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İşini Güneşe Dön Projesi kapsamında, Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri-
nin hukuki, teknik ve sektörler arası işbirliği sağlanabilmesi için kurulmuş 
olan kooperatifler, yerel yönetimler, farklı sektörde faaliyet gösteren ko-
operatiflerin bir araya gelmesi ile 15 Ekim 2016 tarihinde Çanakkale Pa-
rion Otel toplantı salonunda Kooperatifler Çalıştayı gerçekleştirildi.

Türkiye’de kurulmuş olan 7 (1 tanesi tasfiye halinde) enerji kooperatifinin 
4 tanesinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda temel düşünce, kurulmuş 
olan fakat henüz faaliyete geç(e)meyen bu kooperatiflerin eksiklerini 
ve ihtiyaç duydukları motivasyonu tespit edip, sosyal yönü ağır basan 
kooperatifçiliğe bir nefes aldırabilmektir. Bu amaçla enerji kooperatifle-
rinden oluşan bir davetli listesine kapalı çağrı yoluyla ulaşıldı. Çalıştay 
sabahı, katılımcılardan kooperatiflerinin hikâyesini anlatmaları istendi ve 
hazırlanan anket ile de mevcut durum üzerinden görüşleri soruldu.

Giriş



Çalıştay Proje Koordinatörü Sevil Turan’ın İşini Güneşe Dön Projesi’ni 
ve Yeşil Düşünce Derneği’ni tanıtan sunumuyla başladı. Ardından, Barış 
Gencer Baykan çalıştayın çerçevesini ve gündem maddelerini açıkladı. 

1. Kurulmuş olan enerji kooperatifleri nasıl ve hangi şartlarda kurul-
du? Yaşadıkları zorluklar oldu mu?

2. Farklı sektörlerden kooperatifler enerji kooperatifleri ile hangi mo-
delde ortaklık kurabilirler? Deneyim paylaşımı mümkün mü?

3. Yerel yönetimler enerji kooperatiflerinin gelişmesine ne tür bir katkı 
sunabilir?

1. Kooperatiflerin hikâyeleri

• Denizli Tavas’ta kurulu Ege Enerji Kooperatifi kurucusu Mehmet Uyruk, 
2014’te ilk kooperatifi kurduklarını ve bugün halen kuruluştaki 8 ortak ile 
devam ettiklerini anlattı. 3 yıllık süreçte kapasite, 10. Madde gibi sorun-
ların çözüldüğünü ama KDV indirimi (muafiyeti) için çalışılması gerekti-
ğini belirtti.

• İzmir Yenilenebilir Enerji Kooperatifinden Çağlar Kalkan, 10 kurucu or-
tak ile kooperatifi kurduklarını, daha çok sosyal yönü olan kooperatifçi-
liği yaygınlaştırmak için küçük kapasiteli bir örnek model ile ortaya çıkıp 
yaygınlaşmayı hedeflediklerini anlattı.

• Bursa Nilüfer Kooperatifi adına Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kaya-
oğlu 3 ay önce kooperatif kurulumunu gerçekleştirdiklerini, 2014 yılın-

Çalıştay Programı



dan bu yana 10. Maddenin değişmesini beklediklerini ve bunun sonucu 
kurulduklarını anlattı. Hedefleri geniş katılımlı (1000 ortak) bir model. 
Bunu yaygınlaştırıp sonrasında yeni kooperatifler geliştirmeyi hedefli-
yorlar. Üyeleşme aşamasında deneyim aktarımlarını bekliyoruz, dedi.

• Bursa’daki iyi kooperatif örneklerinden olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi 
modeli hakkında Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp kısa bir 
bilgi verdi. 

• Konya Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, beldelerinde kuru-
lan kooperatifin öncelikle halka yarar amacıyla kurulduğunu ama henüz 
bir yol alınamadığını belirtti.

• Denizli Bozkurt Belediyesi’nden gelen katılımcı (?) Belediye olarak Le-
ader projesi kaynaklarından yararlanarak bir enerji modeli hayata geçir-
mek istediklerini anlattı. 

• Çan Tarım Kooperatifleri Birliği başkanı Davut Özdemir, kooperatifler-
de en önemli unsurun vatandaşların katılımı olduğunu anlattı. 28 koo-
peratif ile beraber çalıştıklarını ve edindikleri deneyimler ile kooperatifin 
önceliğinin vatandaşa çok iyi anlatılması gerektiğini, şeffaflığın ve diğer 
sosyal faydaların da çok etkili olduklarını söyledi. Enerji kooperatifinin de 
ürettiği enerjiyi herkese satabilen bir yapıda olması gerektiğini, böylelikle 
kooperatif ortaklarının daha etkili olacağını anlattı.

• Bayramiç Yeşilköy Tarım Kooperatifleri Birliği’nden Mehmet Özden ise, 
tarım kooperatiflerinin en büyük sorunlarından birinin enerji olduğunu, 
bu iki kooperatif modelinin mutlaka ortak çalışması gerektiğini belirtti. 

• Kepez Belediye’si enerji danışmanı Tuncer Akdeğirmen ise, belediyenin 
elektrik faturalarının yüksekliği karşısında yeni yollar aramaya başladık-
larını ve bunun için de bir RES yatırımına girdiklerini anlattı. Trafo soru-
nunun önlerine devasa bir engel olarak geldiğini ve hareket edemedik-
lerini belirtti.



• Troya Genç Çevre Derneği’nden Oral Kaya, tarım kooperatifçiliğinde-
ki olumlu motivasyonu alıp, enerji kooperatiflerinin hata yapmalarını en 
aza indirmeliyiz dedi. Ortak sinerjinin Türkiye’deki kooperatifçiliğe olumlu 
etkisi olacağını belirtti.

• Edremit Belediyesi’nden Zeynep İlhan, belediyelerin kooperatif mo-
delinin geliştirilmesine olumlu etki edebilecek birer yapı olduklarını ve 
bunun yurt dışındaki olumlu geri dönüşlerinin ülkemizde de sağlanabile-
ceğini anlattı. Bunun için de STK’ların itici birer ivme yaratmaları gerek-
tiğinin altını çizdi.

• Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Melih Toprak ise, kooperatif ku-
ruluşu için son mevzuat düzenlemeleri ile birlikte EPDK ve dağıtım şir-
ketlerinin konu hakkındaki çalışma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

2. Grup Çalışmaları

Birinci Grup (Hukuki Eksiklikler)

• Enerji kooperatiflerine de KDV indirimi sağlanmalı. 

• Yetki sorunu aşılmalı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün yetkisi art-
tırılmalı, 22 kurumdan görüş alınması gibi bir mevzuat uygulaması sa-
deleştirilmeli. 

• Yeşil bina uygulamalarında belediye mevzuatında teşvik edici unsurlar 
olabilmeli. 

• Enerji kooperatiflerinin hukukçu desteğine ihtiyaçları var.

• 10 yıllık alım süresi sonrasındaki süreç muallak, açıklığa kavuşturul-
ması gerekir.

• Sık değişen mevzuat güvensizlik ortamı yaratıyor. 



• Abonelik tipine yönelik sınırlamaların kaldırılması gerekir. 

• Çatılardaki statik raporu sorunu aşılmalı, bireyselde 10 kW serbestisi 
böylelikle . 

• Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerine de lisanlıdaki gibi uzun vadeli alım 
garantisi sağlanmalı.

İkinci Grup (Teknik Eksiklikler)

• Kooperatiflerin yıllık denetim raporlarında eksiklikler yaşanıyor ve bun-
ları çözmeye yönelik çalışmalar eksik kalıyor.

• Kooperatiflerde uzman yöneticiler çalıştırılmıyor. 

• Öz tüketim harici fazla üretim sorununun çözümü gerekmektedir. 

• Üretime uygun arazilerin lisanslanmasına çözüm bulunmalıdır. 

• Mahsuplaşma konusunda fikir birliği oluşturulmalıdır.

• Kooperatifçilik eğitimi düzenlenmelidir.

Üçüncü Grup (Kooperatiflerin ortak çalışma kapasitesi)

• Enerji kooperatifleri tüm sektörlerle uyum içinde olabilmelidir.

• Yeşil enerjinin tüm kooperatif mevzuatına dâhil edilmesi gerekir.

• TKDK ve Ajans projelerine yeşil enerji zorunluluğu getirilmelidir.

• Kooperatif mevzuatında sadeleştirmeye gidilmelidir.

• YEKA gibi teşvikler devletin de yenilenebilir enerjiye sıcak baktığını 
göstermektedir.



• Enerji ve/veya tarım kooperatiflerinde hibrit enerji üretiminin de önü 
açılmalıdır.

• Yenilenebilir enerji kooperatifleri kırsalda yapılmalı ve kırsal kalkınma-
ya destek olacağı belirtilmelidir.

• Lisanslı üretimdeki uzun süreler, kooperatiflere de tanınmalıdır.

• Kırsalda enerji verimliliği anlatılmalı / yaygınlaştırılmalıdır.

Öneriler:

Çalıştay raporu katılımcılarla ve davetlilerle paylaşılarak gelecek öneriler 
derlenecek.

Katılımcıların sonraki çalıştaylardan haberdar edilmesi sağlanacak.

Çalıştay sonuçları ve derlenen öneriler hükümet kurumları ile yapılacak 
toplantıda rapor olarak sunulacak. 


