorisinde işlem görmekte olup (S92), halihazırda TecDAX'ta 

güneş enerjisi sektöründeki tek firma olarak yer almaktadır. 
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Bu basın bülteni sadece bilgi amaçlıdır ve SMA Solar Technology AG'nin („Şirket“) veya şirketin mevcut veya 

gelecekteki herhangi iştirakinin (şirketle birlikte topluca: „SMA Grubu“) değerli kağıtlarının alımı, saklanması veya satışı 

ile ilgili herhangi bir teklif veya bir teşvik yerine geçmez, bunun yanı sıra şirketin veya SMA Grubu'na dahil herhangi bir 

kuruluşun değerli kağıtlarının alımı veya satışı ile ilgili herhangi bir anlaşmaya esas oluşturacak biçimde 

anlaşılmamalıdır. 

 

Bu basın bülteni ileriye yönelik ifadeler içerebilir. İleriye yönelik ifadeler, geçmişle ilgili gerçekleri açıklayan ifadeler 

değildir. Bunlar aynı zamanda, bizim tahmin ve beklentilerimize dair ifadeler de içermektedirler. Bu ifadeler, SMA Solar 

Technology AG'nin (SMA veya Şirket) şirket yönetimi tarafından halihazırda yürürlükte tutulan plan, tahmin ve 

beklentilere dayanmaktadır. İleriye yönelik ifadeler bu nedenle sadece, yapıldıkları gün için geçerlidir. İleriye yönelik 

ifadeler doğal olarak, riskleri ve güvensizlik faktörlerini içermektedir. Bilinmekte olan ve ayrıca henüz bilinmeyen çeşitli 

riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, şirketin gerçekte var olan sonuçlarının, finansal durumunun, gelişiminin veya 

performansının, burada belirtilmiş olan tahminlere göre önemli ölçüde farklılıklar göstermesine yol açabilir. Bu faktörler, 

SMA tarafından yayınlanan raporlarda açıklanan unsurları kapsamaktadır. Bu raporlar, SMA internet sayfası 

www.SMA.de üzerinden temin edilebilir. Şirket, bu tür ileriye yönelik ifadeleri güncellemek ve bunları gelecekteki 

olaylara veya gelişmelere göre düzenlemek konusunda hiçbir şekilde yükümlülük almaz. 

 


