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MADDE 1 : AD ve ADRES
1.1.

İklim Değişikliği ile Mücadelede Güneş Enerjisi Kullanımının Yaygınlaştırılması Ağının
adı Green Solar Network olup, bu ismi kullanma hakkı kendisindedir.

1.2.

Network’ün güncel yasal ve resmi adresi Bayar Cad. İclal Ataç İş Merkezi No:84 K:4
D:8 Kozyatağı / İstanbul’dur. Green Solar Network Yönetim kararıyla taşınabilir.
Online hizmet adresi www.greensolarnetwork.org ‘tur.

MADDE 2 : AMAÇ
2.1.

Green Solar Network’ün amacı, Güneş enerjisinin kullanımının teşvik edilmesi ile iklim
değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacak yeni bir network oluşturarak güneş enerjisi
sektöründe ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının
güçlendirilmesidir.

2.2.

Green Solar Network, bu amacına ulaşmak için aşağıdaki iş planı süreçlerini ve
metotları uygular.
a. Güneş Enerjisi sektörü ve diğer sektörlerde yer alan kamu ve özel sektör
kurumlarıyla, üniversitelerle, belediyelerle, sanayi odalarıyla, OSB’lerle, hukuk
müşavirleriyle, finans danışmanlarıyla, teknoloji merkezleri ve mühendislerle,
ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, platformlar ve networklerle sıkı
bir ilişki ve işbirliği içindedir.
b. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans ve workshoplar düzenler.
c. Tüm paydaşlarla karşılıklı bilgi alışverişi yapar.
d. Güneş Enerjisinin kullanımının önemi, yenilebilir enerji, iklim değişikliği, küresel
ısınma gibi konularda farkındalık oluşturacak ve bilinçlenme sağlayacak basın
bültenleri, kampanyalar, sunum ve çalıştaylar hazırlar.
e. Güneş Enerjisi sektöründeki politikaları, mevzuatları, işleyişi takip ederek
kamuoyununa sürekli güncel bilgi akışı sağlar ve güneş enerjisi kullanımının
yaygınlaşmasına yönelik özendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunur.
f. Güneş Enerjisi sektörü dışındaki tüm sektörlerin Güneş enerjisi kullanımının
önündeki engelleri araştırır, tespit eder ve çözüm yolları geliştirir.
g. Güneş enerjisi kullanımını teşvik edici faaliyetlerde bulunur, bilgi almayı
kolaylaştırıcı program ve uygulamalar geliştirir.

h. Green Solar Network, yasal çerçeveler kapsamında, etik ve ahlaki değerler ile
birlikte toplumsal normları da dikkate alarak, güneş enerjisinin kullanımının
yaygınlaştırılması ile ilgili girişimlerde bulunabilir, faaliyetleri destekleyebilir, bu
tarz girişim ve faaliyetleri koordine edebilir.
i.

İlgili yasal mevzuatların gelişimine katkıda bulunur.

j.

Üye kuruluşların menfaati doğrultusunda gerektiğinde üye kurum ve kuruluşları
yasal yollarla temsil eder.

k. Güneş Enerjisi sektöründe yer alan tüm paydaşlarla, resmi kurum ve kuruluşlara
doğrudan iletişim ve girişimde bulunur.
l.

Güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik veya bu amacı
destekleyecek projeler ve kampanyalar gerçekleştirir.

m. Ortak kurumlar ve servisler oluşturup bunları yönetir.
n. Basın kampanyaları yürütür.
o. Green Solar Network, yürüttüğü ve desteklediği tüm faaliyet ve çalışmalarda
Adillik, Sorumluluk, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İlkelerini esas alır.

MADDE 3 : SÜRE
3.1.

Green Solar Network Ağustos 2020’de Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi
Derneği (GENSED) ile Kadın İş veren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ortaklığında
Avrupa Birliği tarafından desteklenen Green Solar Network Projesi kapsamında kar
amacı gütmeyen bir yapı ile kurulmuş olup kurulan networkün sürdürülebilirliği ve
sürekliliği esas alınmıştır.

3.2.

Green Solar Network Yönetimi oy çokluğu ile Green Solar Network’ün ayrı bir tüzel
kişilik kazandırılmasına karar verebilir ve bu doğrultudaki gerekli işlemleri
tamamlayabilir.

MADDE 4 : FAALİYET ALANI
4.1.

Güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaştırılmasını ve bu sayede iklim değişikliği ile
mücadeleye destek verilmesini amaçlayan Green Solar Network’ün faaliyet alanı
Türkiye’dir. Faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve amacına ulaşabilmesiyle ilgili olarak;
yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunabilir.

MADDE 5 : ÜYELER ve ÜYELİK
5.1.

Green Solar Network üye profili; gerçek ve tüzel kişiler ile, kar amacı güden ve kar

amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardır. Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren
paydaşlar ile güneş enerjisinden herhangi bir alanda faydalanacak her sektör ve
kesimi temsil eden paydaşlardan oluşmaktadır.
5.2.

Green Solar Network, internet ortamında herkesin erişimine açık olmakla birlikte,
üyeler için bazı şifreli sayfalara da sahiptir. Şifreli sayfalara erişim sağlayabilen üyeler,
bu sayfalarda sunulan rapor, belge, sunum, web tabanlı uygulamalar gibi
çalışmalardan yararlanabileceklerdir.

5.3.

Green Solar Network’ün üye sayısı sınırsızdır. 5.1. de belirtilmiş olan kişi, kurum ve
kuruluşlar, Green Solar Network’e üye olabilirler. Kabul edilen üyelerin hakları ve
görevleri iç düzenlemelerde belirtilecektir.

5.4.

Yeni Üyelik: Üye olmak isteyenler, üyelik formuyla yazılı olarak Green Solar Network
Yönetimi’ne başvuruda bulunabilirler. Üyelik başvuruları, Green Solar Network
Yönetimi tarafından değerlendirilip, kabulüne karar verilecektir.

5.5.

Tüm üyelikler ücretsiz olup üyelik sınıflandırılması üye adayının müracaatından sonra
Green Solar Network Yönetimi tarafından yapılacak değerlendirmeye göre
yapılacaktır.

5.6.

Green Solar Network’ün üyelik yapısı Onursal Üyeler , Genel Üyeler, Destek Üyeler
ve Katkı Üyeler şeklinde olacaktır.

Onursal Üyeler, 5.1. de belirtilmiş olan kurum kuruluş ve gerçek kişilerden oluşur, Green Solar
Network Yönetimi tarafından üyeliğe kabullerine karar verilir ve oy hakkına sahiptir.
Genel Üyeler, 5.1. de belirtilmiş olan kurum kuruluş ve gerçek kişilerden oluşur, Green Solar
Network Yönetimi tarafından üyeliğe kabullerine karar verilir, oy hakkına sahip değillerdir,
ancak yapıcı görüş bildirebilirler.
Destek Üyeler, 5.1. de belirtilmiş olan kurum kuruluş ve gerçek kişilerden oluşur, Green Solar
Network Yönetimi tarafından üyeliğe kabullerine karar verilir ve oy hakkına sahiptir.
Katkı Üyeler, 5.1. de belirtilmiş olan kurum kuruluş ve gerçek kişilerden oluşur, Yönetim
tarafından üyeliğe kabullerine karar verilir, oy hakkına sahip değillerdir. Yönetim toplantılarına
katılımcı olabilirler, ancak alınan kararlar ve belirlenen politikalar üzerinde herhangi bir
belirleyici etkileri olmasa da, bilgi ve görüşlerini destekleyici çalışma faaliyeti olarak
sunabilirler.

5.7.

Üyeliğin Sonlanması:

a. Destek üyelik sözkonusu ise Yönetime gönderilecek bir destek üyelikten ayrılma
dilekçesi ile,
b. Yönetimin 2/3 ‘ünün oy çokluğu ile üyelik sonlandırabilir. Buna neden olabilecek
durumlar şunlardır:
• İç düzenlemelere ve sözleşme kurallarına uymamak
• Uzlaşma prosedürlerinin dışında kalarak, katılımcı olmaya istekli olmamak
• Taahhütlerini yerine getirmemek ve karşılıklı güveni zedeleyici faaliyetlerde
bulunmak
• Sadece yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayan, buna benzer tüm tavır ve

•

davranışlar
Üye yasal varlığını ve faaliyet alanını durdurduğunda üyelik otomatik olarak sona
erer.

MADDE 6 : GREEN SOLAR NETWORK YÖNETİMİ
6.1. Aşağıdaki durumlarda Green Solar Network Yönetimi kararı gereklidir.
a.
b.
c.
d.

Kuruluş Sözleşmesi’nde değişiklik
Yönetim Grubu üyelerinin görevden alınması
Çalışma komisyonlarının belirlenmesi ve görevlilerin atanması
Green Solar Network’e bağımsız bir tüzel kişilik kazandırılması

6.2.

Green Solar Network Yönetimi en az 2 ay ara ile toplanmalıdır. Toplantı tarihi, yeri ve
saati yönetim tarafından belirlenir ve online olarak yapılabilir. Üyeler, en az 15 gün
önceden başkan tarafından e-mail aracılığıyla bilgilendirilerek toplantıya davet
edilirler. Davet mailinde, toplantı gündem konusu belirtilir.

6.3.

Yönetim, Green Solar Network’ün yetkili organıdır. 1 Yönetim Başkanı, 1 Başkan
Yardımcısı ve 2 Üye olmak üzere Yönetim 4 üyeden oluşur.

6.4.

Green Solar Network Yönetimi, Green Solar Network kurucusu Güneş Enerjisi
Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından en aktif onursal ve destek
üyeler arasından belirlenir. Green Solar Network Yönetiminde, Green Solar Network
kurucu ortağı olan Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER) tarafından
belirnen 1 üye yer alır. Göreve başlayan Yönetimin görev başlangıç tarihi esas alınarak
3 yıl süre ile görev yapar. Görevde olan Yönetimin görev bitiş tarihinden önce en az
2 ay içinde yeni Yönetim belirlenir.

6.5.

Yönetimin Kararları, mevcut üyelerin normal oy çokluğuyla alınır.

6.6.

Yönetimde her bir üye yazılı olarak onay ve yetki verilmesi şartıyla, oy vermek üzere
başka bir üye tarafından temsil edilebilir. Ancak bir üye, diğer 3 üyeden fazlasını temsil
edemez.

6.7.

Yönetim, genel işleri yürütür ve her koşulda Green Solar Network’ü temsil eder.
Green Solar Network Yönetimi her türlü Green Solar Network’e ait her iş ile
ilgilenmeye yetkilidir.

6.8.

Green Solar Network Yönetimi her yılın Ağustos ayında Yıllık Faaliyet Raporu sunar.

6.9.

Network’ün orta ve uzun vadede hedeflerinin belirlenmesini, hedeflere ulaşma
yolunda uygulanan stratejilerin gözden geçirilmesini ve gerektiği durumlarda düzeltici
önlemlerin alınmasını sağlar.

6.10. Yönetim, komisyonların, çalışma gruplarının ve profesyonel çalışanların verimli ve
etkin bir şekilde networkün kurumsal hedeflerine ulaşma yolunda uyumlu ve yapıcı
bir şekilde çalıştığından emin olur, gerekli organizasyonel yapının kurulmasını sağlar.

6.11. Paydaşlar ile iletişim politikası oluşturur ve yürütür.
6.12. Network’ün etik ilkelerini uygular, değer ve standartlarını artırır.
6.13. Uygulamaların mevzuata ve iyi uygulama standartlarına uygunluğunu belirler.
6.14. İçerik geliştirilmesi yönündeki çalışmaların paydaşlara değer yaratan nitelik ve
kapsamda geliştirilmesi konusunda yönlendirme yapar, yayınların uygunluğunu
denetler.
6.15. İşbirlikleri geliştirme yönündeki temel prensipleri oluşturur ve yürütür.

MADDE 7 : KOMİTELER
7.1.

Green Solar Network, aşağıdaki iş planı süreçlerini ve metotları uygular.

7.2.

Green Solar Network Çalışma Komitesi ile teknik bilgi sağlama ve içerik oluşturma
faaliyetlerini yönetir ve sürdürür. Çalışma Komitesi Komite Başkanı, Komite Üyeleri ve
Teknik Uzmanlar’dan oluşur. Çalışma Komitesi üyeleri Yönetim tarafından belirlenir.
Green Solar Network Yönetiminde yer alan üyeler aynı zamanda Çalışma
Komitesi’nde görev alabilirler. Çalışma Komitesi Teknik Uzmanları sayısı Green Solar
Network Yönetimi tarafından gerek görüldüğü takdirde arttırılabilir.

7.3.

Kuruluş Sözleşmesinin 3. Maddesi kapsamındaki genel menfaat konuları ile ilgilenen
komiteler, Network yapısına dahil edilebilir. Yönetimdeki çoğunluk oyu ile çalışma
komiteleri kurabilir ve feshedebilir. Komiteler, yönetimin kontrolü altında,
amaçlarını, yetkilerini ve sayılarını belirleyebilmenin yanı sıra, komite başkanı
önerisinde de bulunabilir. Komiteler, komite katılım kriterlerini sağlayan tüm üyelere
açıktır.
MADDE 8 : SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

8.1.

Yönetim sadece önerilen değişikliklere göre, sözleşmedeki değişiklikler hakkında
geçerli olacak olan kararı verebilir.

