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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Green Solar Network projesi kapsamında 

gerçekleştirilen ‘‘Green Solar Network Kurulumu Workhopları’’ ile güneş enerjisi 

kullanımını yaygınlaştırmak üzere kurulacak networkün işleyişi ve yapısının oluşturulması 

için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılımcıların sektörel ve bireysel bakış açıları, 

ihtiyaçları ve ilgili deneyimlerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 26 Mayıs, 28 

Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde olmak üzere 3 workshop düzenlenmiştir. GENSED ve 

KAİSDER tarafından organize edilen online workshoplarda kamu kurum ve 

kuruluşlarından, Sivil Toplum örgütlerinden, özel sektörden, üniversitelerden 

katılımcıların deneyimlerine ve görüşlerine başvurulmuştur. Bu çalışmada workshoplara 

katılan katılımcıların görüşlerine yer verilerek workshoplar sonucunda ulaşılan sonuç ve 

değerlendirmeler paylaşılmıştır. 

 

Emeği geçen herkese katılımları ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

 

Green Solar Network Ekibi 

 

 

 

 

 
Bu proje Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur. İçerik tamamıyla Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 

Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından finanse 

edilmektedir.  
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WORKSHOP 1 
26 Mayıs 2020 

14:00-16:00 

 

Şener Oktik 
Baha Kuban 
Ayşegül Tekerekoğlu 
Elif Sacak Köksoy 
Gülçin İpek 
Hakan Hizarcıoğlu 

Mustafa Köker 
Erdem Özyurt 
Göknur Atalay 
Aykut Yıldız 
Hakan Erkan 
Selda Tümen 

 

 

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik Zoom isimli program üzerinden online olarak 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Green Solar Network’ün yapısının ve işleyişinin nasıl 

olması gerektiği konusundaki görüşlerini bildirmiştir. Sektörel ihtiyaçlarını belirterek 

mevcut sorunları ve durumları hakkında bilgi vermişlerdir. Etkinlikte aşağıdaki hususlar 

kaydedilmiştir.  
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“Paydaşlar arası ilişkiler güçlü tutulmalıdır” 
 

 

 

Şener Oktik, İzmir’de daha önce kurulan Türkiye Fotovoltaik Teknoloji Platformu’nun 

başarısız olduğunu belirterek başarılı bir platform için paydaşlar arası ilişkinin çok önemli 

rolü olduğuna değindi. Ayrıca güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak için 

vatandaşların anlayacağı ve uygulayacağı netlik ve açıklıkta çalışmalar sürdürülmesi 

gerektiğini belirtti. Güneş enerjisi kullanıcılarının mevzuatlar konusunda yaşadıkları 

karışıklığa çözüm bulacak platformlara ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Üniversitelerin 

Green Solar Network içinde önemli paydaş olarak yer alacağını ve hem üniversitelerin 

ana faaliyetlerini destekleyici hem de platformu destekleyici karşılıklı alışveriş içinde 

olabilecekleri bir yapı oluşturacağını vurguladı. Bu anlamda üniversitelerin sosyal yanı ve 

teknik yanı olmak üzere iki farklı açıdan sürece dahil olabileceklerini belirtti. Green Solar 

Network ün faaliyetleri ile ilgili üniversitelere yapılacak bilgilendirmerin önemine dikkat 

çekti. 

 

 

“Yaşanan sorunlar ortak bir çerçevede değerlendirilip güçlü bir 

network yapısı ile güçlü çözümler bulunmalıdır.” 
 

 

 

Baha Kuban tarafından Türkiye’de yeşil enerjiye dönüşümün genel olarak düşünülmesi 

gerektiği ve bu genel dönüşümün bir parçası olarak güneş enerjisi kullanımının 

yaygınlaştırılmasının ele alınması gerekliliği vurgulandı. Green Solar Network’ün büyük 

cepheyi sağlayacak geniş açıdaki bir yaklaşıma ihtiyaç duyacağını belirtti. Çeşitli alanlarda 

faaliyet gösteren birçok platform olduğuna değinerek bunlardan en başarılı olanların 

aşağıdaki özellikler ile güçlü şekilde karakterize olduğunun altını çizdi; 

1. Mevzuatları en temel düzeyde aktarabilmek 

2. Güncel haberleri yorumlayabilmek 

3. Finansal güç elde etmek 
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4. Toplumsal harekete dönüştürebilmek 

5. Basit ve pratik olarak proje, ihale ve teşvikler ile ilgili bilgiler içermek 

 

Baha Kuban, Güneş enerjisinin özgür bir enerji kağnağı olduğunu belirterek gücünü 

dağıtık sistemden aldığını belirtti. Bu konuda dirençli toplumlar, dirençli yerellikler 

oluşturulmalıdır diye sözlerine devam ederek en avantajlı şekilde küçük küçük tüm 

kesimleri güneş enerjisi kullanımı için harekete geçirmenin önemine değindi. 

 

Platformun Uzmanlık ve İş piyasası olmak üzere iki basit kategoride bölünerek hizmet 

vermesi ve kullanıcıya en uygun arayüz ile aktarılması gerektiğini belirten Kuban, 

platformun mali sürdürülebilirliği için aşağıdaki methodları önerdi; 

 

1. Projeler ile fon sağlayarak, 

2. İnternet araçları ile reklam alarak 

3. Danışman, Banka ve Firmalar odaklı reklamlar ile. 

 

 

 

“Mimarlar en önemli paydaşlardan biri olarak değerlendirilmeli” 

 
 

 

Gülçin İpek, herkese açık bir platforma ihtiyaç duyulduğunu belirterek profesyonel ve 

normal kullanıcı olarak sistemin kullanıcı sayfalarına girişinin bölünebileceğini söyledi. 

Son kullanıcı olarak bilinç düzeyinin yüksek olduğunu ancak basit maliyet hesaplama 

araçlarına erişim ve mevzuat hakkında bilgi alabilme konularında sıkıntı yaşandığına 

değindi. Baştan herkesi kucaklayan bir alt yapı kurularak herkese eşit mesafede 

yaklaşımın önemini vurguladı. Ayrıca güneş enerjisi panellerinin genellikle var olan yapılar 

üzerine kurulduğu, sektörün de buna göre kurgulandığını belirtti. Mimarların güneş 

enerjisi konusuna çok yabancı olduğuna değinerek en önemli paydaşlardan biri olarak 

değerlendirilmesi gerektiği ve güneş enerjisi kullanımının binaların planlama sürecinden 

itibaren dahil olacakları çalışmalara ihtiyaç olduğunu aktardı.  
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“Belediyelerin mevzuata ilişkin sorunlarını dile getirecek ve çözüm 

arayacak platformlara ihtiyaç var” 
 

 
Ayşegül Tekerekoğlu, uluslararası birçok işbirliği ve projelerin varlığına dikkat çekerek 

belediyeler olarak müracaat etmek istedikleri programlar için danışmanlık ihtiyacı 

duyduklarını belirtti. Teknik şartnamelerin hazırlanması, uluslararası projelere katılım, 

güvenilik kaynaklardan güvenilir teknik bilgiye ulaşmak konularında yaşadıkları sorunlara 

dikkat çekerek, güvenilir firmalara olan gereksinimlerine değindi. Belediyelerin 

finansmana erişimine ışık tutacak, hap bilgi olarak güneş enerjisi konusunda bilgi 

edinebilecekleri ve ayrıca kamu ve mevzuat bakımından önlerine çıkacan sorunlara 

çözüm arayabilecek veya sorunlarını iletebilecekleri bir platformun öneminin altını çizdi.  

 

 

 

 

“Yatırımımızda mevzuat, fizibilite ve finansmana erişim için 

güvenilir kaynaklara ulaşmak istiyoruz” 
 

 

Elif Sacak Köksoy, güneş enerjisi yatırımı için ciddi bir bütçe ayırırken yatırımları için 

ihtiyaç duydukları bilgi ve danışmanlık hizmetini sağlayamadıkları konusuna değindi. 

Güvenilir bir fizibilite raporu sağlayabilecekleri firma bulamadıklarını, sektördeki bilgi 

kirliliğinin mevcudiyetine ve finansmana kolay erişim sağlayamadıklarına ilişkin 

sorunlarını dile getirdi. Fizibilite, Mevzuat-Hesaplama ve Finansman olmak üzere 3 başlık 

olarak sorunlarını özetleyen Köksoy, bu hizmetleri sağlayacak güvenilir kanallara ihtiyaç 

duyduklarını belirtti. Güvenilirlik ve referans esas alınarak bu platformda yer alan firma 

veya danışman iyi ve güvenilirdir şeklinde akredite bir sistemin platformda kurulmasının 

yararlı olacağına değindi.  
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“Platformda IPC firmaları güvenilir teknik bilgiyi sağlayacak 

şekilde yer alabilirler” 
 

 

 

Hakan Hizarcıoğlu, Green Solar Network’ün faaliyete başladığı ilk zamanlarda hedef 

kitlenin geniş tutulmaması görüşünü savunarak güneş enerjisi kullanımını 

yaygınlaştırmak üzere platformda sağlanacak teknik bilginin EPC firmaları tarafından 

verilebileceğine değindi. 
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WORKSHOP 2 
28 Mayıs 2020 

14:00-16:00 

 

Şenay Özdemir 
Meltem Koca 
Haluk Sayar 
Akın Küçükyılmaz 
Seyran Hatipoğlu 
Şükran Nurlu 
Cihan Özsoy 
Deniz Karabacak 
Ömer Bey 

Güler Karabulut 
Bircan Ayten 
Mustafa Köker 
Erdem Özyurt 
Göknur Atalay 
Aykut Yıldız 
Hakan Erkan 
Selda Tümen 

 

 

Yaklaşık 2 saat süren 2. Workshop etkinliği Zoom isimli program üzerinden online olarak 

gerçekleştirilmeye devam edilmiştir. Katılımcılar kendi proje ve network deneyimlerini 

paylaşarak Green Solar Network’ün yapısının ve işleyişinin nasıl olması gerektiği 

konusundaki görüşlerini bildirmiştir. Sektörel ihtiyaçlar ve mevcut sorunlar ele alınmıştır. 

Etkinlikte aşağıdaki hususlar kaydedilmiştir.  
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“Sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik hedefler belirlenmelidir” 
 

 

 

Deniz Karabacak, Green Solar Network kullanacılarının sektör profesyonelleri ve normal 

kullanıcıları olmak üzere iki grupta incelenmesi gerektiğini belirtti. Sürdürülebilir bir 

network oluşturmak için kaç kişiye ulaşılacağının net olarak belirlenmesinin önemini 

vurguladı. Uzmanların fikir alışverişi yapacağı sayfaların yanında normal vatandaşların 

güneş enerjisi hakkında bilgi sahibi olayabileceği sayfaların oluşturulmasına değinerek 

aşağıdaki soruların cevaplarının bulunmasını önerdi; 

1. İçerik nasıl hazırlanacak? 

2. Yayın stratejisi nasıl oluşturulacak? 

3. İçerik yönetim sistemi nasıl kurulacak? 

Uygulama üretmek daha maliyetli olduğu için farklı methotlarla çeşiti uygulamalar 

üretilebileceğini belirten Karabacak, google’un reklam araçları vb. online araçlar 

kullanılarak ücretsiz olarak temin edilen hizmetleri arttırarak sistemin varolmasına katkı 

sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Maliyetin dizayn kaynaklı olması değil, içerik 

oluşturmaya yönelik, içerik kalitesini arttırıcı bir sistem oluşturulması gerekliliğini vurguladı. 

Network’ün ingilizce ve Türkçe dilleri ile yayın yapması yurtdışı ayağı olarak network’e ortak 

bulmayı kolaylaştıracağını belirtti. Özellikle Z kuşağının projeye çekilmesinin önemini 

vurgulayarak, örgütlenmelerinin çok hızlı olduğu için Z kuşağının projenin önemli bir ayağı 

olacağına dikkati çekti. Ekolojik grupların da projeye dahil edilmesi, özellikle lise ve 

üniversiteler ile ortak çalışmaların başlatılması güneş enerjisi kullanımını hızla 

yaygınlaştırıcı etki yapacağı konularına değindi.   

 

 

“Networkün alt yapısı oluşturulurken açık kaynak kod 

kullanılmalıdır.” 
 

 

 

Meltem Koca, daha önce yürüttükleri ‘’Bilgeiş‘’ isimli  projeye değinerek projeyi tasarken 

3000 kişinin bu portala ulaşması önemli olduğunu ancak proje bittiğinde 30.000 kişiye 
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ulaşmış olduklarını belirtti. Sürdürülebilirlik açısından önemli bir örnek proje olduğunu 

söyleyerek bugün 210.000 kişiye ulaşmış bu sistemi oluşturduklarını vurguladı. Netwrok’ün 

alt yapısı oluşturulurken açık kaynak kod kullanılması gerekliliğine değinen Koca, Moddle 

dan farklı bir eğitim alt tabanının maliyetli olcağını belirtti.  

 

 

“Mevzuatları takip etmek için güvenilir kaynaklara ihtiyaç var” 
 

 
Akın Küçükyılmaz, Yenilenebilir Enerji alanında mevzuatları takip ederek vatandaşlara bilgi 

vermek istediklerini aktardı. Green Solar Network’te verilecek olan güneş enerjisi ve 

mevzuatlar hakkındaki eğitimlere ihtiyaç duyduklarını söyleyerek bu konuda gerekli 

bildirimleri alırsak ilçe Belediyelerinin de katılacağı bir sinerji oluşturacileceklerini 

vurguladı. Bu alanda uzmanlara ulaşabilirliği olanak kılan, mevzuatın basit dille anlatıldığı, 

maliyet hakkında basit şekilde bilgi veren ve sosyal medya kaynaklarından haber ve 

bilgilendirme akışını iyi yönetebilen sistemler ile sorunların ortadan kalkacağını belirtti. 

Maliyet konusunda hesaplamanın yapılacağı bir uygulama geliştirilirken uygulamanın nasıl 

güncelleneceği, hangi verilerdeki değişikliği dikkate alacağı ve nasıl değiştirileceği iyi olarak 

düşünülmesi gerektiğinin önemini anlattı.  

 

 

 

“Sektörel data birikimi çok önemli” 
 

 

Haluk Sayar, güneş enerjinden yola çıkarak tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete 

geçirecek kapsamın oluşturulması gerekliliğini savundu. Fotovoltaik’in yanında güneş 

depolama, dijitalizasyon gibi alanları kapsayıcı oluşturulacak bir networkün her kesime 

hitap etmesinin önemine değindi. Bu nedenle hedef grubun iki ana kesim ele alınarak 

oluşturulması gerektiğini belirterek profesyonel ve halk olmak üzere kullanıcıların ayrılması 

gerektiğini söyledi. Sayar, sektörel olarak ciddi bir dataya ihtiyaç duyuduğunun altını 

çizerek, örneğin profesyonel kesim için inovatif method ve yöntemler ile daha önceki 

deneyimlerin paylaşıldığı örnek uygulamaların bu data içinde yer alması gerektiğini belirtti.  
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“Sürdürülebilirlik için proje süresince sahip olunun dinamizm ve 

heyecan devam etmelidir” 
 

 

 

Seyran Hatipoğlu, networkün sürdürülebilirliği için proje süresince sahip olunan dinamizm 

ve heyecanı devam ettirecek şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Hangi 

ihtiyaçlarımıza cevap vermek için bu networkü oluşturduğumuzu unutmadan hizmetimizi 

doğru kitleye ulaştırmalıyız diye sözlerine ekledi. Sektörel olarak data konusunda büyük 

sıkıntıların olduğunu işaret eden Hatipoğlu, Türkiye’nin 7 bölgeye ayrılarak güneş enerjisi 

konusunda modelleme yapılması gerektiği ve bu modelleme sonucunda her bölgeden 

yatırımların geri dönüş süresinin ortaya koyularak paylaşılmasının önemli olduğunu 

belirtti. Ayrıca yatırımcıların finans kaynaklarına nasıl ulaşacaklarını belirten bir kaynağa 

gereksinim olduğunu ve mevzuatların herkesin anlayacağı şekilde basit bir dille 

aktarılması gerektiğini söyledi. Sosyolojik eğilimlerin de dikkate alındığı bir network ile 

özellikle çevreci yaklaşımlara önem veren Z kuşağının ilgisini çekecek aktiviteler 

planlanmasının, onların da ihtiyaç, beklenti ve görüşlerinin yansıtıldığı bir alan 

oluşturmanın önemi üzerinde durdu.  

 

 

“İş güvenliği ve risk değerlendirme konularında da uygulamalar 

geliştirilmesi gerekecektir” 
 

 

Şenay Özdemir, KOSGEB’ten yatırımları ile ilgili aldıkları desteği anlatarak projenin hayata 

geçirilmesi ve başlaması için ihityaç duyduları danışmanlık desteğini anlattı. Finansmana 

erişim konusunda yaşadıkları sıkıntılara değinerek bu konuda yol gösterici ve kolaylaştırıcı 

sistemlerin ihtiyaç olduğunu belirtti. İş güvenliği ve risk değerlendirme konularında 

network e eklenecek basit bilgi verici uygulamaların gerekliliğinin altını çizdi. 
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WORKSHOP 3 
2 Haziran 2020 

14:00-16:00 

 

Üner Çolak 
Meltem Koca 
Damla Muhcu 
Ece Ünlü 
Berk Güngör 
Aslı Aydınöz 
Raşit Turan 

Mükremin Zülkadiroğlu 
Erdem Özyurt 
Doğanay Yola 
Aykut Yıldız 
Hakan Erkan 
Selda Tümen 

 

 

Green Solar Network Kurulumu kapsamında düzenlenen workshoplarımızdan sonuncusu 

3. Workshop etkinliği Zoom isimli program üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir. 

Ortak olarak kullanabileceğimiz Green Solar Network’ün yapısının, işleyişinin ve 

özelliklerinin nasıl olması gerektiği konusundaki görüşlerini bildiren katılımcılar, sektörel 

ihtiyaçlara ve mevcut sorunlara değinmişlerdir. Etkinlikte aşağıdaki hususlar 

kaydedilmiştir.  
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“Kullanıcı adayları sertifikasyon süreci ile Green Solar Network’e 

üye olarak katılmalıdır.” 
 

 

 

Üner Çolak, Güneş enerjisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisinin belirlenerek insanları 

etkileyecek unsurların ön plana çıkarılması gerektiğini belirtti. Bu alana yönelik çalışma 

gruplarının oluşturulmasını önererek paydaşların iyi belirlendiği bir süreç ile geniş 

yelpazede toplumun büyük kesimine ulaşılması gerektiğinin önemini vurguladı. Online 

araçlar kullanılarak Türkiye’nin tamamına ulaşılabilecek ve toplumda bilinç yaratacak 

imkanların oluşturulmasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Üniversitede gerçekleştirilen 

Enerji Günlükleri programlarına Green Solar Network’ün katılımının tanıtım ve 

bilinçlendirme için önemli olacağını belirtti. Sürekli gelişim halinde olacak bu sistemin 

eğitim sağlanma hizmeti hem finansal girdi sağlamak açısından hem de bu alandaki ihtiyaca 

cevap vermesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini ekledi. Green Solar Network içinde 

bir süzgeç oluşturup sertifikasyon süreci ile üye alınabileceğini belirtti. Böylece belirli 

şartları sağlayan ve bir etikete sahip üyelerin networkte yer alabilmesinin önemine değindi. 

Bu sertifikasyon süreci geliştirilerek firmaların ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek, 

firma çalışanlarının bilgilerini değişen ve yenilenen sektör bilgileri doğrultusunda 

güncellemek için eğitim programlarının oluşturulması gerektiğini belirtti. Böylece  Green 

Solar Network için de finansal girdi oluşturabileceğini sözlerine ekledi. 

 

 

 

“Green Solar Network tüm ilgili etkinliklere katılabilir şekilde 

hareket etmeli ve kümeler ile sıkı iletişim içinde olunmalıdır.” 
 

 

 

Raşit Turan, güneş enerjisi ile ilgili teknoloji platformu kurmaya yönelik TÜBİTAK destekli 

bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek kurulacak bu platformun Green Solar 

Network’ün bir parçası haline getirilebileceğini söyledi. Green Solar Network için online 
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workshopların gerçekleştirilebilir olmasının, working grupların oluşturulmasının, 

bilinçlendirme dokümanlarının oluşturulmasının, email listesi oluşturularak düzenli 

bilgilendirme sağlanmasının, aylık veya yıllık periyodlar ile bülten hazırlanmasının önemli 

olacağını vurguladı. Yürütecekleri projenin konferansındaki oturumlarda Green Solar 

Network için başlıklar açılabileceğini belirten Turan, bir network olarak her türlü ilgili 

etinliğine katılımın güçlü bir network olacağını belirtti.  

 

 

“Sanayicinin giderek artan yenilenebilir enerji kaynakları ilgisinin 

doğru şekilde yönlendirilerek yatırıma dönüştürülmesini sağlayacak 

sistem oluşturulmalıdır” 
 

 
Berk Güngör, İstanbul Sanayi Odası’nın 20.000 üyesi olduğunu ve bunun yaklaşık %20’nin 

büyük ölçekli olduğunun altını çizerek büyük ölçekli üyelerinin gittikçe artan yenilebilir 

enerji yatırımı konusundaki ilgi ve ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Fakat mevzuat 

konusunda net ve yeterli bilgi sağlayamamanın süreci zorlaştırdığı, basit şekilde bu hedef 

gruba bilgi sağlayacak grafiklere, bilginin karikatürize olmuş ve haplaştırılmış hale 

getirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu anlamda sanayicinin özellikle geni dönüş süresi, 

sigorta ve maliyet gibi hususlarda bilgi almak istediğine değinerek Green Solar Network’ün 

ihtiyaç duyulan bir sistem haline getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.  

 

 

“Mevzuatları yakından takip eden ve hızlı aktaran bir sistem 

kurulmalı” 
 

 

Aslı Aydınöz, hukuki açıdan sürekli olarak mevzuat güncellemelerinin yapıldığı bir sektörde, 

bu tür yeniliklerin çok yakından takip edilip yorumlandığı ve duyurulmasının sağlandığı hızlı 

bir sistem oluşturulması gerektiğini belirtti. Yeni çıkan mevzuatlar hakkında kullanıcıların 

bilgilendirilebileceği soru-cevap kısımlarının, kısa sunumların, bilgilendirme sayfalarının 

yer alacağı sayfaların yer almasını önererek yeni yatırımcı için basit adım adım ne yapması 

gerektiğini içeren şablonlar oluşturulmasının önemine değindi. İyi uygulamaların yer 

almasının gerekliliği kadar kötü uygulamaların yatırım yapılmasının önünde engelleyici imaj 
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oluşturduğu için bu uygulamaların da neden başarısızlık ile sonuçlandığına dair 

bilgilendirme ile networkte paylaşlması gerekliliğini sözlerine ekledi.  Green Solar Network 

projesinin büyük bir proje olarak gördüğünü, ortaya çıkacak networkün de büyük bir 

network olmayı vaad ettiğini belirterek oluşacak bu bilgi havuzunun işveren ve iş arayanları 

buluşturmak gibi geniş alanlarda değerlendirilebileceğini söyledi.  Finans kaynaklarına 

erişimin yatırımcılar tarafından sıkıntılı olduğuna değinerek bu alanda daha açıklayıcı ve 

teşvik edici bilgilerin yer alacağı sistemlerin öne çıkacağına vurgu yaptı. Ayrıca Baro Enerji 

Komisyonu ile de ortak workshoplar düzenleyerek birlikte destekleyici olarak Green Solar 

Network ile çalışabileceklerini belirtti. Green Solar Network’ün sürekli eğitim hizmeti 

sağlayan bir pozisyon elde etmesinin networkü güçlendireceğini sözlerine ekledi. 

Network’te kurulacak olan yapının çıkar çatışması oluşturmaması ve haksız rekabete yol 

açmaması gerektiğini belirtti. 

 

 

 

“Belediyelerin güneş enerjisi kullanımına geçişi toplumlar için öncü 

ve teşvik edici olacaktır.” 
 

 

Damla Muhcu, uluslararası networkler araştırılıp örnek alınarak uluslararası boyutta 

hedef kitlelere yönelik bilgilerin sağlanacağı bir network oluşturulmasının ihtiyaç 

duyulduğunu ifade etti. Kadıköy Belediyesi olarak geçen yıl hazırladığımız iklim değişikliği 

eylem planımızda yer alan güneş enerjisi ile ilgili hedeflere ulaşılmasında Green Solar 

Network ile birlikte çalışmalarının önemli olduğuna değinerek bu alanda ortak 

çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Belediyelerin güneş enerjisi 

kullanımında teşvik edilmesinin ve spor salonları, kültür merkezleri gibi alanların 

çatılarına kurulacak olan örnek uygulamaların toplumu teşvik etmesi açısından önemini 

vurguladı. Özellikle sosyal medya hesaplarının networklerin aktif tutulması açısından 

güçlü online araçlar olduğunun altını çizen Muhcu, özellikle günümüz şartlarında online 

araçların içeriğine ve kalitesine yönelik networkün yatırım içinde olması gerektiğini 

belirtti.  
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“OSB’lerin güneş enerjisi kullanımı ile ilgili ihtiyaçlarına Green Solar 

Network cevap verecek şekilde geliştirilmelidir.” 
 

 

Mükremin Zülkadiroğlu, Green Solar Network içinde OSB’leri nasıl daha aktif hale 

getirebiliriz sorusuna cevap aramamız gerektiğini belirterek OSB’lerde güneş enerji 

kullanımı için ihtiyaç duyulan hususları aktardı. Doğru bilgiye ulaşamayan firmaların 

güvenilir bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu söyledi. OSBDer bir sivil toplum örgütü 

olarak faaliyet gösteren ve altında birçok OSB’yi toplayan kuruluş olarak Green Solar 

Network ile kurulması gereken işbirliğinin önemine vurgu yaptı. 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
 

 

Green Solar Network Kurulumu Workshopları sonucunda elde edilen veriler, uzman 

görüşleri, sektörel ve sektörler arası deneyimler ile bireysel ve kurumsal öngörüler 

ışığında ihtiyaç duyulan Green Solar Network yapısı ve özellikleri belirlenmiştir. 

Toplanan bilgiler bu doğrultuda Giriş Sayfası, İçerik, Üyelik ve Giriş, Hizmetler, Sitenin 

Oluşturulması ve Tanıtım olmak üzere 6 başlıkta gruplandırılarak değerlendirilmiştir.  

 

Green Solar Network’ün Giriş Sayfası 

 

• Kullanıcı profilini direkt olarak ilgili sayfaya yönlendirecek şekilde seçimli 

düzenlenmelidir. Aşağıdaki şekilde örnek olarak gösterilmiştir. 

 
Green Solar Network İçerik  

 

• Kurumsal ve bireysel alan ile ortak kullanım alanında hap bilgi şeklinde, özet 

olarak, herkesin anlayacağı şekilde yorumlanmış olarak içerikler paylaşılmalı, 

• Profesyonel alandaki çalışmalarda enerji tümden ele alınmalı ancak odakta GES’e 

yer verilmeli, 

• Ortak kullanım alanındaki içeriklere kolay ulaşım için 

konut/kurum/sanayi/OSB/tarım ikonlarının yer alması, 

Giriş Sayfası -
Ortak Alan

Bireysel Kurumsal Profesyonel
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• Mimarlar, ekolojik gruplar, üniversiteler, belediyeler, OSB’ler, üniversite 

öğrencileri (özellikle Z kuşağı), kümeler Green Solar Network’e dahil edilmeli, 

• Hızlı, güncel, yakından takip edebilir şekilde olmalı, 

• Aşağıdaki şekilde 3 farklı kullanıcı profili için 4 farklı sayfaya ait içerikler hazırlanıp 

güncel tutalmalıdır. 

 

1. Bireysel 

1.1. Pratik bilgiler 

1.2. Mevzuat 

2. Kurumsal 

2.1. Pratik bilgiler 

2.2. Mevzuat 

3. Profesyonel 

3.1. Üniversite işbirliği ile teknik gelişmeler, öneriler 

3.2. Mevzuat tartışmaları ve anlaşılır özet oluşturma  

3.3. Teknik şartname oluşturma ve tavsiyeler  

3.4. İklim değişikliği neden ve çözüm önerileri 

3.5. Ülke 7 bölgesi için modeller oluşturma 

3.6. Çevreci şehir planlamaları çözüm önerileri 

3.7. GES’lere uygun bina tasarım ve modellemeleri 

3.8. Geri dönüşüm sorun ve çözümleri 

3.9. Ortak alana güncel bilgi hazırlama ve Enerji bankacılığı 

çalışmaları 

4. Profesyonel 

4.1. Değer değişimli sonuç tablolarıyla uygulama maliyetleri  

4.2. Uygulama örnekleri 

4.3. Uygun finansal duyuru-bilgiler 

4.4. Kalkınma ajansları duyuru-bilgileri 

4.5. İhaleler 

4.6. Projelendirme ve uygulamada beyaz listeler 

4.7. İş ilanları 

4.8. Duyurular 
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Green Solar Network’e Üyelik ve Giriş 

 

• Kullanıcı kayıtları için belirli seçim kriterleri belirlenmeli, 

• Green Solar Network bir sertifikasyon verme süreci gibi kullanıcı olarak üye 

olabilenlerin sahip oldukları özellikler güncel tutulmalı,  

• Network’te kurulacak olan yapının çıkar çatışması oluşturmaması ve haksız 

rekabete yol açmaması için hukuki olarak da süreç değerlendirilmeli 

• Üyelik sözleşmesi hazırlanmalı 

 

Green Solar Network Hizmetleri 

 

• Sektörel ihtiyaç duyulan eğitimlerin belirlenip eğitim programı oluşturularak 

verilmesi 

• Maliyetin kolay hesaplanabileceği bir uygulama geliştirilmesi, hangi verilerin 

değişikliği ile uygulamanın güncelleneceğinin belirlenmesi 

• İş güvenliği ve risk hesaplama konularını da içeren uygulama geliştirilmesi, 

• Yol gösterici ve yorumlayıcı bilgi sağlaması, 

• Çalışma grupları oluşturularak bilinçlendirme ve bilgi sağlanması 

• Online workshopların aktif olarak gerçekleştirilmesi 

• Bilinçlendirme dokümanlarının ve materyallerinin hazırlanması 

• E-mail listesi oluşturularak düzenli bilgilendirme sağlanması 

• Aylık veya yıllık periyodlar ile bülten hazırlanması 

• Soru-cevap sayfalarına yer verilmesi 

• Kısa sunumların hazırlanması 

• Basit adım adım ne yapılması gerektiğini içeren şablonlar oluşturulması, 

• İyi uygulamalar ve kötü uygulamaların paylaşılması  

 

Green Solar Network Sitesinin Oluşturulması 

 

• Uygun ve güvenilir web tabanları uygulamaları ve çözümlerine gidilmeli,  

• Uluslararası STK’lara da ulaşım için uğraş verilmeli, 

• Sürdürülebilir kaynak arayışında; reklam-AB’den yukarıda değinilen konular 

kapsamında yeni projelere başvuru arayışı-üye sürekliliği ve etkili katılımları için 

aidat alınmalı 
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• Belediye, üniversite katkılarını sağlayacak yapılar sağlanmalı 

• OSB, Sanayi ve Ticaret Odaları, Kümelerin aktif olarak katılımı sağlanmalı 

 

Tanıtım 

• Sanal ortamda etki yaratabilmek, trafiği siteye yönlendirebilmek için değişik 

yöntem arayışı için caba gösterilmeli, 

• Üniversitelere ulaşım sağlanılması, özellikle aktif gençlerin network çalışmalarına 

katılımının sağlanması 

• Belediye katkılarının sağlanması, gerektiğinde kent konseylerine katılımın 

değerlendirilmesi 

• OSB ve kümelerin katılımının sağlanması 

• Baro gibi kuruluşların enerji komisyonları ile iletişim halinde olunmalı, ortak 

workshoplar düzenlenmeli 

• Bankalar ile işbirliğine gidilmeli ve networke katılımları sağlanmalı  

 
 

 


