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Sektör Çalıştayı, İşini Güneşe Dön Projesi kapsamında, Yenilenebilir Enerji 
Kooperatiflerine sağlanabilecek finansal imkanlar, sektör ile işbirliği ve koo-
peratiflerin enerji sektöründe bir gelecek açısından değerlendirmek amacıyla 
27 Eylül Salı 2016 tarihinde, Salt Galata toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren üretici ve müteahhit fir-
maları,  elektrik dağıtım firmaları, finans ve leasing kuruluşlarından oluşan 
bir davetli listesine kapalı çağrı yoluyla ulaşıldı. Çalıştay öncesi katılımcılara 3 
soru yöneltildi ve görüşleri alındı:

1- Şirketlerin yenilenebilir enerji kooperatifleri ile işbirliği ve sektörün ge-
lişimi nasıl sağlanabilir?

2- Türkiye’de Yenilenebilir Enerji sektöründe istihdamı  nasıl değerlendirir-
siniz? Genç istihdamına yönelik  uygulamalarınız var mıdır?

3- Yurt dışındaki finans modelleri ve diğer  kooperatiflere uygulanan des-
tekler enerji kooperatiflerine de sağlanabilir mi? Türkiye mevzuatına göre 
somut finans model önerileriniz-çalışmalarınız var mı?

Çalıştay katılanlar: 

Elif Mutlu -TSKB, Faruk Telemcioğlu-Günder, Elif Tezesen-Borusan Enerji, 
Serkan Başar- Alfasolar Enerji, Murat Gökçe-Kredi Garanti Fonu, Güliz Ör-
nek-Tureff, Arif Ergin-Tureff, Hamza Küçükyarma-Solarbaba, Başak Çağla 
Efe-Solarbaba, Merve Düzağaç-Solaraba, Deniz Selkan Polatkan-Fotoe-
lektron A.Ş., Melis Bitlis-Escarus, Oral Kaya-Troya Çevre Derneği, Zeynep 

Giriş



İlhan Karakuş-Edremit Belediyesi, Barış Gencer Baykan-Yeditepe Üni., Mel-
tem Ayral-Yeşil Düşünce, Arif Kunar-Ven Esco Mahmut Boynudelik- Yeşil 
Düşünce, Melisa Kutluğ- Yeşil Düşünce, Sevil Turan- Yeşil Düşünce, Asena 
Ulus-Yeşil Düşünce, Y. Orkun Yağcı-Yeşil Düşünce, Cihat Demirtaş-Yeşil Dü-
şünce Derneği

Çalıştay Sevil Turan’ın İşini Güneşe Dön Projesini ve Yeşil Düşünce Derneği’ni 
tanıtan sunumla başladı. Ardından, Barış Gencer Baykan çalıştayın çerçeve-
sini ve gündem maddelerini açıkladı. 

1. Sektör ve kooperatifçilik arasındaki işbirlikleri ve rekabet koşulları

2. Kooperatiflere ve sektöre verilen  teşvikler, yatırımlar ve alternatif finans mo-
delleri

3. Sektörün istihdam kapasitesi ve gençlik istihdamı

1. Sektör ve kooperatifçilik arasındaki işbirlikleri ve rekabet koşulları

Oral Kaya, Kooperatiflerin düşük gelir dağılımlı şirketler olduğu, 

Türkiye’nin kooperatifçilik konusunda başarılı örnekler geliştirdiği (Tariş, 
Marmara Birlik), 

○Temiz enerji kooperatiflerinin, ilk örneklerinin Avrupa’da   80’li yıllarda 
nükleer enerjiye karşı bir tepki olarak doğduğu ve 2010’dan sonra sayılarının 
hızla arttığı, 

Çalıştay Programı



Türkiye’de halen 7 temiz enerji kooperatifinin olduğu bilgisi verildi ve 
Türkiye’deki enerji kooperatiflerinin henüz tesis kurma aşamasına geç-
mediği belirtildi. 

Katılımcılar arasındaki yaygın görüş, uygulamada kooperatiflerin şir-
ketlerden çok farklı olmayacağı yönündeydi.  Kooperatiflerin, şirketler-
den farklı olarak, katılımcı yöntemler kullanarak işleyen yerel girişimler 
olduğu, çevresel etki açısından bu farkın önemi vurgulandı.

2. Kooperatiflere ve sektöre verilen  teşvikler, yatırımlar ve alternatif 
finans modelleri

Temiz Enerji Santrallerinin kredi kuruluşları açısından yüksek risk ta-
şımayan  iş alanları olduğu belirtildi. 

Finans kurumları, kredi başvurusu sırasında kooperatifleri de şirket 
kategorisinde değerlendirebileceklerini, ancak çok üyeli bir koopetafin 
şirketlere göre finansal yeterlilik açısından daha “zayıf” değerlendirile-
ceği görüşü ön plana çıktı. 

Hükümet teşviklerinin finans kurumlarını harekete geçirmekte yeterli 
olabileceği söylendi. 

Kooperatif üyelerinin yapı kooperatifi örneğinde olduğu gibi, tek tek 
tüketici olarak kredilendirilmesi fikri mümkün görünüyor. 

Enerji firmalarının müteahhit olarak kooperatiflerin finansmanına ko-
laylaştırıcı olması da mümkün. 

Üretim lisansı olmayan kooperatiflerin 10 ncu yılından sonra şebe-
keye güç satma garantisinin olmaması hem finans firmalarını hem de 
enerji üreten firmaları olumsuz etkiliyor. Hükümet ile yapılacak toplan-
tıda bu konu, kooperatifçiliği özendirecek teşvikler arasında yerini almalı 
önerisi getirildi. 



3. Sektörün istihdam kapasitesi ve gençlik istihdamı

Ülkemizde yeni açılan bir iş alanı olması ve titiz kayıt tutulmaması 
nedeniyle, sektörde kaç kişinin çalıştığı tam olarak bilinmiyor.

Mesleki yeterlilik standartları belirlendi. Ancak ilgili kurum olmadığı 
için sertifikasyon yapılamıyor. 

Temiz Enerji Sektöründe üretici ve müteahhit firmaların beyanına 
göre,  çalışanların %80’i 30 yaş altı elektrik mühendislerinden oluşuyor. 

Ayrıca Türkiye’de  3000 temiz enerji montaj firması ve 32 meslek lise-
sinde temiz enerji bölümü var. 

Gençlerin alana olan ilgisini devam ettirmek için eğitimler artmalı.

İşkur aracılığı ile staj olanaklarının önü açılmalı. 

Üretici firmalara bağlı olarak çalışan yetkili servisler staj ve istihdam 
için en mümkün ortamlar gibi görünüyor.

Ayrıca üretici ve müteahhit firmaların kendisi de sınırlı sayıda stajyer 
alabilir. 

» 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. 


